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اهليئة االستشاريّة
أ.د /عبد اإلله الصائغ ،املستشار الثقايف العراقي السابق يف السفارة العراقية يف واشنطن ،أمريكا
أ.د /علي الشامي ،جامعة ديرتويت بوالية ميشيغان ،أمريكا
أ.د /محيد اهلامشي ،جامعة أكسفورد ،بريطانيا
أ.د /حاجي دوران ،جامعة أيدن ،إسطنبول ،تركيا
أ.د /قبوب خلضر سليم  -جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر
أ.د /فاضــل بيــات مركز إرسيكا ،إسطنبول ،تركيا
أ.د /نسيسة فاطة الزهراء ،جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
أ.د /حمسن عواد ،جامعة بغداد-العراق
أ.د /زهرة بوخامتي ،جامعة بلعباس ،اجلزائر
أ.د /هنية سالمة ،جامعة بريوت-لبنان

اهليئة التحكيميّة
د .حسني شاهني ،جامعة نيويورك ،الوالايت املتحدة األمريكية
د .إحسان الكرعاوي ،جامعة الكوفة النجف األشرف ،العراق
د .حسام فايز ،جامعة أسيوط ،مصر
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د .قاسم االزرقي ،جامعة بغداد ،العراق

د .صالح محد هللا الفراج ،جامعة االزهر ،مصر
د .صالح العوادي جامعة بغداد
د .يونس مؤيد يونس الدابغ ،جامعة املوصل ،العراق
د .زينب حسني املحنا ،كلية الكاظم االسالمية أقسام الديوانية ،العراق
ُ
د .عالية سليمان سعيد العطروز ،اجلامعة اإلسالمية منيسوات ،أمريكا
د .سحر انجي فاضل عباس املشهدي ،النجف االشرف ،العراق
د .فوزي رمضاين ،جامعة االغواط ،اجلزائر
د .عاصم زاهي مفلح العطروز ،اجلامعة اإلسالمية منيسوات ،أمريكا
د .قارة وليد ،جامعة قسنطينة  ،3اجلزائر
د .هبة هللا حممد احلسن سامل صال ،جامعة النيلني ،اخلرطوم ،السودان
د .أنور بنيعيش ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب
د .إيهاب حممد أمحد الشيخ خليل ،جامعة القاهرة ،مصر
د .أمينة شنعة ،املركز اجلامعي غليزان ،اجلزائر
د .آايت أمحد رمضان حممد ،جامعة األزهر ،مصر
د .عثمان امحد صوافطه ،جامعه فلسطني التقنيه خضوري ،فلسطني
د .جاسم خريي حيدر ،جامعة اببل ،العراق
د .حممد عمر حممد محدان ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطني
د .عائشة حممد علي الغويل ،جامعة مصراتة ،ليبيا
د .عزيزين نوري صكر القيسي ،كلية االمام األعظم ،الرمادي ،العراق
د .نضال حسن فالح املومين ،كلية عجلون اجلامعية ،األردن
د .زينب ايقوت ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر
د .أبو بكر حسن علي خبيت ،جامعة إفريقيا العاملية ،اخلرطوم ،السودان
د .ماجدة مولود رمضان الشرع ،جامعة طرابلس ليبيا
د .عامر شبل زاي ،جامعة املستنصرية ،العراق
د .بعارسية صباح ،جامعة اجلزائر ،2اجلزائر
د .البكاري حممد ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب
د .فالح خري الدين ،جامعة وهران ،اجلزائر
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د .حنان عبد الغفار عطية إبراهيم ،جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل ،السعودية
د .ماجد قاسم عبده السياين ،جامعو عدن ،اليمن
د .عمارة سيدي حممد ،جامعة بلعباس ،اجلزائر
د .عامر علي أبورمان ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان – األردن
د .سامية غ ّشري ،جامعة الشلف ،اجلزائر
د .أشرف إمساعيل إبراهيم شليب ،جامعة دمنهور ،مصر
د .حممد مسعود حممد أبو سامل أمحد مصطفى ،جامعة املنصورة ،مصر
د .مهران قاسم العودة هللا ،جامعة املنصورة ،مصر
د .لعجال لكحل ،جامعة ابتنة  ،1اجلزائر
د .مخائل سامي مطلك حممد السراي ،اجلامعة املستنصرية ،العراق
د .عبد الفتاح هشمي ،جامعة فاس ،املغرب
د .يوسف حممد فال بين يونس ،اجلامعة العربية املفتوحة لشمال أمريكا
د .شيبوط خلضر ،جامعة غرداية ،اجلزائر
د .معن قاسم حممد الشياب ،عمان العربية ،االردن
د .زهـري بوخيـار ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر
د .حممد بنعمر ،كلية االداب ،وجدة ،املغرب
د .إبراهيم حممد موسى حممد ،جامعة الرابط الزطين ،السودان.
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شروط النشر
تعرب األفكار املدرجة ف البحوث عن رأي اجمللّة ابلضرورة ،بل تظل وجهة نظر أصحاهبا.
ال ّ

أي سرقة علميّة منسوبة للبحوث املنشورة فيها ،بل يتحمل
إ ّن إدارة اجمللة بفروعها املتنوعة ،غري مسؤولة عن ّ
الباحث املسؤولية الكاملة.

 -1تنشر اجمللة األحباث األصيلة واملوضوعية ،امللتزمة ابلدقة ،واجلدية.
 -2ختضع األحباث إىل الدراسة والتحكيم من قبل اهليئة االستشارية وهيئة التحكيم.
 -3على الباحث حتميل قالب اجمللة من املوقع والتقيد بكل شروطه.
 -4حتتفظ اجمللة حبقها ف أن تطلب من الباحث حذف أو إعادة صياغة حبثه ،مبا يتناسب مع
مالحظات احملكمني وسياسة النشر.
 -5يلقى البحث القبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت املطلوبة منه.
 -6تنشر األحباث ابللغة العربية ،أو اللغات األجنبية؛ على أال تتجاوز صفحات البحث من 25
إىل  30صفحة.
-7
-8

بعد قبول البحث من قبل احملكمنيُ ،ي ّمل الباحث التعهد من موقع اجمللة ويتعهد بعدم
إرسال حبثه للنشر إىل أي جهة أخرى ،وأبن البحث مل سبق نشره.
يرفق صاحب البحث سرية علمية خمتصرة.

-9

يرسل البحث عرب إمييل اجمللةamericaninstitute.jw@gmail.com :

-10

املوقع االلكرتوينwww.iojaw.com :
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الفهرس

تعليمية اللغة العربية ف إطار املقاربة ابلكفاءات
الرتبوي اجلزائري
 -دراسة نقدية ف النّظام ّ

الباحث خالدي خالد

ص08

د .بلبشري عبد الرزاق

املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية

دراسة مقارنه بني اململكة ومجهورية مصر

ص30

الدكتور صالح أمحد فراج
جودة احلياة عند الطفل الذي يعاين من اعاقة عقلية

ص53

املتطلبات الشخصية جلودة احلياة األسرية

ص63

د .عوبن مسية

د .بوشعور زهرة نوال

التفاؤل منوذجا

د .بن حدو مرمي

لقمش حممد

دراسة مونوغرافية ملدينة سبدو بتلمسان اجلزائر
د .الكبار عبد العزيز

ص75
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ظاهرة احلزن ف ديوان حديقة الغروب
للشاعر غازي القصييب

ص116

روان نير احلريب

عالقة جودة احلياة لدى األمهات العامالت وغري العامالت بسلوكات أبنائهن
(دراسة وصفية حتليلية لعينة من تالميذ التعليم االبتدائي وأمهاهتن)

ص149

د .حرطاين أمينة
الضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية

ص165

الرتبية وجودة احلياة ف األسرة على ضوء نظرية التدفق النفسي

ص180

جودة احلياة وعالقتها ابلضغوط النفسية لدى األمهات

ص193

عبد هللا سعيدي

أ.د /سجلماسى حممد األمني

دراسة ميدانية على عينة من األمهات العامالت والغري العامالت
د .بكار سارة

د .شوخيى امال

صورة الصعلوك بني الفروسية واللصوصية وفق النقد الثقاف ف المية الشنفرى

ص207

أمهية إدارة الضغوط النفسية ف حتقيق جودة احلياة األسرية

ص232

طور
مصطلح جودة احلياة :املفهوم والتّ ّ

ص247

هبة حممد عبد القادر علي

د .بن حليلم أمساء

أ.د /وهيب وهيبة

د .توهامى سفيان

د .صغري فاطمة
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الّتبوي اجلزئري.
تعليمية اللغة العربية يف إطار املقاربة ابلكفاءات -دراسة نقدية يف النّظام ّ
الباحث خالدي خالد

*1

 1جامعة أيب بكر بلقايد ،خمرب الفنون والدراسات الثقافية ،تلمسان ،اجلزائر
د .بلبشري عبد الرزاق
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 2جامعة أيب بكر بلقايد ،خمرب الفنون والدراسات الثقافية ،تلمسان ،اجلزائر

امللخص:

اتريخ االرسال 2021/01/04 :

اتريخ القبول2021/05/15 :

حلل
هتدف هذه ال ّدراسة البحثية إىل وضع الطّرائق املناسبة واألساليب والتّقنيات املالئمة ّ
الوضعيات العالقة يف تعليمية اللّغة العربية ابجلزائر ،واقرتاح خمتلف الوضعيات التّعلمية أمام املتعلم هبدف
تيسري نظام التّعلم وتقدميه يف أحسن الظّروف ،مع مراعاة اجلانب الوجداين والنّفسي له وتقييم ما اكتسبه
املادة التّعليمية املدروسة ،مث تفعيلها ملواجهة الوضعيات التّعليمية التّعلّميّة املختلفة،
من كفاءات عرب ّ
تقعد ملناهج تعليميّة اللّغة العربية وواقع تنفيذ تلك املناهج يف مسار
وحت ّقيق األسس العلميّة النّظرية اليت ّ
الرتبوي اجلزائري.
النّظام ّ
الكلمات املفتاحية :اللّغة العربية؛ التّعليمية؛ األهداف؛ الطّرائق؛ الكفاءات.
مقدمة:
السنوات املاضية ،وما رافقه من انفجار معريف
إن التّحول الكبري الّذي عرفه العامل يف ّ
السعي العتماد مبدأ اجلودة يف خمتلف القطاعات وأشكال التّنافس ،كل هذا التّغري
وتكنولوجي مذهل ،و ّ
الرتبية والتّعليمية ككل ،وقد أنتجت هذه
تطور سريع يف اللّغات مستفيدا من أحباث يف علوم ّ
واكبه ّ

التّطورات احلديثة ثورة معرفية حقيقية سامهت يف بروز فكر متطور ومبدع يف جمال اللّغات املختلفة.
* املؤلف املرسل :الباحث خالدي خالد
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وتفرعت ،فانشغلت ابإلجابة عن إشكاالت كبرية منها دور
لقد ّ
تشعبت ميادين اللّسانيات ّ
يقر اجلميع من االختصاصيني وغري االختصاصيني أ ّن
اللّسانيات التّطبيقية يف بناء املناهج ّ
الرتبوية ،حيث ّ
املرجوة ال سيما يف تعليمية اللّغة العربيّة ،وهذه احلقيقة
التعليميّة اللّغة يف بالدان اجلزائر مل حت ّقق األهداف ّ
ظ أن يلمسوا أمهية ال ّدرس النّظري
أدركها
ائيون خالل ممارستهم ملهنة التّدريس ،فقد كان هلم احل ّ
ّ
األخص ّ
اللّساين يف تقومي وتطوير طرائق التّعليمية ،فاختاروا تعليمية اللّغة العربية يف إطار املقاربة ابلكفاءات.
تبني كما ذكران أعاله أن مناهج املنظومة اجلزائرية ،مل حت ّقق مقاصدها من تعليم اللّغة العربية،
لقد ّ
تبّن رؤية نظرية
وسبب ذلك أ ّّنا مل تنب على أسس علميّة ،األمر الّذي ّأدى ابلبيداغوجيني اجلزائريني إىل ّ
ذات أصول أمريكيّة تعتمد أسلوب التّدريس ابلكفاءات ،غري أن هؤالء وظّفوا واستوردوا دون تصرف ممّا
املادة اليت مجعناها يف هذه ال ّدراسة أن
السهل جتاوزها ،وقد اقتضت ّ
أنتج عيواب وصعوابت ،ليس من ّ

تقعد ملناهج تعليمية اللّغات وواقع
أتخذان لطرح اإلشكالية التالية :ماهي األسس العلمية النّظرية اليت ّ
تنفيذ تلك املناهج يف مسار النظام الرتبوي اجلزائري ؟
طرق هبذه ال ّدراسة إىل حتليل لربامج تعليم اللّغة العربية يف املدرسة اجلزائرية حماولني
وسنحاول التّ ّ
الكشف عن أسس النّظرية الّيت يؤكد عليها أسلوب املقاربة ابلكفاءات يف تنفيذ مناهج التّعليم ،وقد
أجربتنا هذه املشكلة إىل طرح مشكالت أخرى هلا عالقة هبا وهي كاآليت:
الرصد احلقيقي للواقع اللّغوي ابجلزائر؟
 ماهو ّ ماذا نقصد بطريقة تعليم اللّغة العربية ؟ ما هي أهم الطرائق املتّبعة يف تدريس اللّغة العربية للنّاطقني بغريها؟ و ماهي أبرز العيوب املالحظة على فروع تعليم اللّغة العربية يف مؤسساتنا التّعليمية؟ -وماهي األسباب النّاجتة عن عدم التكيّيف مع خصائص اللّغة العربية والبيئة اجلزائرية؟

أهداف هذه ال ّدراسة:

ظل املقارابت املعرفية.
 -بناء تصور حول تعليمية اللّغة العربية وتقدمي رؤية حوهلا يف ّ

 تقدمي مرجع يعتمد عليه املختصون يف تعليمية اللّغة العربية نظرا لقلّة املراجع. تناول منطق التّعلّم انطالقا من منطق املعرفة. -االهتمام ابجلانب املنهجي لتوصيل املعرفة مع مراعاة خصوصيتها يف عمليّيت التّعليم والتّعلّم.
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السابقة فيما خيص التّعليمية.
 ربط املعلومات اجلديدة ابملعلومات القدمية أو ّتعول عليها ال ّدول واحلكومات من أجل
 تقدمي جمموعة من اإلسرتاجتيات والتّقنيات اليت ميكن أن ّتعزيز املنظومة التّعليمية.
 -الطّريقة املثلى لتّعليم اللّغة العربية لغري النّاطقني هبا.

أوال:مكانة اللغة العربية:

عز
إن اللّغة العربية هي من أقدم اللّغات وأغناها على اإلطالق ،وهلا أسرار وحكم يعلمها هللا ّ
ِ
ِ ِ
وح
ني نََزَل بِِه ُّ
ب الْ َعالَم َ
يل َر ِّ
الر ُ
ّ
وجل ،اختار هذه اللّغة وعاء لكتابه اخلالد ،كما أشار إليه قولهَ ﴿ :وإنَّهُ لَتَ ْنز ُ
ِ ِ ٍ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ك لتَ ُكو َن من الْمْنذ ِر ِ
ب ُمبني﴾  ،وكانت اللّغة العربية قد بلغت قبل البعثة
ني َعلَى قَلْبِ َ
األَم ُ
َ ُ َ
ين بل َسان َعَر ٍّ
أوج جمدها يف الفصاحة والنتاج
السامي عن مجيع مقومات احلياة ،و ّ
احملمديّة ّ
أوج كماهلا يف التّعبري البليغ ّ
األدب شعرا ونثرا ،وظهرت روائ ع إنتاجها يف األشعار واألمثال والقصص.
ّ
السائدة يف بالد العرب واملسلمني،
ومع نزول القرآن يف هذه اللّغة ارتفع شأّنا وأصبحت اللّغة ّ
وإن للّغة العربية فضال كبريا على نشر حضارة الفكر العرب اإلسالمي ،وتق ّدم العلوم والفنون واآلداب
الصرف ،والبالغة اليت
املخ تلفة ،وألجل القرآن ظهرت علوم القرآن كلّها كما ظهرت علوم اللّغة والنّحو و ّ
كانت أساسا لتفسري نصوص القرآن وفهمها ،ومن أجله أيضا ظهرت علوم منهجية مثل علوم التّاريخ
الرحالت واجلغرافيا،
واألخبار واألسانيد وغريها ،كما تق ّدمت تطبيقا لتعاليم القرآن وعلوم ك ثرية مثل ّ
واستحدثت علوم الطّب والكيمياء واالجتماع وعلوم أخرى اتبعة لدراسة القرآن ،مثل التّجويد والتّالوة إىل
ط العرب.
جانب علوم عديدة إسالمية مثل كتابة اخل ّ

.1أسس تعليمية اللّغة العربية:

بدءا من أقدم احلضارات اليت عرفتها البشرية ،جتد أن معظم ال ّشعوب القدمية كانت تسعى إىل
الالزم للحصول على ضرورات احلياة
تشتّت أفرادها على عادات ومعتقدات اثبتة هتدف إىل اإلعداد ّ
الزمن تراكمت اخلربات
الزراعة وال ّدفاع عن النّفس ،بعد مرور ّ
الصيد و ّ
العملية بصورة مباشرة کاللّغة و ّ
خاصة وبني خربات متعلّقة مبناشط احلياة لتستلزم تنظيما ونقال
وتع ّقدت ،لتتمايز بني خربات تقنية ّ
مقصودا يتع ّدي نطاق األسرة.
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الرتبية احلديثة و الفلسفة الرتبوية املمنهجة يف تعليميّة اللّغة العربية لكل اجملتمعات
فإذا كانت ّ
هتدف إىل صنع شخصية إنسانية انجحة ،شاملة ومتكاملة ،حبيث جتعل من إعداد األطفال حمورا يف تنفيذ
()2
املناهج التّعليمية لتع ّد جيل املستقبل املأمول.
الرتبية العصرية ال تتمثل يف استيعاب الطّفل
إ ّن النّقطة األوىل األساسية الّيت تريد أن تقوم عليها ّ
الرتبية
املعارف واملهارات والعادات والقواعد والعمليات العقلية فحسب ،كما كانت ترجوه جمتمعات ّ
التّقليدية ،بل يف تطبيق تلك املعارف واملهارات يف احلياة العملية إذ أن التّطبيق العملي يوضح القدرة

()3
الرتبوي
الوظيفية للتّكيف مع الواقع اجملتمعي  ،و إن ّأول مبدأ تقوم عليه مناهج التّعليم املطلوبة يف النّظام ّ
الرتبية و اجملتمع وحتقيق املالئمة خلصائص هذا اجملتمع وأهدافه و حاجاته
احلديث هو أتكيد التّفاعل بني ّ
والتّكيّف لبنائه.

 .2دور اللغة العربية يف حتقيق اهلدف التّعلّمي:

هم لإلجنازات البشرية
تعترب اللّغة العربية األساس يف حتقيق اهلدف ّ
الرتبوي التّعليمي ،وهلا دور أ ّ
عرب التأريخ اإلسالمي ،فهي الوسيلة األسهل واألكثر شيوعا يف التّفاهم والتّخاطب وإيصال األفكار إىل
أدق
اآلخرين ،وكذلك للتّعبري عن املشاعر واألحاسيس ،ويف عرض اخلربات والتّجارب اليت نستعرضها ،يف ّ
)4(.
تفصيالهتا و ابألخص مظاهرها.
الرتبية احلديثة تقوم على أساس تطبيق نتائج العلم يف أمناط سلوكية ابلن ّّسبة
فإذا كانت ّ
فالسلوك اللّفظي املعريف أفضل
للمتعلّم عليها أن جتعل من تعليّمية اللّغات أساسا تستم ّد منه کياّناّ ،
()5

السلوك العملي وتوجيهه.
سلوك تعليمي إلفادته فيما يستخلص منه من عرب ومؤشرات ّ
تؤدي إىل تعزيز ّ
هذا ما يتعلّق ابلفردّ ،أما إذا أردان أن نفهم ال ّدور الذي تنهض به تعليمية اللّغات يف حياة
مؤسسايت وما بني العالقات،
الرتبية يف جانبها الثّقايفّ ،
هتتم به ّ
الرتاثي واملستقبلي ،النّظامي و ّ
اجملتمع الّذي ّ
نتصور جمتمعا تعطّلت اللّغة فيه يوما أو بعض يوم ،وننظر ما أصاب ذلك اجملتمع من توقّف
علينا أن ّ
وشلل ورکود وندرك مدى توقّف حياة اجملتمع على اللّغة و مدى حاجته يف تعليمها إىل األجيال املتعاقبة

أهم الوسائل يف
السياسية والتّعليمية وحنوها ،كما ّأّنا ّ
لقضاء مآرهبم األوليّة ،أو تنظيم شؤوّنم اإلدارية و ّ
جتسد (االرتباط الروحي بني أفراده)(*) ،فهي عامل حفظ
حتقيق أمسى أهداف ّ
الرتبية يف أي جمتمع ،إذ ّ
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الرتاث ليساير تعاقب
الرتاث الثّقايف واحلضاري ونقله من جيل إىل جيل واملشاركة يف تنمية هذا ّ
ّ
()6
العصور.
جتسد
وعليه ّ
فالرتبية مطالبة بتسطري مناهج لتّعليمية اللّغة على أساس أمهيتها الوظيفية اليت ّ
ظل العالقات احملليّة )7(،و
مسعاها يف متكني األفراد من امتالك ّ
حاسة الفكر املساير للتّطورات احلديثة يف ّ
عالقات التثاقف داخل عامل تقلصت أبعاده اجلغرافية هذا العامل الّذي تستهويه العوملة يف إطار انتقال
األفكار و املعلومات سعيا خللق نظم اإلنتاج املدجمة العابرة للحدود والقوميات ،وفيه ختتلط الثّقافات وال
القوي.
يكون البقاء إال
للمتطور ّ
ّ

()8

اثنيا :واقع اللغة العربية يف النظام الّتبوي اجلرائري:
.1األسس النظرية لتسطري مناهج تعليمية اللغات:
التطور الفكري ابستمرار،
اللّغة أساس التّعليم واإلنسان الّذي يتعلمها قادر على مواكبة مراحل ّ
أهم مظاهر
وذلك ألن اللّغة تعترب نتيجة من نتائج النّمو ،ومؤديّة إىل زايدته يف الوقت نفسه هذا ما جيعلها ّ
()9
هاما من عوامل ّمنوها و بنائها.
ّ
الشخصية اإلنسانية الّيت هي موضوع ّ
الرتبية ،وعامال ّ
الشخصية
الرتبية تتّخذ من ّ
إذا كانت اللّغة طاقة بشرية متيز اإلنسان عن احليوان ،و كانت ّ
الرتبوية التّعليمية أن تتح ّقق إالّ داخل اللّغة،
اإلنسانية موضوعا هلا دون سواها ،فال ميكن للنّشاطات ّ
الرتبوي ومهما اختلف زما نه ومكانه ال ميكنه القيام مبهامه اليت عهدها اجملتمع إليه ،من تكوين
فالنّظام ّ
شخصية إنسانية متكاملة إالّ إذا صاغ منهجية لتّعليم اللّغات تقوم على أتكيد التّفاعل بني أبعاد هذه
ال ّشخصية ( البعد الفلسفي ،البيولوجي ،العقلي ،االجتماعي واالقتصادي النّفسي) ،إذا فتداخل اللّغة
كظاهرة بشريّة مع تلك األبعاد هو الّذي حي ّدد اإلطار النّظري الّذي تستم ّد منه تعليميّة اللّغات
مرجعيّتها )10(.وإ ّن ّأول أساس تقتضيه تعليميّة اللّغات يف إجراءاهتا العمليّة يتعلّق ابملتعلّم الّذي يعترب حمورا
وخاصة جانبه النّفسي ،إلنّه ميتلك قدرات لغويّة و عادات واهتمامات فهو مهيأ سلفا لالنتباه و
هلا
ّ
املستمر الهتماماته
االستيعاب ،ودور مناهج تعليمية اللّغات أن ترت ّكز ابل ّدرجة األوىل على التّدعيم
ّ
ليتم تق ّدمه وارتقاؤه الطّبيعي الذي يتطلّبه استعداده للتّعلم )11(،فواضعوا مناهج تعليمية اللّغات
وتعزيزها ّ
مطالبون ابالستعمال الفعلي ملعطيات نظرايت علم النّفس للبحث يف التطبيقات الوظيفية للعملية
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البيداغوجية والتّعليمية للّغة من أجل تطوير طرائق تعليمها ،هذا ما يؤكد أن علم النّفس أول العلوم وأقرهبا
الرتبوي اللّغوي اإلنساين يف ضوء ما ح ّددته من خربات و قابليات تناسب املتعلّم
ابلسلوك ّ
يف االهتمام ّ
حسب املراحل العمريّة.

 .2اللّسانيات:

يقل أمهيّة عنه ،أال و هو أساس اللّسانيات ،فإ ّن
بعد األساس النّفسي جند أساسا آخر ال ّ
حقل تعليمية اللّغات يرتكز على أدوات إجرائية ميدانية متبديّة يف التّطبيقات الوظيفية للعملية التّعليمية،
األمر الّذي يستلزم أصال نظراي يهتم بتفسري الظّواهر اللّغوية وبيان القوانني الّيت حتكمها وهذا ما حيدث
ضمن اللّسانيات من حيث أ ّّنا املنوال العلمي الوحيد الّذي يعكف على دراسة الظّاهرة اللّغوية إذ تتّخذها
()12
موضوعا لل ّدرس ووسيلة إجرائية يف الوقت نفسه.
الرصيد املعريف للفكر اللّساين
وابلتّايل فإن تعليميّة اللّغات ال يستقيم هلا أمر إال إذا انبتت على ّ

)*(
مؤهلة سلفا إلجياد
املعاصر وما يوفره هذا الفكر من نظرايت حسب تفسري فرويد وإجراءات تطبيقية ّ
لكل القضااي اليت تتعلّق مبقتضيات تعليم اللّغة ،فعملية تفنيد مناهج تعليمية اللّغة تع ّد
التّفكري الكايف ّ
العامة ابستثمار نتائجها
امليدان ّ
املتوخي من البحث اللّساين العلمي لتطبيق احلصيلة املعرفية للّسانيات ّ
()13
احمل ّققة يف ترقية طرائق تعليم اللّغات ولغري النّاطقني هبا ولغري النّاطقني هبا.
إذا كانت تعليمية اللّغات هتدف إىل اكتساب املهارات اللّغوية من أجل املمارسة الفعليّة
للحدث اللّغوي لدى املتكلّم أثناء تفاعله مع واقع أتدية اجملتمع للّغة املراد تعلّمها)**( ،فإن منهاجها

الميكن أن تبّن دون االرتكاز على األساس االجتماعي ،فاألحباث اللّسانية ويف جانبها التّطبيقي مافتئت
السلوك اللّغوي ،ال للوقوف على األخطاء
ترصد األحكام ّ
الصادرة حول أتثري البيئة االجتماعية على ّ
الواردة يف اخلطاب -کسر ضوابط اللّغة املعيارية  -وتصحيحها ،وإمنّا ليبحث عن أسباها املوضوعية
وربطها ابلواقع االجتماعي وحتديد التّداخالت اللّغوية ووصف احلاالت املرضية الّيت تصيب اللّغة نتيجة
يتسّن ملناهج تعليم اللّغات س ّد االحتياج الّذي تتطلبه العملية التّواصلية
عوامل اجتماعية معيّنةّ ،
حّت ّ
ألي حقيقة لغويّة خارج بنية اجملتمع.
داخل اجملتمع ،فال وجود ّ

.3املعرفة البيولوجية للظّاهرة اللّغويّة:
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كما جيب تسطري مناهج تعليمية اللّغات على أساس املعرفة البيولوجية للظاهرة اللّغوية" ،ألن
العالقة بني الوظائف اللّغوية والوظائف البيولوجية يف ال ّدماغ هي عالقة فاعلة ومنفعلة يف الوقت
نفسه" )14(،وهي الّيت حت ّدد األمراض اللّغوية النّاجتة عن تعطيل إحدى هذه الوظائف البيولوجية من أجل
معاجلتها بدقّة حذر أثناء التّنفيذ الفعلي ملناهج تعليم اللّغة.
تتضمنه ممارسة فعلية لتعلّم اللّغة ال حت ّقق
وانطالقا ممّا سبق ذكره جند أن املناهج التّعليمية وما ّ
اإلفادة منها إالّ إذا ارتكزت على املرجعيّة املعرفية للنّظرية اللّسانية املعاصرة واألسس النّفسية لعملية التّعلّم
وخصائص النّظام التّواصلي عند اإلنسان ومراحل اكتساب النّظام اللغوي عند املتعلّم وفق مقتضيات
االندماج يف الوسط االجتماعي.
الّتبوي اجلزائري
اثلثا :واقع املناهج التّعليميّة اللّغوية يف مسار النّظام ّ

لكل منها يف اإلجراءات
سنتعرض ألهم النّظرايت الل ّّسانية وكيفية تطبيق احلصيلة املعرفية ّ
التّعليمية التطبيقية أل ّن النّظام التّواصلي عند اإلنسان ومراحل اكتساب النّظام اللّغوي عند الطّفل وفق
الرتبويّة التّقليدية اهلادفة إىل التّلقني
سياسة تربوية فاشلة وظلّت وإىل وقت قريب يف بالدان أسرية الفلسفة ّ
اللّغوي مع إمهال انعكاس ذلك على اجلانب جانب (االستعمال الوظيفي)* اإلجرائي للّغة (15)،إذ أن
املعلومات اللّغوية اليت كانت تل ّقى لألطفال مل تكن ذات فائدة عملية يف حياهتم خارج املدرسة ومل تتح
مادة لغويّة يف املواقف الّيت يقتضيها تفاعلهم مع بيئتهم االجتماعية مادام
الفرصة هلم لتطبيق ما تعلّموه من ّ
هذا التّفاعل حيدث بلغة عاميّة (أمازيغية ،عربية عامية) تسيطر على االتّصال العفوي اليومي عند

اجلزائريني ،مؤثّرة بذلك يف حمدودية استعمال اللّغة املعيارية.

.1فلسفة التّغيري النّمطي:
مس
وإ ّن أبرز تغيري عرفته مناهج تعليم اللّغات يف اجلزائر جاءت به املدرسة األساسية والّذي ّ
لكن هذا التّغيري ورغم ما كان مرجوا عنه من تطبيق للمعارف
األطوار الثالثة األوىل من التّعليم العامّ ،
الرتبوي التّقليدي ويف فلسفته،
يتم إالّ يف إطار النّظام ّ
واملهارات املكتسبة ابملدرسة يف احلياة العمليّة ،مل ّ

ظل املتعلّم اجلزائري وبعد أكثر من أربعني سنة من قيام املدرسة اجلزائرية غري قادر على (التكلم
وبذلك ّ
( )16
ابللّغة معيارية ))**( يف االتّصال مع غريه والتّفاهم معه حسب ما تتطلّبه املواقف احليويّة داخل اجملتمع.
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إ ّن املطّلع على النّصوص اليت نظّمت تعليميّة اللّغات ابملدرسة اجلزائرية يصادف عبارات تصف
طريقة جديدة يف تعليم اللّغة العربية ،مثل" :احلوار "  " ،احملادثة "  " ،االتصال ال ّشفوي " و " لغة شفوية
بسيطة " ،حيث تقوم هذه الطّريقة على مبدأ االستعمال ال ّشفوي للّغة املعياريّة املتعلّمة ،وتعّن العربية
الفصيحة على وجه التّحديد ابالتصال ال ّشفوي يف مواقف مطابقة للمواقف اليت حيياها التالميذ يوميا.
مل تكن فلسفة الت ّّلقني الّيت وقعت فيها املدرسة األساسية ومن ورائها اهليئات البيداغوجية
بقوة
سببا كافيا يف ّ
تدين املستوى اللّغوي عند املتعلّم اجلزائري ،بل هناك أخطاء والتباسات أخرى سامهت ّ

الرتبوية التّعليمية كاملنهاج وحمتوى التّعليم وطرائق التّدريس
يف ذلك ،يرجع بعضها إىل أبرز عناصر العملية ّ
وبعضها اآلخر إىل نشأة الطّفل اجلزائري على هلجات عامية تتباعد بدرجات متفاوتة عن اللّغة العربية
الشاوية الرتقية.....إخل)
املعيارية اليت تريد املدرسة أن تعلّمها له
وخنص ابل ّذكر(القبائلية ،املزابية ،الشلحيةّ ،
ّ
وغريها وهذا ال يعيب توحيد منطيّة اللّغة العربيّة الفصحى بل يزيد من التّكريس على فصاحة اللّسان ،هذه
الرتبوي ببالدان وهو ابحاجة إىل تطوير منهاج تعليم
احلقيقة ولّدت شعورا قواي عند القائمني على النّظام ّ
اللّغات و ابألخص تعليم اللّغة العربية.
.2األسس اليت تقوم عليها عملية تطوير املناهج الّتبوية التعليمية:

املناهج مجع منهج وهو جمموعة متنوعة من اخلربات اليت يتم تشكيلها والّيت تتيح للمعلّم املرور
حتمل سريورة املسؤولية مع املتعلّم ،وهذا يتضمن عمليات التّدريس اليت تظهر نتائجها فيما يتعلّمه
إىل ّ
تطورة ابستمرار يف جوانبها كافّة ،األمر الّذي جيعل
التّالميذ ،على أن يتّصل هذا االستعمال بواقع احلياة امل ّ

يتم
طورات الّيت ّ
التحوالت االقتصادية ،على أن ّ
حتصل يف جماالت العلوم والتّقنية و ّ
املنهج ذو حساسية للتّ ّ
التّطوير وفق معطيات موضوعية وأسس علميّة ،فمن أبرز األسس الّيت انبنت عليها معظم اسرتاتيجيات
التّطوير ا ّلرتبوية احلديثة "التخطيط")*( ،الّذي يكون بصيغة مراحل متابعة ،مع إخضاع كل مرحلة إىل
عملية تقومي مستمر وابلتايل تسهل عمليات التّنفيذ والتّعديل والتّغري والتّحسني.
الضوء على ميوله وحاجاته
كما جيب أن يستند على دراسة عملية للمتعلّم من أجل إلقاء ّ
وقدراته و ّاجتاهاته واستعداداته وطبيعة تفاعله مع بيئته ،هذه البيئة اليت جيب أن تدرس دراسة علمية توضح
املتطورة إضافة إىل عامل
لنا احتياجاهتا وظروفها وإمكاانهتا ومدى مالئمتها لتنفيذ املنهاج بصيغته
ّ
()17
التّجريب الّذي يلعب دورا رئيسيّا يف عملية تطوير املنهاج على أساس علمي.
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.3أسس أسلوب املقاربة ابلكفاءات والواقع اللّغوي اجلزائري:
بعامة
يتم ابل ّدرجة األوىل على االستعانة ابلنّظرايت اللّسانية ّ
إ ّن البحث يف منهجية تعليم اللّغات ّ
خاصة ،هذه النّظرايت الّيت تتّفق يف حتديد قسمني من اللّغة أثناء تعاملها مع تعليم
واللّسانيات التّطبيقية ّ
اللّغات ،لغة أم ولغة هدف ،إذا ال ميكن أل ّن املنهجية سواء اعتمدت أسلوب املقاربة ابلكفاءات أو
أسلواب آخر ،عليها أن تنجح يف تعليم اللّغة يف جمتمع ما دون ضبط مفهوم اللّغة األم واللّغة اهلدف يف

الواقع اللّغوي هبذا اجملتمع.
وإذا أردان إمجال الوضع اللّغوي اجلزائري ،يتّضح لنا أن درجة استعمال اللّغات ليس متماثّال،
)**(
حيث جند أ ّن العاميّات أو ال ّدرجات العربية)*( هي أكثر اللّغات انتشارا ،تليها اللّهجات األمازيعية
مبختلف أتديتها وهلجاهتا)18( ،حسب املناطق النّاطقة هبا مثّ جند اللّغتني املعياريتني ،العربية والفرنسية يف
املرتبة الثّالثة والّيت ينحصر استعماهلا على أقلية من املث ّقفني اجلزائريني.

پرمسها
الساسة وهم صناّع القرار يف اجلزائر جيعلون اللّغة العربيّة لغة رمسيّة ،أل ّن ال ّدستور ّ
فإذا كان ّ
املكونة للثّقافة واهلويّة الوطنية ال ّدينيةّ ،أما من املنظور اللّساين
على اعتبارها عنصرا جوهرّاي من العناصر ّ
التّطبيقي العلمي ومن خالل تنفيذ مناهج تعليمية اللّغات فال ميكن أن تكون اللّغة العربيّة الفصحى لغة
ابلنسبة للمتعلّم اجلزائري ،كونه ال ينشأ على اكتساهبا يف البيت وال وجود هلا يف التّواصل اليومي يف بيئته.
وحّت وإن اعتربان العربيّة الفصيحة اللّغة األم بشيء من التّحفظ ابلنّسبة إىل الطّفل اجلزائري
ّ
الّذي ينشأ على اكتساب اللّهجات العربيّة ،ألنّه عندما يدخل املدرسة سيکشف أ ّن ما يتعلّمه يتقارب
مع قاموسه اللّغوي املش ّكل يف بيئته عن طريق التّلقني العفوي ،فال ميكن أبدا أن نطبّق ذلك على الطّفل
الصويت العرب الفصيح،
كل البعد عن النّظام ّ
األمازيغي الّذي ينشأ على اكتساب هلجة أمازيغية بعيدة ّ
فهذا األخري عندما يلتحق ابملدرسة سيصطدم بتعلّم لغة غربية مل يعهدها يف بيئنه.
وإ ّن املرتقّب لنتائج األحباث اللّسانية املعاصرة يدرك مدى أتخر وتواضع اجلهود العربية يف جمال
ابلشروع يف منهجية جديدة لتعليم اللّغة العربية مع املبتدئني يف املدرسة اجلزائرية
البحث ،وعليه فإن التّفكري ّ
يتم
سيحتّم على البيداغوجيني اجلزائريني االستناد على أبراز النّظرايت اللّسانية العربية املعاصرة ،على أن ّ
بتكيّيف موضوعي حسب ما يالئم مقتضيات الواقع اللّغوي يف البيئة اجلزائرية.

رابعا :أثر اخلربة اللغوية املعرفية الس ّّابقة يف تنفيذ مناهج اللغة األم :
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ال خيتلف اللّسانيون وعلماء النّفس يف أن قدرات الطّفل اللّغوية تتح ّدد بدرجة كبرية قبل التحاقه
ابملدرسة ،وأ ّن دور املدرسة يقوم بتطوير تلك القدرات وتفعيلها ،فعلى سبيل املثال يقول
"  :" j.brunerإ ّن اللّغة تعترب کامتداد للفعل (  ،) L’actionوأن االكتساابت املعرفية ترس ّّخ
أساسا يف املرحلة قبل اللّغويّة)*(،حيث تبقى مرتبطة ارتباطا وطيدا مع التفاعالت العائلية األولية ( )19ومعّن
(الرتميز عن هذه املفاهيم) مثال :مما
تتطور عند الطفل) والبعد اللّغوي ّ
ذلك أن البعد املعريف (املفاهيم الّيت ّ
السابقة أمرا طبيعيا يتماشى مع
سبق توضيحه ،يضحي التّدرج يف تعليم اللّغة األم ،اعتبار اخلربات اللّغوية ّ
طبيعة االكتساب اللّغوي نفسه ،ومبدأ يتوقف عليه جناح تنفيذ مناهج اللّغة األم ،فلو نفذت هذه املناهج
جل
السابقة ،ستلحق ّ
دون اعتبار اخلربات ّ
الضرر ابلنّمو املعريف واللّغوي عند الطّفل ،ومن مثّة فإ ّن ّ
درج ،ولو ابجتاهات خمتلفة حبسب خصوصيات كل
النّظرايت اللّسانية أمجعت على ضرورة االلتزام هبذا التّ ّ
نظريّة.

.1النظرية السلوكية:

يدرج السلوكيّون عملية اكتساب اللّغة وتعلّمها ضمن إطار نظريّة التّعلّم ،فاللّغة يف منظورهم
ّ
السلوك
السلوك اإلنساين ،حيث يری " سكيرت " وهو من زعماء هذه النّظرية أ ّن ّ
شكل من أشكال ّ
اللّغوي املكتسب هو نتيجة تفاعل ثالثة عناصر يف املنبّه واالستجابة والتثبيت أو التّعزيز وعن دور هذا
يتطور حتت حدث
"السلوك اللّغوي للطّفل ّ
العنصر األخري حيث يقول سكيرت (ّ :)SKITEUR
( )20
انتقاء إمكاانت التّثبيت وميكن للطّفل أن يتعلم استعمال كلمة جديدة حتت أتثري تثبيت واحدا"،
السلوكية إىل تنفيذ مناهج تعليم اللّغة للمبدئني من منطلق تعزيز (تثبيت) املفردات والرتّاكيب
تدعو النّظرية ّ
اليت نشأ الطّفل عليها واملطابقة ملعاير اللّغة املراد تعلّمها مع إطفاء املفردات اخلارجة عن تلك املعايري،
تتجرد أبدا من توظيف اخلربة اللّغوية املكتسبة لدى الطّفل قبل
السلوكية ال ّ
وخالصة األمر أن النّظرية ّ
التحاقه ابملدرسة يف تنفيذ مناهج تعليمية اللّغة( ،نقصد اللّغة املعيارية املكتوبة سواء اللّغة األم أو تباعدت
عنها).

.2النظرية العقلية:

يری زعماء هذه النّظرية العقلية ويف مقدمتهم " تشو مسكي")*( أن املبادئ العقلية وحدها
كفيلة بتفسري اكتساب اللّغة فالطّفل يف نظره يولد وهو مزود بقدرات تؤهله لتقبّل املعلومات اللّغوية
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والتكوين اللّغة ،فهو ميتلك بطريقة ال شعورية القواعد الكامنة ضمن املعطيات اللّغوية الّيت يسمعها،
الالشعورية ابملكلة الل ّّغوية ()competence linguistique
ويسمي تشومسكي هذه القدرات ّ
ّ
احملرك هلذه
"ومن هنا نفهم اللّغة على أ ّّنا آلية تنظّم لدينا ملكية التّكلم ،ونفهم القواعد على أ ّّنا التّنظيم ّ
اآللية" )21(.إذا كانت امللكة اللّغوية الّيت توجه وتقود األداء الكالمي املكتسب الّذي يسمعه الطّفل يف
بيته ،وجتعله يستعمل معطياته اللّغوية يف إنتاج مجل جديدة عرب تنظيمه اللّغوي البسيط ،فإ ّن تنفيذ مناهج
حّت ال
تعليمية اللّغات
يؤسس على تنظيم وتقعيد ذلك اإلنتاج ّ
ّ
وخباصية اللّغة األم ،حسب النّظرية العقلية ّ

تؤدي فيها اللّغة العربية يف البيئة اجلزائرية (
ابلصورة الّيت ّ
ينحرف عن معياريّة اللّغة األم ّ
يتطور ّ
وحّت ال ّ
لسان دارج ) ،وعليه خنلص إىل تعليم اللّغة األم يرتكز عند العقليّني على االكتساابت اللّغوية األوليّة اليت
السابقة حت ّدد بدرجة
تطور قدرات الطّفل الفطريّة (ملكته ) يف تعلم اللغة األم .وإ ّن مثريات ّ
املهمة التّعليميّة ّ
ّ
أهم مبادئ التّعلم متكن من مسايرة
كبرية ّ
املهمة التّعليميّة اجلديدة ،فال ّدراسات النّفسية احلديثة أثبتت أن ّ
)*(
االرتفاع التدرييب حسب مراحل النّمو العقلي والزمّن .وجواب (ديكارت) هو " :أ ّن العقل صورة كليّة
كل حيوان ،فاإلنسان
ميكن أن نستعملها يف أمور متنوعة ،على عكس ما جنده من سلوك خاص عند ّ
()22
يتمتّع مبرونة يف التكيّف وفق الظّروف اجلديدة ،وابستنباط االشارات اليت جتعله يتّصثل ابآلخرين".
خامسا :أهم الطرائق املتبعة يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بغريها:

املدرس على حتقيق األهداف املطلوبة من تعلّم اللّغة وتتضمن
هي اخلطّة ّ
الشاملة اليت ّ
يستعني هبا ّ
مادة تعليمية ووسائل معينة ،وهناك
املدرس من أساليب وإجراءات ،وما يستخدمه من ّ
الطّريقة ما يتبعه ّ

كثري من الطّرائق اليت تعلّم هبا اللّغات األجنبية مبا فيها اللّغة العربية ،وليس من بينها ما ميكن وصفه
الطالب يف خمتلف البيئات والظّروف؛ فلكل طريقة أوجه متيز ،ونقاط
ابلطّريقة املثلى اليت تالئم كل ّ
يلم بتلك الطرائق ويصطفي ما يتماشى مع املواقف
ضعف ،وعلى املعلّم ابملدرسة واجلامعة اجلزائريّة أن ّ
التّعليمية اليت تعرتضه.
 .1طريقة القواعد والّتمجة:

من أقدم طرائق تعليم اللّغات ،ويتضح من امسها أن هدفها األول تدريس قواعد اللّغة العربية
الرتمجة بني اللغتني :األم والعامية
ودفع الطّالب إىل حفظها واستظهارها ،وتعتمد عملية التّعليم فيها على ّ
وهتتم هذه الطّريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة ابللّغة املقصودة ،ولكنّها هتمل مهارة الكالم
أو ال ّدارجةّ ،
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ابملدرسة أو الكليّة ،ابإلضافة إىل أن املبالغة يف العناية بدراسة القواعد حيرم الطّالب من تلقي اللّغة نفسها؛
فالتّحليل النّحوي للجمل والنّصوص ال جيعل ال ّدارس متمكنا من عناصر اللّغة بصورة كافية ألن اهتمامه
()23
العامة كوسيلة للّضبط والتّصحيح اللّغوي.
منصب على األحكام النّحوية ّ
ّ

 .2الطريقة املباشرة:

مسيت كذلك ألّنا تستخدم االقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف الّذي تقال فيه ومتتاز هذه
تويل قدرا كبريا من عنايتها إىل مهارة الكالم ،ويكاد اللّجوء إىل الرتّمجة يصل إىل ح ّد التّحرمي،
الطّريقة أب ّّنا ّ
السابقة يف االحتفاء بتدريس قواعد اللّغة كغاية عليا ،وتعّن ابلتّدريب على قوالب
كما أ ّّنا ختالف الطّريقة ّ
اللّغة وتراكيبها خلدمة مهارة التّحدث ،وتبدي حرصا شديدا على استخدام أسلوب احملاكاة ،وإنشاء
()24
حتتل صدارة األولوايت فإ ّن ذلك جاء
ارتباط قوي بني األلفاظ ودالالهتا  ،وابلرغم من أ ّن مهارة الكالم ّ
على حساب املهارات األخرى كالقراءة والكتابة ،وقد يؤدي اعتمادها طريقة التّقليد إىل تقليص دور

شك يف أ ّن هتميشها األحكام النّحوية يؤثر على جودة العمليّة التّعليميّة
الفعالة ،وال ّ
الطّالب يف املشاركة ّ
للغة العربية لغري النّاطقني هبا.
 .3الطريقة السمعية الشفهية:

أهم خصائصها عرض اللّغة العربية على املتعلّمني مشافهة يف ابدئ األمر رغبة يف
ومن ّ
الصويت هلذه اللّغة اجلديدة بشكل تلقائي إضافة إىل النّظام النّحوي هلا،
مساعدهتم على التّعرف إىل النّظام ّ
الصدد بقدر يسري من املفردات الّيت متكن الطّالب من ممارسة مهارة التّحدث بشكل
ويكتفى يف هذا ّ
الصعوابت فيما يعرض على الطّالب من مواد
تلقائي ،وال مانع من اللّجوء إىل ّ
الرتمجة كوسيلة إلزالة بعض ّ
الربط
مسموعة .وإ ّن تركيز تلك الطّريقة يتمحور حول وضع الطّالب يف مواجهة اللّغة اجلديدة عن طريق ّ
بني العبارات الّيت يستمع إليها واملواقف املستخدمة فيها لكي ينشئ بينهما عالقة معنوية يف ذاكرته ،تتيح
له استعمال تلك املفردات معتمدا على أسلوب احملاكاة واالستظهار .وجيدر ابملعلّم توظيف الوسائل
السمعية والبصريّة بشكل مكثف يف تدريب الطّالب على أمناط اللّغة وتراكيبها ،ويبدو جليّا أ ّن هذه
ّ

الشرح واإلكثار
الطّريقة اهتمت مبهارة الكالم على حساب القراءة والكتابة كما ّأّنا متيل إىل التّقليل من ّ
()25
تعجل بتوليد مفاهيم حول طبيعة اللّغة اجلديدة يف أذهان
من ال ّش ّق التّدرييب ،ويرى مؤيّدوها ّأّنا ّ
الطّالب يف وقت قصري.
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 .4الطريقة االتصالية:
جتعل هذه الطّريقة هدفها النّهائي إكساب املتعلّم القدرة على استخدام اللّغة وسيلة اتّصال
الرتاكيب والقوالب املقصودة
لتحقيق أغراضه املختلفة ،وال تنظر هذه الطّريقة إىل اللّغة بوصفها جمموعة من ّ

الرتجي واألمر والنّهي
لذاهتا ،وإّمنا بوصفها وسيلة للتّعبري عن الوظائف اللّغوية املختلفة؛ كالطّلب و ّ
درج اللّغوي،
ويتم عرض اللّغة على الطّالب طبقا لذلك التّصور الذي ال يقوم على أساس التّ ّ
والوصف ّ ...
درج الوظيفي التّواصلي من خالل أنشطة متعددة داخل الوحدة التّعليمية .وتعتمد طريقة
بل على أساس التّ ّ
التّدريس هنا على خلق مواقف واقعيّة حقيقية الستعمال اللّغة مثل :توجيه األسئلة وتبادل املعلومات
حلل املشكالت عن طريق املناقشة
واألفكار وتسجيل املعلومات واستعادهتا وتستخدم املهارات ّ
واملشاركة )26(.وميكننا القول إن هذه الطّريقة تتيح للطّالب فرصة كبرية للقيام بدور مهم يف سري ال ّدرس،
الصورة يف الطّرائق األخرى.
لعل هذا األمر يعد من املزااي اليت رّمبا ال تتوفر هبذه ّ
و ّ

 .5الطريقة االنتقائية:

حرية مطلقة يف ابتكار األسلوب الذي يرغب يف اتّباعه وهو بصدد
ترى هذه الطريقة أن للمعلّم ّ
يتخري من الطّرق ما يظنّه مالئما
تعليم اللّغة العربية ما دام حيقق عن طريقه الغاايت املرجوة ،فللمعلّم أن ّ
للموقف التّعليمي؛ فهو قد خيتار عنصرا من طريقة ما ليستفيد به يف تدريس إحدى املهارات اللّغوية وقد
ولعل من عوامل تبّن الطّريقة
يدجمه بعنصر من طريقة أخرى ليزيد من جودة شرحه وتوصيله اللّغة لطالبهّ ،
لكل طريقة جوانب متيّز وجوانب قصور )27(،واملعلّم حيرص على إجياد ما ميكن
االنتقائية أنّنا وجدان ّ
تسميته ابلطّريقة التّكاملية فيعمد إىل انتقاء حماسن كل طريقة وجتميعها يف طريقة واحدة تناسب األهداف
التعصب لطريقة على حساب
اليت يسعى إليها وتراعي حاجات املتعلّم وظروفه ،كما أ ّّنا ال تناصر فكرة ّ
أخرى وترى يف األمر متسعا )28(،وال ينبغي أن ننظر إىل طرائق التّعليم على ّأّنا متعارضة؛ فمقصد كل
الالئق.
طريقة يف ّناية املطاف هو تقدمي اللّغة سليمة وعلى الوجه ّ

اخلامتة:
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إن اجلزائر و كما سبق ال ّذكر تتميز بتنوع لغوي من إقليم إىل آخر ،فاللّغة األم الّيت يتلقاها
الطّفل يف القبائل ختتلف عن اللّغة اليت يتلقاها الطّفل املزاب أو التارقي كما ختتلف اللّهجات العربية اليت
يتلقاها نظرائهم يف املناطق األخرى للبالد ،ومبا أ ّن تنفيذ املناهج وفق أسلوب املقاربة ابلكفاءات يقوم على
خاصة ،فإ ّن البيداغوجيني اجلزائريني
عامة وتعلّم اللّغة بصفة ّ
مشاركة األطفال ّ
الفعالة يف عملية التّعلم بصفة ّ
سيضطرون إىل وضع أكثر من مناهج الحتواء تباين املكتسبات اللّغوية القبليّة الّيت يدخل هبا األطفال
ّ
املؤسسات التّعليميّة ،فإذا بنيت املناهج على توظيف القاموس اللّغوي املكتسب تلقائيا عند
اجلزائريون إىل ّ

األطفال يف وسطهم اللّغوي اخلاص  -إما أمزيغي أو عرب دارج  -جعلتهم يشاركون بفاعلية يف تعليم
أنفسهم ،ويستجيبون ملتطلبات أسلوب املقاربة ابلكفاءات يف التّعليم ،كما نضمن استمرارية القدرة اهلائلة
السنوات اليت تسبق
السرعة الفائقة لكمية االكتساابت املعرفية واللغوية اليت سيح ّققها ابناؤان خالل ّ
و ّ
التحاقه ابملدرسة.
وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن مناهج تعليم اللّغة العربية من التعليم ابجلزائر كانت ترغم
األول الذي يدخل فيه إىل التعلّم على نسيان لغته األم
عامة و األمازيغي ّ
الطّفل اجلزائري ّ
خاصة منذ اليوم ّ
الضرر تربواي ونفسيّا و ّأدى إىل
و ّ
الشروع يف استقبال فصاحى عميقة وغريبة عليه ،هذا األمر الّذي أحلق به ّ
نفوره من تعلّم اللغة.
كما يتبني من خالل ما سبق أن تنفيذ مناهج املقاربة ابلكفاءات يف تعليم اللّغة العربية ابلسنة
التّعليم ابجلزائر مبقرر واحد ( مادة لغوية واحدة ) جلميع أطفال اجلزائر ال ميكن أن يكتب له النّجاح،

مادامت تلك املناهج تبّن على توظيف الكفاءات التّواصلية القبلية يف حتقيق كفاءات جديدة تكون على
السائد خارج املدرسة.
صلة ابلوسط اللّغوي ّ
تفرغرت هذه الدراسة إىل النّتائج التّالية:
النّتائج املتوخاة :وقد ّ
السابقة حت ّدد بدرجة كبرية التّعليمية اجلديدة ،فال ّدراسات النّفسية
 إ ّن مثريات ّاملهمة التّعليمية ّ
أهم مبادئ التّعليم للّغة العربية من مسايرة االرتفاع التّدرجيي حسب مراحل
احلديثة أثبتت أ ّن ّ
الزمّن للنّاطقني هبا ولغري النّاطقني هبا أيضا.
النّمو العقلي و ّ
الرمسية املعيارية نقصد االستفادة
 عندما نتكلم عن توظيف خربات اللّغة األم يف التّعليمية اللّغة ّالرمسية نظرا لتقارهبا
من التّقارب املوجود بني اللّغتني ،فبعض البلدان جتد سهولة يف تعليم لغاهتا ّ
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الرمسية نظرا لتباعدها
مع اللّغة األم ( ال ّشفوية ) ،بينما بلدان أخرى تعاين صعوبة يف تعليم لغاهتا ّ
خاصة إذا تعلّق األمر ابملناطق الّيت
عن لغاهتا األم ،وهذا ما حيدث مع اللّغة العربية يف اجلرائرّ ،
تتكلم اللّهجات األمازيغية.
 إ ّن طريقة املشكالت اليت اعتمدهتا هذه الطّرائق واملقارابت ال ميكن أن حت ّقق اإلنتقال اإلجيابالسابقة وعلى ظروف أبنائنا الواقعية.
ألثر التّعلّم إالّ إذا أقيمت على اخلربات ّ
القحة.
 -أغلب سكان اجلزائر مع املثقفني ال يتح ّدثون اللّغة العربية الفصحى ّ

بتنوع لغوي من إقليم آلخر ،فاللّغة األم اليت يتلقاها أبناؤان يف منطقة القبائل
 إ ّن اجلزائر تتميّز ّختتلف عن اللّغة اليت يتلقوها مبنطقة املزاب أو التّارقي كما ختتلف عن اللّهجات العربية اليت
يتلقاها نظرائهم يف املناطق األخرى للبالد.
املهمة:
 توصيات ّعامة :بعض التّوصيات ّ
-

الشروع يف منهجية جديدة لتعليم اللّغة العربية ابجلزائر.
جيب ّ
ضرورة تسطري مناهج تعليم اللّغة العربية بشكل متّصل مع الوسط اللّغوي الّذي حييها املتعلم.
احلل بني يديهم ،وذلك
إ ّن الوصاية املعنية مطالبة بفتح ذراعيها ألبنائنها عسى أن يكون ّ
املؤسسات التّعليمية.
املقررات على مستوى ّ
بتسجيل اإلقرتاحات اليت ّ
ختص ّ
على الوصاية أن تشرف على انعقاد ندوات وطنية ومؤمترات دولية لطرح االنشغاالت ومناقشة
الصعوابت اليت تعرتضهم يف تعليمية اللّغة العربية وهي فرصة لتبادل اخلربات.
ّ

 إعطاء احلريّة للمعلّم واملتعلّم والطالب واألستاذ أن مي ّدوا املبادرات يف حدود معينة أل ّّنا الوسيلةالوحيدة جلعله رجل املستقبل.

قائمة املصادر واملراجع:

• أبو طالب حممد سعيد ،رشراش أنيس عبد اخلالق ،علم الرتبية العام  ،مسادينه وفروعه ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشرنط،1لبنان ،بريوت.2001،

• أمحد حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية  -حقل تعليمية اللغات  ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.2000،
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• أمحد حسني اللقاين ،علي اجلميل ،معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس
 ،دار النشر والتوزيع ،عامل الكتاب،ط،1996،1القاهرة ،مصر.
• جورج يول " :معرفة اللغة" ،ترمجة حممود فراج عبد احلافظ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإل23كندرية ،مصر.1999،
• حسني راضي عبد الرمحن ،زايد خالد مصطفى ،طرق تعليم القراءة والكتابة ،دار الكندي للنشر
والتوزيع ،إربد ،األردن.1989 ،
• خليفة صحراوي ،أسس بناء مناهج يف تعليمية اللغة العربية ،جامعة ابجي خمتار ،عنابة،
اجلزائر.2016،
• ديكارت ،ترمجة عبدو احللو ،الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع ،دار املنشورات عويدات ،بريوت،
لبنان،ط.1974،2

• صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ،دار هومة ،اجلزائر.2000،
• عبد الفتاح عبد املعال ،تنمية االستعداد اللغوي عند االطفال ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
ط ،1عمان  ،االردن.2000 ،
• علي عبد الواحد ويف ،نشأة اللغة عند اإلنسان ّ ،نضة مصر للطباعة ،القاهرة.2003،
• علي عبد الواحد ويف ،نشأة اللغة عند اإلمنسان ّ ،نضة مصر للطباعة ،القاهرة.2003،
• فرويد ،ترمجة وجري أسعد ،التّصعيد دروب اإلبداع ،الدراسات النفسية ،منشورات وزارة الثقافة،
اجلمهورية العربية السورية ،دمشق.1996،
• مازن الوعر ،قضااي أساسية يف علم اللسانيات احلديث.
• حممد عبد الرحيم عدس ،تعليم القراءة بني املدرسة و البيت  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط،1
عمان ،االردن.1998،
• حممد عبد الرحيم عدس ،تعليم القراءة بني املدرسة و البيت  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط،1
عمان ،االردن.1998،
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• مديرية التعليم األساسي ،مناهج التعليم األساسي  ،الديوان الوطّن ،للمطبوعات التعليمية
ابجلزائر.1996،
• ميشال زكراي ،مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللّغة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،بريوت
،لبنان .1978 ،
• نواين حسني ،أثر املمارسات اللغوية بني البيت واملدرسة يف منو املعريف واللساين عند الطفل،
حوليات جامعة اجلزائر ،عدد خاص (النّسق الرتبوي يف اجلزائر) :رهاانت التغيري،سنة.95/96

التهميش:
( )1سورة الشعراء ،اآلية رقم.193:

( )2أبو طالب محمد سعيد ،رشراش أنيس عبد الخالق ،علم التربية العام  ،مسادينه وفروعه ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر،ط،1لبنان ،بيروت ،2001،ص .34

( )3المرجع السابق ،أبو طالب محمد سعيد ورشراش أنيس عبد الخالق  :علم التربية التطبيقي  ،ص
.72

( ) 4محمد عبد الرحيم عدس ،تعليم القراءة بين المدرسة و البيت  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط،1
عمان ،االردن،1998،ص .169

( ) 5المرجع نفسه ،ص.170

( *) عندما نقول اللّ غة التي تجسد االرتباط الروحي فإننا نقصد اللغة المعيارية المعينة بالتعليمية
وليس اللهجات العامية الشفوية.

( )6المرجع السابق ،عبد الحليم إبراهيم  ،الموجه الفني المدرسي اللغة العربية  ،ص .46
( )7المرجع نفسه  ،ص .46
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( )8المرجع السابق ،أبو طالب محمد سعيد ورشراش أنيس عبد الخالق  ،علم التربية العام  ،ص

.170

( )9المرجع نفسه  ،ص .34

( )10أحمد حساني ،دراسات في اللسانيات التطبيقية  -حقل تعليمية اللغات  ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،2000،ص .142

( )11فرويد ،ترجمة وجير أسعد ،التصعيد دروب اإلبداع ،الدراسات النفسية ،منشورات و ازرة الثقافة،
الجمهورية العربية السورية ،دمشق،1996،ص.103

( )12المرجع السابق ،ص.107
)*(

سيغيسموند شلومو فرويد يعرف اختصا ار بـسيغموند فرويد 6( :مايو  23-1856سبتمبر،

 )1939هو طبيب نمساوي من أصل يهودي ،اختص بدراسة الطب العصبي ومفكر حر يعتبر
مؤسس علم التحليل النفسي .وهو طبيب األعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي

وعلم النفس الحديث .اشتهر فرويد بنظريات العقل والالواعي ،وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة

السريرية في التحليل النفسي لعالج األمراض النفسية عن طريق الحوار بين المريض والمحلل
النفسي .كما اشتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية األولية للحياة البشرية،
فضال عن التقنيات العالجية ،بما في ذلك استخدام طريقة تكوين الجمعيات وحلقات العالج النفسي،

ونظريته من التحول في العالقة العالجية ،وتفسير األحالم كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات

الالوعي.

( )13المرجع السابق ،أحمد حساني ،ص .130

)**(

المجتمع األمريكي مثال ،يتكلم اإلنجليزية بشكل مغاير عن تكلم المجتمع البريطاني لها ،األمر

الذي يستلزم اختالفا في طبيعة مناهج تعليم اإلنجليزية بين البلدين.
14

(

) مازن الوعر ،قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث  ،ص .18

(*) استعمال وظيفي ،أي أن تؤدي اللغة أولى وظائفها أال وهي التواصل ،ومصطلح " الوظيفية "
اعتمد كاسم المدرسة لسانية قائمة بدالها تتخذ الوظيفة ميدة في التحليل اللساني ( حلقة براغ ).
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( ) 15مديرية التعليم األساسي ،مناهج التعليم األساسي  ،الديوان الوطني ،للمطبوعات التعليمية
بالجزائر،1996،ص.04

(**) اللغة المعيارية لغة مكتوبة تخضع لقواعد وضوابط معينة تحدد نظامها الصوتي والتركيبي،
ونقصد بها اللغة العربية مادامت اللغة الرسمية في الجزائر وهي أولى اللغات المستهدفة من برامج

التعليم في الجزائر.

( )16صالح بلعيد ،دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة ،الجزائر ،2000،ص .07
)*(

الخطط الخاصة بشيء
التخطيط( :باإلنجليزية )Planning :هو عبارة عن عملية تهتم بإعداد ُ

ويعرف التخطيط بأنه صياغة َفرضيات حول وضع معين ،ويعتمد على استخدام تفكير دقيق؛
معينَ ،
المناسب حول تطبيق سلوك ما في المستقبل .من التعريفات األخرى للتخطيط هو
بهدف اتخاذ القرار ُ

َنشاط يُطبقه كافة األفراد في أغلب الشؤون العامة ،ويعتمد على إعداد ُخطة ذهنية قبل تحويلها إلى
ِ
المباشرة بالعمل.
ُخطة حقيقية؛ أي الحرص على التفكير قبل ُ
( )17أحمد حسين اللقاني ،علي الجميل ،معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق

التدريس ،دار النشر والتوزيع ،عالم الكتاب،ط،1،1996القاهرة ،مصر ،ص .182

)*( الدارجة العربية  :تتنوع في الجزائر حسب تأديتها من منطقة إلى أخرى لكنها تحتكم في أغلب
مفرداتها إلى قاموس لغوي مشترك ،األمر الذي ال يعطل التواصل بين أفراد تلك المناطق.

)**( اللهجات األمازيغية :تختلف بحسب المناطق الناطقة بها في الجزائر ،وتشترك في تمييزها

العربية الفصيحة وأشهرها لهجة القبائل الكبرى ولهجة مزاب.
( )18المرجع السابق ،صالح بلعيد ،ص.09

)*( المرحلة قبل اللغوية :يقصد بها مرحلة اكتساب أولى الخبرات الصوتية التي تتم ،عادة في حضن
األم كالبكاء والصراخ والمناغاة والضحك.

( )19نوان ي حسين ،أثر الممارسات اللغوية بين البيت والمدرسة في نمو المعرفي واللساني عند

الطفل ،ص ،94حوليات جامعة الجزائر ،عدد خاص (النسق التربوي في الجزائر) :رهانات
التغيير،سنة.96/95
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( ) 20خليفة صحراوي ،أسس بناء مناهج في تعليمية اللغة العربية ،جامعة باجي مختار ،عنابة،

الجزائر.2016،

)*( أفرام نعوم تُ ُشو ِم ْس ِكي ((: )Avram Noam Chomskyولد في  7ديسمبر  1928فيالدلفيا،
بنسلفانيا) هو أستاذ لسانيات وفيلسوف أمريكي إضافة إلى أنه عالم إدراكي وعالم بالمنطق ومؤرخ

وناقد وناشط سياسي .وهو أستاذ لسانيات فخري في قسم اللسانيات والفلسفة في معهد ماساتشوستس

للتكنولوجيا والتي عمل فيها ألكثر من  50عام .إضافة إلى عمله في مجال اللسانيات فقد كتب
تشومسكي عن الحروب والسياسة ووسائل اإلعالم وهو مؤلف ألكثر من  100كتاب .وفقا لقائمة

اإلحاالت في الفن والعلوم اإلنسانية عام  1992فإنه قد تم االستشهاد بتشومسكي كمرجع أكثر من

صنف بالمرتبة الثامنة ألكثر المراجع التي
أي عالم حي خالل الفترة من  1980حتى  ،1992كما ُ
يتم االستشهاد بها على اإلطالق في قائمة تضم اإلنجيل وكارل ماركس وغيرهم .وقد ُوصف
صوت له كـ "أبرز مثقفي العالم" في استطالع للرأي عام
تشومسكي بالشخصية الثقافية البارزة ،حيث ُ
.2005

( )21ميشال زكريا ،مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،بيروت
،لبنان ،1978 ،ص .62

)*( رينيه ديكارت (بالفرنسية 31( )René Descartes :مارس  11 – 1596فبراير ،)1650
فيلسوف ،وعالم رياضي وفيزيائي فرنسي ،يلقب بـ"أبو الفلسفة الحديثة" ،وكثير من األطروحات

الفلسفية الغربية التي جاءت بعده ،هي انعكاسات ألطروحاته ،والتي ما زالت تدرس حتى اليوم،
خصوصا كتاب (تأمالت في الفلسفة األولى1641-م) الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم

كليات الفلسفة .كما أن لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيات ،فقد اخترع نظاما رياضيا سمي

باسمه وهو (نظام اإلحداثيات الديكارتية) ،الذي شكل النواة األولى لـ(الهندسة التحليلية) ،فكان بذلك
من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية.

( )22ديكارت ،ترجمة عبدو الحلو ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،دار المنشورات عويدات،
بيروت ،لبنان،ط،2،1974ص.89
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( )23عبد الفتاح عبد المعال ،تنمية االستعداد اللغوي عند االطفال ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
ط ،1عمان  ،االردن،2000 ،ص.84

( ) 24حسين راضي عبد الرحمن ،زايد خالد مصطفى ،طرق تعليم القراءة والكتابة ،دار الكندي
للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن،1989 ،ص.96

( ) 25المرجع السابق ،ص.97
( )26المرجع نفسه ،ص.98

( ) 27علي عبد الواحد وفي ،نشأة اللغة عند اإلنسان  ،نهضة مصر للطباعة،
القاهرة،2003،ص.11

( )28جورج يول " :معرفة اللغة" ،ترجمة محمود فراج عبد الحافظ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،اإل 20كندرية ،مصر،1999،ص.58
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Didactic arabic language in a frame approach with competencies Acritical study of the Algerian educational system
Researcher Khaldi Khaled
University of Abu Bakr Belkaid, Laboratory of Arts and Cultural
Studies, Tlemcen, Algeria
Dr. Belbachir Abdel Razzak
University of Abu Bakr Belkaid, Laboratory of Arts and Cultural
Studies, Tlemcen, Algeria

Abstract:
This research study aims to develop appropriate methods, methods
and appropriate techniques to solve the unresolved situations in the
teaching of the Arabic language in Algeria, and to propose various learning
situations in front of the learner with the aim of facilitating the learning
system and presenting it in the best conditions, taking into account the
emotional and psychological side of it and assessing the competencies
gained through the studied educational material Then, Achieving the
theoretical scientific foundations that limit the educational curricula of the
Arabic language and the reality of implementing those curricula in the
Algerian educational system.
Keywords: Arabic language; Educational; Objectives; Methods;
Competencies.
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املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية

دراسة مقارنه بني اململكة ومجهورية مصر
الدكتور صالح أمحد فراج

1

1جامعة العدالة واحلكمة أبمريكا
1اجلامعة اإلسالمية مبنيسوات

اتريخ االرسال 2021/02/19 :

اتريخ القبول2021/05/08 :

امللخص:
الشخصية االعتبارية تقوم ابلعديد من املهام الكبرية اليت يعجز عن القيام هبا العديد من األفراد الطبيعيني،
وقد تقوم الشخصية االعتبارية ابلعديد من اجلرائم ،كالسرقة والتزوير ،واالعتداءات اجلسيمة وغري ذلك من
اجلرائم اليت تستحق املساءلة والعقوبة لو ارتكبت من جانب أشخاص طبعيني ،فهل من املمكن حماسبة
الشخصية االعتبارية خصوصاً أن القانون قد اعرتف ابلشخصية االعتبارية وجعل له العديد من احلقوق اليت
تطالب هبا اآلخرين ،وكل حق يف القانون يقابله واجب.
واملمثلون أو األعضاء الذين يقومون أبعمال الشخصية االعتبارية قد يقومون ابلعديد من االحنرافات
واألعمال اإلجرامية اليت حياسبون عليها لو كانوا أشخاص طبيعيني ،فلو مل يكن هناك مسؤولية جنائية
للشخصية االعتبارية لكان هذا وسيلة هلؤالء الرتكاب اجلرائم وعدم حماسبتهم عليها ،ومن هنا جاءت أمهية

املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية ،فجاء هذا املوضوع " :املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية :دراسة
مقارنه بني اململكة ومجهورية مصر".

الكلمات املفتاحية :املسؤولية اجلنائية -األشخاص املعنوية -مصر

 1املؤلف املرسل :الدكتور صالح أمحد فراج
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أمهية البحث وأسباب اختياره:
-1شيوع وانتشار الشخصيات املعنوية ،وهي هلا شخصيتها القانونية املستقلة.
-2ارتكاب الشخصيات املعنوية جرائم تفوق يف بعض األحيان اجلرائم اليت يرتكبها األشخاص الطبيعيون.
أهداف البحث:

-1بيان مفهوم املسؤولية اجلنائية.
-2بيان مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها.
-3بيان مدى ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية.
-4بيان موقف املشرع املصري والسعودي من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية.
مشكلة البحث:

املشكلة اليت يضطلع البحث بدراستها هو هل من املمكن جمازاة الشخصية املعنوية وحتميلها املسؤولية اجلنائية
عما ترتكبه من جرائم ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
-1ما مفهوم املسؤولية اجلنائية؟
 -2ما مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها؟
 -3ما مدى ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية؟
-4ما موقف املشرع املصري والسعودي من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية؟
منهج البحث:
اتبعت يف دراسيت املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل مجع املعلومات ،والبياانت ،والنصوص القانونية
وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج حيادية موضوعية.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ،وثالثة مباحث ،وهي:
املبحث األول :مفهوم املسؤولية اجلنائية.
املبحث الثاين :مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها.
املبحث الثالث :ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية.
31

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

املبحث الرابع :موقف القانون املصري والنظام السعودي والفقه اإلسالمي من املسؤولية اجلنائية للشخصية
املعنوية.
اخلامتة.
النتائج.
التوصيات.
املصادر واملراجع
فهرس املوضوعات.

املبحث األول :مفهوم املسؤولية اجلنائية:

املسؤولية اصطالحاً:
املسؤولية يف الفقه اإلسالمي:

عرفها عبدالقادر عودة أبهنا :أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت أيتيها خمتاراً وهو مدرك ملعانيها
ونتائجها(.)2
وعرفت أبهنا :املؤاخذة على فعل ضار(.)3
وعرفت أبهنا :إلزام شخص بضمان الضرر الواقع ابلغري نتيجة لتصرف قام به(.)4
وعرفها دراز أبهنا :املسئوليّة كون الفرد مكلّفا أبن يقوم ببعض األشياء وأبن يق ّدم عنها حسااب إىل غريه
وينتج عن هذا التّحديد أ ّن فكرة املسئوليّة تشتمل على عالقة مزدوجة من انحية الفرد املسئول أبعماله

(  )2عودة ،عبدالقادر ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي ،دار الكاتب العريب ،بريوت ،د.ت.392 /1 ،
(  )3املكحل ،عبدهللا ماجد حممد ،مسؤولية القاضي يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنيةـ
1995م.5 ،
( )4حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قنييب ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1408 ،2هـ 1988 -م.425 ،
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فطري ،إ ّهنا هذه املقدرة
كل شيء هي استعداد ّ
وعالقته مبن حيكمون على هذه األعمال ،واملسئوليّة قبل ّ
اخلاصة(.)5
على أن يلزم اإلنسان نفسه ّأوال ،والقدرة على أن يفي بعد ذلك ابلتزامه بوساطة جهوده ّ
وعرفها اخلاقاين أبهنا :يراد ابملسئولية الشعور أبداء الواجب واإلخالص يف العمل وليست املسئولية جمرد
اإلقرار فإن اجلزم ابلشيء ال يعطي صفة املسئولية وإمنا جيد املتحسس هبا أن هناك واجبات ال بد من االنقياد
إليها بغض النظر عن النتائج ،فإن إنقاذ الغريق مما يشعر الشخص ابملسئولية يف إنقاذه إذا كانت له القدرة
على اإلنقاذ وإن دفع الظلم ممن له القدرة على دفع الظلم جيب على ذلك الشخص أن يدفع عن املظلوم
وهو مسئول عن الرتك ،فاملسئولية ختتلف بلحاظ األفراد وبلحاظ اجملتمعات(.)6
وعرفت أبهنا :املسئولية حالة يكون فيها اإلنسان صاحلا للمؤاخذة على أعماله وملزما بتبعاهتا املختلفة (.)7

املسؤولية يف القانون:

املسؤولية" :التزام إبصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقا للقانون"(.)8
وعرفت أبهنا" :وسيلة قانونية تتكون أساساً من تدخل إرادي ينقل مبقتضاه عبء الضرر الذي يدفع على
شخص مباشرة بفعل قوانني الطبيعة ،أو البيولوجيا ،أو السيكولوجيا ،أو القوانني االجتماعية ،إىل شخص
آخر ينظر إليه على أنه الشخص الذي جيب أن يتحمل هذا العبء"(.)9
وميكن تعريف املسؤولية أبهنا عبارة عن :حتمل تبعات األقوال واألفعال.

شرح التعريف:

حتمل تبعات :أي أن اإلنسان يتحمل ما يرتتب على تصرفاته.
األقوال واألفعال :املسؤولية ال تشمل حتمل تبعات األقوال أو األفعال فقط ،بل هي شاملة لتبعات األقوال
واألفعال معاً ،واليت يرتتب بسببها ضرر على الغري.
(  )5جمم وعة مؤلفني ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع ،جدة ،ط،4د.ت/8 ،
.3401
( )6جمموعة مؤلفني ،نضرة النعيم.3401/8 ،
( )7جمموعة مؤلفني ،نضرة النعيم ،3401/8 ،سجاد أمحد بن حممد أفضل ،املسؤولية واجلزاء يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
أصول الدين ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ابكستان2007 ،م.13 ،
(  )8عوابدي عمار ،نظرية املسؤولية اإلدارية :دراسة أتصيلية ،حتليلية ،ومقارنة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1998 ،م.12 ،
( )9عوابدي ،نظرية املسؤولية اإلدارية.12 ،
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املسؤولية اجلنائية اصطالحا:

املسؤولية اجلنائية يف الشرعية:
":معىن املسئولية اجلنائية يف الشريعة أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت أيتيها خمتاراً وهو مدرك
ملعانيها ونتائجها ،فمن أتى فعالً حمرماً وهو ال يريده كاملكره أو املغمي عليه ال يسأل جنائياً عن فعله ،ومن
أتى فعالً حمرماً وهو يريده ولكنه ال يدرك معناه كالطفل أو اجملنون ال يسأل أيضاً عن فعله"(.)10
املسؤولية اجلنائية يف القانون:

املسؤولية اجلنائية" :هي اليت تقوم عندما يقوم الشخص ابرتكاب فعل يشكل جرمية يعاقب عليها القانون،
فاملسؤولية اجلنائية تقوم على أساس أن هناك ضرراً أصاب اجملتمع جراء ارتكاب هذا الشخص فعالً خيالف
القواعد القانونية اليت تنظم الشؤون اجملتمعية ،ويرتتب على تلك املخالفة جزاء جنائي حمدد يف القانون"(.)11
وتعرف املسؤولية اجلنائية يف النظام السعودي أبهنا" :حتمل اإلنسان نتائج تصرفاته الضارة ،سواء ما يتعلق
منها مبعامالته ،أو مبا جيرمه النظام ويصفه أبنه جرمية"(.)12

شرح التعريف:

املختار من التعريفات السابقة هو تعريف النظام السعودي للمسؤولية.
فتحمل اإلنسان :خيرج حتمل احليوان.
نتائج تصرفاته الضارة :أي كل ما ينجم عن تصرفاته من أضرار جتاه الغري.
سواء ما يتعلق منها مبعامالته ،أو مبا جيرمه النظام ويصفه أبنه جرمية :أي سواء كان يف ابب املعامالت املالية
وغريها ،أو ابب اجلناايت ،كأن ارتكب جرمية فإنه يكون مسؤول عنها.
املبحث الثاين :مفهوم الشخصية املعنوية وأنواعها:
(  )10عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي.)392 /1( ،
( )11بالل ،فاطمة عبدالعزيز حسن أمحد ،املسؤولية املدنية للطبيب :دراسة مقارنة ،اجمللة القانونية والقضائية ،عدد2007 ،1 :م( ،ص.)118
( )12املشيخي ،عبد هللا راجح ،املسؤولية عن التسرت على جرائم الفساد املايل يف النظام السعودي :دراسة أتصيلية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية2013 ،م( ،ص.)75
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الشخصية املعنوية:
الشخصية املعنوية ":هو الشخص القانوين الذي ينتج عن عقد الشركة الذي يلتزم مبقتضاه شخصان أو
أكثر أبن يساهم كل منهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال ،أو من عمل الستثمار ذلك املشروع،
واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة"(.)13
وعرفت الشخصية املعنوية أبهنا" :الكائن ذو الصالحية اللتزام احلق ،وحتمل املسؤولية ،فهي جمموعة
األشخاص ،أو جمموعة األموال ،وهذا يطلق عليه شخصية معنوية ،فهي إذن كل جمموعة من األشخاص
تستهدف هدفاً مشرتكاً ،أو جمموعة من األموال ترصده ملدة زمنية حمددة ،لتحقيق غرض معني ،حبيث تكون
هذه اجملموعة من األشخاص شخصية مستقلة عن العناصر املالية هلا ،فلها أهليتها القانونية يف اكتساب
احلقوق ،وحتمل ا اللتزامات حبيث يكون هلذه اجملموعة من األشخاص أو األموال مصلحة مجاعية مشرتكة،
مستقلة عن املصلحة الذاتية ،والفردية ألفراد اجملموعة.
وعرفت أبهنا :جمموعة من األشخاص أو األموال تتحد من أجل حتقيق غرض معني ،ومعرتف هلا ابلشخصية
القانونية ،وهو كيان له أجهزة خاصة ،متارس عمالً معيناً ،وينتج عن ذلك العديد من اآلاثر القانونية ،جتعل
من هذا الشخص قادراً على عقد العقود ،والذمة املالية اخلاصة ،وأهلية التقاضي.
كما عرفت الشخصية املعنوية أبهنا :جمموعة من األشخاص أو األعمال تتعاون وتتحد وتتكايف لتحقيق
غرض معني مشروع ،ومعرتف له ابلشخصية القانونية(.)14
وعرفها القانون املدين املصري أبهنا:
 -1الدولة وكذلك املديرايت واملدن والقرى ابلشروط اليت حيددها القانون واإلدارات واملصاحل وغريها من
املنشآت العامة اليت مينحها القانون شخصية اعتبارية.
. -2اهليئات والطوائف الدينية اليت تعرتف هلا الدولة بشخصية اعتبارية.
. -3األوقاف.
-4الشركات التجارية واملدنية.
( )13محالوي ،سهيلة ،املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف ظل التشريع اجلزائري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة،
اجلزائر2014 ،م.22 ،
( )14محالوي ،املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف ظل التشريع اجلزائري ،ص.9
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-5اجلمعيات واملؤسسات املنشأة لألحكام اليت ستأيت فيما بعد.
. -6آل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص يف القانون(.)15

الفرق بني الشخصية االعتبارية والشخصية املعنوية:

-1الشخصية االعتبارية هلا وجود ،وليس هلا وجود حسي ،وذلك خبالف الشخصية الطبيعية ،فإن هلا وجوداً
حسياً مادايً.
 -2الشخصي املعنوية وجودها تبعي لوجود جمموعة من األشخاص الطبيعيني ،أو األموال ،أما الشخصية
الطبيعية ،فوجودها مستقل يف الواقع واالعتبار.
-3ليس كل ما يثبت من احلقوق والواجبات للشخص الطبيعي يثبت للشخصية املعنوية.
-4الشخصية القانونية تثبت للشخص الطبيعي مبجرد والدته ،أما الشخصية املعنوية فال تثبت هلا الشخصية
القانونية إال بعد االعرتاف القانوين هبا.
-5الشخص الطبيعي ال ينحصر نشاطه يف ش خص معني ،بل له كامل احلرية ،ما مل خيالف النظام العام،
أو القانون ،خبالف الشخصية املعنوية فإهنا مقيدة مبا أنشأت من أجله(.)16
وبذلك يتضح الفرق بني الشخصية الطبيعية ،والشخصية االعتبارية.
أنواع الشخصية املعنوية:

الشخصية املعنوية نوعان:

األول :شخصية معنوية عامة:

واألشخاص املعنوية أنواع:
-1األشخاص املعنوية اإلقليمية :وهي الشخصية اإلدارية اليت يكون اختصاصها حمدداً على أساس جغرايف
إقليمي ،ويتحدد هلا نشاطاً عاماً ،ولكنه يكون يف حدود إقليم الدولة ،حنو :اجلماعات احمللية واإلقليمية.
-2أشخاص معنوية مرفقية :وهي املرافق اليت حتقق غرضاً معيناً ،ويعرتف هلا ابلشخصية القانونية املعنوية،
كاملرافق العامة ،فهذه شخصية اعتبارية.

(  )15املادة 53 :من القانون املدين املصري.
( ،/https://www.dar-alifta.org )16الشخصية االعتبارية.
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الثاين :شخصية معنوية خاصة:
هناك العديد من األشخاص املعنوية اخلاصة ،ومن ذلك:
الشركات :الشركات هي جمموعة من األشخاص تتالقى جهودهم من أجل حتقيق معني وهو الربح ،وهذه
الشركات تكون هلا الشخصية القانونية االعتبارية ،وهذه الشركات قد تكون شركات جتارية ،أو غري جتارية،
أما الشركات غري التجارية فهي:
الشركات اليت تقوم ابلعديد من األعمال اليت ال تعد يف القانون التجاري أعماالً جتارية ،حنو الشركات
الزراعية ،وهي تسمى ابلشركات املدنية.
أما الشركات التجارية :هي الشركات اليت تزاول مهناً جتارية يف القانون التجاري ،حنو البيع والشراء ،والصناعة،
واألعمال املصرفية ،وهي نوعان:

شركات أموال :وهذا النوع من الشركات هو الذي قوامه احلصص املقدمة من الشركاء ،فهي ميثلها رأس

املال بصرف النظر عن األشخاص الطبيعيني أنفسهم ،وهذه الشركات يكون هلا احلق يف إصدار األسهم
القابلة للتداول ،وهذا النوع من الشركات بقاؤه ليس رهناً ببقاء األشخاص ،بل هي ابقية ولو تويف الشريك،
وهذه الشركات تشمل شركة املسامهة ،وشركة التوصية ابألسهم.

وشركات أشخاص:

شركات األشخاص هي شركة تعتمد بصفة رئيسية على االعتبار الشخصي ،وهي تشمل :شركة التضامن،
وشركة التوصية البسيطة ،وغري ذلك ،وهذه الشركات يرتتب عليها النتائج التالية:
ال ميكن للشريك أن يقوم ابلتنازل عن نصيبه من الشركة للغري إال إبمجاع الشركاء ،وذلك بسبب أن من
يتنازل له قد ال ينال الثقة من الشركاء.
يرتتب على وفاة أحد الشركاء ،أو إفالسه ،أو احلجز عليه ،أو خروجه من الشركة ،أو منعه من املزاولة للمهن
التجارية احنالل الشركة؛ وذلك النعدام الثقة فيمن تؤول إليه الشركة بعد ،وقد ال حيظى بقبول من الشركاء.
يف شركة األشخاص الشريك له صفة التاجر.
يرتتب على اخللط يف صفة جوهرية للشريك بطالن الشركة بطالانً نسبياً.
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اجلمعيات :تعترب اجلمعيات األهلية أو اخلاصة من الشخصيات املعنوية ،فهي يثبت هلا احلقوق ،وعليها
العديد من االلتزامات ،وترفع ضدها الدعاوى القضائية ابمسها.
املؤسسات اخلاصة:

املؤسسات اخلاصة عبارة عن القيام بتخصيص مال معينة ملدة حمددة أو غري حمددة ،لغرض معني ،أو للعديد
من األغراض اإلنسانية ،كالغرض الديين ،أو الفين ،أو االجتماعي ،أو النفع العام من غري قصد للرتبح،
وهي ختتلف عن اجلمعية ،حيث إن اجلمعيات قد يكون هدفها شخصياً ،أما املؤسسات اخلاصة ،فهدفها
حتقيق عمل من أعمال الرب ،أو الرعاية االجتماعية ،أو النفع العام(.)17
ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن تنوع الشخصيات املعنوية إىل شخصيات عامة وأخرى خاصة ،وأن من
ضمن الشخصيات العامة املرافق العامة يف الدولة ،مرفق الكهرابء ،ومياه الشرب ،والصرف الصحي ،وغري
ذلك من املرافق العامة ،وأما الشركات اخلاصة ،فيشمل شركات األشخاص ،وشركات األموال ،وشركات
ِ
األشخاص متعددة ومتنوعة.
املبحث الثالث :ثبوت املسئولية اجلنائية للشخصية االعتبارية:

اختلف فقهاء القانون يف ثبوت املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية ،على عدة مذاهب:
املذهب األول :يذهب فريق من القانونيني إىل إنكار املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية ،حيث إن
اإلضرار ينتقل إىل غري مرتكيب اجلرمية ،حيث إن الغرامة توقع على الشركاء حسب أنصبائهم ،وهم بريؤون
من ارتكاب اجلرمية ،وهذا ظلم بني ،حيث يتحمل املسؤولية من مل يرتكبها ،وهو مناف للعدالة.
كما أن الشخصية املعنوية تفتقر لإلرادة اليت هي قوام الركن املعنوي يف النظرية العامة للجرمية ،حيث إن
القاعدة اجلنائية ختاطب اإلنسان ،ألنه ميكن التحكم يف تصرفاته وأفعاله ،وسلوكياته ،وبذلك ال ميكن تكييف
القاعدة اجلنائية لوقائع ال تنسب إلنسان على أهنا سلوك.
فلكي يدخل الشخص يف نطاق املسؤولية اجلنائية ال بد أن تثبت له صفة اإلنسان ،أو صفة الشخص
الطبيعي.
فثبوت الشخصية الطبيعية ،أو الصفة اإلنسانية هو مناط التكليف يف املسؤولية اجلنائية.
(  )17محالوي ،املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف ظل اجلزائري.18-16 ،
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وعلى هذا فإنه ال ميكن نسبة اجلرمي ة إىل الشخصية املعنوية.
وقد أخذ هبذا املذهب القانون املصري ،فالتشريع املصري ال يعرتف ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية،
حيث ال يوجد أي نص يف القانون يقر هبذه املسؤولية ،حيث إن القانون ال يقر هبا ،وكلنها أقرت يف بعض
النصوص اخلاصة كاستثناء ،ففي قانون قمع الغش والتدليس لسنة 1994م ،نص على" :دون اإلخالل
مبسؤولية الشخص الطبيعية املنصوص عليها يف القانون ،يسأل الشخص املعنوي جنائياً ،عن اجلرائم املنصوص
عليها يف هذا القانون إذا وقعت حلسابه ،أو ابمسه ،أو بواسطة أحد أجهزته ،أو ممثليه ،أو احد العاملني
عليه ،وحيكم على الشخص املعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة املعاقب هبا عن اجلرمية اليت وقعت".
ويف قانون مكافحة غسل األموال :رقم  80لسنة 2002م حيث نص القانون على املسؤولية التضامنية
للشخصية املعنوية عن العقوابت املالية ،والتعويضات احملكوم هبا على العاملني لديهم عند ارتكاب اجلرمية
ابمسه ،أو لصاحله(.)18
املذهب الثاين :ذهب فريق آخر إىل ثبوت املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية ،وعليه فإن اجلرمية تثبت
للشخصية االعتبارية ،وتوقع عليها العقوابت ،حنو العقوابت االقتصادية على الدول أو الشركات ،فهي عبارة
عن عقوبة على جرمية لشخصية اعتبارية ،فيمكن أن ينسب للشخصية االعتبارية ارتكاب جرمية ما ،وأن
توقع عليها عقوبتها ،كاجلرائم االقتصادية اليت يرتكبها القائمون على إدارة شركة من الشركات(.)19
وكذلك نصت املادة ( )236من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات املصري ،وجاء فيها" :جيوز أن يكون
الشخص االعتباري عضواً مبجلس اإلدارة على أن حيدد فو تعيينه ،ممثالً له يف جملس اإلدارة من األشخاص

الطبيعيني ،تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها يف أعضاء جملس اإلدارة ،ويلتزم اباللتزامات اليت يلتزمون
هبا ،وبدون اإلخالص مبسؤولية الشخص االعتباري عن أعمال ممثله يف جملس اإلدارة يكون املمثل مسؤوالً
عن تلك األعمال"(.)20
والذين اعرتفوا ابملسؤولية للشخصية االعتبارية ،استدلوا مبا يلي:

(  )18السن ،عبد الناصر عبد العزيز ،املسؤولية اجلنائية للقائمني أبعمال البناء ،دار الفكر والقانون املنصورة ،الطبعة األوىل2014 ،م ،ص.167
(  )19القطري ،حممد نصر حممد ،املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري ،جملة العلوم اإلنسانية ،واإلدارية ،عدد2014 ،5 :م ،ص.23
( )20محدان ،تركي مصلح ،الوسيط يف النظام القانوين جمللس إدارة الشركات املسامهة العامة ،دار اخلليج2017 ،م ،ص.331
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وجود اإلرادة :على الرغم من وجود من ينفي اإلرادة عن الشخصية االعتبارية إال أن هناك من أثبتها هلا،
ويرى أن الشخصية االعتبارية هلا إرادة متميزة عما متثله من جمموعة الشركاء ،أو املسامهني يف هذه املؤسسة
اليت ثبت هلا قانوانً وصف الشخصية االعتبارية ،فهناك مسلمة بني علماء االجتماع أبن التكتل البشري
تثبت له صفة ذاتية مستقلة.
احتاد املسؤولية :هناك إقرار من فقهاء القانون بتحميل الشخصية االعتبارية املسؤولية املدنية ،والعلة اليت
تصبت هبا املسؤولية املدنية هي ذات املسؤولية اليت تثبت هبا املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية ،حيث
إن ال شخصية االعتبارية لديها إرادة متميزة صاحلة وكافية إلثبات املسؤولية املدنية ،وإذا وجدت العلة اليت
تثبت املسؤولية املدنية ،فإن ذات العلة يستند إليها لتحميل الشخصية االعتبارية املسؤولية اجلنائية ،فنفس
اإلرادة اليت كانت كافية لتحميل الشخصية االعتبارية املسؤولية املدنية هي نفسها اليت حتمل الشخصية
االعتبارية املسؤولية اجلنائية.
العدالة :الشخص االعتباري جيوز له مقاضاة األشخاص الطبعيني ،ملا له من حقوق ،ومن املعلوم قانوانً أن
كل حق يقابله واجب ،وابلتايل فأن كان له احلق يف االدعاء ،فعليه أن يكون جماالً للدعوى واملساءلة
القانونية حتقيقاً للعدالة.
العقوابت البديلة :الكل يقر أبن اجلسمية منعدمة يف جانب الشخصية االعتبارية ،ولكن هذا ال مينع من
حتميله املسؤولية اجلنائية ،فلقد محل املسؤولية املدنية مع انعدام اجلسمية ،كما أن هناك العديد من العقوابت
اليت ميكن توقيعها على الشخصية االعتبارية ،ومن ذلك :العقوابت املالية ،واالقتصادية ،وإهناء الشخصية
املعنوية ،إبهناء نشاطها.
محاية املصاحل االجتماعية :إن توقيع العقوابت على الشخصية االعتبارية من غرامات مالية ،أو جتميد النشاط
لفرتة زمنية ،أو اإلغالق املؤقت أو الدائم ،وغري ذلك من العقوابت اليت من املمكن توقيعها على الشخصيات
االعتبارية عامل ردع لتلك الشخصيات من أن تتعدى حدودها ،أو تظلم ،حىت ال تكون سبيالً للفرار من
العدالة ،ووقوع الظلم يف اجملتمع ،وهذا بدوره من أكرب العوامل اليت جتعل القائمني على أمر تلك املؤسسات
حيرتمون القوانني ،والتشريعات السائدة يف البالد؛ ألهنم هم الرأس املدبر للقيام بتلك اجلرائم.
عدم وجود إخالل مببدأ الشخصية املعنوية :ذهب املانعون من حتميل الشخصية االعتبارية املسؤولية اجلنائية
إىل أن حتميلها هلا يعترب إخالالً مببدأ الشخصية االعتبارية ،وقال القائلون بتحميل الشخصية االعتبارية
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املسؤولية اجلنائية إن ذلك ال ينايف الشخصية املعنوية ،وال يوجب خالالً فيها حيث إن توقيع الغرامات أو
العقوابت املالية ال يعترب إخالالً هبا؛ إلن امتداد األثر للعقوبة إىل الغري أمر واقعي وليس من األحكام اليت
قضى هبا القانون.
والقول أبن الشخصية االعتبارية ميكن تطبيق العقوبة عليها وتصبح هلا املسؤولية اجلنائية وافقت عليه معظم
التشريعات يف العديد من الدول ،حيث إن كثرت اجلرائم اليت تقوم هبا الشركات متعددة اجلنسيات ،فظهر
اجتاه فقهي جلعل حتميل املسؤولية اجلنائية للشخصية االعتبارية كمبدأ عام ،حيث قام بعض الفقهاء ابملساواة
بني الشخصية الطبيعة واالعتبارية أمام القانون اجلنائي مبا يتماشى مع طبيعة هذه الشخصية االعتبارية من
عقوابت ،واللجوء إىل العقوابت البدلية يف حالة استحالة تطبيق العقوبة اليت تطبق على الشخصية الطبيعية
على الشخصية االعتبارية ،كعقوبة احلبس ،فهذه العقوبة تتوافق مع الشخصية الطبيعية ،وال ميكن تطبيقها
على الشخصية االعتبارية ،وابلتايل تستبدل تلك العقوبة ابلغرامة املالية ،وممن أقر ابلعقوابت على الشخصية
االعتبارية وحتميلها املسؤولية اجلنائية املشرع الفرنسي ،حيث أقر املنظم الفرنسي أربع عقوابت ،وهي:
-1إغالق املؤسسة.
-2حظر ممارسة املؤسسة ألنشطتها ومهنتها.
-3مصادرة مملكات الشخصية االعتبارية.
-4الغرامة املالية.
فلقد قرر القضاء الفرنسي يف العديد من األحكام توقيع عقوابت على الشخصيات االعتبارية ،ففي عام
1994م أصدر املشرع الفرنسي قانون العقوابت اجلديد ،والذي قرر فيه مساءلة األشخاص االعتباريني
قانوانً ،ويف نظام التشريع العريب نص نظام الطريان املدين يف اململكة العربية السعودية على أن الشخص
الطبيعي أو املعنوي ايل يقوم بتشغيل طائرة أو أكثري حلسابه وختضع هيئة قيادهتا ألوامره للمادة  142املسؤول
عن الضرر يكون مشغل الطائرة مسؤول عن التعويض املشار إليه يف املادة  142من هذا النظام ،سواء
أكان يستعمل الطائرة بنفسه ،أو بواسطة اتبعيه ووكالئه(.)21
(  )21العاصي ،حممد حممد عبدهللا ،املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية :دراسة يف ضوء التشريعات املصرية والفرنسية ،اجمللة القانونية ،ص-230
.233
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املبحث الرابع :موقف القانون املصري والنظام السعودي والفقه اإلسالمي من املسؤولية اجلنائية

للشخصية املعنوية:

موقف املشرع املصري من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية:

املشرع املصري أخذ ابلنطاق الضيق يف جانب املسؤولية اجلنائية ،للشخص املعنوي ،حيث إن األصل يف
القانون املصري عدم جواز مسائلة الشخص املعنوي جزائياً ،حيث كما سبق بيانه ال يوجد يف القانون
املصري نص أو حكم يقضي صراحة ابملسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي ،حيث إن الرأي السائد فقهاً
وقانوانً أن الشخص املعنوي ال يسأل جنائياً ،وقد أقرها يف أحوال استثنائية ،ومن ذلك:
ما مت ذكره من قبل يف قمع الغش والتدليس ،وذلك يف املادة 288 :لسنة 1994م ،حيث أثبتت املادة
املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية ،بصريح العبارة ،ففيها" :يسأل الشخص املعنوي جنائياً ،عن اجلرائم

املنصوص عليها يف هذا القانون إذا وقعت حلسابه ،أو ابمسه ،أو بواسطة أحد أجهزته ،أو ممثليه ،أو احد
العاملني عليه ،وحيكم على الشخص املعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة املعاقب هبا عن اجلرمية اليت وقعت".
وحددت املادة شروط املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية ،وهي:
-1أن تكون اجلرمية منصوص عليها يف القانون ،فهي موصفة قانوانً أبهنا جرمية.
-2أن تقع حلساب الشخصية املعنوية.
-3أو أن تكون اجلرمية واقعة ابسم الشخصية املعنوية.
-4أو أن تكون اجلرمية واقعة من أحد أجهزة الشخصية املعنوية.
-5أو أن تقع ممن ميثل الشخصية املعنوية ،ويتحدث ابمسها.
-6أو أن تكون اجلرمية واقعة من أحد العاملني املنتمني للشخصية املعنوية.
وبذلك يكون القانون املصري يقر بصورة مباشرة وصرحية مسؤولة الشخصية املعنوية عن اجلرائم اليت تركتب
ابمسها ،أو حلساهبا ،أو من أحد ممثليها ،أو العاملني فيها ،أو من أحد أجهزهتا.

ويف املادة 176 :من قانون الطريان املدين املصري لعام 2010م  "":يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه
وال جتاوز مخسني ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مكررا) من قانون اإلجراءات اجلنائية جيوز التصاحل يف أي من
ومع عدم اإلخالل بتطبيق أحكام املادة (ً 18
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اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة ويقوم بعرض التصاحل وبتحرير حماضره أحد مأموري الضبط القضائي
املختصني ويطبق على هذا التصاحل ذات األحكام املنصوص عليها يف املادة ( )135من هذا القانون").(22
ومن خالل هذا النص فإن املسؤولية اجلناية موجه إىل مجيع الشخصيات الطبيعية واملعنوية.
ويف املادة 172 :من ذات القانون"" :يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف
جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من:
 -1قام بتشغيل ط ائرة قبل احلصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصالحية أو شهادة النوع أو دون
محل الواثئق والسجالت املنصوص عليها يف املادة ( )57من هذا القانون أو تصريح الطريان من سلطة
الطريان املدين.
-2قاد طائرة دون احلصول على اإلجازات أو األهليات املقررة له.
مطارا أو أرض نزول أو مهبطًا أو منشأة من منشآت خدمات مالحة جوية أو قام بتشغيل أي
-3أنشأ ً
منها دون ترخيص بذلك وف ًقا ألحكام هذا القانون.
 -4قام ابلطريان خارج املناطق والطرق احملددة ىف غري احلاالت االضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من
سلطة الطريان املدين.
-5مل ينفذ األوامر الص ادرة له عند قيامه ،دون قصد ،ابلتحليق ابلطائرة فوق منطقة حمرمة أو مقيدة أو
خطرة أن تواجده ابلطائرة فوق هذه املنطقة.
 -6تواجد دون تصريح يف منطقة حتركات الطائرة احملظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيواانت بداخلها
تؤدى إىل تعريض سالمة الطريان للخطر(.")23
فاملشرع خياطب األشخاص الطبيعيني واملعنويني على حد سواء ،حيث بينت الفقرة 10 :من املادة األوىل
من ذلك القانون ،حيث قضت أبن املشغل قد يكون شخصاً طبيعياً ،أو معنوايً(.)24

(  )22املادة 176 :من قانون الطريان املدين ،لعام 2010م.
(  )23املادة 172 :من قانون الطريان املدين2010 ،م.
(  )24العاصي ،املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،ص.239
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وبذلك يكون املشرع وجه خطابه لألشخاص الطبيعيني ،واملعنويني على حد سواء ،حيث إن مشغل الطائرة
قد يكون شخصية طبيعية ،أو معنوية على حد سواء ،وبذلك يكون قانون الطريان املدين يتيح مساءلة
الشخصية الطبيعية واملعنوية جنائياً سواء بسواء ،وال يغري يف هذا كون املسؤولية جاءت بصورة ضمنية.
ويف القانون رقم 96 :لسنة  ،1945املادة 10 :نصت على " :يكون صاحب احملل مسئوال مع مديره أو
القائم على إدارته عن كل ما يقع ىف احملل من خمالفات ألحكام هذا املرسوم بقانون ويعاقب ابلعقوابت
املقررة هلا .فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة املراقبة مل يتمكن من منع وقوع املخالفة اقتصرت العقوبة
على الغرامة املبينة يف املادتني  7و 8من هذا املرسوم بقانون.25".
فهذا النص يتضمن تطبيقاً للمسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية
ومن خالل ما سبق يتبني التايل:
 -1املشرع املصري وإن خالل نصوص قانون العقوابت من النص صراحة على مساءلة الشخصية املعنوية
جزائياً ومعاقبتها ،إال أنه عدل عن هذا املوقف وقررها يف العديد من القوانني األخرى ،وذلك منه استجابة
لالعتبارات العملية.
 -2وعلى الرغم من هذا اإلقرار من قبل القانون املصري ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية ،إال أنه لن
تثار هذه املسؤولية إال بعد صدور حكم مبسؤولية الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الشخص املعنوي،
فمسؤولية الشخص املعنوي ليست مستقلة عن مسؤولية الشخص الطبيعي ،بل هي اتبعة له ،وتدور معه
حيث دار.

موقف النظام السعودي من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية:
النظام السعودي من النظم اليت تعرتف ابلشخصية املعنوية ،وقد أقر النظام السعودي ابملسؤولية اجلنائية
للشخصية االعتبارية ،ومن ذلك ما جاء يف املادة" :165 :يُعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة
ال تزيد على مائة ألف رايل أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة

 25املادة رقم 10 :من القانون رقم 96 :لسنة .1945
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أو أبي عمليات جوية ختضع ألحكام هذا النظام دون احلصول على الرتخيص أو التصريح أو اإلجازة
الالزمة من اهليئة ،أو استمر يف التشغيل بعد وقف هذا الرتخيص أو التصريح أو اإلجازة أو سحبها أو
إلغائها"(.)26
فها النص ساوى بني الشخصية الطبيعة والشخصية املعنوية يف حتمل املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة
يف حق الغري ،حيث إن املشغل للطائرة قد يكون شخصاً طبيعياً ،وقد يكون شخصاً معنوايً ،وهذا ما نص
عليه قانون الطريان املدين السعودي يف م ،21/1وفيها" :مشغل الطائرة :أي شخص طبيعي ،أو معنوي
يقوم بتشغيل الطائرة ،أو جزء منها".27
فهذا النص مع النص السابق هو نص صريح يف حتميل املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية عما ترتكبه من
جرائم وخمالفات.
ويف املادة :املادة الثانية واألربعون بعد املائة :املسؤول عن الضرر
- 1يكون مشغل الطائرة مسؤوال عن التعويض املشار إليه يف املادة (احلادية واألربعني بعد املائة) من هذا
النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة اتبعيه ووكالئه أثناء ممارستهم لوظائفهم ،حىت ولو كان
اختصاصاهتم.
نطاق
يف
داخل
غري
ذلك
فإذا تويف املستثمر تسري هذه املسؤولية يف مواجهة من خيلفه يف التزاماته.
 -2يعد املالك أو املستأجر املسجلة ابمسه الطائرة مشغال هلا ويكون مسؤوال بصفته هذه ،إال إذا أثبت
خالل إجراءات حتديد مسؤوليته أن شخصا آخر غريه هو املشغل  ،وعليه يف هذه احلالة أن يبادر بقدر ما
تسمح به إجراءات التقاضي ابختاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال هذا األخري طرفا يف الدعوى"(.)28
سبق بيان أن مشغل الطائرة قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوايً ،والقانون مل يفرق بني الطبيعي واملعنوي يف
حتمل تبعات األفعال الضارة ابلغري ،حىت أنه يف حالة الوفاة تنتقل املسؤولية إىل من خيلفه يف التزاماته.

(  )26املادة 165 :من قانون الطريان املدين السعودي.
 27املادة 21/1 :من نظام الطريان املدين السعودي رقم (م ،)44/واتريخ 1426/7/18هـ.
(  )28املادة 142 :من قانون الطريان املدين السعودي.
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ويف املادة 19 :من نظام غسيل األموال السعودي :جيوز حبكم بناء على ما ترفعه اجلهة املختصة أن توقع
على املؤسسات املالية ،أو غري املالية اليت يثبت مسؤوليتها وفقاً ألحكام املادتني( )3-2من هذا النظام
غرامة مالية ال تقل عن  100000ألف رايل سعودي ،وال تزيد على ما يعادل قيمة األموال حمل اجلرمية".29
فهذا النص صريح يف توقيع العقوبة اجلزائية على الشخصية املعنوية ،ولكنها اكتفت بفرض الغرامة عليها،
دون أي عقوابت أخرى.
وبذلك يكون النظام السعودي قد استقر على مبدأ جوازية جترمي الشخصية املعنوية ،وأهنا مسؤولة جنائياً

عن اجلرائم اليت ترتكب من قبل ممثليها ،أو ابمسها ،ومعاقبتها.
ويتضح مما سبق أن املشرع السعودي يقر ابملسؤولية اجلناية للشخصية املعنوية ،وأهنا تتحمل ما يرتكب من
جرائم ابمسها.
موقف الفقه من املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية:

املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي كما سبق بيانه تعين أن اإلنسان يتحمل تبعات أفعاله احملرمة اليت أيتيها
خمتاراً مدركاً ملعانيها ،ونتائجها ،وبذلك يكون شرط قيام املسؤولية اجلنائية :اإلدراك ،وهذا يعين أنه يشرتط
يف الشخص أن يكون شخصاً طبيعياً ،وانقسم املعاصرون إىل قسمني:
األول :عدم قيام املسؤولية اجلنائية ابلشخصية املعنوية ،حيث إهنا غري مدركة ،وغري خمتارة ،فاالختيار واإلدراك
غري ممكن من تلك الشخصية املعنوية ،وعلى الرغم من ذلك فإن الشريعة اإلسالمية عرفت الشخصية
املعنوية ،فعرفت بيت املال ،والوقف وغري ذلك من الشخصيات العامة املعنوية.
الثاين :الشريعة اإلسالمية ال تعرتف ابلشخصية املعنوية ابتداء ،وأن فكرة الشخصية املعنوية ميكن االستعاضة
عنها بفكرة ختصيص الذمة املالية.
ويلخص مما سبق أن الفقه اإلسالمي القدمي ،ومن هنج هنجه من املعاصرين ال يعرتف ابملسؤولية اجلنائية
للشخصية املعنوية ،لكن بعض الفقهاء يرى أن عدم وجود نظرية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي ال

 29املادة 19 :من نظام مكافحة غسيل األموال السعودي
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حيول دون وجود تطبيقات هلا يف جمال املسؤولية اجلنائية ،حنو حاالت حتميل بيت املال دية وكفارة من يقتله
اإلمام خطأ(.)30
وليس معىن أن عدم ذكر الشخصية املعنوية يف املدوانت الفقهية القدمية ،بل إن الفقه اإلسالمي ال خيلو من
تطبيقات حتاسب الشخصية املعنوية عما ترتكب من جرائم ،ويدل على اعرتاف الشريعة اإلسالمية ابملسؤولية
اجلناية للشخصية املعنوية العديد من األدلة ،ومن ذلك:
عن سامل ،عن أبيه ،قال :بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين جذمية ،فدعاهم إىل
اإلسالم ،فلم حيسنوا أن يقولوا :أسلمنا ،فجعلوا يقولون :صبأان صبأان ،فجعل خالد يقتل منهم وأيسر،
ودفع إىل كل رجل منا أسريه ،حىت إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسريه ،فقلت :وهللا ال أقتل
أسريي ،وال يقتل رجل من أصحايب أسريه ،حىت قدمنا على النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرانه ،فرفع النيب
صلى هللا عليه وسلم يده فقال« :اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد مرتني» ،31ويف رواية" :وبعث علي بن
أيب طالب فودى هلم قتالهم وما ذهب منهم مث انصرف إىل رسول هللا فأخربه".32
فالدولة هنا وهي شخصية معنوية حتملت تبعات ما ارتكب ابمسها من أضرار ،وهذا دليل على أن اإلسالم
يقر ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية.
وقال يزيد بن مذكور" :أن الناس ازدمحوا يف املسجد اجلامع ابلكوفة يوم اجلمعة ،فأفرجوا عن قتيل فوداه
علي بن أيب طالب من بيت املال".33
فعلي بن أيب طالب –رضي هللا عنه -دفع دية من قتل يف الزحام ،ومل جيعل دمه هدراً ،وهذا خطأ وقع من

جانب بعض املسلمني ،فتحملته الشخصية املعنوية ،وهي بيت املال.
وذهب احلنابلة إىل أنه إذا جىن الوقف جناية توجب القصاص ،وجب سواء كانت اجلناية على املوقوف
عليه أو على غريه .فإن قتل بطل الوقف فيه ،وإن قطع كان ابقيه وقفا ،كما لو تلف بفعل هللا تعاىل.34

(  )30املدين ،اببكر صاحل ،املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية ،جملة جامعة شندي ،العدد2019 ،1 :م ،ص.79
 31أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،ابب بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين جذمية ،160 /5 ،ح رقم.4339 :
 32ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع(املتوىف230 :هـ) ،الطبقات الكرى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة:
األوىل 1410 ،هـ 1990 -م.112 /2 ،
 33أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،ج ،5ص  ،446ح رقم.27856 :
 34ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ،املغين ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.31/6 ،
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ويتضح مما سبق أن الشريعة اإلسالمية وإن مل تصرح ابحلديث عن الشخصية املعنوية وحتمليها املسؤولية
اجلنائية ،لكن التطبيقات تدل على أن اإلسالم يتعرف ابلشخصية املعنوية ،ويقر حتمليها املسؤولية اجلنائية
يف حالة توفر شروطها .وهللا أعلم.
اخلامتة

النتائج:
الشخصية املعنوية هي :الشخص القانوين الذي ينتج عن عقد الشركة الذي يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر
أبن يساهم كل منهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال ،أو من عمل الستثمار ذلك املشروع ،واقتسام
ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
املسؤولية اجلنائية :هي االلتزام بتحمل العقوبة اليت يقررها النظام ملن خيالف أحكامه ،ابرتكاب جرمية مما

نص عليه.
القول أب ن الشخصية االعتبارية ميكن تطبيق العقوبة عليها وتصبح هلا املسؤولية اجلنائية وافقت عليه معظم
التشريعات يف العديد من الدول.
املشرع املصري أخذ ابلنطاق الضيق يف جانب املسؤولية اجلنائية ،للشخص املعنوي ،حيث إن األصل يف
القانون املصري عدم جواز مسائلة الشخص املعنوي جزائياً.
اعتمد املشرع السعودي حتميل الشخصية املعنوية املسؤولية اجلنائية عن جرائمها.
أن الفقه اإلسالمي القدمي ،ومن هنج هنجه من املعاصرين ال يعرتف ابملسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية،
لكن بعض الفقهاء يرى أن عدم وجود نظرية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي ال حيول دون وجود
تطبيقات هلا يف جمال املسؤولية اجلنائية.
التوصيات:

عمل دراسات حول الشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمية.
عمل دراسة حول املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف النظام السعودي.
عمل دراسة حول املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف القانون املصري.
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املصادر واملراجع
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة
 بريوت1379 ،هـ.ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ،املغين ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف774 :هـ) ،تفسري القرآن العظيم،
حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.
بالل ،فاطمة عبدالعزيز حسن أمحد ،املسؤولية املدنية للطبيب :دراسة مقارنة ،اجمللة القانونية والقضائية،
عدد2007 ،1 :م.
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (ت393 :هـ) ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق:
أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط 1407 ،4هـ 1987 -م.
محدان ،تركي مصلح ،الوسيط يف النظام القانوين جمللس إدارة الشركات املسامهة العامة ،دار اخلليج2017 ،م
محالوي ،سهيلة ،املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف ظل التشريع اجلزائري ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر2014 ،م.
سجاد أمحد بن حممد أفضل ،املسؤولية واجلزاء يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية أصول
الدين ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ابكستان2007 ،م.
السن ،عبد الناصر عبد العزيز ،املسؤولية اجلنائية للقائمني أبعمال البناء ،دار الفكر والقانون املنصورة ،الطبعة
األوىل2014 ،م.
العاصي ،حممد حممد عبدهللا ،املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية :دراسة يف ضوء التشريعات املصرية
والفرنسية ،اجمللة القانونية.
عوابدي عمار ،نظرية املسؤولية اإلدارية :دراسة أتصيلية ،حتليلية ،ومقارنة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر1998 ،م.
عودة ،عبدالقادر ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي ،دار الكاتب العريب ،بريوت ،د.ت.
قانون الطريان املدين السعودي.
قانون الطريان املدين املصري ،لعام 2010م.
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القطري ،حممد نصر حممد ،املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري ،جملة العلوم اإلنسانية ،واإلدارية ،عدد:
2014 ،5م.
جمموعة مؤلفني ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم ،دار الوسيلة للنشر
والتوزيع ،جدة ،ط،4د.ت.
حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قنييب ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،2
 1408هـ 1988 -م.
املدين ،اببكر صاحل ،املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية ،جملة جامعة شندي ،العدد2019 ،1 :م.
املشيخي ،عبد هللا راجح ،املسؤولية عن التسرت على جرائم الفساد املايل يف النظام السعودي :دراسة أتصيلية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.2013 ،
املكحل ،عبدهللا ماجد حممد ،مسؤولية القاضي يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،اجلامعة األردنيةـ 1995م.
مكي بن أيب طالب ممحّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف:
 437هـ) ،اهلداية إىل بلوغ النهاية ،حتقيق :جمموعة حمققني ،جمموعة حبوث الكتاب والسنة  -كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة ،ط 1429 ،1هـ 2008 -م.
املنا وي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي
بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ) ،املكتبة التجارية الكربى – مصر ،ط،1
1356هـ.
نصار ،حممود نور الدين حممد ،املسؤولية التقصريية للموظف العام يف الفقه والقانون :دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة أم درمان2013 ،م.
نظام مكافحة غسيل األموال السعودي.
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Criminal liability of legal persons A comparative study between the
Kingdom and the Republic of Egypt
Dr. Salah Ahmed Farrag
University of Justice and Wisdom in America
The Islamic University of Minnesota
Summary:
The legal personality performs many major tasks that many natural
individuals are unable to perform, and the legal personality may perform
many crimes, such as theft, forgery, serious assaults and other crimes that
deserve accountability and punishment if committed by natural persons, is it
possible to hold the personality accountable The legal personality, especially
since the law has recognized the legal personality and granted it many of the
rights that others demand, and every right in the law corresponds to a duty.
Representatives or members who carry out the work of a legal person may
carry out many deviations and criminal acts for which they are held
accountable if they were natural persons. This topic came up: “Criminal
responsibility of legal persons: a comparative study between the Kingdom
and the Republic of Egypt.”
Keywords: criminal responsibility - legal persons - Egypt
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جودة احلياة عند الطفل الذي يعاين من اعاقة عقلية
د .عوبن مسية

* 1

 1جامعة مستغان

د .بوشعور زهرة نوال

2

 2جامعة ادرار

اتريخ االرسال 2021/01/03 :

اتريخ القبول2021/02/04 :

امللخص:

هتتم الدراسة ب جودة احلياة او ما يعرف كما تعرف بونومي و ابتريك و بوشيل
(  )Bonomi, Patrick et Bushel ;2000جودة احلياة ابهنا متثل مفهوما واسعا و يتأر
جبوانب متداخلة من النواحي الذاتية و املوضوعية مرتبطة ابحلالة الصحية و احلالة النفسية للفرد و مدى
االستقالل الذي يتمتع به املعاق  ،هتتم هذه الدراسة ابالعاقة العقلية عند األطفال  ،كيف تكون جودة
حياة الطفل املعاق عقليا كيف مي استغالل جود احلياة يف حتسني استقاللية الطفل املعاق عقليا؟

الكلمات املفتاحية :جودة احلياة ،االعاقة العقلية ،االستقاللية

ان موضوع دراستنا يسمح لنا بدراسة جودة احلياة لفئة املتخلفني عقليا ،كما تسمح ابجاد
احللول ملشكل االستقاللية اليت تعانيها هذه الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة .فالتخلف الذهين من
بني االعاقات الثقيلة وله ابعاد متعددة اجلوانب من صحية .اجتماعية .تعليمية .نفسية .مهنية
.اتهلية.وهذه االبعاد تتداخل فيما بنها حىت تتضمن وجوب رعاية و اهتمام من قبل اجملتمع عامة و
االسرة خاصة ،فالتخلف الذهين هو حالة من التوقف يف النمو العقلي او عدم اكتماله و يتميز ابحتالل
يف املهارات املعرفية و النمائية و احلركية و االجتماعية و اللغوية و حىت العالئقية
* املؤلف املرسل :د .عوبن مسية
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تعريف االعاقة العقلية:
حسب غسان (غسان )2001،االعاقة العقلية هو التأخر عن القيام ابلوظائف الفكرية املرتافق مع
قصور يف السلوك التكيفي مع املواقف ومع اآلخرين
أتخر النمو الذهين نتيجة تعرض الدماغ للتلف قبل أو أثناء أو بعد الوالدة "  ،وتبلغ نسبة حصول
التخلف العقلي  %1من األطفال
تعريف منظمة الصحة العاملية للتخلف العقلي World Health Organization
) (WHO ;1999يف التصنيف الدويل العاشر لألمراض International Classification
) Of Diseases (ICD-10يعرف اخللف العقلي أبنه حالة من توقف النمو العقلي أو عدم
اكتماله و يتميز بشكل خاص ابختالل يف املهارات  ،يظهر أثناء دورة النماء و يؤثر يف املستوى العام
للذكاء أي القدرات املعرفية و اللغوية ،احلركية و االجتماعية و قد حيدث التخلف مع أو بدون اضطراب
نفسي أو جسمي أخر ،لكن األفراد املعاقني عقليا قد يصابون بكل أنوا ع االضطراابت النفسية بل أن
معدل انتشار االضطراابت األخى بني املعاقني عقليا يبلغ على األقل من ثالثة اىل أربعة أضعافه بني عموم
السكانو يكون السلوك التكيفي خمتال(.العاملية)1999،
تصنيف االعاقة العقلية:
ان تصنيف االعاقة العقلية أمر صعب تتدخل فيه عدة جوانب  .يقسم اىل
 الفئة األوىل :فئة بطيء التعلم :ترتاوح نسبة الذكاء ما بني  75-90درجة و يتصف الطفل بعدمقدرته على موائمة نفسه مع ما يعطى اليه من مناهج يف املدارس العادية و يود السبب اخنفاض
نسبة الذكاء .هذا الطفل يظهر عدم قدرة عى حتقيق املستوايت املطلوبة منه يف الصف الدراسي
حيث يكون مرتاجعا يف حتصيله األكدميي قياسا مع حتصيل أقرانه من نفس الفئة العمرية(
السيد)2007،
 الفئة الثانية :القابلني للتعلم :و هم من لديهم القدرة على االستفادة من الربامج التعليمية العادية ولكن بصورة بطيئة فيحتاجون اىل برامج خاصة موجهة يف السلوك االجتماعي ليصبح مقبوال يف
تفاعله مع األخرين و أيضا يف حتسن العمليات املعرفية و املهنية و تستطيع تلك الفئة االعتماد
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على نفسها يف مرحلة عمليات الشراء و العمل اليدوي مع مبادئ بسيطة من الناحية األكادميية،
أي املهارات األولية للتعلم و ترتاوح نسبة ذكائهم ما بني ( 70-50الزغيب)2003،
 الفئة الثالة :القابلني للتدريب :و ترتاوح نسبة ذكائهم ما بني  49-25و حتتاج هذه الفئة اىلاالشراف و الرعاية اخلاصة طوال حياهتم و تتميز هذه الفئة أبن حتصيلهم األكادميي ضئيل جدا و
ال يستطيع أفرادها العمل اال يف ورشات حممية و هم غري قادرين على العناية أبنفسهم بدون
مساعدة من األخرين( خمتار)2003،
 الفئة الرابعة :االعتماديني :ذكاهم أقل من  25/20أما العمر العقلي هلم فهو أقل من  3سنوات ويعانون من صعوابت ابلغة يف اللغة و اكتساب اخلربات ،عدم القدرة على األكل و عدم القدرة
على مراقبة عملية التبول و االخراج و التحكم فيها ،يكونون عموما اتبعني و متعلقني
( )D.Macellin;1993حيتاجون اىل متابعة و مساعدة يصاحب هذه الفئة تدهور احلالة
الصحية و التأزر احلركي و النمر احلسي حركي ،معظمهم لديهم حاالت صرع و مشكالت بصرية
و مسعية ،مشكالت يف التواصل هذا ما يرتتب عنه عجز يف الكفاءات الشخصية و االجتماعية (
موسى)1994،
خصائص التخلف العقلي:
 اخلصائص العامة:أتخر النمو العام ،نقص القدرة على ضبط السلوك و تكييفه حسب املواقف ،مجود و راتبة السلوك،
عدم القدرة على الرتكيز
 اخلصائص اجلسمي و احلركية:بطئ النمو اجلسمي ،صغر احلجم و الوزن عن احلجم الطبيعي  ،نقص حجم و وزن اجلمجمة و
األذنني و العينني ،الفم ،األسنان و اللسان ،بطء النمو احلركي و بعض االضطراابت احلركية ،
اضطراب و عدم اتزان الطفل أثناء السري.
 اخلصائص العقلية ،املعرفية و اللغوية:بطئ النمو العقلي و املعريف ،اخنفاض نسبة الذكاء عن 70درجة ،ضعف الذاكرة و االنتباه و الرتكيز ،
ضعف التحصيل و نقص املعلومات و اخلربة
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 اخلصائص االنفعالية:التقلب و االضطراب االنفعايل ،بطئ االنفعال و غرابته ،عدم القدرة على حتمل القلق و االحباط ،عدم
القدرة على ضبط االنفعاالت
 اخلصائص االجتماعية:صعوبة التوافق االجتماعي ،اضطراب التفاعل االجتماعي ،االنسحاب و العدوان ،عدم حتمل املسؤولية ،
اضطراب مفهوم الذات و امليل اىل مشاركة األصغر سنا
تعريف جودة احلياة:
تعرف منظمة الصحة العاملية جلودة احلياة ( )WHO ;,1994أبهنا "ادراك الفرد لوضعه املعيشي يف
سياق أنظمة الثقافة و القيم يف اجملتمع الذي يعيش فيه و عالقة هذا االدراك أبهذافه و توقعاته و مستوى
اهتمامه" (أبو حالوة)2010،
يعرف مصطفى الشرقاوي(مصطفى )2004،جودة احلياة أبهنا كل ما يفيد الفرد بتنمية طاقاته النفسية و
ال عقلية ذاتيا و التدريب على كيفية حل املشكالت و استخدام أساليب املواجهة للمواقف الضاغطة و
املبادرة مبساعدة األخرين و التضحية من أجل رفاهية اجملتمع و هذه احلالة تتسم ابلشعور و هي كذلك
القدرة على اشباع حاجات الصحة النفسية مثل احلاجات البيولوجية و العالقات االجتماعية االجيابية و
االستقرار األسري و الرضا عن العمل و االستقرار و القدرة على مقاومة الضغوط االجتماعية و
االقتصادية و يؤكد أي شعور الفرد ابلصحة النفسية من ملؤشرات القوية الدالة على جودة احلياة.
أما جاسم (جاسم  )2009،يرى أن جودة احلياة هي درجة الرضا أو عدم الرضا اليت يشعر هبا الفرد جتاه
املظاهر املختلفة يف احلياة و مدى سعادته ابلوجود االنساين و تشمل االهتمام ابخلربات الشخصية ملواقف
احلياة ،كما أهنا تشمل على عوامل داخلية ترتبط أبفكار الفرد حول حياته و عوامل خارجية كتلك اليت
تقيس سلوكيات االتصال االجتماعي  ،مدى اجناز الفرد للمواقف
أما ابلنسبة أبو حالوة ( أبو حالوة) 2006 ،ان جودة احلياة هي درجة استمتاع الفرد بتطلعات املهمة
يف حياته أو جوانب احلياة كما يدركها الفرد و اليت توثر على درجة الرضا اليت يشعر هبا افرد يف ظل ظروفه
احلالية كالدعم االسري و االجتماعي و اخلدمات الصحية و التعليمية و اجملتمعية املقدمة له
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يرتبط مفهوم جودة احلياة ببعض العوامل الذاتية :املفهوم االجيايب للذات ،الرضا عن احلياة ،عن العمل،
احلالة االجتماعية و السعادة و أخرى موضوعية كاجلانب املادي و احلالة الصحية و الوظيفة و مستوى
التعليم
مؤشرات جودة احلياة:
حسب فلوفيد  Fallow Field, 1990تقسم املؤشرات اىل:
 املؤشرات النفسية :من شعور ابلقلق و االكتئاب أو التوافق مع املرض أو الشعور ابلسعادة و الرضا املؤشرات االجتماعية :تتضح من خالل العالقات الشخصية و نوعيتها فضال عن ممارسة الفردلألنشطة االجتماعية و الرتفيهية
 املؤشرات املهنية :درجة رضا الفرد عن مهنته و حبه هلا و القدرة على تنفيذ مهام وظيفته و قدرتهعلى التوافق مع واجبات عمله
 املؤشرات اجلسمية و البدنية :تتمثل يف رضا الفرد عن حالته الصحية و التعايش مع اآلالم و النومو الشهية يف تناول الغذاء و القدرة اجلنسية
أبعاد جودة احلياة:حسب الغندور (الغندور)1999 ،
 البعد الدايت :و يقصد هبا مدى الرضا الشخصي ابحلياة و شعور الفرد جبودة احلياة ،الشعورالشخصي ابلسعادة
 البعد املوضوعي :و يشمل:✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

الصحة البدنية
العالقات االجتماعية
االنشطة اجملتمعية
العمل
فلسفة احلياة
وقت الفراغ
مستوى املعيشة
العالقات األسرية
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✓ الصحة النفسية
العوامل األساسية يف تشكيل جودة احلياة:
يشري جود (عبد القادر )2008 ،اىل أربعة عوامل لتشكيل جود احلياة
 حاجات الفرد (احلب ،التقبل ،اجلنس ،الصداقة ،الصحة و األمن) توقعات أبن هذه احلاجات خاصة ابجملتمع الذي يعيش فيه املصادر املتاحة الشباع هذه احلاجات بصورة مقبولة اجتماعيا النسيج البيئي املرتبط ابشباع هذه احلاجاتأما ابلنسبة لسامي (هاشم)2001 ،
 يشعر الفرد جبودة احلياة عندما تشبع حاجاته األساسية و تكون لديه الفرصة لتحقيق أهذافه يفجماالت حياته األساسية
 ترتبط جودة احلياة لدى الفرد جبودة حياة األشخاص األخرين الذين يعيشون يف البيئة نفسها تعكس جودة احلياة لدى الفرد تراثه الثقايف و تراث األخرين احمليطني به تعزيز جودة احلياة يتضمن أنشطة و برامج التأهيل و العالج و الدعم االجتماعيجودة حياة الطفل املعاق ذهنيا:

هناك تكامل بني صحة املعاق وجودة حياته فبدال من االهتمام بتوفري الرعاية الصحية فقط فاننا نوجه
االهتمام ايضا مبعاشه النفسي ومعاشه االجتماعي ومعاشه االقتصادي  ،كما ان حتقيق العدل واملساواة يف
توفري حياة طبيعية كرمية لفئات من اجملتمع شاء هللا سبحانه وتعاىل هلا أن تعيش ظروفا خاصة جتعلها
حباجة ملساندة اجلميع هلا،يتطلب
-1االرتقاء هبم نفسيا و اجتماعيا وثقافيا و دينيا و تعليميا و أكادمييا.
-2إكساهبم مهارات و قدرات جتعلهم أكثر قدرة على التعامل مع البيئة.
-3مساعدهتم على التأقلم مع اجملتمع احمليط بكل جوانبه.
-4تعزيز مفاهيم النهضة و صناعة احلياة لديهم و االرتقاء ابملستوى الفكري.
اآلليات العملية:
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-1لقاءات -ندوات  -حماضرات (نفسية  -عالجية – ترفيهية)
-2دورات متعددة هتدف إىل تثقيفهم يف شىت اجملاالت.
-3نشاطات و رحالت علمية ترفيهية (املشاركة إببداعاهتم يف املعارض)
-4ورشات عمل للخروج أبفكار جديدة تساعدهم يف إدارة حياهتم.
-5مشاريع إنتاجية ختتص بذوي احلاجات للكسب مما تنتجه ايديهم ( التشغيل و التأهيل املهن).
-6إنشاء جملة اوجمالت خاصة هبم لنشر إبداعاهتم الكتابية  -الرسم )
إن استقاللية املعاق بنفسه تتحقق بعد اكتشاف نقاط القوة و تعزيزها و نقاط الضعف و عالجها (مبعىن
أن يصبح املعاق إنساان منتجا.و خيرج من الدائرة اليت جعله فيها اجملتمع جمرد عالة عليه.
-7لقاءات دورية يف بيوهتم.
-8دورات حفظ القرآن.
-9إكساهبم الثقة ابلنفس
يكون ذلك يف اطار ما يعرف ابلرتبية اخلاصة من خالل االهتمام ب:
-1حتقيق الكفاءة الشخصية:
مساعدة املعاق على حتقيق اإلستقاللية يف احلياة و االكتفاء و االعتماد على نفسه.متكينهم من قضاء حوائجهم بدرجة تتناسب مع طرف اإلعاقة لديهمتدريبهم على أساليب األمان و كيفية درء املخاطر على أنفسهم أ ثناء املواقف اليت ميرون هبا و األشياءاليت يستخدموهنا و يتعاملون معها يف حياهتم اليومية
-2حتقيق الكفاءة االجتماعية:
غرس وتنمية اخلصائص و األمناط السلوكية الالزمة للتفاعل و بناء العالقات االجتماعيةحنن منلك القوى البشرية الالزمة لتحقيق ذلك.
املثمرة مع اآلخرين
حتقيق التوافق االجتماعي للمعاق.إكساهبم املهارات اليت متكنهم من احلركة النشطة يف البيئة احمليطة و اليت متكنهم من احلركة النشطة يفالبيئة احمليطة و االختالط واالندماج يف اجملتمع.
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إشباع إحتياجاهتم النفسية إىل االمن و احلب و التفهم والثقة ابلنفس.التقليل من شعورهم ابلقصور والعجز والدونية.
إكساهبم بعض من املهارات اليدوية و اخلربات الفنية املناسبة.حتقيق الكفاءات الثالثة (الشخصية واالجتمتعية واملهنية) من خالل االستقاللية و االعتناء ابلنفس.غرس األمناط السلوكية للتفاعل.إكساهبم املهارات اليدوية.ذلك أن التدريب على ممارس أي مهنة يساعد على زرع الشعور بقيمتهم و ينمي اعتبارهم لذواهتم وينمي
إحساسهم ابلرضا واإلشباع ويقلل شعورهم ابلعجز وقد يؤدي هبم أو ببعضهم إىل الكفاية االقتصادية
الذاتية .وحتقيق التكامل بني صحة املعاق و جودة حياته فبدال من االهتمام يتوفر الرعاية الصحية فقط
فإن جودة حياة املعاق تؤكد على االهتمام مبعاشه النفسي و االجتماعي و االقتصادي.
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Quality of life in a child with intellectual disability
Dr. Owin Soumaya
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Dr. Bouchaour Zahra Nawal
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abstract
Study relates to quality of life or what is known as representing a broad
concept and Ator overlap aspects of the self and objectivity aspects related
to the individual's state of health and mental state, Extent of independence
enjoyed by people with disabilities, this study focuses on mental impairment
in children, how to be the quality of life of a disabled child Yum mentally
and how to exploit the existence of life to improve The independence of the
mentally handicapped child?
Keywords: quality of life, mental retardation, independence

62

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

املتطلبات الشخصية جلودة احلياة األسرية
التفاؤل منوذجا

د .بن حدو مرمي

*1

 1جامعة تلمسان
لقمش حممد

2

 2جامعة تلمسان
اتريخ االرسال 2021/03/08 :

اتريخ القبول2021/04/16 :

ملخص املداخلة:
يتمحور موضوع هذه املداخلة حول متغري التفاؤل ،ابعتباره من احملددات الشخصية اليت ميكن أن
متثل أحد أهم عوامل جودة احلياة األسرية ،ذلك أن العالقات االجتماعية والتفاؤل بدور معني وفعال
لألسرة يف اجملتمع احمليط ،وما ميكن أن تلعبه دور التنشئة االجتماعية ،كعامل مساعد على الرفع من
مستوى التطلعات واآلفاق املستقبلية للفرد على وجه اخلصوص ،والذي ينعكس على األسرة بصفة عامة،
كلها عوامل ميكن أن ختلق أسرة متزنة يف خمتلف اجملاالت تتمتع جبودة احلياة ،ولعل هذا ما تتناوله
املداخلة من خالل خمتلف العناصر اليت ستأيت الحقا يف نصها الكامل.

الكلمات املفتاحية :املتطلبات الشخصية  -جلودة احلياة – األسرة -التفاؤل

* املؤلف املرسل :د .بن حدو مرمي.
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ـ مقدمة:
يعترب موضوع جودة احلياة بصفة عامة وجودة احلياة األسرية بصفة خاصة من املوضوعات اليت تثري
الفضول والبحث يف جمال علم النفس اإلجيايب ،ابلنظر إىل االهتمام الذي أصبح يوىل هلذا احلقل كأهم
ميادين علم النفس يف الزمن املعاصر ،وانطالقا من ذلك فقد أصبح موضوع جودة احلياة من املوضوعات
اليت ميكن أن متثل األمهية الكربى ابلنسبة حلياة الفرد يف األسرة ويف اجملتمع ،ابلنظر ملا ميكن أن خيلفه من
أثر إجيايب على احلياة النفسية للفرد من حيث عالقته التفاعلية مع اجملتمع.
ومبا أن األسرة تعد اخللية اليت ينشأ فيها الفرد ،وأن أتثريها يفوق خمتلف التأثريات اليت حتدثها غريها
من التنظيمات االجتماعية األخرى ،من نوادي ثقافية ورايضية ومجاعات مرجعية وكذا املدرسة كمؤسسة
تساهم يف التنشئة االجتماعية للفرد ،حبيث أن األسرة القاعدة اليت حتدد البناء امليكانيزمي لشخصية الفرد،
ابلنظر ملا ميكن أن حياكيه الفرد يف إطارها من سلوكات أسرية تصبح له مرجعا يف الفعل الذي يصدر عنه
يف اجملتمع.
ومن انحية أخرى ميكن أن يكون موضوع التفاؤل سواء الفردي أو األسري ،من بني أبرز موضوعات علم
النفس اإلجيايب ،والذي له عالقة وطيدة مبتغري جودة احلياة يف بعدها األسري بصفة عامة ،ذلك أن ما
يطبع األسرة من مسات إجيابية مثل التفاؤل ميكن أن جيعله من حمددات جودة احلياة األسرية يف إطار
عالقة األسرة ابجملتمع من جهة ويف إطار حمددات شخصية الفرد من حيث عالقته ابألسرة واجملتمع يف
نفس الوقت ،ولعل املداخلة هذه أتيت يف نفس هذا السياق ،أين سنحاول قدر املستطاع تسليط الضوء
على عالقة التفاعل مبحددات الشخصية يف جمال جودة احلياة األسرية ،وهذا من خالل ما ستتضمنه هذه
املداخلة من عناصر.
01ـ تعريف التفاؤل:
وردت العديد من التعريفات بشأن مفهوم التفاؤل ،ولقد تشعبت الزوااي اليت عرف منها هذا املتغري ،وحنن
بدوران سنورد إمجاال جمموعة من التعريفات من خمتلف الزوااي واجملاالت النظرية فيها يلي:
هناك من يعــرف ال ـتـفــاؤل عـلـى انه « :اجتاه معريف عام وميل حقيقي إىل حل إجيايب لكــل الـمـواقــف ،وهــو
تصــور إجيــايب للذات والتفاؤل ينبئ بصحة جسدية وانفعالية جيدة»).(Marilou, 2001, p 13
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هذا التعريف يبدو أكثر عمومية حبيث عرف املؤلف التفاؤل يف سياقه العام غري الواضح ،حبيث مل
يفصل أكثر يف طبيعة النظرة اإلجيابية للحياة ،هل هي يف احلاضر أم يف املستقبل ،كما ان صاحب
التعريف تناول مفهوم التفاؤل من زاوية خاصة به ،أي تناوله من حيث انعكاسه على اجلانب
السيكوسومايت لشخصية الفرد ،أين ذكر ما ينجم عن أثر إجيايب للتفاؤل على الصحة اجلسدية
واالنفعالية.
كما يعرفه كال من "هاريس" و"ميدلتون" أبنه « :عبارة عن نزعة داخل الفرد للتوقع العام حلدوث
األشياء اإلجيابية بدال من األشياء السلبية »).(Milhabet, 2002, p 220
هذا التعريف يعد شبيه للتعريف السابق ،من حيث طابع العمومية الذي ميتاز به ،كما أنه مل يشر
للعالقة السببية اليت تربط التوقع اإلجيايب بسمة التفاؤل ،ومل يشر أيضا لطبيعة هذا التوقع اإلجيايب والنتيجة
اليت يؤدي إليها.
أمـا "احـمـد عـبـد الـخـالـق" فـقـد عرف التفاؤل أبنه « :نظرة استبشار حنو املستقبل وجتـعـل الـفـرد يـتـوقع
األفضل وينتظر حدوث اخلري ويرنوا إىل النجاح ويستبعد ما خال ذلك » (أبو الداير ،2010 ،ص
.)44
هذا التعريف ينظر للتفاؤل من زاوية عالقته ابحلياة العامة للفرد ،مبختلف جماالهتا وتشعباهتا ،وهذا ما
مل تشر إليه التعريفات السابقة ،غري أنه يقتصر يف شرح التفاؤل من خالل ربطه ابملستقبل وفقط ،من
حيث النتائج اإلجيابية اليت ينتظر أن حيققها الفرد يف املستقبل ،غري أن التفاؤل يرتبط أيضا ابحلاضر وهذا
هو اجلانب الذي امهله صاحب هذا التعريف.
بينما يعرفه "مارشان" أبنه « :استعداد شخصي للتوقع اإلجيايب لألحداث ،يرجع إىل االعتقاد أبن
املستقبل عبارة عن خمزون الرغبات املطلوبة ،بغض النظر عن قدرة الفرد على السيطرة عليها وحتقيقها»
(صربه وعبد الغين ،2005 ،ص .)14
هذا التعريف ال خيرج عن سياق التعريف السابق ،الذي ربط التفاؤل بتوقع إجيايب وأفضل للمستقبل،
بينما التفاؤل يرتبط أيضا مبعطيات احلاضر ،ولكن هذا التعريف أشار ملصدر التفاؤل أال وهو مقدرة الفرد
على املوافقة بني ما ميتلكه من إمكانيات وما تفرضه شروط البيئة يف الواقع.
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ويعرف "حسن عبد القادر العزاين" التفاؤل على أنه « :التفاؤل هو الكلمة الطيبة اليت حتاكي
املنظومة اإلنسانية بوجداهنا وأحاسيسها وخالايها الواعية ،ومتأل خمزوهنا يف الالوعي ليكون ذخرية متوافرة
مـتـرادفـة تبعث على السلوك اإلجيايب يف احلياة ،فتبعثها علـى الطمـأنـيـنـة فـي أوقـات صعبة وظروف عسرية،
ومتنحها روح التجدد وقابلية السعادة» (العزاين ،2011 ،ص .)21
هذا التعريف يبدو أنه أمشل من التعريفات السابقة ،ذلك أنه أشار إىل اخلاصية النفسية للتفاؤل،
حيث ذكر أنه مفهوم حياكي ويعرب عن املنظومة اإلنسانية ،وهبذا يلمح أبن التفاؤل مسة نفسية ،تنحصر
بني الوعي والالوعي ،كما أشار صاحب هذا التعريف إىل املنحى الذي يتخذه التفاؤل ،أال وهو املنحى
اإلجيايب يف حياة اإلنسان حاضرا ومستقبال ،كما أشار صاحب التعريف كذلك إىل ما يرتتب عن التفاؤل
من آاثر محيدة على حياة اإلنسان ونظرته للمستقبل.
أما "دمرب " و"بروكس" يعـرفـان الـتـفاؤل على أنه  « :مفهوم يظهر نظرة إجيابية للحياة ،تتضمن إدراك
احلاضر تقوميه وكذا املستقبل ،وهو استعداد انفعايل ،معريف معمم ونزعة لالعتقاد أو الستجابة انفعالية
اجتاه اآلخرين ،واجتاه املواقف ،اجتاه األحداث بطريقة إجيابية وواعية ،وتوقع نتائج مستقبلية جيدة انفعة،
واملتفائل أكثر ميال لالعتقاد أبن األمور الطيبة ستحدث اآلن وستكون مبهجة وسارة وستستمر لتسعده
(إيناس ،2009 ،ص .)45
هذا التعريف يشبه حلد كبري التعريف السابق ،إذ أشار للطابع النفسي للتفاؤل يف جانبها االنفعايل
الوجداين ،فهو إذن فصل يف هذا اجلانب على العكس من التعريف السابق ،الذي ملح فقط للخاصية
النفسية للتفاؤل ،كما أن هذا التعريف أشار كالتعريف السابق للمنحى الذي أيخذه التفاؤل يف النظرة
اإلجيابية للحياة ،ولكن هذا التعريف أضاف هلذا املنحى ،املصدر واجلهة اليت حيوم حوهلا التفاؤل ،أال وهي
األحداث واملواقف اليت يتفاعل معها الفرد يف البيئة االجتماعية ،واليت ترتبط هبا النتائج اإلجيابية املرتتبة عن
متتع الفرد ابلنظرة املتفائلة للحياة.
ومن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نورد تعريفا جامعا وشامال للتفاؤل وهو أن:
التفاؤل حالة نفسية شعورية ،تتضمن نظرة إجيابية حيال املستقبل وما ميكن أن يتضمنه من وقائع
وأحداث ،مرتبطة مبختلف جوانب حياة الفرد ،بناء على عملية تقوميية للحاضر مبا يعرتيه من ظروف وما
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ميلك يف إطاره الفرد من إمكانيات ،أين يؤدي ذلك إىل شعوره واعتقاده ابن أمور إجيابية ستحدث،
انطالقا من شعور واعتقاد موضوعي واعي.

02ـ أنواع التفاؤل:
على الرغم من الطبيعة اإلجيابية اليت تطبع خاصية التفاؤل إال أن هذا ال يعين أبن التفاؤل ال ينقسم
إىل أنواع ،إذ هناك العديد من التصنيفات اليت منحت هلذه السمة العديد من األنواع ،وحنن بدوران
سنحاول أن جنمل خمتلف هذه األنواع فيما يلي:

ـ التفاؤل الواقعي :ويتمثل هذا النوع من التفاؤل يف تلك امليزة اإلجيابية اليت تعرتي تفكري اإلنسان يف

املستقبل ،وكذا ما يتحلى به من ثقة يف النفس بناء على ما يقوم به من عملية تقييمية للمواقف أين
حتدث عملية موازنة بني قدرات وإمكانيات الفرد وبني ما يسعى لتحقيقه من أهداف يف خمتلف جماالت
احلياة(بسيوين.)2011 ،
ويعرب هذا النوع من التفاؤل عن حالة إجيابية من التوافق النفسي اليت يعيشها الفرد ،أين يقوم
بتحديد طموحاته وآماله وأهدافه يف احلياة بشكل واقعي ،يتماشي مع ما له من قدرات وإمكانيات
ومهارات تساهم يف حتقيق تلك الطموحات واألهداف ،وهبذا تكون السمة التفاؤلية ابملستقبل لدى الفرد،
مسة إجيابية واقعية ال ترفع من سقف آماله وما ينتظره مستقبال ملستوايت تتجاوز حدود اإلمكانيات
املتاحة لديه (العجمي ،)1996 ،وهذا النوع من التفاؤل يرتتب عنه العديد من النتائج اإلجيابية على
خمتلف جوانب حياة الفرد ،فمن الناحية النفسية يبتعد الفرد عن مواقف الفشل واإلحباط فيتمتع بصحة
نفسية مبختلف أبعادها ،أما من الناحية االجتماعية فإنه يتعامل ويتفاعل إجيابيا مع خمتلف املواقف
االجتماعية اليت ينخرط فيها ،أما من الناحية الشخصية فإنه يبين أماال واقعية ال تتجاوز سقف طموحاته
وأهدافه يف احلياة ببعدها الشخصي (املشعان.)2000 ،
ـ التفاؤل غري الواقعي:يتمثل التفاؤل غري الواقعي يف اعتقاد الفرد أن احلوادث السلبية يقل احتمال

حدوثها له مقارنة ابآلخرين ،ويعتقد أيضاً أن احلوادث اإلجيابية يزداد احتمال حدوثها هلم ابلنسبة
لآلخرين ،إذ أن الفرد يف هذه احلالة يتوقع دوما أن حيدث ما يتمناه دون أن يتعرض ملوقف الفشل أويتعثر
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يف جماالت احلياة ،فمن هذه الناحية فإن التفاؤل ابألحسن دوما يكون مبين على نظرة سلبية ،تصور للفرد
أبن احلياة كلها إجيابية أبحداثها بعيدا عن أي عثرات قد يتعرض هلا.
ويف هذه احلالة يبين الفرد نظرته التفاؤلية على شعور بقدرته على التفاؤل إزاء األحداث يف خمتلف
جماالت احلياة ،دون أن يستند يف ذلك على معطيات ومربرات منطقية أو وقائع أو مظاهر تؤدي إىل هــذا
ال ـش ـعــور ،مــما قد يتسبب أحياانً يف حدوث النتائج غري املتوقعة ،فيتعرض من جراء ذلك إىل مواقف يف
قمة اإلحباط (األنصاري.)1998 ،
وينتج التفاؤل غري الواقعي عن نظرة غري واقعية يتبناها الفرد بشكل حتيزي للذات وما تتمناه ،دون أن
يعتمد على معطيات واقعية متكنه من املوازنة بني السليب واإلجيايب يف أحـداث احلـيـاة فـي الـحـاضـر
واملـسـتـقـبـل ،أو ينـتـج عن معطيات ال توجد ذلك التوافق بني اإلمكانيات وما ميكن أن حتمله الوقائع يف
احلياة ،كـما ميـكن أن ينتج التفاؤل غري الواقعي عـنـدمـا خيـفـض الـفرد تقديراته أو توقعاته الشخصية أو
الذاتية ملواجهة األحداث السيئة ،إىل احلد الذي ال يوازن أو ال يضاهي إمكاانته الذاتية على خمتلف
املستوايت (العجمي.)1996 ،
ـ التفاؤل الديناميكي :يعترب التفاؤل الديناميكي من األسباب اليت تبعث يف الفرد احلركية واحليوية

والنشاط ،إذ أن التفاؤل هبذا الشكل يساهم يف نظرة الفرد بصورة إجيابية للحياة ،وبنظرة مشرقة مفعمة
ابألمل ،فنجده من جراء ذلك يف وضعية نفسية واجتماعية مرحية جتعله قدوة يف العمل والنشاط الفعال،
ابلنسبة لآلخرين يف اجملتمع (سالمة ،د ت).
ويعد التفاؤل الديناميكي من أصناف التفاؤل اليت ترتبط ابلسلوك الدافعي ،بل وهو أحد املبادئ
األساسية املستثرية للدافعية مبختلف أبعادها امل هنية األكادميية ،فهذا النوع إذن يشري إىل اجتاه عقالين
إجيايب يتبناه الفرد حنو إمكانياته الفردية واجلماعية ،ونظراً إىل التفاؤل الديناميكي على أنه يهيئ الظروف
للنجاح من خالل أنه جيعل الفرد يركز على إحداث التوازن بني القدرات الذاتية والفرص املتاحة له يف
اجمل تمع بغرض النشاط واحلركة ،وبناء على ذلك يفسر الفرد الذي ميتاز ابلتفاؤل الديناميكي اخلربات
بشكل إجيايب كما يؤثر على النتائج بصورة إجيابية.

ـ التفاؤل الوظيفي:وهو التفاؤل الذي يساعد الفرد يف أداء وظيفة معينة يف اجملتمع ،وهو إذن التفاؤل
الذي جيعل الفرد يسعى لتوجيه سلوكه لتحقيق أهدافه اخلاصة يف احلياة ،بغرض أداء وظيفته االجتماعية
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كفرد فعال ومؤثر يف اجملتمع ،وما مييز هذا النوع من التفاؤل أنه جيعل الفرد ميتلك االستعداد لتبين توقعات
إجيابية من جراء كل سلوك او كل دور أو كل وظيفة يؤديها يف خمتلف ميادين وجماالت احلياة ،ويكون
مزودا يف ذلك بشعور إجيايب ابلقدرة على القيام مبختلف أدواره االجتماعية ،أين يتبين توقعات بتحقيق
الكثري من املكاسب والعوائد اإلجيابية من جراء ما يقوم به من أدوار ووظائف يف احلياة (األنصاري،
.)1998
ومن انحية أخرى يعترب التفاؤل الوظيفي عنصر مؤثرا ومسامها يف تبين الفرد ملواقف مليئة ابالقتناع مبا
ميكن أن حيققه السلوك الفعال للفرد من آاثر إجيابية على الذات واجملتمع على حد سواء ،فمن انحية
فإدراك الفرد للخاصية الوظيفية للتفاؤل يساهم يف أداء أدوار تساعده على حتقيق التوافق النفسي ومنه
السري قدما حنو حتقيق الصحة النفسية ،أما من الناحية االجتماعية فإن الفرد حيقق املرغوبية والقبول
االجتماعي ،ابلنظر لتفاؤله بتحقيق أشياء إجيابية وخدمات جليلة لألفراد اآلخرين يف اجملتمع ،من خالل
التفاؤل ابلقدرة على أداء أدوار فعالة يف خمتلف املواقف االجتماعية (شفارتزر.)1994 ،

ـ التفاؤل الواعي :يعترب هذا النوع من التفاؤل موقف عقلي خيتاره اإلنسان مبحض إرادته ،وعن وعي اتم

ابلذات ،أين يبين نظرته التفاؤلية حيال احلاضر واملستقبل ،بناء على تفحص واستقراء دقيق ملختلف
املشكالت أو العقبات اليت قد تعرتضه يف احلياة جبميع جماالهتا ،ويبحث بكل أتن وروية عن إجياد البدائل
واحللول اليت قد متكنه من جتاوز تلك العقبات بنجاح ،ومنه يبين حالة التفاؤل بناء على معطيات حاضرة
حتدد احتماالت النجاح من احتماالت الفشل ،وهلذا يكون هذا النوع من التفاؤل مبين على نظرة علمية
موضوعية وواعية للحياة مبختلف تشعباهتا (األنصاري.)1998 ،

ـ التفاؤل غري الواعي:وهو التفاؤل الذي يبنيه الفرد حيال مستقبله دون أن يستند ملعطيات ترتبط
ابلنشاط الذي يقوم به بغرض حتقيق أهداف معينة يف احلياة ،ففي هذا النوع من التفاؤل يتوقع الفرد أن
حيقق نتائج معينة دون أن يبذل جمهود يف سبيل العمل على حتقيق تلك النتائج املرجوة ،وعليه يف هذا
النوع يكون التفاؤل لدى الفرد متسما بتوقعات غري منطقية ،ويبين أماله وطموحاته مستقبال دون أن
يلتفت إىل ما جيب عليه أن يبذله من جهد ،وما جيب أن يقوم به من نشاط جيعله يبين تفاؤله على
معطيات واقعية تساهم يف حتقيق النتائج املرجوة ،أي يتفاءل الفرد تفاؤال ليس يف حمله ،ابلنظر جلهله أبنه
ال يتخذ خمتلف األسباب اليت تؤدي به لتحقيق ما يتوقعه من نتائج مستقبال (شرارة ولؤلؤة.)1998 ،
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يتضح من خالل ما سبق أن للتفاؤل العديد من األنواع اليت تتوزع على أصناف خمتلفة ،فهناك أنواع
تنضوي حتت تص نيف مدى واقعية التفاؤل ،حبيث جند التفاؤل الواقعي والتفاؤل غري الواقعي ،وهذين
الصنفني ميكن مالحظتهما من خالل توافق نظرة الفرد وطموحاته مع إمكانياته ،كما هناك أنواع من
التفاؤل اليت تصنف حسب وعي الذات هلا ،إذ أشران للتفاؤل الواعي والتفاؤل غري الواعي ،واللذين
يظهران من حيث وعي الفرد ابلذات ،وما ميكن أن يتفاءل بشأنه يف خمتلف جماالت احلياة ،كما جند نوعا
آخر من التفاؤل من حيث الوظيفة والدور الذي يؤديه يف حياة الفرد أال وهو التفاؤل الوظيفي ،فضال عن
وجود تفاؤل ديناميكي يظهر من خالل تفاؤل الرفد ابحتالل مكانة مرموقة وسط اجلماعة ،وأن يتفاءل
ابلقيام بدور فعاال يف اجملتمع.
03ـ التفاؤل كمحدد شخصي جلودة احلياة األسرية:
ميكن أن تظهر عالقة التفاؤل جبودة احلياة األسرية من خالل العديد من اجلوانب واملظاهر ،أو من
خالل األثر الذي خيلفه التفاؤل على احلياة األسرية من حيث جانب نظرة األسرة للمستقبل واجلانب
العالئقي ألفراد األسرة ،وهذا ما سنتعرض عليه فيما يلي:
ـ يعترب التفاؤل جزءا رئيسيا من احلياة النفسية لكل أفراد األسرة على حد سواء يف جانبها االنفعايل
الوجداين ،حبيث يعترب الكثريين أبن التفاؤل حالة انفعالية وجدانية ،يعرب هبا الفرد عن نظرته اإلجيابية
املشرقة للمستقبل ،وما ميكن أن جينيه من عوائد محيدة ،تساهم يف عيشه حياة مستقرة يف خمتلف اجملاالت
النفسية واالجتماعية واملهنية (كولن ،)2001 ،وعليه ميكن أن نعترب التفاؤل حالة نفسية انفعالية
وجدانية ،تساهم يف تبين الفرد نظرة إجيابية للحياة ،ويعرب عنها بسلوكات لفظية وغري لفظية دالة عليها،
ابلنظر ملا يعرب من خالهلا الفرد املتفائل من اجتاهات نفسية إجيابية حنو األحداث ومواقف احلياة
الشخصية ،وشعوره أبنه قادر على حتقيق أكثر العوائد اإلجيابية مستقبال (بسيوين.)2011 ،
ومن هذا املنطلق يعترب االتزان االنفعايل ابلنسبة جلانب األسرة كمجموعة تتبادل التفاعل االجتماعي
يف منظومة متناسقة ،وهكذا ميكن هلذا التوازن حتقيق عالقات أسرية إجيابية مبنية على نظرة مشرقة
ومتفائلة للحياة ،وهكذا ابعتبار التفاؤل عامال لالتزان االنفعايل ألفراد األسرة الواحدة ،ميكن أن يؤدي إىل
حتقيق جودة احلياة األسرية يف مجيع اجلوانب.
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ـ ا لتفاؤل موقف للفرد حنو التنظيم االجتماعي أو احلياة بصورة عامة يتشدد يف أمهية النواحي اجليدة
ويتسم ابألمل ،ولعل األسرة تعد من التنظيمات االجتماعية اليت ميكن أن تنشأ من خالهلا عناصر

التفاؤل لدى جل أفراد األ سرة ،إذ أن التفاؤل أيخذ وجهته حنو األحداث واملواقف يف احلياة األسرية
من حيث عالقتها ودورها يف اجملتمع ،سواء ما تعلق منها ابحلاضر أو املستقبل ،فمجموع الطموحات

واألهداف والرغبات واألماين الشخصية من حيث مركزها وسط األسرة متثل األمل يف احلياة

األفضل ،وهذا كله كثريا مايرتبط أبحداث مهمة يف حياة الفرد واألسرة على حد سواء ،كما أهنا
تربط بني واقع احلاضر وما ينتظره من نتائج حممودة يف املستقبل ،سواء يف اجملال الــنفسي أو فــي

اجملال األكادميي املدرسي ،أو يف اجملال االجتماعي ،أو يف اجملال املهين ،فهذه اجملاالت متثل التنظيم

االجتماعي الذي يبين الفرد يف إطاره نظرته التفاؤلية للحياة ،وما ميكن أن يؤثر به على مستوى
التفاؤل يف الوسط األسري ،ويؤمن إبمكانية حدوث التطور االجتماعي يف خمتلف اجملاالت (خميمر

وعبد املعطي.)2003 ،

ـ يعترب التفاؤل عامـال دافعا لسلوك الثقة لدى مجيع أفراد األسرة ،إذ أن التفاؤل مبستقبل أفضل يف خمتلف
اجملاالت األسرية ،يساهم يف بث عنصر الثقة يف قدرة األسرة كمنظومة اجتماعية على التأثري يف منظومة
اجملتمع ،وجيعلها متطلعا لغد أفضل ،فيندفع كل فرد من أفراد األسرة بصورة آلية لتقدمي كل ما ميكنه من
جهود يف سبيل حتقيق توافق األسرة مع مجيع املنظومات االجتماعية األخرى ،من حيث تفاعل وتبادل
األدوار يف ظل عالقة تفاؤلية ،أين يتفاءل اجملتمع بقدرة األسرة على التأثري اإلجيايب فيه ،انطالقا من تفاؤل
األسرة يف القدرة على التأثري اإلجيايب يف اجملتمع ،وبذلك يبذل كل فرد ما ميلكه من طاقات يف سبيل
حتقيق اآلمال املرتبطة بذلك التفاؤل ،فنجده يف موقف النشاط متسما مبستوى مرتفع من الدافعية لألداء
واإلجناز ،هبدف إتقان العمل وحتقيق اإلجناز الذي يـوازي ويعادل مستوى التفاؤل لدى الفرد ،فريتفع أداء
األسرة وتكون أدوارها فعالة يف اجملتمع ،ابلقدر الذي خيلق لديها أجواء من السعادة النفسية اليت متثل أحد
أهم أبعاد وحمددات جودة احلياة األسرية (عبد اخلالق.)1999 ،

اخلامتة:
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مما ال شك فيه أن للتفاؤل عالقة جبودة احلياة األسرية وقد ظهر ذلك لنا يف عدة جوانب ،النه يعترب جزءا
رئيسيا من احلياة النفسية لكل فرد من أفراد األسرة ،فالكثريون يرونه حالة انفعالية ووجدانية يعرب هبا الفرد
عن نظرته االجيابية للمستقبل ،وابعتباره عامال لإلتزان االنفعايل لألسرة ،فيمكن ان يؤدي بنا إىل حتقيق
جودة احلياة األسرية يف مجيع جوانبها.

ـ املراجع:

ـ أبو الداير مسعود جناح ( .)2010فاعلية برانمج اإلرشاد العقالين االنفعايل يف تنمية التفاؤل وخفض
الضغوط النفسية لدى عينة من أسر األطفال املعوقني مسعيا ،جملة العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت ،ص
ص .105 – 42
ـ إيناس راضي عبد املقصود ( .)2009أتثري كال من التفاؤل والتشاؤم ،جملة دراايت نفسية ،جامعة
الكويت ،اجمللد  ،11ص .96 -30
ـ األنصاري بدر حممد ( .)1998التفاؤل والتشاؤم املفهوم القياس واملتغريات .الطبعة األوىل .الكويت:
مطبوعات جامعة الكويت.
ـ بسيوين سوزان بنت صدقة ( .)2011التفاؤل والتشاؤم وعالقته ابإلجناز األكادميي والرضا عن احلياة
لدى عينة من الطالبات اجلامعيات مبكة املكرمة .جملة اإلرشاد النفسي .مركز اإلرشاد النفسي .مكة
املكرمة .العدد  .28ص .114 – 66
ـ صربة حممد علي ؛ حممد عبد الغين ( .)2005الصحة النفسية ،اإلسكندرية :مطبوعات جامعة
اإلسكندرية.
ـ سالمة موسى (دون اتريخ) .فن احلياة ،القاهرة :املكتبة األجنلو مصرية.
ـ شرارة عبد اللطيف حسن ؛ لؤلؤة محادة ( .)1998التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ببعدي الشخصية
االنبساط والعصابية .جملة العلوم االجتماعية .جامعة الكويت .ع .12ص .80-15
ـ شفارتزر رالف ( .)1994التفاؤلية الدفاعية والوظيفية (ترمجة سامر مجيل) .بريوت :دار املعارف للطباعة
والنشر والتوزيع.
ـ عبد اخلالق أمحد حممد ( .)1999التفاؤل والتشاؤم :عرض لدراسات عربية .جامعة الكويت :مؤمتر
اخلدمة والتنمية .ص 29-1
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Personal requirements for the quality of family life
optimism as a model
Dr. Ben Haddou Maryam
University of Tlemcen
Lakmach Mohammed
University of Tlemcen
Abstract :
Centeredthis intervention subject on optimism variable, as a personal
determinants that can represent one of the most important factors and the
quality of family life, so that social relationships and optimism given the
active role of the family in the surrounding community, and can play the
role of socialization, as an adjunct to raise the level of aspirations and future
prospects of the individual in particular , And that is reflected on the family
in general, all factors that can create a balanced family in variousfields
enjoying the quality of life, and perhaps this is covered in my presentation
of this in terms of the various elements that will come later in the full text.
Keywords: personal requirements - quality of life - family - optimism
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دراسة مونوغرافية ملدينة سبدو بتلمسان اجلزائر
د .الكبار عبد العزيز

*1

1جامعة تلمسان

ملخص:

اتريخ االرسال 2021/02/11 :

اتريخ القبول2021/02/25 :

شهدت منطقة " سبدو " بوالية تلمسان عدة حتوالت اقتصادية واجتماعية وعمرانية وثقافية وانتقلت،
عرب مراحل اترخيية متعاقبة من جمال جغرايف ينعدم فيه االستقرار االجتماعي لطبيعته اإليكولوجية الوعرة إىل
جمال جغرايف مستقر اجتماعيا واقتصاداي وثقافيا  ...بفعل عمليات التنمية والتحديث اليت عرفتها املنطقة
إابن الفرتة الكولونيالية الفرنسية وبعد االستقالل مباشرة.

الكلمات املفتاحية :مونوغرافيا  -اجلزائر
مقدمة:

تعترب منطقة سبدو من بني أقدم دوائر والية تلمسان  ،كانت إابن الفرتة االستعمارية مقاطعة اتبعة
لوهران ،وقد عرفت عدة حتوالت اترخيية واجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية بعد االستقالل ،سامهت
جمتمعة يف حتويل امل نطقة من النمط التقليدي الريفي إىل النمط العصري العقالين ،لذلك يكون من األليق
منهجيا قبل التعرض للمستوايت الكربى هلذا التحول الذي جتلى يف عمليات التحديث اليت استهدفت
منطقة سبدو بعد االستقالل ،وقد متثلت يف مشروع التنمية الشاملة وعلى أساس التصنيع تعريف منطقة
سبدو جغرافيا واترخييا واقتصاداي وبشراي.

* املؤلف املرسل :د .الكبار عبد العزيز
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أوال :اتريخ وجغرافية منطقة سبدو :

 -1سبدو اترخييا :

تعترب منطقة سبدو من بني أقدم بلدايت ودوائروالية تلمسان† حيث تبعد عنها حبوايل  37كلم  ،كانت

تسمى قبل االحتالل الفرنسي للجزائر " تفروا " وهي كلمة بربرية األصل وتعين الساقية أو اجملرى أو احلوض
املائي ،وبىن األمري عبد القادر هبذه املنطقة حصنا أطلق عليه اسم " قلعة تفراوه " ،حيث أختذت هذه

القلعة مستودعا للمؤونة والعتاد احلرب‡  .وصارت تسمى الحقا ابسم " سابدوي " ،أي املروج اليت ترعى
فيها األغنام واحليواانت مث استقرت التسمية بصفة رمسية " سبدو"  .ويثبت اجليالين بن عبد احلكم أيضا أن
منطقة سبدو كانت تسمى قدميا ب " تفراوا" .حيث يقول  " :مدينة سبدو بلدة غريب تلمسان متيل

جل هة جنوهبا بنحو مثانية وثالثني ميال واسم سبدو الغريب اتفراوا وهي قرية صغرية تقع على ارتفاع 930
مرت ووسط غابة وقد اشتهر هذا املركز شهرة اترخيية حيث كان من أهم نقط دفاع األمري السيد احلاج

عبد القادر الغريسي ووقعت فيه وحوله كثري من املعارك الدموية ويف القرية سوق جيتمع فيه الناس من
§

البلد ومن ضواحيها وحىت من تلمسان للبيع والشراء كل يوم األربعاء".

كانت سبدو قبل االحتالل الفرنسي منطقة ريفية ورعوية يسودها نظام القبيلة و الزواج الداخلي والعائلة
املمتدة  ،وقد سكن هذه املنطقة يف بداايت تعمري املنطقة قبيلة بنوحبيب من أصول بربرية ويعتقد أهنا من
**
السكان األوائل واألصليني هلا ،حيث كانت هذه القبيلة متتد من منطقة سبدو إىل غاية منطقة بين سنوس
كان بنو حبيب يسكنون يف مغارات واستغلوا مساحاهتا لبناء بيوت صغرية بداخلها واستقروا جبانب
األهنار والوداين ومارسوا الزراعة والرعي ،ومن بني هذه املغارات تلك املوجودة حبي" احلباالت" اجلبلية وحبال
الدشرة ومنطقة البياضة اليت ال زالت من املعامل األثرية اليت تشهد على استقرار بين حبيب مبنطقة سبدو.
1- Paul gaffarel , l Algérie . histoire , conquête et colonisation ,librairie de Firmin – didot ,
paris ; 1883, p 559

‡  -أندري برنيان وآخرون  ،اجلزائر بني املاضي واحلاضر  ،تر  :اسطمبويل رابح منصف عاشور  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر ،1984ص266
§ -اجليالين بن عبد احلكم  ،املرآة اجللية يف ضبط ما تفرق من أوالد سيدان حيىي بن صفية  ،مطبعة بن خلدون  ،تلمسان  ،اجلزائر ،د ط ،
،1939ص32
** -مقابلة أجريت مع بض املبحوثني مبنطقة سبدو
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يرتبط احلديث عن قبيلة بين حبيب مبجموعة من األساطري اليت نعثر عليها عند بعض الباحثني وكثري
من سكان منطقة سبدو وخباصة من قبيلة أوالد ورايش وقبيلة أوالد هنار ،وتتمثل يف أن سيدي حممد
بلحمريش كان وليا مرموقا ميلك عجال أيكل العشب من مراعي أسر قبيلة بين حبيب وجترأ أفراد من هذه
القبيلة على ذحبه وطبخه لتناول وجبة العشاء ،لكن حلمه ظل نيئا على الرغم من طول مدة وضعه يف قدر
على النار ،وملا مسع الويل نبأ ذبح عجله ،لعن قومه على فعلتهم  ،ودعا هللا أن ينتقم منهم ويسلط عليهم
العقاب.
استجاب هللا لدعاء القديس فسلط على بين حبيب طيورا ذات خمالب حادة ومناقري قاطعة تسمى هذه

الطيور عند سكان منطقة سبدو ب  " :زعطوط بين حبيب "  ،حيث أكلت كل ما كان يزرعونه وخيزنونه
من قمح وشعري  ...وترتب عن ذلك تعرض القبيلة للقحط واجملاعات وهلجوم الطيور كلما طبخوا األكل

ويعرب سكان بلدية سبدو عن هذه احلادثة بقوهلم  ":هللا يسلط عليكم الطري بومنقار والفار الفرفار والعود

بو مسمار "  .ولكن هذه العبارة اليت وردت عند كثري من املبحوثني مبنطقة سبدو جند هلا عبارة مشاهبة هلا،
††

ولكن مع تعديل طفيف وتتمثل هذه العبارة يف  " :احلفار بو مسمار و التري بو منغار".

ترك بنو حبيب بعد هجرهتم من منطقة سبدو إىل املغرب ما يدل على وجودهم ابملنطقة وهي عبارة عن
جمموعة من املعامل األثرية منها غريان بين حبيب مبنطقة البياضة وكتاابت على احلجر بسيدي "بول فراد"
ومقربة مبكان القادوس  ...ولكن هجرة بين حبيب مل تشمل كل بطوهنا وفروعها ،بل بقيت فيها ست خيم

من فرقة " البخايتة" ،ويف القرن الثالث عشر ميالدي استقرت عائالت كثرية وفدت من املغرب ومن اجلنوب

الغرب الصحراوي شكلت قبيلة " أوالد ورايش"  .ويبدو أن قبيلة أوالد ورايش اليت تنحدر من قبيلة بين
حبيب استقرت مبنطقة سبدو قبل تشكل قبيلة أوالد هنار ومتركزها ابملنطقة.

ومسيت بقبيلة أوالد ورايش نسبة إىل الويل " ورايش " وهي قبيلة بربرية تنحدر من قبيلة بين حبيب وقد

أرسله إدريس األول ليعلمهم اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي‡‡ ،وقد وفد على هذه القبيلة الويل "
REVUE DE L’ORIENT de l’ALGERIE ET DES COLONIES, T9, paris, p282
†† ESCHAVANNES, 'M.J.D-
‡‡ -Bulletin trimestriel de la société de géographie d’archéologie d’oran, septembre -décembre
1917, p274
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سي الطاهر " الذي احتضنته فرقة " البخايتة " حيث الحظت أن هذا الضيف والوافد اجلديد يتميز بصفات
متميزة عنهم منها  :التدين والصدق واألمانة والكرم  ..هذه الصفات مكنته من التموقع داخل قبيلة أوالد
ورايش  ،وأصبحت لديه مكانة وسلطة رمزية مكنته من مصاهرة فرقة البخايتة وأجنب أطفاال منهم  :سيدي
البشري  ،وسيدي البوعناين  ،وسيدي املكي  .كان سيدي الطاهر رجال فقريا ،يقتات مما تقدمه له فرقة
البخايتة من أكل وشرب ولباس مقابل تعليم أبنائهم مبادئ الدين وحفظ القرآن والكتابة  ...وكان أيضا
يتفرغ للعبادة ،وكانت لديه بقرة ختلى عن رعايتها ،فقد انشغل بتعليم الناس وممارسة العبادات وكان البخايتة
يف كل مرة يبعدوهنا عن مراعيهم ،ونتيجة ذلك قام بذحبها وتوزيع حلمها على الفقراء واملساكني  ،وتروي
بعض األساطري على لسان بعض األفراد من املنطقة مفادها أن البقرة كانت تعود يف املساء من املراعي بعد
ذحبها  ،وتذهب رواية أخرى إىل أن سيدي الطاهر كان يرتك بقرته حرة خترج صباحا إىل املرعى لتعود مبفردها
مساء إىل زريبتها .ومن بني كراماته أنه قد نشب خالف بينه وبني مجاعة من فرقة البخايتة الذين طلبوا منه
الرحيل بعيدا عنهم  ،ولكنه رفض ذلك فقرروا هجره وتركه وحيدا فدعا هللا لالنتقام منهم  ،وملا وضعوا
أمتعتهم على دواهبم أضرمت النار فيها فاحرتقت أمتعتهم .هذه الكرامات والربكات اليت انفرد هبا جعلت
منه وليا لقبيلة أوالد ورايش ،وملا تويف سدي الطاهر دفن مبنطقة " تبودة "  ،وتبعد عن بلدية سبدو خبمس
كيلومرتات  ،ومثانية عشر كيلو مرت عن بلدية القور ،وشيدت ذريته ضرحيا له وتقام له احتفالية الوعدة
وتسمى بوعدة " سي الطاهر"  ،وتشارك فيها أيضا قبيلة أوالد ورايش .
وتنقسم قبيلة أوالد ورايش إىل ثالثة عشر فرقة وهي§§ :أوالد بوحفص  -أوالد مومن  -أوالد سي
عيسى -أوالد أمحد بن خبيت -أوالد سي الطاهر -أوالد بن طيب  -أوالد ساحة  -الدالحلة  -أوالد يوب
– مزيلة -مقنافة – العاتيت  -أوالد حليمة.

انظر:

§§

M.J.D, ESCHAVANNES, op cit, p288- REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES TRIBUS & DOUARS-COMMUNE DE
L’ALGERIE, GIRALT, IMPRIMEUR DU GOUVERNEMENT GENERAL, ALGERMUSTAPHA, 1900, p365
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تتمركز قبيلة أوالد ورايش يف اجلهة الشمالية من بلدية سبدو ،حيث ميارسون الزراعة والتجارة ويتجمعون
يف أحياء وقرى ودواوير فمثال أغلب سكان حي الشهيد اليت حاج أمحد من فرقة أوالد مومن وأوالد حليمة
 .هذا احلي يتفرع إىل زنقتني أو شارعني وتتمركز فرقة الرماضنة والدالحلة ومزيلة والبخايتة بقرية العاتيت أما
فرقة الطواهرية وهم أبناء الصلب أو النسب القريب لسيدي الطاهر الذي تربطه بقبيلة أوالد ورايش عالقة
مصاهرة وتقطن ذريته بقرية تبودة ابلقرب من قرية درمام  ،حيث يتواجد ضرحيه الذي متارس حوله احتفالية
الوعدة ،وتسمى عند سكان منطقة سبدو ب  ":وعدة سي الطاهر " ،ويتم االحتفال هبا بعد وعدة سيدي
حيىي بن صفية مباشرة.
تعرضت منطقة سبدو لالحتالل الفرنسي سنة  1836واحتلت تلمسان سنة  1842وقد واجه هذا
االحتالل مقاومة عنيفة من طرف سكاهنا بقيادة األمري عبد القادر ،وصارت تلمسان من بني مثاين مقاطعات
إدارية اتبعة له  ،هذه املدينة اليت تصبح يف املرحلة الكولونيالية منطقة استرياتيجية هامة للمستعمر الفرنسي
 ،وشيد هبا األمري عبد القادر قبل سقوطها مصنعا لصناعة العتاد العسكري من مدافع وابرود ،وما يدل
***
على ذلك فقد وضعت هذه املدافع يف املتاحف الفرنسية وعرضت على الزوار املشاهدين سنة 1839
.ويف منطقة سبدو اليت مل يستقر هبا األمري عبد القادر طويال كانت ما بني  1842 - 1837شيد هبا
حصنا أطلق عليه اسم " حصن أو قلعة اتفراوة " اليت الزالت آاثرها إىل اليوم ،وتعترب من املعامل األثرية
والتارخيية اليت تشهد على املقاومة الشعبية للغزو الفرنسي .
لقد خاض األمري عبد القادر معارك عدة ضد اجليش الفرنسي الذي كان يشرف عليه اجلنرال " بيجو"
الذي أمدته السلطات الفرنسية بعتاد عسكري قوي للقضاء على مقاومة األمري عبد القادر ††† ،وعلى الرغم
من حنكة األمري يف تسيري احلرب وفرض اهلدنة على اجلنرال بيجو أكثر من مرة ألسباب تكتيكية واسترياتيجية

دفعت ابجلنرال بيجو للتفاوض مع األمريعبد القادر يف  15أفريل‡‡‡ 1837إال أن اجلنرال بيجو متكن يف

*** -الوعي ،جملة فكرية ثقافية ،العدد املزدوج  ،4-3دار الوعي ،اجلزائر ،2011 ،ص16
CHARLES-ROBERT AGERON, Histoire de L’Algérie contemporaine (1830-1982),
††† presses universitairesDe France, 8 édition, 1983, p11-12-13
Benjamin Stora, Algérie histoire contemporaine (1830-1988), Casbah édition, Alger, 2004,
p24 ‡‡‡-
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هناية املطاف من حسم احلرب لصاحله وانتصاره على األمري ،واسرتجاع كثري من املدن اليت كانت حتت

سيطرته وإمخاد ثورته"

§§§

وبعد انسحاب األمري عبد القادر من قلعته احلصينة استغلها اجليش الفرنسي للتمركز ابملنطقة ،مث صارت
بعد االستقالل الوطين ثكنة عسكرية للجيش الوطين الشعيب.
وجد االستعمار الفرنسي صعوبة كبرية للبقاء واالستقرار فيها ،واستحالة استجالب املعمرين األجانب
وخباصة الفرنسي ني هلا ،وذلك لقساوة الظروف الطبيعية فيها ،حيث يسودها مناخ شبه جاف يتميز بربودة
شديدة يف فصل الشتاء وحرارة مرتفعة يف فصل الصيف ،وأراضيها وعرة غري صاحلة للزراعة ،كما تنعدم هبا
الشروط األمنية مما دفع ابإلدارة الفرنسية وبناءا على تقارير بعض الضباط الفرنسيني ومعاينتهم للمنطقة إىل
االمتناع يف البداية من تعمري منطقة سبدو .
ولكن الضباط الفرنسيني كانوا مقتنعني أنه ال ميكن التفريط أو التنازل عن منطقة سبدو ومنطقة مغنية
ألهنما منطقتني إسرتاتيجيتني ملوقعهما على احلدود بني اجلزائر واملغرب األقصى يقول أحد الضباط الفرنسيني

 " :جيب على العرب أن يعلموا جيدا أبن العلم الفرنسي هو الوحيد الذي سريفرف على هذه األرض
اإلفريقية  . ****".شرع الضباط الفرنسيون يف العمل على تعمري املنطقة ابملعمرين الفرنسيني بصفة خاصة،

وقد متثل ذلك يف أتمني القوافل اليت تنشط على احلدود بني اجلزائر واملغرب األقصى ،واليت كانت تتعرض
من حني آلخر هلجمات قطاع الطرق واللصوص املغاربة ،وحلماية هذه القوافل شيد الضباط الفرنسيون
موقعني عسكريني عند مسافات قريبة من احلدود ملراقبة حركة القوافل والتصدي لتسلل املغاربة إىل الرتاب
اجلزائري خاصة أن هذه القوافل كانت تزود املوقعني العسكريني الفرنسيني ابملئونة الغذائية ومياه الشرب

††††

.

§§§  -حممد عبد القادر اجلزائري ،حتفة الزائر يف اتريخ اجلزائر واألمري عبد القادر،ج ،2منشورات اثلة  ،اجلزائر،د ط ،2007 ،ص566

****

- Camille Rousset La Conquête De L’Algérie 1841-1857,tome premier, librairie
plon,paris,1889,p3
††††
-André lecocq,Histoire des débuts de la colonisation dans la subdivision de Tlemcen(18421870),tome premier, conditions et développement historique, oran1841,p216
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وإذا كانت مشكلة توفري شروط األمن ابملنطقة قد حلت بوجود املوقعني العسكريني فإن اإلدارة الفرنسية
وجدت نفسها يف مشكلة اقتصادية مرتبطة بطبيعة املنطقة أو املكان اجلغرايف .هذه املنطقة توجد هبا أراضي
وعرة وغري صاحلة ملمارسة نشاط الزراعة  ،وتكاد تنعدم هبا مصادر املياه ،والظروف املناخية السائدة ال
تبعث على االستقرار  .وعلى الرغم من هذه العوائق املناخية واالقتصادية واألمنية فقد عرفت منطقة سبدو
هجرة عدد كبري من املعمرين األجانب من غرب أورواب ومن فرنسا إليها  ،وبدأت تعرف تنقل عدد كبري من
السكان املدنيني ،ومل يتم إنشاء مركز للمعمرين إال يف سنة  ، 1872هذا التحدي الذي رفعته اإلدارة
الفرنسية يبني وبوضوح أن احلملة االستعمارية على اجلزائر يعين ابلنسبة هلذه اإلدارة تعمريها ابلسكان

الفرنسيني  " :احلملة ستكون غري منتجة وعدمية الفائدة بدون الكولون "‡‡‡‡.وبقيت سبدو منطقة
عسكرية ومركزا قواي وحصينا ،وانتعشت التجارة نسبيا وقد أدت ممارسة النشاطني االقتصاديني الزراعي
والتجاري إىل فتح سوق أسبوعي سنة  1848وكان هذا السوق ميثل األساس االقتصادي للمنطقة  ،وقد
وفدت عليه عدة قبائل منها  :قبيلة أوالد ورايش ،وقبيلة محيان ،وقبائل بين سنوس ،وأوالد عمار ،وأوالد
محو ،وكانت كل قبيلة تعرض منتوجها االقتصادي ،حيث اشتهر أوالد ورايش ببيع البقر ،وأهايل محيان ببيع
اخليل واملاشية  ،وبين سنوس ببيع البغال وأوالد عمار ببيع الزبدة والسنابل ،وأوالد محو ببيع امللح ،وكان من
نتائج تزايد النشاط االقتصادي وتطوره ،فتح السلطات الفرنسية سوقا جديدا يف  03أفريل  1851أتتيه
من خمتلف القبائل اجملاورة وحىت من املغرب§§§§.
وتتمثل هذه التشكيالت القبلية يف قبيلة أوالد هنار وقبيلة أهل نقاد ،ومحيان وبين بوسعيد ،وبين سنوس
وبين هذيل وبين مراننني  ..هذا التبادل التجاري بني خمتلف القبائل

*****

قد ساهم يف إنعاش النشاط

االقتصادي للمنطقة حيث أصبح األساس الذي يقوم عليه استقرار املعمرين وبقائهم ”

†††††

 ،وجلبت

القبائل معها املاشية واخليول والبغال ومتثلت املنتجات واملواد الضرورية اليت عرضت يف هذا السوق األسبوعي
‡‡‡‡

- Camille Rousset, op cit, p3

§§§§

-André Lecocq, op cit, p227
3
- revue africaine, société historique algérienne, numéro1, librairie – éditeur , paris , 1856, p
356
†††††
- Camille Rousset, op cit, p4
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اجلديد ،واليت تليب احلاجات املادية للمعمرين يف السنابل وامللح والنب والسكر والعنب والزيت واخلبز ..
ومواد أخرى تتمثل يف القطن والقماش والصابون ...
وعرفت املنطقة أيضا نشاطات ثقافية وفنية خصصت ألفراد اجليش الفرنسي للتسلية والرتفيه وإبعاد امللل عن
اجلند للتكيف مع ظروف املنطقة وإلعادة إنتاج قوة اجليش ملواجهة اهلجمات اليت كان يتعرض هلا من
املقاومني  ،حيث إنه يف سنة  1863بدأ تنظيم وعرض املسرحيات وكان املمارسون للمسرح واملشرفون عليه
إداريون وموظفون ابلثكنات العسكرية وقد تبني للجنرال " بيشو " والعقيد " مورندي " أن املسرح يف املخيم
العسكري املزيل واملسكن الفعال حلاالت االكتئاب والقلق واحلزن واألمل الشديد الذي يالزم اجلنود
‡‡‡‡‡

الفرنسيني”.

.

وإذا كانت سبدو  -على الرغم من استقرار بعض املعمرين الفرنسيني هبا -ظلت منطقة عسكرية ،فقد مت
يف مرحلة الحقة أتسيس مصلحة إدارية تقدم خدمات إدارية واجتماعية لألهايل  ،وكان ذلك يف  21جوان
 ، 1845ومن بني الضباط الذين أشرفوا على التسيري اإلداري هلذه املصلحة املالزم دومباصل الذي أغتيل

من طرف األهايل يف انتفاضة عام  1845م§§§§§ .كان املستعمر الفرنسي يهدف إىل أتسيس مركز مدين
يسكنه املعمرون املهاجرون من فرنسا وغرب أورواب  ،ومل تكن هذه املهمة سهلة ابلنسبة لإلدارة الفرنسية،
وذلك ألن منطقة سبدو كانت غري مستقرة من الناحية األمنية والتوسع يف كامل تراهبا وخاصة يف األماكن
املعزولة واخلطرة ،ومن مث تعمريها ابلسكان الفرنسيني يتطلب وابلدرجة األوىل هتيئة املنطقة وأتمينها وتوفري
كل شروط احلياة للمعمرين  ،كما أن التحدي الذي واجه اإلدارة الفرنسية يتمثل يف شق الطرقات وفتح
املمرات اليت تربط منطقة سبدو مبنطقة تلمسان وختصيص أراضي لبناء بعض املؤسسات التعليمية والدينية
واإلدارية منها  :اإلدارة احمللية واملدارس والكنائس واملقرات األمنية  :مقر الدرك الوطين ومقر للجمارك ..
وكان أيض ا من بني أهداف االستعمار الفرنسي حتويل سبدو إىل منطقة اقتصادية ومدنية تتوفر على كل
شروط األمن واالستقرار وفرض السلطة على كل القبائل املتمركزة ابملنطقة ،وحتقيق التعايش بني املعمرين
واألهايل .تبني لإلدارة الفرنسية يف كل إجناز حتققه ابملنطقة أن سبدو غنية مبصادراملياه اليت تنبع من هنر
‡‡‡‡‡

- André Lecocq, op cit, p228
1- André, Lecocq, op cit, p229
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سيدي عيسى الذي يسقي مساحات شاسعة من األراضي الزراعية ويستفيد منه السكان املدنيون  ،وفرق
اجليش ابلثكنات العسكرية الفرنسية للشرب ،وسقي وزرع األراضي واحلدائق ابلنبااتت واألشجار ،كما تتوفر
سبدو على منابع أخرى للمياه منها  :عني الربديل وعني احلجر وواد القطارة ...
ويبدو أن القائد العام للمنطقة مل يكن مراتحا على الرغم من هذه الطاقة املائية اليت تزخر هبا منطقة
سبدو ذلك أن األراضي اليت كانت تستحوذ عليها اإلدارة الفرنسية مل تكن خصبة وصاحلة للزراعة  ،والظروف
الطبيعية غري مناسبة وقاسية :شتاء وصيفا ولتجاوز هذه املشكلة جلأ االستعمار الفرنسي إىل سلب واقتطاع
األراضي اخلصبة من األهايل ابملنطقة ،حيث استوىل على أراضي قبيلة أوالد ورايش اليت كانت معزولة عنها
سنة ، 1845وصدر احلاكم العام يف  18فرباير  1846قرارا ينص على مصادرة هذه األراضي واعتبارها
من ممتلكات الدولة الفرنسية****** .كان هذا اإلجراء املتخذ من اإلدارة الفرنسية إلجياد  1000هكتار

من األراضي لبناء قرية حممية للمعمرين الفرنسيني  ،ولكن التحقيق الذي قام به احملقق امليداين بروسون

كشف أن هذه األراضي ليست ملكا اتبعا للبايلك القدمي وإمنا ملك لقبيلة أوالد ورايش اليت كانت متلك
 3000هكتار  .هذا التحقيق أبطل وألغى القرار التعسفي السابق الذي اختذه القائد العام للمنطقة.

††††††

ولكن هذا التحقيق مل يرجع ملكية األراضي لقبيلة أوالد ورايش  ،وإمنا كان لغرض اسرتاتيجي ويتمثل
يف تفادي ردة فعل األهايل جتاه هذه األساليب التعسفية يف االستحواذ على ممتلكاهتم فقد جلأ احملقق بروسون
إىل طريقة القتطاع  500هكتار من أراضي بطون وفرق أوالد ورايش  ،وكانت هذه البطون والفرق موزعة
على أربعة دواوير‡‡‡‡‡‡:
 أوالد مومن  :ميلكون  160هكتار تنتزع منها ثلثني وتدمج يف املساحة املخصصة لبناء القرية اجلديدة . أوالد العتيت  :تنتزع منها  96هكتار أو تصادر نصف منطقتهم . أوالد سيدي عيسى  :ينتزع منها  60هكتار أو يصادر اخلمس من منطقتهم .هذه الطريقة متكن من انتزاع  496هكتار وتؤخذ  04هكتارات من األراضي ب " :فرد القطارة "
اليت ميتلكها املوظفون العرب يف اإلدارة الفرنسية .
Lecocq, op cit, p234 1- André,
 †††††† André lecocq, op cit,p234-235‡‡‡‡‡‡
-ibid,p235
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يشري الكثري من املؤرخني أن االستعمار الفرنسي قد انتهج سياسة سلب األراضي من السكان اجلزائريني

وخاصة األراضي اخلصبة والصاحلة للزراعة إلسكان املعمرين هبا "

§§§§§§

ميكن القول إذن ،إن املستعمر الفرنسي قد مر بعدة مراحل متعاقبة لتعمري منطقة سبدو ،متثلت يف
حتقيق األمن للمعمر الفرنسي وتوفري الظروف االقتصادية له  ،وتشييد البنيات التحتية  ،وكان ذلك كله
للتكيف مع الظروف الطبيعية واجلغرافية للمنطقة  ،فقد شيدت اإلدارة الفرنسية بلدية خمتلطة بسبدو
سنة . ******* 1867لقد مهدت اإلدارة الفرنسية الطريق للمعمرين األجانب والفرنسيني بصفة خاصة ،
ووفرت هلم كل الشروط الضرورية لالستقرار ببلدية سبدو  .وأثناء اندالع الثورة التحريرية ،شارك سكان
منطقة سبدو يف مقاومة املستعمر الفرنسي ،حيث اخنرط البعض يف صفوف جيش التحرير الوطين  ،وشارك
البعض اآلخر يف مجاعات الدعم واإلسناد جبمع املال واملئونة والتربعات ونقل املعلومات االستخباراتية حول
حتركات اجليش الفرنسي  ،وأمساء العمالء من األهايل مع املستعمر الفرنسي ..
ومن بني العمليات العسكرية اليت متت ابملنطقة معركة " مقنافة " سنة 1958م  ،وحرق شاحنات
املعمرين يف دوار " الصم " على مستوى قرية مربح اليت تربط بني بلدية سبدو وبلدية أوالد امليمون  ،ويف
وسط بلدية سبدو نفذت عمليات إطالق النار على املعمرين الفرنسيني واجلنود والضباط  ،وعمليات نوعية
استهدفت حماولة اغتيال احلاكم العام الفرنسي †††††††.
عمد املستعمر الفرنسي إىل إتباع إسرتاتيجية جديدة إلمخاد الثورة اجلزائرية تقوم على بناء املشاريع
التنموية االقتصادية للشعب اجلزائري  ،وعزله عن املشاركة يف ثورته وقد استفادت منطقة سبدومن مشروع
قسنطينة سنة  1958الذي أقره اجلنرال ديغول ،ومن بني القرى و األحياء والدواوير اليت شيدت مبنطقة
سبدو" قرية دقول "  " ،حي جان بيري " وحي " احلركة "  ..هذان احليان كان يسكنهما بعض األهايل
من عمالء املستعمر الفرنسي ،ممن حيملون السالح ويقاتلون جبانب اجليش الفرنسي .
كما سعى املستعمر الفرنسي من سياسة تشييد القرى والدواوير إىل تقسيم األراضي وحتويلها من ملكية
مجاعية إىل ملكية فردية ،وتفكيك البنية القبلية  " :كان ال بد من حتديد األراضي وتقسيمها إىل جمموعة

§§§§§§ -مصطفى األشرف  ،اجلزائر  :األمة واجملتمع  ،تر  :حنفي بن عيسى  ،دار القصبة للنشر  ،اجلزائر  ، 2007 ،ص 14
*******236André lecocq, op cit,p-
†††††††  -مقابلة مع بعض قدماء حرب التحرير .

84

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

من الدوارات لتحقيق الغرض األساسي من قرار جملس األعيان  :امللكية الفردية مكان امللكية اجلماعية

 ،وهذا ما مل يكن ممكنا بدون البدء بتحديد األراضي وتفتيت القبائل "...

‡‡‡‡‡‡‡

مت جتميع

السكان املناهضني للمستعمر الفرنسي يف قرى ومداشر يف" احلي الذايت " وأحيطت أبسالك شائكة ،
وختصيص ممر واحد لدخول وخروج املواطنني يتم تفتيشهم عند مدخل هذه القرية ومنعهم من محل املواد
الغذائية بكميات كبرية حىت ال تصل لعناصر جيش التحرير الوطين§§§§§§§  .كما فتحت السجون لتعذيب
مجاعات الدعم واإلسناد اللوجيسيت للثورة التحريرية واملنخرطني فيها من الرجال والنساء منها سجون
ابلثكنات العسكرية الفرنسية  ،و بيوت داخل خزان املاء الذي يتشكل من طوابق يتم املرور إليها عرب السالمل
املثبتة يف هذه الطوابق  ،وكان املستعمر يستعمل أساليب وحشية للتعذيب منها الصابون ،وآلة التلحيم
وصب املاء البارد على أجساد عارية والضرب املربح ابلعصي اخلشبية واحلديدية  ،وهناك من مت شنقه أو
تعذيبه ابستعمال األسالك الكهرابئية  ...وأقام اجليش الفرنسي عدة حمتشدات ابملنطقة منها  :حمتشد
تبودة وحمتشد املطمر " جان بيري " حمتشد دوار ديقول " وحمتشد كيكوط " نسبة إىل نوع من األعشاب
الربية اليت كانت تنبت هبذا املكان الذي أستبدل ابسم حي بوعناين حسني حاليا ******** .كانت بلدية
سبدو إابن الثورة التحريرية منطقة عبور لفيالق جيش التحرير الوطين والسالح واملؤن الغذائية ومر هبا بعض
قادة الثورة التحريرية من بينهم الرئيس الراحل " هواري بومدين " الذي كان خيتبئ بقرية عني غرابة عند إمراة
عجوز من قبيلة بين هذيل .
ومن املعامل األثرية اليت خلفها االستعمار الفرنسي ببلدية سبدو بعد االستقالل الوطين :
 خزان املاء الذي يتوفر على كميات كبرية من املياه الصاحلة للشرب يستفيد منها سكان املنطقة. طاحونة املعمر االسباين " برطولو " كانت تستعمل لطحن الزرع والقمح .. مقر اإلدارة احمللية " البلدية " اليت مل تعد تستوعب عدد املواطنني وتلبية حاجاهتم اإلدارية واالجتماعية ..وقد مت بناء مقراإلدارة احمللية اجلديدة جبانب مقر اإلدارة احمللية القدمية .
 مقر الدائرة .‡‡‡‡‡‡‡  -عدي اهلواري  ،املرجع السابق  ،ص 65
§§§§§§§  -مقابلة مع أحد قدماء حرب التحرير .
********  -مقابلة مع بعض قدماء حرب التحرير.
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 مقر الدرك الوطين . الثكنة العسكرية للجيش الوطين الشعيب . مقر الدرك الفرنسي ابلقرب من املسجد الكبري أو العتيق ،حتول إىل مقر للجمارك مث صار شاغرا إىلاليوم.
 الكنيسة حتولت بعد االستقالل إىل مدرسة العرب التبسي للبنات. مقربة املعمرين جبانب املذبح البلدي للماشية واألبقار . القصبة  :كانت سجنا يف الفرتة االستعمارية يسجن فيه املخالفون للقوانني واحملكومني عليهم يف القضاءالفرنسي سواء تعلقت ابرتكاب خمالفات أو نزاعات
بني السكان أو االعتداء على ممتلكات املعمرين ،أو املنخرطني يف الثورة التحريرية  ،ورممت بعد االستقالل
وبقيت مؤسسة للوقاية والتأهيل .
 حي "صاص" الذي حتول إىل احلي اجلديد مث حي الشهيد بومدان حممد . قرية ديقول صارت حي بالل بن رابح . داير دميي حتولت إىل قرية الفرش . حي جان بيري صار حي املطمر . – 2سبدو جغرافيا:

حتتل منطقة سبدو موقعا جغرافيا واسرتاتيجيا هاما  ،وتتميز خبصائص طبيعية ومناخية ونباتية أثرت
كثريا على احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لسكان املنطقة .إن اهلدف من التطرق إىل حتديد اجملال
اجلغرايف ملنطقة سبدو  ،هو التعرف على طبيعة املكان ومدى قدرة اجلماعات االجتماعية على التكيف مع
احمليط اجلغرايف واستغال له يف خمتلف األنشطة واملمارسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية .
تقول رمحة بورقية  " :هنتم ابجملال اجلغرايف هنا  ،ال لكي خنضع لضرورة ما تقتضيها بعض طقوس البحث
 ،الذي جيب عليه دائما أن يبدأ من البداية كاجلغرافية والتاريخ  ...لينتهي إىل خالصات ،كما ال هنتم

هبذا اجملال لنجعل منه معطى يف معزل عن اإلنسان الذي يعيش فوقه ويتفاعل معه  .وإمنا حناول قراءة

86

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

هذا اجملال لنقرأ اإلنسان الذي حيتله ويكيفه ،حسب مقتضيات اقتصادية ،واجتماعية

وسياسية".

††††††††

تقع منطقة سبدو يف اجلنوب الغرب من الرتاب الوطين  ،وحتديدا يف جنوب مدينة تلمسان وتقدر

املسافة بني بلدية سبدو ومدينة تلمسان حبوايل  37كلم  ،وهي دائرة من دوائر والية تلمسان كانت تضم
يف التقسيم اإلداري القدمي بلدية العريشة وبلدية سيدي اجلياليل وبلدية القور وبلدية ترين وبلدية عني غرابة
وبلدية العزايل وأصبحت تضم حاليا حسب التقسيم اإلداري اجلديد بلدية العريشة وبلدية القور فقط .
للمنطقة حدود مشرتكة مع دائرة منصورة ودائرة أوالد امليمون ودائرة سيدي اجلياليل وبلدايهتا  ،حيث حيدها
من الشمال بلدية عني غرابة وبلدية ترين التابعتان إداراي لدائرة منصورة  ،ومن انحية الشمال الشرقي بلدية
بين صميل بدائرة أوالد امليمون  ،ومن الشرق حتدها بلدية القور  ،ومن اجلنوب بلدية العريشة ودائرة سيدي
اجلياليل ومن الغرب بلدية العزايل  .وتبلغ مساحة بلدية سبدو  24269كلم2

وحييط ببلدية سبدو

سلسلة جبال األطلس التلي الذي يرتاوح ارتفاع قممها بني  1000م و 1180م  ،حيث جند أن جبل
الدبدوب يصل ارتفاعه إىل  1172م كما أن حوض سبدو ميثل منطقة أرضية مرتفعة تبلغ حوايل 900

إىل  950مرت‡‡‡‡‡‡‡‡  .وقد عرفت دائرة سبدو(سبدو  ،سيدي اجلياليل  ،العريشة  ،بين سنوس  ،القور)

منوا دميوغرافيا متزايدا،حيث بلغ عدد سكاهنا  42175نسمة ،ويف البلدية  10038سنة 1966
و 54107نسمة ،و 14228يف البلدية سنة ، 1977وارتفع هذا العدد سنة  2008حيث بلغ عدد
سكان بلدية سبدو  39800نسمة §§§§§§§§.

اثنيا :اخلصائص الطبيعية ملنطقة سبدو :

†††††††† -رمحة بورقية  ،الدولة والسلطة واجملتمع  ،..دار الطليعة ،بريوت ،ط ،1991 ،1ص15
‡‡‡‡‡‡‡‡

 -plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de sebdou, 1996, p1011
§§§§§§§§
 -معطيات إحصائية مستمدة من بلدية سبدو واإلدارة الوالئية بتلمسان .
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يرتبط حتديد اخلصائص الطبي عية للمناطق اجلغرافية مبعرفة األثر الذي حتدثه قوانني الطبيعة على الكرة
األرضية يف املاء واهلواء واليابس وعلى النبات واحليوان واإلنسان  ،وقد بدأ اهتمام علماء اجلغرافيا يف القرن
العشرين ابلتوزيعات املكانية العاملية للمناخ والنبات الطبيعي والسكان واألشكال األرضية  ،واملناخات أو
الطقس واحملاصيل ،وعلى هذااألساس فإن منطقة سبدو تتميز مبجموعة من اخلصائص اجلغرافية املتمثلة يف
ما يلي :

 -1نوعية املناخ وخصائصه :

يتشكل الوسط البيئي الطبيعي من عناصر أساسية متمثلة يف النبات والرتبة واملياه  ،وتتباين هذه
املكوانت الثالثة على سطح األرض حسب اختالف الظروف الطبيعية  ،وقد بني علماء اجلغرافيا ذلك
التأثري الذي حيدثه املناخ ،حيث إنه يتحكم يف منو النبات وحتديد نوعيته كما يتدخل يف الرتبة اليت يستمد

منها النبات عناصر منوه وبقائه . *********".عندما منعن النظر يف بعض القصص اليت كتبها بعض املعمرين

األجانب الذين استوطنوا منطقة سبدو يتضح أهنا من الدراسات االتنوغرافية اليت اهتمت بوصف اجملال
اجلغرايف  ،وإبراز التجمعات السكانية  ،واخلصائص االجتماعية والثقافية للجماعات االجتماعية والقبائل

اليت متركزت ابملنطقة  ،ومن بني هذه القصص اليت ميكن أن ندرجها ضمن جمال" أنثروبولوجيا القصة "

تلك اليت دوهنا املهندس االسباين "مشال دايز" يف كتاب وضع له عنوان " حفنة من الرمال "  .إهنا جمموعة
من القصص القصرية اليت يعتربها " دروس حياة " استلهمها وخباصة من أبيه ومن عائلته اليت استقرت يف

وسط قبيلة أوالد هنار ابجلنوب ،حيث مل يشعر أبنه غريب عن القبيلة ،كان يعامل على أنه فرد من أفراد
القبيلة .لقد أثرت يف شخصيته قدرة والده  -ويف منطقة وعرة وجافة وقاسية  -من استخراج املاء بعد حفر
طويل يف أعماق أرض قاحلة ،ومتكن بذلك من زرع مساحة من األرض ابحلبوب فصارت بقعة خضراء يف
بركة ذهبية .هذه القدرة هي استجابة لتحد مفروض من الطبيعة دفعت ابالبن "دايز" إىل تسمية أبيه بلقب
" صانع املروج "  .يتحدث "مشال دايز" ذي األصول اإلسبانية يف قصصه عن مدينة تلمسان وقرية سبدو

كانتا منطقتني صغريتني ولكنهما عرفتا مجاعات اجتماعية خمتلفة وبني التجمعني السكنيني للمدينة والقرية
*********  -فتحي عبد العزيز أبو راضي  ،األصول العامة يف اجلغرافيا املناخية  ، ،املناخ التفصيلي والتطبيقي  ،ج ،2دار املعرفة اجلامعية  ،د ط ،
،2007ص111
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يطل على ألفني مرت ممر جبل "ترين" بني منحدرين لألطلس الصحراوي :يف الشمال الذي جيعل املناخ
لطيفا ورطبا بفضل البحر املتوسط الذي حول تلمسان إىل انحية جذابة ومنطقة خصبة و من اجلنوب
حاجزا أمام قوة الرايح وزوابع الرمال وسريوكو الصحراء ،حيث أصبحت منطقة سبدو عرضة هلا واستحالة
†††††††††
االنفالت منها.
يسود منطقة سبدو املناخ القاري وهو مناخ شبه جاف يتميز بربودة شديدة يف فصل الشتاء وسقوط
أمطار قليلة والصقيع الذي يبقى مدة شهرين إىل ثالثة أشهر ،وحرارة شديدة يف فصل الصيف .وتتقاسم
هذه املنطقة الشاسعة قبيلتان :من الشمال إىل غاية ممر جبل ترين حيث يوجد هنر اتفنة الذي أيخذ منبعه
قبل أن يلتف ابألطلس ويصب يف البحر املتوسط .يف هذا اجملال اجلغرايف تستقر قبيلة أوالد
‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ورايش.
تتمركز هذه القبيلة يف السهول واألراضي املنبسطة ،واملياه الوفرية اليت تنبت فيها احملاصيل الزراعية
واخلضر اليت جينيها السكان لتلبية احلاجات االقتصادية للقرية ،ويف اجلنوب إىل غاية الرمال ال يوجد سوى
نبات االستبس واحللفاء وأشواك الغاابت ،يف هذا اجملال اجلغرايف تعيش قبيلة أوالد هنار الذين يفتقرون للماء
ويعانون من ندرته ،فهم اترة من البدو الرحل واترة أخرى من اجلماعات املستقرة املقيمة يف مكاهنا ،يقوم
نشاطهم االقتصادي على املزروعات و النبااتت املومسية الفقرية وتربية املواشي ومجع احللفاء .إهنم رجال
الصحراء يتصفون بعمق وفطرة النظر اليت النعثر عليها عند رجال السهول .إن أوالد هنار ال يهمهم أي
شيء سوى معرفة اهلدف من مشيهم وتنقلهم .هذا األفق الذي ال هناية له هو الذي يفجر منبع األمل ويزيل
§§§§§§§§§

عوائقه.
هذا التصور حيدد نوعني من التفكري للقبيلتني  :تفكري مرتبط بسكان السهوب وهم أوالد ورايش،
وتفكري آخر مرتبط أبهايل الصحراء وهم أوالد هنار الذين يتفوقون بفطنتهم وسداد بصريهتم وإبدراكهم

†††††††††

-MICHEL DIAZ,UNE POIGNEE DE SABLE,jean-pierre huget,éditeur,2001.p11
- ibid., p11
§§§§§§§§§
-MICHEL DIAZ,op cit,p11-12

‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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لألشياء عن أوالد ورايش .ويشري مشال دايز أن بعد اجملال اجلغرايف للقبيلتني مل يكن عائقا لاللتقاء بينهما
فقد لعب العامل االقتصادي دورا مهما يف ذلك حيث التقت القبيلتان يف السوق من يوم األربعاء**********.
ولكن سرعان ما يعود " النهاريون " إىل اجلنوب مثل البحار الذي يعيد اإلحبار ألنه ابلنسبة هلم –
وعلى حد تعبري مشال دايز – أن حقيقة الثراء تكمن يف القدرة على التأمل الطويل يف األفق الكبري .هذا
النوع من السلوك والتفكري يتحددان بطبيعة املكان الذي يعيش فيه  ،وعلى هذا األساس هناك عالقة بني
منط التفكري والسلوك من جهة واجملال االيكولوجي من جهة أخرى وهنا ميكن احلديث عن جمال معريف

يهتم بطبيعة هذه العالقة  ،ويتمثل يف جغرافية املكان فهي  ":تدرس سلوك اإلنسان يف بيئته على أساس
††††††††††

معرفته اإلدراكية للبيئة وخباصة إدراكه للمكان املفضل له وصور اختاذ القرار بشأنه".
 -2الغاابت والرتبة واألودية مبقاطعة سبدو :

تتوفر مقاطعة سبدو على ثروة غابية هامة موزعة على مخسة أقاليم متمثلة يف :إقليم العزايل وإقليم
سبدو وإقليم العريشة وإقليم سيدي اجلياليل وإقليم القور وتشرف على هذه األقاليم مقاطعة سبدو للغاابت.
ويوجد إبقليم "العزايل" غاابت هامة وكثيفة موزعة على نواح خمتلفة ومتعددة يبلغ عددها سبعة منها
 :انحية " نويف " وانحية " أمحر الغرب " وانحية " أمحر الشرق" وانحية " سيدي أمحد بن موسى " وانحية
" الروجن " وانحية " املزاب " وانحية "املركون"  .هذه املقاطعات الغابية تسمى ب  :غابة العزايل اليت ترتبع

على مساحة تقدرب  8991 :هكتار ويبلغ ارتفاعها األقصى  1417و ارتفاعها األدىن  ، 990وهي
ملكية عمومية تشرف عليها الدولة.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

وتتميز تربة هذه الغابة أبهنا من نوعية جريية كلسية

ولوهنا أمحر أجوري  " :يعد لون الرتبة من أول املالمح املورفولوجية امللفتة للنظر يف احلقل  ،وهلذا
تصنف الرتبة على أساس  ،ألواهنا كما تعطي أمساء مشتقة من اللون للداللة عليها  ،ويتوقف اللون اليت

تكتسبه الرتبة على تركيبها الكيميائي والطبيعي  ،كما خيتلف اللون كثريا تبعا لكمية املياه اليت حتتويها

**********

-ibid,p15
††††††††††  -حمسن عبد الصامد املظفر  ،فلسفة علم املكان " اجلغرافيا "  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط،2005 ، 1ص221
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
-fiche d’identification de la foret domaniale, conservation des forets de Tlemcen
circonscription des forets de sebdou, district de sebdou triage mizab sud et nord ; 2003, p6
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الرتبة  ..ويتحدد اللون أساسا بوجود بعض املواد العضوية وبعض أنواع معادن الطني وبعض املعادن

األولية مثل الكوارتز ووجود األمالح الذاتية وأمالح اجلري " ..

§§§§§§§§§§

وحتتوي هذه الغابة على مساحات أرضية هبا األحجار والصخور تنبت هبا عدة أنواع من النبااتت
الربية واألشجار منها  :أشجار البلوط األخضر والعرعار واحللفاء و"الدوم "و"القندول" والضرو واللنج
والطاقة والسدر ...وتستخدم جذوع األشجار وبعض النبااتت للتداوي من األمراض،كما تستهلك بعض
النبااتت الربية وتباع يف األسواق كالبلوط والرتفاس  . ..وتبلغ كمية سقوط األمطار حوايل  580ملم يف
السنة :الدرجة القصوى  35+ :والدرجة األدىن  ، 05 - :وهتب الرايح خاصة من الشمال الغرب وتسمى
برايح "السريوكو"  ،اليت تدوم من يومني إىل مخسة أايم .وتتواجد يف هذه الغابة عدة أودية تسيل بصفة
مؤقتة ودائمة  ،ومن بني أهم هذه الوداين  :واد سيدي حيىي وواد امليزاب وواد فكري  ،وتتمثل نقاط املياه
يف :املزاب ،عني البيضاء ،عني سامل ،حاسي سيدي اجلياليل  ،حاسي سيدي حمند موسى***********.

ويف إقليم سبدو تبلغ املساحة الغابية حوايل  1588هكتار وحتتوي على أشجار الصنوبر والبلوط

األخضر واحللفاء والعرعار  ،ويبلغ ارتفاعها األقصى حوايل  1152مرت  ،وارتفاعها األدىن حوايل 960

مرت ،وتتمثل نقاط املياه يف "حاسي "قلتت" الكالب" و حاسي الزبش  ،ومن بني احليواانت والطيور اليت
تعيش يف هذه الغابة ويف مقاطعة سبدو ككل :األرانب والذائب واخلنازير ،وطيور احلجل واليمام
†††††††††††..
وتنتشر إبقليم سيدي اجلياليل والعريشة من اجلنوب واجلنوب الغرب لبلدية سبدو غاابت االستبس واحللفاء
 ،وتعترب بلدية العريشة بوابة الزوابع الرملية ،اليت هتب من مناطق الصحراء على الرغم من محالت التشجري
اليت تقوم هبا مقاطعة سبدو للغاابت.

 -3اجلبال واألحواض واألودية:

§§§§§§§§§§ -فتحي عبد العزيز أبو راضي  ،مورفولوجية سطح األرض  ،دراسة يف اجلغرافية الطبيعية  ،ج 2دار املعرفة اجلامعية  ،اإلسكندرية 2006،
،ص318
***********
-fiche d’identification de la foret domaniale, op cit, p7
†††††††††††
- ibid.p9
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تتميز منطقة سبدو بعدة خصائص جيولوجية تتمثل خاصة يف األحواض واجلبال ومصادر الطاقة املائية،

حيث يبلغ ارتفاع حوض سبدو الذي ميثل منطقة أرضية مرتفعة ما بني  1000و1180م وتستغل لزراعة
احلبوب واخلضر ،اليت تتوزع على أطراف الوداين  .وحييط ابملنطقة جبال مرتفعة ،و من بني هذه اجلبال
جبل "الدبدوب" الذي يبلغ ارتفاعه حوايل  1172م وجبل الطويل وجبل اجلرف وجبل األمحر وهذا يبني

أن منطقة سبدو تتميز بوجود أراض وعرة معظمها غري صاحلة للزراعة ،وتستغل خاصة يف تربية املواشي
والرعي ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.إن طبيعة األراضي الوعرة مبنطقة سبدو قد دفعت ابملستعمر الفرنسي للجزائر –
إابن املرحلة الكولونيالية  -للبحث عن األراضي اخلصبة للزراعة ومصادر املياه ،ولكن تبني للفرنسيني أنه ال
ميكن تعمري منطقة سبدو ابملستوطنني أو املعمرين الفرنسيني ألسباب مرتبطة بطبيعة املناخ اجلاف الذي

يتميز بربودة شديدة يف الشتاء وحرارة شديدة يف الصيف ،كما أن أراضيها وعرة يقول أندريه لكوك  " :إن

طبيعة املناخ السائد ابملنطقة واملتميز بربودة شديدة يف الشتاء  ،وحرارة مرتفعة جدا يف الصيف يتعذر

علينا ممارسة الزراعة هبا  ،وال ميكن تعمريها ابلسكان  ،مما جعلنا نرتدد يف اختاذ قرار لبناء هذه املنطقة

للمعمرين .§§§§§§§§§§§" ..

ويذهب "مشال دييز" يف نفس االجتاه ،حيث يبني أن االستعمار الفرنسي قد قام بتقسيم اجلزائر إيل
قسمني  :قسم يف اجلنوب وقسم يف الشمال  .يف اجلنوب تستقر بعض القبائل منها قبيلة أوالد هنار مع
جمموعات سكانية مهاجرة من غرب أورواب منها عائالت اسبانية وايطالية وبرتغالية .ويف الشمال حيث
السهول واألراضي اخلصبة ووفرة املياه والصاحلة للزراعة مت تعمريها ابملستوطنني الفرنسيني  .ويرتبط هذا
التقسيم – حسب مشال دييز -ابلسياسة الكولونيالية الفرنسية ابجلزائر ************ .تتوفر منطقة سبدو
على كميات معتربة من الطاقة املائية اليت تتحصل عليها يف فصل الشتاء ،الذي تسقط فيه األمطار الغزيرة
والثلوج الكثيفة و تغطي سفوح اجلبال والوداين واألراضي املنبسطة  ،هذه األمطار والثلوج تتحول إىل مياه
تظهر يف شكل ينابيع وآابر ووداين  ،ومن بني هذه الوداين  :واد اتفنة  ،واد سبدو  ،واد كيكول  ،واد
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

-plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de sebdou,
1996,p10-11
§§§§§§§§§§§
- André Lecocq, op cit, p217
************
- MICHEL DIAZ, op cit, p13
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اتودالال  ،واد فرسوان  ،واد احلاسل  ،واد قطارة ...وهنا ينبغي أن نشري إىل أن واد اتفنة يعترب األهم من
هذه الوداين ،حيث تشكل بفضل غار بومعزة الذي حري املختصني يف البحار واحمليطات فلم يستطيعوا
حتديد طوله وامتداداته حتت األرض فهو جيف صيفا وينشط شتاء مبياهه العذبة والصافية اليت تصلح للشرب
وتسقي األراض ي الزراعية اليت تتواجد عند مدخل بلدية سبدو من جهة الطريق الذي يربط بني سبدو
وتلمسان وتصب مياهه يف حوض بين حبدل††††††††††††.
ومن بني مصادر الطاقة املائية ابملنطقة  :احلفر واحلسيان والينابيع:
 احلسيان  :أمهها  :حاسي درمام  ،حاسي غراب  ،حاسي قرموش . الينابيع  :منها  :عني الربديل  ،عني بوزاين  ،عني سيدي عيسى ... احلفر  :منها  :عبود  ،اجلبس  ،املقام ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.اثلثثا  :املؤسسات التعليمية واخلدمات االجتماعية والصحية :

 -1التعليم :

عرفت منطقة سبدو يف املرحلة الكولونيالية الفرنسية تشييد بعض املؤسسات التعليمية ،اليت الزالت

حتافظ على بنياهتا ومعاملها منها املدرسة املختلطة سنة  1893اليت تسمى حاليا مبدرسة العرب التبسي،
ومدرسة عبد احلميد بن ابديس  ، 1956وقامت مجعية العلماء املسلمني بتشييد مدرسة التعليم الديين
بسبدو ومدرسة احلديث بتلمسان .لقد اهتمت اإلدارة الفرنسية ببناء املدارس وذلك الستكمال مشروعها
التنموي ابملنطقة حيث كانت تتصور أن املدرسة وانتشار التعليم على مستوى الرتاب الوطين يف أرايفه ومدنه
يعترب من بني أهم اخلطوات لتحديث اجملتمع اجلزائري يقول جاك سيمون  " :كان التعليم الفرنسي عامال

مهما يف دخول اجلزائر إىل احلداثة "§§§§§§§§§§§§  .وبعد االستقالل مباشرة ابشرت الدولة اجلزائرية يف
تشييد عدد كبري من املؤسسات التعليمية مبنطقة سبدو،وعرفت يف مراحل متعاقبة انتشارا واسعا هلذه

-PDAU, op cit ,p 12

††††††††††††

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ -وثيقة إدارية من مديرية الري ومصلحة الغاابت بدائرة سبدو.
§§§§§§§§§§§§
- Serge jouin et autres, L’école en Algérie ; 1830-1962. De la Régence aux centres
éducatifs, éditions Publisud
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املؤسسات وتزايدا مستمرا وواسعا لعدد املتمدرسني ،حيث بلغ عدد تالميذ املرحلة التعليمية االبتدائية

بسنواهتا اخلمسة  3994منهم  2076ذكور بنسبة  % 52و 1917إانث بنسبة .************* % 48

ويف التعليم املتوسط  ،بنيت سنة  1974أول مؤسسة تعليمية ببلدية سبدو وهي متوسطة ديب حممد

 ،مث متوسطة ساحي عبد القادر سنة  ،1981واملتوسطة اجلديدة رقم  ، 05سنة  ،1986ومتوسطة

اإلخوة يوب سنة  ،1995ومتوسطة بن بوحفص عبد القادر

سنة  ،1997ومتوسطة سبدواجلديدة  04سنة  ، 1998ومتوسطة درمام اجلديدة سنة
†††††††††††††

.2005

ويبلغ عدد التالميذ يف مرحلة التعليم املتوسط ببلدية سبدو  ، 3413حيث جند  1871من فئة

الذكور بنسبة  % 54،81و 1542من اإلانث بنسبة  % 45،18وأما يف التعليم الثانوي فقد أجنزت

أول اثنوية سنة  1986مسيت ابلثانوية الغربية  ،وأستبدل امسها الحقا بثانوية اإلخوة بوكارابيلة وشرعت يف
استقبال التالميذ إبمكاانت مادية وبداغوجية حمدودة متثلت يف نقص التأطري البداغوجي واإلداري ولكن مع
مرور الزمن تداركت هذا العجز وصارت من بني أهم املراكز اليت تؤطر إجراء مسابقات إمتحان الباكالوراي ،
ونتيجة عدم قدرهتا على استعاب العدد الكبري من التالميذ  ،وعدم توفر الشروط اليت تؤهلها لتكون اثنوية

حتولت إىل متوسطة سنة  ، 2008وهي املتوسطة اجلديدة  .05كما شيدت ابملنطقة اثنوية بوعناين حسني
سنة  2009واثنوية بن معمر أمحد سنة  ، 2001و يقدر عدد تالميذ الطورالثانوي ب  1641 :منهم

 739ذكور بنسبة %03،45و 902إانث بنسبة . ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ %93،54

وكان من بني أهم نتائج تشييد هذه الثانوايت ابملنطقة ختفيف الضغط على اثنوايت بلدية تلمسان
اليت عرفت تزايدا مستمرا للتالميذ الذين يقطنون ابلبلدايت اجملاورة هلا  ،وكانت من بني الثانوايت اليت
تستقبل هؤالء التالميذ يف النظام الداخلي  :اثنوية مليحة محيدو للبنات  ،والثانوية املتشعبة بن زكري حاليا
 ،واثنوية بن زرجب  ،واثنوية فراج  ،والثانوية التقنية .
************* -احصائيات مفتشية التعليم االبتدائي مبقر دائرة سبدو 2012-2011
†††††††††††††  -احصائيات من مديرية الرتبية بتلمسان 2012 -2011
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ -املرجع نفسه .

France,2001,p12
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 - 2التكوين املهين والتمهني :

أتسس مركز التكوين املهين والتمهني الرائد فراج ببلدية سبدو مبقتضى املنشور رقم 84-355 :

بتاريخ  ، 1987 /11 /24 :وبدأ سري عملية التكوين والتمهني سنة  1987ويرتبع على مساحة قدرها

 11976 :مرت مربع  ،منها  5430مرت مربع مغطاة  .ويتشكل هذا املركز من مثانية ورشات ويبلغ عدد
قاعات للتدريس ستة ،ويوجد قاعات خمصصة منها ثالثة خمابر لإلعالم اآليل§§§§§§§§§§§§§ .ويلتحق
هبذا املركز عدد كبري من التالميذ املمتهنني من خمتلف املناطق والبلدايت اجملاورة لبلدية سبدو منها  :سبدو
والعريشة وسيدي اجلياليل وعني غرابة والبويهي وترين والقور وما دام أن بعض املمتهنني أيتون من مناطق
جغرافية بعيدة دفع ابملركز إىل اعتماد النظام الداخلي ونصف الداخلي ويستفيدون من اخلدمات الضرورية
ابملركز منها اإلقامة الداخلية واإلطعام  ،وتقدر قدرة االستيعاب من الناحية النظرية  60ممتهنا ،والقدرة
احلقيقية  50 :ممتهنا ويبلغ عدد الغرف  10 :وكل غرفة يسكنها ستة تالميذ ممتهنني .ويبلغ عدد التالميذ
املمتهنني الداخليني  50 :ونصف الداخلي  ، 50 :يتناولون الوجبات الغذائية ابملطعم  ،ويوجد مقهى
واحدا وقاعة ملمارسة األلعاب والتسلية والرتفيه  ،كما يتوفر املركز على وسائل التدفئة املزودة ابلغاز الطبيعي
 ،ووفر املركز سكنات وظيفية لبعض املوظفني************** .
يشرف على عملية التكوين املهين والتمهني ابملركز جمموعة من املؤطرين املتخصصني يف الشعب املهنية
التالية  :اإلعالم اآليل والتسيري اإلداري واحلرف التقليدية واخلشب والتأثيث والعمارة واألشغال العمومية
والكهرابء االلكرتونية  ...وتتمثل التخصصات اليت تدرس ابملركز يف ما يلي  :اإلعالم اآليل  ،قاعدة املعطيات
املعلوماتية  ،التكوين عن طريق املعابر ،مستغل املعلوماتية – اخلياطة – كهرابء معمارية ، ،السكراترية ،
القفالة واحلدادة  ،النجارة املعمارية  ،البناء  ،احلدادة الفنية  ،حالقة السيدات  ،السكراترية املكتبية ،
احملاسبة  ،الثياب التقليدي  ،التطريز على القماش ،البناء  ،التربيد ،اخلياطة التقليدية  ،اإللكرتونيك ...
هؤالء املؤطرون أو املشرفون حيملون شهادات الدراسات املعمقة وشهادات الليسانس وشهادة مهندسني
يف اإلعالم اآليل وأعوان مهنيني حمرتفني وخمتصني يف احلرف التقليدية ويتم تدريس هذه التخصصات حسب
§§§§§§§§§§§§§  -وثيقة إدارية من مركز التكوين املهين والتمهني ببلدية سبدو .
**************  -مقابالت مع املسؤولني اإلداريني ابملركز .
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الكفاءة والدرجة العلمية ††††††††††††††.وتتخذ عملية التكوين املهين والتمهني ابملركز عدة أشكال
تعليمية وتكوينية منها  :التعليم عن بعد – التكوين عن طريق الدروس املسائية – تكوين املرأة املاكثة يف
البيت – التكوين التعاقدي – التكوين عن طريق التمهني – التكوين اإلقامي .
يتبني لنا من القابالت اليت أجريت مع املشرفني على عملية التكوين املهين والتمهني ابملركز أن هذه
املؤسسة تعرف يف املرحلة الراهنة مقارنة ابلسنوات املاضية إقباال كبريا من الشباب الراسبني واملتسربني من
التعليم األساسي والتعليم املتوسط والثانوي  ،ويتم قبول كل املستوايت التعليمية اليت تتحكم يف توجيه
التالميذ املمتهنني  ،ويؤكد هؤالء املشرفون على أن التخصصات املتوفرة ابملركز تستجيب حلاجات سوق
العمل ،حيث إن كل مهنة أو حرفة تشرتط يف سوق العمل حصول املمتهن املتخرج شهادة الكفاءة املهنية
يف التخصص من مراكز التكوين املهين والتمهني.
 -3الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط :

أتسس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ببلدية سبدو سنة  ، 1981وتبلغ مساحته حوايل :

96م يف املقر القدمي مث مت حتويله سنة  2010مبدخل البلدية على مستوى الطريق الذي يربط بني بلدية
سبدو وبلدية تلمسان غري بعيد عن الشركة الوطنية للتأمني وذلك لتوسيع املقر واستيعابه للزابئن املستفيدين
من القروض املالية من خمتلف املناطق اجملاورة لبلدية سبدو  ،وتبلغ مساحة املقر اجلديد للصندوق الوطين
للتوفري واالحتياط حوايل  140 :م وتتشكل بنايته من طابقني  :الطابق األرضي والطابق األول :
يتكون الطابق األرضي من:
-

املكلف ابلشباك ويشرف عليه مخسة أعوان يقومون بعملية الدفع والسحب لألموال
مصلحة الزابئن .
مصلحة املكلف ابألعطية  :منح القروض
مصلحة أمني الصندوق.

 أعوان األمن.ويتكون الطابق األول من:
††††††††††††††  -وثيقة إدارية من مركز التكوين املهين والتمهني ببلدية سبدو
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مدير الصندوق .
رئيس مصلحة القروض .
األمانة.
رئيس فرع التوفري أو املكلف بعمليات الصكوك
رئيس مصلحة احملاسبة .
يقوم الصندوق الوطين والتوفري ببلدية سبدو بعدة مهام منها  :منح القروض للزابئن أو املستفيدين من
السكن مبختلف أنواعها  :البناء  -شراء مسكن من القطاع العام أو من اخلواص – هتيئة املسكن – توسيع
املسكن أو شراء قطعة أرض – الكراء‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ .

 -4مركز الربيد والوكالة التجارية للربيد واملواصالت :

لقد تفطنت اإلدارة الفرنسية إىل أمهية االتصال يف فك العزلة بني منطقة سبدو وابقي املناطق األخرى

من الرتاب الوطين ،حيث شيدت مركز بريد سبدو سنة  1954الذي ظل بعد االستقالل من املؤسسات

احليوية  ،اليت يرتدد عليها املواطنون لتلبية حاجاهتم املختلفة به متمثلة يف سحب رواتبهم الشهرية وشراء
الطوابع الربيدية واستعمال اهلاتف الثابت للتواصل االجتماعي  ،ولكن مع التطور التكنولوجي يف جمال
االتصال  ،زود هذا املركز املواطنني ابهلواتف الثابتة مبقر سكناهتم  ،ونظرا لصغر مساحة املركز مل تعد تستوعب
األعداد الكبرية اليت ترتدد عليه من خمتلف البلدايت األخرى منها بلدية العريشة وبلدية القور وبلدية بين
هذيل وبلدية البويهي قبل تشييد مركز بريد بلدية سيدي اجلياليل  ،مت توسيعها نسبيا  ،وعلى الرغم من
ذلك عجزت عن استيعاب كل املواطنني .
يقوم مركز بريد سبدو بتلبية اخلدمات التالية §§§§§§§§§§§§§§:
 التوزيع يف حمل اإلقامة جلميع أنواع البعثات العادية  ،املسجلة  ،دفاتر الصكوك الربيدية ... دفع احلواالت يف حمل اإلقامة . التوزيع يف الشباك .‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -مقابلة مع مدير الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط .
§§§§§§§§§§§§§§  -مقابالت مع أعوان مركز بريد سبدو .
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 التوزيع يف صناديق املراسالت . -اإليداع يف الشباك .

 -تفريغ صناديق املراسالت املتواجد يف األماكن العمومية .

وشيدت ابملنطقة أيضا بعد االستقالل املؤسسة التجارية للربيد واملواصالت سنة  ، 1979وتقع جبانب

الطريق الذي يربط بني بلدية سبدو وبلدية العريشة وحتديدا جبانب دار الشباب اجلياليل اليابس وحمطة
احلافالت  ،وتقوم هذه الوكالة بتزويد املواطنني ابهلواتف الثابتة وشرائح موبليس املخصصة لشبكة األنرتنيت
 ،اليت عرفت انتشارا كبريا مبنطقة سبدو سواء يف الفضاءات اخلاصة أو الفضاءات العمومية منها  :دارالشباب
واملركب الرايضي اجلواري ودار الثقافة واملؤسسات التعليمية والرتبوية ***************.

 -5القطاع الصحي :

كانت بلدية سبدو من املناطق احملرومة من اخلدمات الصحية ابستثناء توفر عيادة صغرية ظلت عاجزة
عن تقدمي كل اخلدمات اإلستشفائية للمرضى ،كما كانت تعاين من نقص كبري يف املتطلبات الضرورية
للعالج الطيب للسكان  ،وكان املرضى الذين حيتاجون لتدخالت طبية استعجاليه ينقلون يف سيارات
اإلسعاف إىل املستشفى اجلامعي بتلمسان ،ونتيجة ذلك مت أتسيس القطاع الصحي ببلدية سبدو مبقتضى
املرسوم التنفيذي رقم  140- 07يف  19مايو  2007وتبعا للقرار رقم  / 2705يف / 01 / 20
 2008الذي ينص على إنشاء مصاحل لوحداهتا ابملؤسسة اإلستشفائية العمومية ببلدية سبدو .
هذا التنظيم اجلديد ألغى املنشور التنفيذي رقم 466 / 94:يف  02ديسمرب  1997الذي ينص على
إنشاء تنظيم وظيفي للقطاع الصحي  .لقد مت فتح املركز الصحي اإلستشفائي ببلدية سبدو بقرار من وزارة
الصحة وا لسكان ومت فتحه بصفة رمسية ،حيث بدأ ميارس خدماته الصحية ابتداءا من يوم  23 :مارس
 1987وأعطيت له تسمية " مستشفى الدكتور بن زرجب بن عودة " †††††††††††††††  .ومت تقسيم
هذا القطاع الصحي يف سنة  2008 / 01 / 01إىل مؤسستني  :مؤسسة عمومية استشفائية EPH

و مؤسسة جوارية  . EPSPيوظف ابملؤسسة االستشفائية األطباء العامون واملختصون والصيادلة وعمال
 -1مقابلة مع مدير الوكالة التجارية للربيد واملواصالت ببلدية سبدو .
†††††††††††††††  -وثيقة ادارية من مديرية القطاع الصحي لبلدية سبدو سنة .2009
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اإلدارة والعمال املهنيون على أساس التخصصات واملسابقات ومن بني املشرفني على القطاع الصحي بسبدو
ما يلي‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ :
مدير املؤسسة .
عمال اإلدارة.
العمال املهنيون.
أطباء عامون .

-

شبه طيب .
صيادلة.
ويبلغ عدد املستخدمني اإلداريني والعمال املهنيني 195 :عامل§§§§§§§§§§§§§§§.
األطباء العامون . 24 :
الصيادلة . 01 :
جراحو األسنان . 01 :
األطباء املختصون.17 :
املمرضون.179 :
وحيتوي القطاع الصحي العمومي على مصاحل متعددة تؤدي خدماهتا الصحية لسكان املنطقة وتتمثل يف
ما يلي :

-

مصلحة األنف واألذن واحلنجرة .
مصلحة اجلراحة العامة .
مصلحة الطب الداخلي .
مصلحة طب النساء والتوليد .
مصلحة طب األطفال .
مصلحة تصفية الدم.

-

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -بطاقة تقنية ووصفية للقطاع الصحي سنة 2009
§§§§§§§§§§§§§§§  -بطاقة وصفية للقطاع الصحي سنة 2009
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وحدة العمليات اجلراحية .
مصلحة االستعجاالت.
مصلحة املخابر.
مصلحة األشعة .
مصلحة نقل الدم .
مصلحة جراحة األسنان .

-

مصلحة الطبخ .
مصلحة احلظرية .
مصلحة الصيانة.
مصلحة الغسيل .
ويتوفر هبذه املؤسسة اإلستشفائية عدة فضاءات منها  :اندي العمال واملكتبة وقاعة احملاضرات
واالجتماعات  ،كما يوجد هبا مساحات خضراء وحديقة لألطفال  .و مل تشهد أي تغيري على خمطط
املؤسسة ابستثناء حتويل مصلحة طب األوبئة والطب الوقائي إىل املؤسسة اجلوارية .

 -اهليكل التنظيمي للمؤسسة :

يتشكل اهليكل التنظيمي للمؤسسة االستشفائية العمومية من املصاحل التالية :
 املديرية - :مكتب األمانة العامة  -مكتب االتصاالت. املديرية الفرعية للموارد البشرية  :مكتب تسيري املوارد البشرية – مكتب احملاسبة – مكتب التكاليف . املديرية الفرعية للمالية والوسائل :مكتب املصاحل االقتصادية – مكتب املنشأة االقتصادية والصيانة –مصلحة الصيدلة – مصلحة الغسيل – مصلحة احلظرية – مصلحة الطبخ.
 املديرية الفرعية للنشاطات الصحية  - :مكتب التنظيم وتقييم النشاطات الصحية – مكتب التوجيهواالستقبال واملعلومات – مكتب الدخول .
يقوم املركز الصحي " بن عودة بن زرجب" ببلدية سبدو بتقدمي خمتلف اخلدمات الصحية للمواطنني
من دائرة سبدو وبلدايهتا  :العريشة والقور وسيدي اجلاليل والبويهي  ..ويشرف عليه أطباء عامون وأطباء
خمتصون وجراحون وتقنيون سامون يف الصحة وصيادلة وممرضون خمتصون ...
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وقد كشفت لنا املقابالت اليت أجريت مع بعض املواطنني وحىت بعض عمال هذه املؤسسة أن اخلدمات
الصحية تليب حاجات املواطنني  ،ولكن ليست كافية حيث يتطلب جتهيز هذا القطاع بوسائل طبية حديثة
وأجهزة متمثلة يف جهاز الكشف عن اجلهاز اهلضمي و جهاز سكنري  ،وتوظيف أطباء خمتصني يف بعض
األمراض للحد من التنقل إىل بلدية تلمسان.

 -6صندوق الضمان االجتماعي :

بينت املقابالت اليت أجريت مع املوظفني مبقر صندوق الضمان االجتماعي ببلدية سبدو أن هذا الصندوق

قد أتسس يف شهر مايو 1979وكان مقره يف البداية جبانب صندوق التوفري واالحتياط سابقا قبل أن يتم
حتويله جبانب الشركة الوطنية للتأمني  ،وكانت مساحة هذا الصندوق ضيقة وال تستوعب عدد املواطنني وال
تقوى على تغطية كل حاجاهتم  ،وقد أدى ذلك إىل نقل مقر مؤسسة صندوق الضمان االجتماعي على
جانب الطريق الذي يؤدي إىل حي املطمر غري بعيد عن املسجد العتيق للبلدية  ،ولكن البناية اجلديدة

-

للصندوق مل تكن صاحلة مما تطلب ترميمها ونقل املوظفني ابلصندوق إىل مقراملركزالثقايف عبد القادرعلولة
بصفة مؤقتة لتقدمي خدماته املختلفة للمواطنني يف انتظار هتيئة املقر اجلديد للصندوق .
ويشرف على هذا الصندوق أعوان إداريون عددهم اثنتا عشر موظفا وطبيبة ،ومن بني املهام اليت يقوم
هبا صندوق الضمان االجتماعي التعويض على األمراض ،وعطل األمومة ،والتعويض على حوادث العمل
ويتشكل الصندوق من مصاحل تقدم خدماهتا املختلفة للمواطنني منها**************** :
مصلحة حوادث العمل واألمراض القلبية .
مصلحة التأمني على املرض .
مصلحة األداءات اليومية .
مصلحة رأمسال الوفاة .
 -1مقابلة مع أعوان صندوق الضمان االجتماعي .
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عطل األمومة .
مصلحة االنتساب.
مصلحة تشغيل بطاقة الشفاء.
مصلحة دفع التعويضات.
املراقبة الطبية.
ويتكفل صندوق الضمان االجتماعي إىل جانب هذه املهام واخلدمات االجتماعية ابلتكفل بعالج املرضى
ابحلمامات املعدنية.
املبحث الرابع :الشباب والفضاء الرايضي والثقايف:
عرفت منطقة سبدو حتوالت كبرية بعد االستقالل ،وخاصة يف املرحلة الراهنة حيث شيدت هبا عدة
مؤسسات اجتماعية وثقافية عمومية وذلك لتلبية حاجات الشباب ومتطلباته متمثلة يف التكوين والتثقيف
والتسلية والرتفيه  ،ومن بني أهم املؤسسات اليت أجنزت ابملنطقة  :دار الشباب  ،والقاعة املتعددة الرايضات
 ،واملسبح شبه األومليب  ،والقاعة اجلوارية للرايضة  ،وامللعب الرايضي البلدي  ،وقاعة كرة الطائرة  .وتتمثل
املؤسسات الثقافية يف املركز الثقايف ،واملكتبة العمومية ،واجلمعيات الثقافية...

 -املؤسسات الرايضية:

مل تعرف منطقة سبدو بعد االستقالل من حيث الفضاءات الرايضية سوى امللعب الرايضي الذي كان
يتدرب فيه فريق مؤسسة الصناعية النسيجية سابقا وجيري به املقابالت الرمسية مع الفرق األخرى  ،وملا
تنازلت هذه املؤسسة عن هذا الفريق  ،بدأ تشرف عليه بلدية سبدو وأصبح حيمل امسا جديدا " الفريق
الرايضي لبلدية سبدو "  ،كما كان حيتضن منافسات يف الكرة املستديرة يف املناسبات الوطنية أو لتخليد
بعض الوجوه الرايضية  ،وتتم هذه املنافسات مبشاركة عدد كبري من الفرق احمللية وتوزع اجلوائز على الفريق
الفائز يف هذه املنافسة  ،ومل تستطع هذه املبادرات الرايضية من أن تصبح تقليدا ابملنطقة نتيجة انتشار
ظاهرة العنف بني الالعبني أو بني املناصرين من الفرق املشاركة .ينشط أيضا هبذا امللعب الرايضي تالميذ
املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية ،وميارس به الشباب التمارين الرايضية ،والركض ،وممارسة الكرة
احلديدية ...كما شيد ابملنطقة ملعبا ملمارسة كرة الطائرة لتدريب فرق كرة الطائرة لبلدية سبدو أو إجراء
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املنافسات الرمسية مع الفرق الرايضية األخرى  .ويف هذه الفرتة األخرية شيدت عدة مؤسسات رايضية
ببلدية سبدو ينشط هبا كثري من الشباب ومن خمتلف األعمار والفئات  :فئة الكتاكيت وفئة الصغار وفئة
الكبار  ،كما يرتدد شباب آخرون ملمارسة كرة اليد أو السباحة  ..ومن بني هذه املؤسسات الرايضية اجلديدة
ما يلي:

 -املركب الرايضي اجلواري:

بدأ هذا املركب نشاطه سنة  ، 2006وتشرف عليه مديرية الشباب والرايضة بتلمسان  ،ويتشكل

من فضائني اجتماعيني اثنني  :فضاء رايضي وفضاء ثقايف ،ويتضح ذلك حسب الزايرة التفقدية اليت قمنا
هبا  ،والتحقيق امليداين الذي أجريناه مع بعض املشرفني على تسيري املركب وكذلك من خالل النشاطات
الثقافية والرايضية اليت ميارسها الشباب املنخرطني ابلقاعات التالية :
 قاعة األنرتنيت  :وتستغل ألحباث الشباب املختلفة كما تقدم هبا دروس لتعليم املنخرطني كيفيات استعمال-

-

وتشغيل األنرتنيت .
قاعة اإلعالم اآليل :يتعلم فيها الصغار والكبار من الشباب من جنس الذكور واإلانث تقنيات استعمال
هذا اجلهاز.
قاعة الفنون التشكيلية  :يتعلم فيها املنخرطون خاصة اإلانث فن الرسم والطرز واألشغال اليدوية ويؤطر هذه
القاعة مدرس يف الرسم ومرب الشباب  ،وخمتص يف علم االجتماع الرتبوي .
قاعة املوسيقى :وتنقسم إىل قاعتني صغريتني واحدة للموسيقى العصرية والثانية لألانشيد الدينية والوطنية
واملسرح وتنشطها فرقة الكشافة كما تستغل القاعة ملشاهدة األفالم التارخيية والدينية واألشرطة الواثئقية،
ومبارايت كرة القدم عرب التلفزيون.
املكتبة  :تتوفر على كتب قليلة يف قاعة صغرية احلجم يطالع ويراجع فيها دروسهم تالميذ مجيع املستوايت
التعليمية  :إبتدائي ومتوسط واثنوي .
قاعة الفنون القتالية  :ميارس فيها الشباب والصغار رايضة الكريت واهليب هوب  .ويشارك الشباب املمارس

للفنون القتالية يف املنافسات الوطنية ويشرف على هذا الفن القتايل خمتصان يف رايضة الكريت .
 قاعة لعبة الشطرنج  :ومتارس بصفة خاصة من املنتمني لفرقة الكشافة . لعبة تنس الطاولة والكرة احلديدية  :ينشطها شباب وخاصة من عنصر الذكور .103
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 قاعة احملاضرات  :وتستعمل بصفة خاصة يف املناسبات الدينية والوطنية أو لتقدمي دروس حول اآلفاتاالجتماعية منها ظاهرة املخدرات واألمراض اخلطرية منها خاصة مرض السيدا ††††††††††††††††.
 -قاعة متعددة الرايضات:

فتحت هذه القاعة ألداء وظيفتها الرايضية سنة  2009م وتقع حبي الشهيد بوعناين حسني وتشرف

عليها مديرية الشباب والرايضة لوالية تلمسان وتتشكل من عدة قاعات متارس هبا نشاطات رايضية خمتلفة
مل تعرفها املنطقة من قبل ومن بني أهم هذه القاعات اليت خصصت هلذه النشاطات ما
يلي‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ :
 قاعة ممارسة الفنون القتالية " الكريت". قاعة ممارسة رايضة كمال األجسام " تقوية العضالت " . قاعة أرضية خمصصة للتدريبات وإجراء املنافسات ،وحتتوي هذه القاعة على ستة مائة مقعد للمشاهدينوأنصار الفرق الرايضية املتنافسة.
ومتارس هبذه القاعة كرة اليد وكرة الطائرة والفنون القتالية " الكرايت " ويشرف على هذه النشاطات

الرايضية فرقة رايضية "اندي رايضي مولودية سبدو" اليت أتسست سنة1996م  ،حيث تنشط فرقة كرة
الطائرة أصاغر وأشبال  ،وفرقة كرة اليد صنف الكتاكيت وصنف األصاغر يف القسم الوالئي أما صنف
األكابر لكرة اليد فإنه ينشط يف القسم اجلهوي  .ومتارس أيضا ابلقاعة الرايضات املدرسية .
ويشرف على هذه القاعة مسريون إداريون وعمال مهنيون دائمون وعمال مستفيدون من عقود ما قبل
التشغيل وهم§§§§§§§§§§§§§§§§ :
 مديرالقاعة :مسري إداري ومايل للقاعة وحيمل شهادة تقين سام يف الرايضة متخرج من مؤسسة تكوينإطارات متخصصة يف الرايضة.
 -عمال مهنيون دائمون من الدرجة األوىل منهم اثنان يقومان ابحلراسة ومنظفة واحدة.

††††††††††††††††  -مقابلة مع مدير املركب الرايضي اجلواري.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -مقابلة مع مسري القاعة.
§§§§§§§§§§§§§§§§  -مقابلة مع مسري القاعة الرايضية .
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 موظفون وعمال مستفيدون من عقود ما قبل التشغيل  :ويبلغ عددهم تسعة منهم سبعة ذكور وأنثيني منبينهم ثالثة من خرجيي اجلامعة وستة متحصلون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي  ،حيث ميارس
مثانية منهم التسيري اإلداري وواحد ميارس البستنة .
 -املسبح الشبه أومليب :

فتح هذا املسبح ملمارسة نشاطاته يف  26جويلية  2010ويعترب فرعا رايضيا اتبعا ملركب متعدد الرايضات
" العقيد لطفي بروانة " بوالية تلمسان ويشرف على هذا املسبح مديرية الشباب والرايضة بوالية تلمسان ،
وينشط هبذا املسبح سبعة ومخسون سباحا من صنف الكتاكيت وصنف األصاغر .
و يشرف على أتطريهؤالء السباحني من الصنفني فريق " اندي مولودية سبدو" ،وتبلغ املساحة

املخصصة للسباحة حوايل  500م ، 2هذا النادي الرايضي فرع من النادي الرايضي للسباحة بتلمسان ،

ويشرتط يف املدربني السباحني التخصص يف السباحة ومؤهالت علمية متمثلة يف درجة تقين سام أودرجة
الليسانس .
يشتغل هبذا املسبح عمال وموظفون إداريون اتبعون إداراي وماليا ملديرية الشباب والرايضة بوالية تلمسان
حيملون شهادات يف رتبة تقين أو تقين سام يف الرايضة ومتخرجون من مؤسسة تكوين مربني خمتصني يف
الرايضة  ،ومن هؤالء العمال واملوظفني اإلداريني املشرفني على املسبح ما يلي***************** :
 مدير املسبح :مسؤول على التسيري اإلداري واملايل وجتهيزات املسبح  ،يكون متخرجا من مؤسسة تكوينتقنيني أو تقنيني سامني متخصصني يف الرايضة .
 ملحق إداري  :يتكفل ابلتسيري املايل للمسبح ويشرتط أن يكون حامال لشهادة الباكالوراي  +ثالث سنواتتعليم جامعي  ،ويكون اختصاصه يف العلوم التجارية أو علو التسيري .
 حراس غطاسون خمتصون :يهتمون مبراقبة السباحني  ،ويتلقون تكوينا متخصصا يف السباحة ابملسبح األومليببوالية تلمسان  ،ويتدربون على فنون وتقنيات الغطس وتقدمي اإلسعافات األولية للسباحني املصابني ،
ويشرف على هذا التكوين والتدريب املتخصص مديرية احلماية املدنية بتلمسان اليت تسلم الشهادات يف
اختصاص السباحة والغطس .
***************** -مقابلة مع مسري مسبح الشبه أومليب .
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 عمال حراسة املسبح :وهم من التعاقدين املستفيدين من برامج وكاالت التشغيل . موظفون مستفيدون من عقود ما قبل التشغيل يقومون ابلتسيري اإلداري للمسبح واحلراسة والبستنة والصيانةيقوم عمال املسبح بتغيري ماء املسبح مرة واحدة يف كل سنة ،ويستعملون مواد خاصة يف هذا املاء
للحفاظ على نقاوته ومن انتشار اجلراثيم والبكرتاي ،ومحاية السباحني من األمراض املتنقلة عرب املياه.
يقوم هذا املسبح فقط مبمارسة السباحة اليومية والقيام ابلتدريبات وال تقام به املنافسات والتصفيات الرايضية
يف السباحة ألنه ال يتوفر على املعايري املطلوبة منها أنه حيتوي فقط على سبعة أروقة وهذا ال يؤهله ليكون
يف مستوى مسبح أومليب .

 -املؤسسات الثقافية:

تزخر منطقة سبدو برتاث ثقايف متنوع وثري يعرب عن اخلصوصية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية هلا
 ،وللحفاظ على هذا الرتاث احمللي وتفعيله واستغالله يف إحياء املناسبات التارخيية والوطنية والدينية  ،وإدماج
الشباب يف املؤسسات الثقافية للتعبري عن مواهبه وقدراته الفنية والعلمية  ،وللتكفل إبشباع حاجاته املادية
واملعنوية قامت الدولة اجلزائرية بتشييد مراكز ومؤسسات ثقافية ومكتبات عمومية والسماح للشباب بتشكيل
اجلمعيات الثقافية واالجتماعية واالخنراط فيها .
وقد عرفت اجملتمعات الريفية أيضا ومنها منطقة سبدو حركية وديناميكية ثقافية متثلت يف بناء
املؤسسات الثقافية وتشييد املكتبات العمومية وتفعيل احلركة اجلمعوية ،والغرض من إجناز هذه املؤسسات
حتديث املنطقة وإشراك الفئة الشبانية يف التنمية الوطنية وتشكيل اجملتمع املدين الذي يعترب وسيطا بني الدولة
وخمتلف األفراد واملواطنني††††††††††††††††† ،ومن بني الفضاءات الثقافية اليت ميارس فيها الشباب
حاجاته ومتطلباته الثقافية مبنطقة سبدو ما يلي :
†††††††††††††††††  -أنظر :
 حممد إبراهيم صاحلي ،التحديث وإعادة األقلدة من خالل احلقلني اجلمعوي والسياسي  .منطقة القبائل منوذجا  ،إنسانيات عدد ،8أوت ،1999ص 27
 العياشي عنصر  ،ما هو اجملتمع املدين ؟ اجلزائر منوذجا  ،إنسانيات عدد  ،13جانفي – أفريل  ،2001 ،ص 02 -01 حممد سالم شكري  ،اجملتمع املدين بني الواقع واأليديولوجيا ( الكائن واملمكن يف اجملال العرب )  ،عامل الفكر  ،العدد  ،4اجمللد  ،36أفريل ، ،2008ص 25
 -بوحنية قوي  ،مؤس سات اجملتمع املدين وتقدمي احللول السوسيوسياسية  ،جملة فكر وجمتمع  ،العدد السابع  ،يناير 8-7 ،2011 ،

106

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

 دار الشباب اجلياليل اليابس :تقع هذه املؤسسة جبانب الطريق الذي يربط بني بلدية سبدو وبلدية العريشة  ،وتشرف عليها مديرية
الشباب والرايضة بوالية تلمسان  ،أتسست يف  21ديسمرب  ، 1964وتبلغ مساحتها اإلمجالية 5220
م ، 2وينشط هبا عدد من الشباب املنخرطني من ذكور وإانث حيث جند  274من الذكور و 36من
اإلانث ويصل أحياان عدد اإلانث إىل . ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 238
وتضم هذه املؤسسة عدة قاعات بداغوجية متارس هبا نشاطات رايضية وثقافية متنوعة ومن بني هذه
القاعات  :فضاء اإلعالم واالتصال  ،واملكتبة  ،والنشاط الكشفي  ،والرايضات الرتفيهية  ،واإلعالم اآليل
 ،ولعبة الشطرنج  ،ودروس الدعم  ،واملوسيقى  ،واملسرح واجملموعة الصوتية  ،وفضاء اإلنرتنت .
وتتوفر على وسائل مسعية بصرية ووسائل اإلعالم اآليل منها  :الكامريا الرقمية والعادية وجهاز برابول
رقمي  ،وجهاز تلفزيون وداتشو وشاشة وآلة نسخ وسبورة
وأجهزة كمبيوتر وطابعتني.
وحتتوي أيضا على مكتبة هبا  2538كتاب  ،ويشرف على خمتلف النشاطات الثقافية والعلمية
والرايضية والرتفيهية هلذه ا ملؤسسة املتمثلة يف الفنون الدرامية واملوسيقى والفنون التشكيلية واجملموعة الصوتية
واألنشطة الرايضية املتمثلة يف الكرة احلديدية وتنس الطاولة ولعبة الشطرنج والباب فوت مربون خمتصون
وإطارات جامعية ومجعية النسيم الثقافية لنشاطات الشباب وفوج التحدي للكشافة اإلسالمية اجلزائرية الذي
ميارس النشاط الكشفي بناءا على اتفاقية أبرمت بني دار الشباب واجلمعيتني  ،و هتدف مؤسسة دار الشباب
إىل تقيق غاايت اجتماعية وثقافية وتربوية منها §§§§§§§§§§§§§§§§§:
 تفعيل احلركة اجلمعوية والكشفية . القيام ابلرحالت االستكشافية بني املدن  ،والتخييم ابلسواحل واجلبال  ،والتنزه يف اهلواء الطلق وتنشيطالدورات الرايضية بني الشباب .
 سد أوقات الفراغ ابستثمار مواهب الشباب وتوجيهها ملمارسة خمتلف النشاطات الثقافية والرايضية .‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -بطاقة تقنية ووصفية لدار الشباب جياليل اليابس .
§§§§§§§§§§§§§§§§§  -بطاقة تقنية ووصفية لدار الشباب جياليل اليابس .
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 خلق فرص للتفاعل والتعارف بني الشباب لتشكيل مجاعات شبانية نشطة يف اجلمعيات الثقافية واالجتماعيةوفاعلة يف اجملتمع املدين وممارسة حاجاهتم الثقافية والرايضية بصفة منظمة وهادفة .
 حماربة الظواهر االجتماعية املرضية منها  :املخذرات والسيدا واجلرمية  ...من خالل إلقاء احملاضرات وإجنازاملعارض واستضافة املختصني.
 -املركز الثقايف عبد القادر علولة :

أتسس املركز الثقايف عبد القادرعلولة ببلدية سبدو سنة 1984م  ،وقد شيدته اإلدارة احمللية  ،وحتول

يف سنة 1992م إىل دار للشباب  ،ولكنه مل حيظ بقبول مديرية الشباب والرايضة على شكل بنايته ولعدم
توفر اإلطارات املتخصصة  ،وظلت اإلدارة احمللية تشرف على هذا املركز الثقايف .
وعلى الرغم من ضيق مساحته ونقص إطاراته املتخصصة إال أنه استطاع تفعيل األنشطة الثقافية اليت
كان يشرف عليها بعض الطلبة واألساتذة املتطوعني  ،وبعض اجلمعيات الثقافية وكان املركز يتوفر على
قاعات صغرية ملمارسة تلك األنشطة منها:
 اندي اخلياطة والطرز  :وكانت متارسه فئة الفتيات يعلمن هذا النشاط لفتيات ماكثات ابلبيت. قاعة احملاضرات  :كانت تستغل لتأطري خمتلف النشاطات الثقافية منها إلقاء دروس حتسيسية حول بعضالظواهر االجتماعية مثل املخدرات والسيدا  ..كما أستعملت لتدريب اجملموعات الصوتية والرقص الشعيب
خاصة لعبة العالوي يف املناسبات الوطنية والتارخيية  ،وإجراء مسابقات بني تالميذ التعليم املتوسط والثانوي
خاصة .
 قسم حمو األمية وتعليم الكبار :يقوم هذا النشاط بتعليم فئة الكبار األميني مبادئ اللغة العربية والكتابة.وكانت تسمى هذه األنشاطة ابلنشاطات القاعدية للمركز وتدوم سنة كاملة  ،وكانت اجلمعيات الثقافية
هتيمن على ممارسة األنشطة الثقافية ابملركز  ،حيث ظم يف البداية أربعة مجعيات متارس أنشطة ثقافية متنوعة
وب عدها تزايد عدد ها وتنوعت إىل مجعيات ثقافية واجتماعية ودينية ورايضية وخريية  ،وأصبحت متارس
نشاطاهتا خارج املركز الثقايف لعدم قدرته على استعاب كل هذه اجلمعيات  ،وقد أدى ذلك إىل فتح عدد
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-

كبري من املقرات املخصصة للنشاط اجلمعوي مبختلف أنواعة وأبعاده ،ومن بني هذه اجلمعيات
******************:
مجعية هواري بومدين الثقافية .
مجعية نشاطات الشباب.
مجعية احلياة للمعقني حركيا .
اجلمعية الرايضية مولودية سبدو .

-

مجعية اندي الشباب الرايضي وفاق سبدو.
االحتاد الرايضي بلدية سبدو
االحتاد الرايضي لعمال بلدية سبدو
اندي أومليب سبدو
النادي الرايضي اهلاوي للدراجات اهلوائية .
اهلضاب العليا ملركز التكوين املهين والتمهني سبدو .
اندي النجاح لرايضة الكرايت سبدو
اجلمعية الدينية ملسجد علي بن أب طالب قرية أوالد بن طيب .
اجلمعية الدينية ملسجد اإلمام الفضيل الورتالين وسط املدينة .
اجلمعية الدينية ملسجد اإلمام مالك حلي الشهيد بوعناين حسني سبدو .

-

اجلمعية الدينية ملسجد بالل بن رابح حلي الشهيد بومدان حممد سبدو .
اجلمعية الدينية ملسجد خالد بن الوليد حلي الشيح سبدو .
اجلمعية الدينية ملسجد السالم حلي بن منصور قدور الدالية سبدو.
اجلمعية الدينية ملسجد النور قرية الرمولية سبدو
كما يتوفراملركز على ملعب جواري ملمارسة كرة الطائرة والكرة احلديدية ومكتبة صغرية حتتوي على كتب
قليلة وأغلبها مدرسية .وقد تبني لنا عن طريق معاينة هذا املركز أنه أصبح ولفرتة مؤقتة مقرا ملؤسسة صندوق
******************  -وثيقة إدارية من مكتب اجلمعيات لبلدية سبدو سنة 2012 -2011

109

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

الضمان االجتماعي الذي سيتم نقله إىل مقره األصلي ذلك ألن أشغال ترميمه ال زالت متواصلة  ،وستتنازل
اإلدارة احمللية لبلدية سبدو عن املركز ملديرية التجارة فرع سبدو  .ولكن الظروف العصيبة اليت مر هبا املركز
الثقايف عبد القادر علولة  ،واحلاجة امللحة للشباب وللجمعيات الثقافية ملمارسة األنشطة الثقافية قد أدى
إىل أتسيس دار الثقافة اجلديد حبي الشهيد بوعناين حسني ،ويرتبط هذا اإلجناز بربانمج التنمية احمللية  ،وقد
خصص هلذا املركز مبلغا ماليا قدره  6,5 :مليار لتغطية تكاليف التجهيز والبناء … وjشرف عليه مديرية
الثقافة بتلمسان ابلتنسيق مع اإلدارة احمللية لبلدية سبدو .

-

أفتتحت دارالثقافة يف  26جانفي  2012م ويشرف عليها عدد من املوظفني واإلداريني وأعوان األمن
املكلفني ابحلراسة وهم :
مسري املركز  :وهو املدير واملسئول عن التسيري اإلداري واملايل والبداغوجي للمؤسسة.
ثالثة مؤطرين للنشاط الثقايف يعملون يف إطار عقود ما قبل التشغيل حيملون شهادات جامعية يف العلوم
القانونية واإلدارية  ،ودبلوم الدراسات املعمقة يف اإلعالم اآليل .
أعوان األمن :يتكفلون حبراسة املؤسسة وعددهم مخسة ويعملون ليال وهنارا.
تقوم دار الثقافة بتفعيل نشاطات ثقافية متنوعة منها :
نشاط اإلعالم اآليل :ويتمثل يف تقدمي دروس للمبتدئني واستعمال األنرتنيت.
قاعة املطالعة  :تقدم فيها دروسا مسائية للسنة الرابعة من التعليم املتوسط  ،وتالميذ السنة الثالثة اثنوي
املرتشحني ملسابقة شهادة الباكالوراي .
 قاعة احملاضرات .اندي املقهى .
قاعة الفنون الدرامية وتنشط يف فن املسرح مخسة فرق من خمتلف املستوايت التعليمية.
قاعة اجملموعة الصوتية  :وتؤدي أغاين الطرب العرب واملوشحات واألانشيد الوطنية والدينية .
فوج الكشافة  :كان ينشط بدار الشباب اجلياليل اليابس و مت نقله إىل دار الثقافة اجلديد ويشرف عليه
حمافظ الفوج .
حتتل دار الثقافة موقعا اسرتاتيجيا هاما ،حيث تقع يف حي الشهيد بوعناين حسني وترتبع على مساحة
كبرية وقريبة من املؤسسات التعليمية والرايضية وقد عرب عن ذلك مسري املؤسسة أثناء املقابلة اليت أجريناها
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معه بقوله  " :إن املوقع اجلغرايف لدار الثقافة يؤهلها لتكون أكرب مؤسسة من حيث تقدميها للنشاطات
الثقافية واخنراطات الشباب ومهزة وصل مع كل املؤسسات الرتبوية األخرى "

††††††††††††††††††

 -املكتبة العمومية :

مل تعرف منطقة سبدو بعد االستقالل تشييد املكتبات  ،ومل يكن يف تلك املرحلة فضاء للتثقيف
والقراءة واملطالعة  ،فقد كانت األولوية تتمثل يف التصدي لألمية اليت مست شرحية كبرية من فئات اجملتمع
 ،وتلقت هذه الفئات مبادئ القراءة والكتابة يف املدارس االبتدائية وكانت هذه الدروس تتم يف الفرتة املسائية
 ،وكان حزب جبهة التحرير الوطين احلزب الوحيد الذي ميلك مكتبة مسيت ب " :مكتبة احلزب " وكان
حيتكرها وال يسمح إال لبعض املنخرطني املقربني من املسؤولني االستفادة منها  ،ومل تكن دار الشباب يف
فرتة السبعينيات وا لثمانينيات تفتح مكتبتها للشباب ويعود ذلك إال أن املشرفني عليها مل تكن لديهم ثقافة
حتسيس الشباب بقيمة املطالعة و مل تكن للشباب يف تلك املرحلة ثقافة املقروئية ورمبا وألن أفراد اجملتمع
كانت أولوايته تتمثل يف تلبية احلاجات املادية  .وكانت املكتبات يف املدارس التعليمية يف الطور املتوسط
والطور الثانوي  ،وال تسمح املطالعة إال للتالميذ املنتمني للمؤسسة  ،وملا أتسس املركز الثقايف عبد القادر
علولة مل ختصص إال خزانة صغرية مبكتب املدير حتتوي على كتب قليلة وال تليب حاجات التالميذ والشباب
الراغبني يف املطالعة .
وملا كانت املطالعة ضرورية للشباب والتالميذ والطلبة لتلبية حاجاهتم يف التثقيف واكتساب املعرفة فتحت
املكتبة العمومية يف  16أفريل  2009م مبناسبة يوم العلم  ،وتشرف على هذه املكتبة مديرية الثقافة
بتلمسان ابلتنسيق مع اإلدارة احمللية لبلدية سبدو .
وقد كشفت لنا املعاينة والتحقيقات امليدانية مع املسريين للمكتبة أهنا ذات مساحة كبرية حيث تتشكل
من:
 قاعة كبرية للمطالعة وحتتوي على  11000كتاب يف خمتلف التخصصات وعلى ثالثة أالف ومخسمائةومثانية عشرة عنواان.
 قاعة اإلعالم اآليل.††††††††††††††††††  -مقابلة مع مسري املركز الثقايف .
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مكتبة خاصة لألطفال تتوفر على قصص وحوليات التعليم االبتدائي .
ويشرف على تسيري هذه املكتبة أربعة عشر موظفا وعامال منهم ثالثة دائمون وأحد عشر مؤقتا ،وكل
موظف له مساعده وتتمثل مهام هؤالء املوظفني والعمال يف ما يلي :
مسري املكتبة  :موظف دائم ومسؤول عن التسيري اإلداري واملايل للمكتبة .
املشرف على املكتبة العامة  :حيمل شهادة الليسانس ويشتغل يف إطار عقود ما قبل التشغيل .
املشرف على قاعة اإلعالم اآليل  :حيمل شهادة مهندس دولة يف اإلعالم اآليل ويشتغل يف إطار عقود ماقبل

التشغيل .
 املشرف على مكتبة األطفال :حيمل شهادة ليسانس ومستفيد من عقود ما قبل التشغيلوالعمال اآلخرون يقومون بنظافة قاعات املكتبة أواحلراسة .
خامتة:
لقد عرفت منطقة سبدو حتوالت كبرية على مجيع مستوايهتا االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وصارت من
بني أكرب الدوائر عل مستوى والية تلمسان  ،وال زالت عملية التنمية الشاملة مستمرة ،حيث شيدت هبا
عدة مؤسسات اجتماعية وتربوية وتعليمية ،وثقافية ،ورايضية ،وجممعات سكنية عصرية  ،كما شهدت تنوعا
اجتماعيا ودميغرافيا وثقافيا بني خمتلف الفئات االجتماعية احمللية ومجاعات من والية تلمسان ونواحيها ومن
الرتاب الوطين  ،و استقرت ببلدية سبدو للعمل يف مؤسساهتا وخباصة يف البنوك ومركب النسيج والتعليم
والتكوين املهين واملؤسسات األمنية  :األمن الوطين والدرك الوطين واملؤسسة العسكرية .

املراجع:
 أندري برنيان وآخرون  ،اجلزائر بني املاضي واحلاضر  ،تر  :اسطمبويل رابح منصف عاشور  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 1984
 اجليالين بن عبد احلكم  ،املرآة اجللية يف ضبط ما تفرق من أوالد سيدان حيىي بن صفية  ،مطبعة بن خلدون  ،تلمسان ،اجلزائر ،د ط
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الوعي ،جملة فكرية ثقافية ،العدد املزدوج  ،4-3دار الوعي ،اجلزائر2011 ،
 حممد عبد القادر اجلزائري ،حتفة الزائر يف اتريخ اجلزائر واألمري عبد القادر،ج ،2منشورات اثلة  ،اجلزائر،د ط ،،2007ص566
مصطفى األشرف  ،اجلزائر  :األمة واجملتمع  ،تر  :حنفي بن عيسى  ،دار القصبة للنشر  ،اجلزائر 2007 ،
عدي اهلواري  ،االستعمار الفرنسي يف اجلزائر  .سياسة التفكيك االقتصادي االجتماعي  ،1960 -1830تر  :جوزيف
عبد هللا  ،دار احلداثة  ،بريوت  ،ط1983،
رمحة بورقية  ،الدولة والسلطة واجملتمع  ،..دار الطليعة ،بريوت ،ط1991 ،1
 فتحي عبد العزيز أبو راضي  ،األصول العامة يف اجلغرافيا املناخية  ، ،املناخ التفصيلي والتطبيقي  ،ج ،2دار املعرفة اجلامعية ،د ط 2007 ،
 حمسن عبد الصامد املظفر  ،فلسفة علم املكان " اجلغرافيا "  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط2005 ، 1 فتحي عبد العزيز أبو راضي  ،مورفولوجية سطح األرض  ،دراسة يف اجلغرافية الطبيعية  ،ج 2دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ، 2006،
 حممد إبراهيم صاحلي ،التحديث وإعادة األقلدة من خالل احلقلني اجلمعوي والسياسي  .منطقة القبائل منوذجا  ،إنسانياتعدد ،8أوت 1999
 العياشي عنصر  ،ما هو اجملتمع املدين ؟ اجلزائر منوذجا  ،إنسانيات عدد  ،13جانفي – أفريل 02 ،2001 ، حممد سالم شكري  ،اجملتمع املدين بني الواقع واأليديولوجيا ( الكائن واملمكن يف اجملال العرب )  ،عامل الفكر  ،العدد ،4اجمللد  ،36أفريل 2008 ،
 بوحنية قوي  ،مؤسسات اجملتمع املدين وتقدمي احللول السوسيوسياسية  ،جملة فكر وجمتمع  ،العدد السابع  ،يناير 2011 ،- Paul gaffarel , l Algérie . histoire , conquête et colonisation ,librairie de Firmin – didot
, paris ; 1883, p 559
MICHEL DIAZ,UNE POIGNEE DE SABLE,jean-pierre huget,éditeur,2001
- Marouf Nadir, Pour une Sociologie Culturelle, Unité de Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle, Université d’Oran, 1988,
REVUE DE L’ORIENT de l’ALGERIE ET DES COLONIES, T9, paris, p282
ESCHAVANNES, 'M.J.D*
-Bulletin trimestriel de la société de géographie d’archéologie d’oran, septembre-décembre
1917
- REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES TRIBUS & DOUARS-COMMUNE DE
L’ALGERIE, GIRALT, IMPRIMEUR DU GOUVERNEMENT GENERAL, ALGERMUSTAPHA, 1900
*
-plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de sebdou, 19961

113

2021/05/30  التاريخ01. العدد01اجمللد
ISSN print/ 2769-1926

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

ISSN online/ 2769-1934

fiche d’identification de la foret domaniale, conservation des forets de Tlemcen
circonscription des forets de sebdou, district de sebdou triage mizab sud et nord ; 2003
plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de sebdou, 1996
- Serge jouin et autres, L’école en Algérie ; 1830-1962. De la Régence aux centres éducatifs,
éditions Publisud
France,2001
CHARLES-ROBERT AGERON, Histoire de L’Algérie contemporaine (1830-1982), presses
universitaires De France, 8 édition, 1983, p11-12-13
Benjamin Stora, Algérie histoire contemporaine (1830-1988), Casbah édition, Alger, 2004,
- Camille Rousset La Conquête De L’Algérie 1841-1857,tome premier, librairie
plon,paris,1889,
-André lecocq,Histoire des débuts de la colonisation dans la subdivision de Tlemcen(18421870),tome premier, conditions et développement historique, oran1841
3
- revue africaine, société historique algérienne, numéro1, librairie – éditeur , paris , 1856

114

2021/05/30  التاريخ01. العدد01اجمللد
ISSN print/ 2769-1926

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

ISSN online/ 2769-1934

Monographic study of the city of Sebdou, Tlemcen, Algeria
Dr. Adult Abdul Aziz
University of Tlemcen
Summary:
The Sebdou area in the Wilayat of Tlemcen has undergone several economic,
social, urban and cultural transformations, and it has passed through
successive historical stages from a geographical area in which there is no
social stability due to its nature. ecological rugged to one and one culturally
stable geographic area due to the development and modernization processes
that the region witnessed during the French colonial period, immediately after
independence.
Keywords: monograph - Algeria
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ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة الغروب
للشاعر غازي القصييب
روان انير احلريب

1

طالبة دراسات عليا
1جامعة طيبة

اتريخ االرسال 2021/04/07 :

اتريخ القبول2021/04/15 :

امللخص:

الشاعر غازي القصييب هو شاعر ،وأديب ،وعلم من أعالم الشعر يف العصر احلديث ،فارس
ميدانه ،وهو شاعر حيمل مشاعر جياشة يف صدره نفثها من خالل شعره ،فعرب عن مشاعره ،وأحاسيسه،

فالشاعر إنسان له مشاعر وأحاسيس ،يتأمل للمواقف احلزينة ،ويفرح للمواقف املفرحة ،ولكنه خيتلف عن
غريه ،فهو يبث أحزانه وأفراحه من خالل شعره ،ولقد كانت هناك الكثري من القضااي اليت أمهت غازي
القصييب ،وتسببت يف ترك أثر كبري على حياته ،وشيوع حالة من احلزن عليه ،قام من خالل شعره ابلتعبري
عن تلك األحزان ،وبث أشجانه ،وأحزانه فيه ،ونظراً ألمهية هذه الظاهرة ،ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة

الغروب لغازي القصييب جاءت هذه الدراسة حتت عنوان " :ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة الغروب للشاعر

غازي القصييب".

الكلمات املفتاحية :ظاهرة احلزن -ديوان حديقة الغرويب

 1املؤلف املرسل :روان انير احلريب
116

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

أمهية البحث وأسباب اختياره:
-1مكانة غازي القصييب الشعرية.
-2شيوع ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب.
-3عدم وجود دراسة تتناول ظاهرة احلزن يف ديوان القصييب حديقة الغروب.
أهداف البحث:

 -1بيان دوافع احلزن وآليات التعبري عنه يف ديوان "حديقة الغروب" لغازي القصييب.
-2الوقوف على أمناط احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب.
-3بيان مجاليات لغة القصييب يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب.
مشكلة الدراسة:

املشكلة اليت تضطلع الدراسة بدراستها وفرض الفروض حللها هي ظاهر احلزن يف ديوان حديقة الغروب
للشاعر غازي القصييب ،وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما هي دوافع احلزن وآليات التعبري عنه؟
-2ما هي أمناط احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب؟
-3ما اجلماليات اللغوية يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب؟
منهج البحث:
اتبعت يف دراسيت املنهج الوصفي التحليلي االستقرائي ،وذلك من خالل استقراء أمناط احلزن يف ديوان
حديقة الغروب للقصييب ،والقيام بتحليلها من أجل الوصول إىل نتائج موضوعية.
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وهي كما يلي:
أمهية البحث وأسباب اختياره.
أهداف البحث.
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مشكلة البحث.
منهج البحث.
متهيد:
أوالً :مفهوم احلزن لغة واصطالحاً.
اثنياً :ترمجة القصييب.
املبحث األول :دوافع احلزن وآليات التعبري عنه.
املبحث الثاين :صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب.
املبحث الثالث :مجاليات اللغة يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب.
اخلامتة.
النتائج.
التوصيات.
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
التمهيد:

أوالً :مفهوم احلزن لغة واصطالحاً:
احلزن لغة:
ظ من األرض ،قال تعاىل{:وابيضت عيناه من احلزن}
احلُْزن واحلََزن ،لغتان ،خالف السرور ،واحلَْز ُن :ما غلُ َ
(يوسف )84 :أي أنه يف موضع خفض .وقال يف موضع آخر{ :تفيض من الدمع حزان} (التوبة)92 :
أي أنه يف موضع النصب ،وقال{ :أشكو بثى وحزىن إىل هللا} (يوسف ،)86 :احلزن تكاثف الغم وغلظه
مأخوذة من األرض احلزن وهو الغليظ الصلب ،واحلزن ال يرى ولكن داللته على الوجه وتلك الدالالت
تسمى كآبة ،ورجل حزانن وحمزان :شديد احلزن .وحزنه األمر حيزنه حزان وأحزنه فهو حمزون وحمزن ،أحزنه:
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جعله حزينا ،وحزنه :جعل فيه حزان ،هو كل ما حيزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حز موت ،واحلزونة:
وهي غلظ املكان وخشونته ،يقال :أحزن إذا حل ابحلزن .ويقال :احلزن من الناس والدواب(.)2
فاحلزن خالف الفرح والسرور.

احلزن اصطالحاً:
عرفه الشريف اجلرجاين أبنه" :عبارة عما حيصل لوقوع مكروه ،أو فوات حمبوب يف املاضي"(.)3
اثنياً :ترمجة القصييب:

هو الشاعر غازي عبد الرمحن القصييب.

حياة القصييب:

ولد القصييب عام 1940هـ ،مبنطقة اإلحساء ابململكة العربية السعودية ،ويف مدينة اإلحساء كانت طفولة
القصييب األوىل ،تويف والده بعد تسعة أشهر من مولده ،تلقى تعليمه يف مملكة البحرين ،االبتدائي،
واإلعدادي ،وانتقل مع عائلته إىل املنامة إلكمال تعليمه العام ،مث بعدها انتقل إىل القاهرة ،فحصل على
ليسانس من جامعة القاهرة ،وحصل على املاجستري من جامعة كاليفورنيا يف العالقات الدولية ،وحصل على
الدكتوراه يف ذات التخصص من جامعة لندن.
مرت حياة غازي القصيب ابلكثري من املراحل ما بني اإلخفاق والصعود ،فهو الشاعر والروائي ،واألديب،
والوزير ،واألستاذ اجلامعي ،واإلداري ،توىل غازي القصييب الكثري من املناصب السياسية ،واإلدارية،
واألكادميية ،والدبلوماسية داخل اململكة ،وخارجها.

(  )2اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ،حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديين ،أبو موسى (املتوىف581 :هـ) ،احملقق:
عبد الكرمي العزابوي ،دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ 1986 -م.442 /1 ،
( )3التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،احملقق :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء  ،دار الكتب العلمية
بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م ،ص .86
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ولقد عمل أستاذاً يف كلية العلوم اإلدارية ،أستاذاً فيها ،مث عميداً هلا ،كما أنه عني وزيراً للكهرابء ،وساهم
بنصيب كبري يف حل مشكالهتا ،واالرتقاء هباـ كما أنه توىل وزارة الصحة ،مث عمل سفرياً للمملكة يف البحرين،
مث بريطانيا ،مث توىل وزارة املياه ،مث الكهرابء مرة أخرى ،مث عني وزيراً للعمل(.)4

(  )4غازي القصييب :املثقف واإلداري والشاعر ،خالد املالك ،جملة اآلطام ،النادي األديب ابملدينة املنورة ،عدد2010 ،37 :م ،ص.51-45
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قال عنه حممد الطائي" :أخط اسم غازي القصييب ،وأشعر أن قليب يقول :ها أنتم أمام مدخل مدينة اجملددين،
وأطلقت عليه عندما أصدر ديوانه أشعار من جزائر اللؤلؤ ،الدم اجلديد ،وكان فعالً دماً جديداً مسعناه يهتف
ابلشعر يف الستينيات ومل يقف ،بل صار مصعداً ،جيدد أسلوب شعره ،وألفاظه ،ومواضيعه"(.)5
كان القصييب رجالً مناضالً ،مساملاً سالحه الكلمة(.)6
ومن خالل ما سبق يتضح أن غازي القصييب عاش يف بيئة ليست ابلفقرية ،وأن كان تويف والده قبل أن يتم
العام من عمره ،وتنقل يف مراحل التعليمة املختلفة ،وأكمل دراسته حىت حصل على الدكتوراه ،ويظهر من
املناصب اليت توالها القصييب أنه يتمتع بشخصية إدارية قوية ،بل هو يتمتع بشخصية دبلوماسية عالية ،ومل
تشغله تلك املناصب عن أن يكون أديباً ،فلقد نظم الشعر ،وهذا إن دل ،فإمنا يدل على أن األدب كان
جيري يف عروقه ،فلم تشغله املناصب اجلامعية ،أو اإلدارية ،أو الدبلوماسية ،أو السياسية عن كتابته للشعر،
للتعبري عن مشاعره وأحاسيسه ،ويكتب مهوم وطنه ،ومهوم أمته ،ويشارك بالده يف الداخل والعامل اإلسالمي
يف اخلارج قضاايه ،فالشاعر ابن بيئته ،يفرح ألفراحها ،وحيزن ألحزاهنا ،وال ميكن أبي حال من األحوال أن
ينفصل عنها ،فالشاعر تتكون ملكاته التعبريية من خالل ما مير به من جتارب حياتية ،وأحوال اجتماعية،
وفكره مبا قامت عليه ثقافته ،وهذه يف احلقيقة مصادر إهلام الشاعر حيث يستمد منها
كما يتم ّكن وعيُه ُ
تبعا الختالف
معانيه ،ويستلهم منها صوره الشعرية ،ومن هنا ختتلف صور الشعراء ،وتتباين معانيهم ً
عصورهم ،وبيئاهتم وأحواهلم االجتماعية والثقافية ذلك التغري الذي يرتتب عليه تغري مرجعيتهم.
فالشعر هو نتاج الفكر واحلس اإلنساين املفعم ابحليوية واحلركة الدالة على نشاط املعاين يف عقل الشاعر فال
بد أن يكون للبيئة بصمة واضحة فيه ،وأثر ابلغ به؛ وذلك ألن الشاعر ابن بيئته ،فال ميكن أن ينفصم
الشاعر عن بيئته الداخلية ،ففيها ولد ونشأ وترعرع ،ومنها يستقي تشبيهاته وكناايته ،وإذا كان هو ابنها،
فال بد أن يشرب من طبيعتها ،حىت تتأثر هبا ألفاظه وأساليبه فتؤثر يف بيانه وشاعريته وصوره الشعرية ،كما

(  )5الدبلوماسي املختلف  :الدكتور غازي القصييب  2 ،مارس  15 - 1940أغسطس 2010م ،أمساء العبودي،ص.58
(  )6الدبلوماسي املختلف ،أمساء العبودي ،ص.59
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أن اختالف البيئات يولِّّد اختالفًا كبريًا يف الصور واألخيلة ،واألساليب والتعابري ،كما أنه ال ميكن أن ينفصل
عن قضااي أمته ،فهي جتري يف عروقه،ة كجراين الدم.
فهذا القول يدل على أتثر الشاعر ببيئته الداخلية ،وقضاايها ،وكذلك قضااي األمة أمجع ،بل إن انتقاله من
بيئة إىل بيئة ومن قطر إىل قطر يؤثر ذلك يف شعره ،فلقد استطاع غازي القصييب أن يستقي األخيلة من
العامل احلسي.
مصنفات القصييب الشعرية:

غازي القصييب من الشعراء األفذاذ يف اململكة العربية السعودية ،فحياته ذاخرة ابملؤلفات الشعرية ،ومن
ذلك:
-1أشعار كمن جزائر اللؤلؤ 1960م
-2قطرات من ظمأ 1965م
-3معركة بال راية 1970م.
-4أنت الرايض 1977م.
-5احلمى 1982م.
-6ورود يف ضفائر سناء 1987م.
-7مرئية فارس سابق 1990م.
-8عقد من احلجاز 1990م.
-9اللون عن األوراد 1995م
-10قوايف اجلزيرة.
-11يف خيمة شاعر(.)1
-12يف خيمة شاعر(.)2
-13مائة ورقة ايمسني.
-14سحيم 1996م.
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-15حديقة الغروب 2007م.
-16أبيات غزل 1976م.
-17العودة لألماكن القدمية 1985م
-18قراءة يف وجه لندن 1997م.
-19اي فدى انظريك 2001م.
 -20ديوان للشهداء 2004م(.)7
املبحث األول

دوافع احلزن وآليات التعبري عنه

أوالً :دوافع احلزن:

هناك العديد من الدوافع للحزن يف ديوان غازي القصييب "حديقة الغروب" ،ومن ذلك:

-1االغرتاب:

من دوافع احلزن يف ديوان القصييب "حديقة الغروب" االغرتاب ،فالشاعر يشعر ابالغرتاب يف وطنه ،والشعور
ابالغرتاب مشكلة من املشكالت اهلامة يف حياة اإلنسان ،واالغرتاب هو انفصال الفرد أبحاسيسه،
ومشاعره ،وأفكاره ،ومعقداته عن الوضع االجتماعي ،أو عن األفراد اآلخرين ،الذين تربطهم به عالقة ،ومن
شعور القصييب ابالغرتاب قوله:
تركت بني رمال البيد أغنييت
وعند شاطئك املسحور أمساري
إن سألوكي فقويل مل أبع قلمي
()8
ومل أدنس بسوق الزيف أفكاري
( )7غازي القصييب شاعراً ،عمار اجلندي ،جملة اجلوبة ،مركز عبد الرمحن السديري الثقاىف ،عدد2010 ،29 :م ،ص.33
(  )8ديوان حديقة الغروب ،ص.17
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فالشاعر يستشعر الغربة داخل وطنه ،مع أنه مل ينافق ،ومل مياري ،ومل يبع ضمريه ،كما ابعه اآلخرون ،فيشعر
كأنه يعيش وحده بسبب تلك الغربة.

-2رحيل األحبة:

من دوافع احلون يف ديوان" حديقة الغروب" رحيل األحبة ،وهو أمر ابرز وواضح يف الديوان ،فالبعد،
والرحيل ،واإلحساس ابلوحدة بسبب فراق األحبة سببت احلزن للشاعر ،فقال:
عليك سالم هللا ما قست النوى
على كبد مصدوعة تتنهد
أأبكيك يدعوين إىل الدمع مشهد
كئيب وينهاين عن الدمع مشهد
أأبكيك؟ ال أبكيك أكتم يف دمي.
بكائي ويبدو أنين متجلد

()9

-3ضياع العمر:

ما أشج على اإلنسان أن يعرف أن عمره ضاع ،وانفرط عقده منه ،فيهتم لذلك وحيزن على ما فت من
عمره ،ويف هذا يقول القصييب:
أمر على دار املسرة كاسفاً
وكم كنت أتيها ونفسي تغرد
هنا كان يل عمر مجيل ورفقة
()10
كرام وأشعار حسان تردد
اثنياً :آليات التعبري عن احلزن:

هناك العديد من اآلليات اليت استخدمها القصييب يف التعبري عن احلزن ،ومن تلك -1اآلليات التكرار:

( )9ديوان حديقة الغروب ،ص.28-26
( )10ديوان حديقة الغروب ،ص.33
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قال القصييب:
لكنه أشاح عين وامجاً
وضن ابلكالم
()11
وضن ابلسالم
لقد كان اإلحساس ابحلزن دافعاً لتكرار الكلمات ،وكان التكرار للكلمات من آليات التعبري عن احلزن،
فاحلزين مييل إىل تكرار األلفاظ اليت توجد أتثرياً يف نفيه.

-2الصورة الشعرية:

الصورة الشعرية هي" :جمموعة من عالقات لغوية خيلقها الشاعر لكي يعرب عن انفعاله اخلاص ،والشاعر
جديدا ،حني حياول أن يستحدث بني األلفاظ ارتباطات غري مألوفة ،ومقارانت
يستخدم اللغة
استخداما ً
ً
غري معهودة يف اللغ ة العادية املبنية على التعميم والتجريد ،ومن خالل هذه االرتباطات واملقارانت اللغوية
اجلديدة خيلق لنا الشاعر املصور تشبيهاته واستعاراته وكناايته وتشخيصاته"(.)12
وعرفها أمحد علي الدمهان ،فقال" :مفهوم الصورة الشعرية ليست من املفاهيم البسيطة سريعة التحديد ،وإمنا
هناك عدد من العوامل اليت تدخل يف حتديد طبيعتها :كالتجربة ،والشعور ،والفكر واجملاز ،واإلدراك ،والتشابه
والدقة...فهي من القضااي النقدية الصعبة ،وألن دراسة الصورة ال بد أن توقع الدارس يف مزالق يف العناية
ابلشكل أو بدور اخليال ،أو بدور موسيقى الشعرة كما هو يف املدارس األدبية"(.)13
والصورة الشعرية هلا "مكانتها يف النص األديب ،وخباصة الشعر ،فهي اليت تعطيه القدرة على اإلحياء والتأثري،
والشعر يكتسب أمهيته ودوره وغناه من الصور الشعرية؛ ألهنا هي اليت تعطي األلفاظ املؤلفة للغة قدرهتا

( )11ديوان حديقة الغروب ،ص.20
(  )12الصورة الفنية يف شعر مسلم بن الوليد ،د /عبد هللا التطاوي ،ط ،1دار غريب ،القاهرة2..2 ،م ،ص.45
(  )13الصورة البيانية يف املدحة النبوية عند حسان بن اثبت ،محيد قبايلي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة منتوري
قسطنطينية2004 ،م ،ص.3
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ينبوعا ال ينضب لإلمكاانت الداللية
اإلحيائية يف الداللة ،فنرى الكلمات اليت مستها الصورة ،تغدو ً
والصوتية"(.)14
واستخدم القصييب الصورة الشعرية يف التعبري عن احلزن ،ومن ذلك قوله:
اي من طوى األايم برقاً
كاملهر يلهث يف خطاه شهاب
شبه سرعة موت صديقه ،ومضي أايمه ابملهر السريع ،ومن تلك اآللية التشبه انطلق الشاعر؛ ليعرب عن
أحزانه ،وآالمه لفقد صديقه.
وقال أيضاً:
على قمة ترنو إىل البحر ترقد.
()15
كأنك صقر حني حلق يلحد .
شبهه ابلصقر يف حتليقه ،واستخدم القصييب هذه الصورة الشعرية كآلية للتعبري عن احلزن ،حيث إن أجود
الصور الشعرية القائمة على التشبيه ،ففيه إخراج ما ال ّقوة له يف الصفة على ما له قوة فيها.
قال القصييب:
وكان عنيفاً كاحمليط إذا طغا
()16
وكان رقيقاً مثل طفل يهدهد
فالتشبيه يكشف ما خفي من املعاين ،ويربز ما غمض من الصور ،فهو يدين البعيد ،ويسرهم يف ذهن املتلقي
صورة عما يدور احلديث حوله ،فهو "يزيد املعىن وضوحا ويكسبه أتكيدا؛ وهلذا ما أطبق مجيع املتكلمني
من العرب والعجم عليه ،ومل يستغن أحد منهم عنه"(.)17
(  )14التحرير األديب ،د .حسني علي حممد حسني (املتوىف1431 :هـ) ،ط ،5مكتبة العبيكان1425 ،هـ 2004 /م ،ص .382
( )15ديوان حديقة الغروب ،ص.25
(  )16ديوان حديقة الغروب ،ص.28
(  )17الصناعتني ،أليب اهلالل العسكري ،ص .243
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ويعود استخدام القصييب للتشبيه يف التعبري عن حزن حيث إن "للخيال نصيباً كبرياً فيه ،فهو يفنت حىت ال
يقف عند غاية ،وأنه يعمل عمل السحر يف إيضاح املعاين وجالئها ،فهو ينتقل ابلنفس من الشيء الذي
جتهله ،إىل شيء قدمي الصحبة ،طويل املعرفة ،وغري خاف ما هلذا من كثري اخلطر ،وعظيم األثر"(.)18

املبحث الثاين

صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب.
تتوعت صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب ،ويكاد احلزن يسيطر على الديوان ،فلقد مجع
الديوان بني طياته من احلزن أنواعاً شىت ،وصنوفاً متنوعة ،حىت إنه لن يكون من ابب املبالغة إن مسي الديوان

بديوان احلزن ،فهو مفعم ابحلزن من أوله إال آخره ،وكأنه كان متنفس الشاعر بث فيه كل أحزانه ،ولعل
العنوان الديوان رمز لشيوع هذه الظاهرة فيه ،العنوان هو املرآة املصغرة ملا يريده املتكلم ،فهو حيوي أفكار
ومضامني يريد املتكلم أن ينقلها للمتلقني ،وهو عتبة النص للمتلقي ،وأول لقاء مادي بني املرسل واملتلقي،
فهو إشارة خمتزلة ذات بعد إشاري سيميائي؛ قصد حماكاهتا وأتويلها ،فهو نقطة مركزية يتم من خالله العبور
واالنطالق إىل النص ،والعنوان ليست مهتمه وضع املعىن أمام القارئ ،بل هو مشروع للتأويل ،فهو فن
مستقل ،له أصول وضوابط ،وقواعد ،فهو ليس ابلفضلة اليت ميكن أن حتذف بال أتثري ،بل هو يوازي النص
متاماً ،فهو "مرجع يتضمن بداخله العالمة ،والرمز ،وتكثيف املعىن ،حبيث حياول املؤلف أن يثبت فيه قصده
برمته ،فهو النواة املتحركة اليت خاط املؤلف عليها نسيج النص،وهذه النواة ال تكون مكتملة ولو بتذييل
عنوان فرعي ،فهي أتيت كتساؤل جييب عنه النص"(.)19
ولقد كشف عنوان القصيدة عن مدى شيوع ظاهرة احلزن يف ديوان(حديقة الغروب)" ،فالعنوان جسر
تواصلي بني املؤلف والقارئ ،وانشداد املؤلف إىل الكتاب إمنا ينطلق من العنوان ،فهو أول ما يقع بصره
عليه"(.)20
ومن صور احلزن يف ديوان (حديقة الغروب) لغازي القصييب ما يلي:
(  )18علوم البالغة :البيان ،املعاين ،البديع ،أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :هـ) ،ط ،1دار الكتب العلمية ،ص.240
(  )19البنية السردية يف زمن اخليول البيضاء إلبراهيم نصر هللا ،سوسن هادي جعفر ،جملة آداب الفراهيدي ،العدد( ،)2ص.189 ،
(  )20العتبات النصية يف رواية األجيال العربية ،د .سهام السامرائي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ص.61
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احلزن على النفس:
ال شك أن إحساس اإلنسان بدنو أجله أمر غاية يف الصعوبة ،وجيلب على النفس من اهلموم ،والغموم
واألحزان ما ال يعلمه إال هللا ،فيسارع الشعراء إىل راثء أنفسهم ،وهو صورة من صور احلزن على النفس
قدمية ،فلقد رثى مالك ابن الريب يرثي نفسه ،وهو رجل من بين متيم ،وراث أتبط شرا نفسه يرثي نفسه قبل
موته ملا أيقن ابلقتل ،وسلك غازي القصييب مسلك هؤالء الشعراء ،فكتب يرثي نفسه:
مخس وستون يف أجفان إعصار
أما سئمت ارحتاالً أيها الساري
أاي رقيقة دريب لو لدي سوى
عمري لقلت فدى عينيك أعماري
أحببتين وشبايب يف فتوته
()21

وما تغريت واألوجاع مساري
حزن الشاعر على نفسه ،وذلك حينما أحس بدنو أجله ،وقرب هناية حياته ،حيث بلغ من العمر مخساً
وستني سنة ،فراح خياطبها ويسأهلا ،أمل تسأمي التنقل والرتحال من بلد إىل بلد ،وأهنا مل تتغري على طول
عمره ،فقد أحبته يف فتوة شبابه ،ومل تتغري ملا كرب ،وبلغ به السن ما بلغ ،وراث الشاعر نفيه ألهنا أقرب األشياء
إليه(.)22
فلقد أحس الشاعر ابالكتفاء عن احلياة ،وأن رحيله حان ،وعليه أن يودع من حوله ،وهذا شعور جيعل
اإلنسان يشعر ابلغربة فيه هذه احلياة ،فتسيطر عليه روح احلزن.

احلزن على فراق احملبوب:

( )21ديوان حديقة الغروب ،ص.15-13
(  )22املذاهب األدبية يف الشعر احلديث جلنوب اململكة العربية السعودية ،علي علي مصطفى صبح ،هتامة -جدة-اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1404هـ 1984 -م ،ص .302
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احلزن ،والتأسف على فراق احملبوب من املوضوعات الشعرية اليت راقت للشعراء قدمية ،وحديثاً ،حىت كان
الشعراء يفتتحون قصائدهم ابلبكاء على األطالل ،واحلزن على فراق األحبة ،وقد كان من أمناط احلزن
وصوره يف ديوان(حديقة الغروب) للقصييب احلزن على فراق احلبيب ،فقال:
سنندم إذ تفرقنا الليايل
()23
وهل أتيت الندامة ابلندمي
يقول أبن الفراق للمحبوب يرتك يف القلب أملا ،وحزانً ،يعقبه ندامة على الفراق ،فال ندامة بدون حزن،

ولكن لن جيدي احلزن ،والنجم شيئاً ،فهيهات أن أييت احلزن والندم ابحملبوب ،ولقد "فاض الشعر بوجدان
وعرب عن لظى مشاعره املتأججة من لوعة الفراق"(.)24
الشاعر الصادق ،ر
حزن بسبب معناته يف وطنه:

ما أشد حزن اإلنسان عندما يعاين يف وظنه ،ويضيق عليه ،فلقد عاىن القصييب يف وطنه ،حىت أنه منع بيع
بعض كتبه يف داخل وطنه ،وهذا يرتك يف نفس الشاعر آملاً ،وجيعله حيزن مما هو فيه ،فقال القصييب يبث
أحزانه:
تركت بني رمال البيد أغنييت
وعند شاطئك املسحور أمساري
إن سألوكي فقويل مل أبع قلمي
()25
ومل أدنس بسوق الزيف أفكاري
فالشاعر خياطب بالده ،وهو يشعر ابحلزن من جراء ما حيدث له ،وما يشعر به من غربة ،وما يتعرض له
من نقد ،فهناك أانس "ال حيبون له اخلري؛ مما جيعله يشعر ىف عمق ابلغربة بني أهله وذويه وعصاابته ،ويهوله
ذلك ويقلقه ويفزعه .وإنه ليوغل يف فهم الناس فيشعر بغري قليل من قلق النفس وضيق الصدر"( ،)26وما
(  )23ديوان حديقة الغروب ،ص.62
(  )24املذاهب األدبية يف الشعر احلديث جلنوب اململكة العربية السعودية ،علي صبح ،ص .61
( )25ديوان حديقة الغروب ،ص.17
( )26اتريخ األدب العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر ،الطبعة :األوىل1995 - 1960 ،م.244 /6 ،
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حيزنه أكثر أنه مل يبع قلمه يف يوم من األايم ،فلم ميالق ،ومل يداهن ،وإمنا كان رجل املواقف ،كما أن مل يدنس
أفكاره وأقواله يوماً ما بقول الزور ،وزيف اآلراء،
احلزن بسبب املعصية:

ومن صور احلزن يف ديوان(حديقة الغروب) احلزن بسبب املعصية ،وهو دليل على الندم على ما فرط اإلنسان
يف جنب هللا تعاىل ،وهو من شروط التوبة ،أن حيزن اإلنسان على ما فاته من طاعة هللا جل وعال ،وأن يندم
على ذلك ،وأن يستغفر هللا عما جنت يداه ،وقد توجه القصييب إىل ربه يطلب منه العفو واملغفرة عما بدر
منه من ذنوب ،ومعاص ،فتوجه إىل ربه يناديه:
اي عامل الغيب ذنيب أنت تعرفه
وأنت تعلم إعالين وإسراري
وأنت أدرى إبميان مننت به
()27

على ما خدشته كل أوزاري
فهو يناجي ربه أبنه عامل ابسر وأخفى ،وأنه هللا حميط مبا ارتكبه من ذنوب ،وما جنته يداه من خطااي ،فهو
يطلب منه ويرجوه أن يتجاوز عن خطاايه ،فهي تؤرقه ،وتضيق صدره ،وحتزن نفسه ،فراح يبث أحزانه لربه
جل وعال ،منطلقاً من قوله تعاىل{ :أمن جييب املضطر إذا دعاه ،ويكشف السوء ،وجيعلكم خلفاء األرض،
أإله مع هللا ،قليال ما تذكرون} [النمل]62 :
احلزن على ما أصاب األمة:

الشاعر ال يعيش بعيداً عن مصاابت األمة ،وما جيري على أراضها من أحداث موجعة ،حمزنة مؤملة ،ولذلك
جند القصييب حيكي آالم األمة ،وأحزاهنا ،ومصاهبا ،حيث تركت تلك اجلراحات يف األمة أثرها فيها ،فحزن
ملا أصاهبا من آالم ،فقال:
والح يل بدر الرايض شاحباً
عيونه مناجم الدموع
( )27ديوان حديقة الغروب ،ص.18
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ووجه خارطة الكدر
قلت له ماذا دهاك اي قمر؟
أجابين بدر الرايض غاضباً
أما ترى اجلراح
والصغار امليتني
()28
والدخان والشرور
لقد أثر احلزن على بدر الرايض ،حىت شحب لونه ،وحنل جسمه ،وتغريت مالحمه ،فهو غضبان ملا حيدث
يف األمة هنا وهناك من قتل هنا وهناك ،وقتل لألطفال ،الذين ال ذنب هلم ،وتفجري البيوت ،وغري ذلك.

احلزن على موت األصحاب:

الصداقة :عالقة اجتماعية وثيقة تقوم على مشاعر احلب ،واجلاذبية املتبادلة ،بني شخصني أو أكثر ،ومتيزها
عدة خصائص من بينها :الدوام النسيب ،واالستقرار ،والتقارب العمري يف معظم احلاالت بني األصدقاء،
مع توفر قدر من ا لتماثل بينهم فيما يتعلق بسمات الشخصية ،والقدرات الفعلية ،والتفضيالت ،واالجتاهات،
والقيم ،والظروف االجتماعية ،وهذه الروابط اليت ختلقها الصداقة جتعل الصديق يشعر ابحلزن واألسى لفراق
صديقه ،ويسكب عليه دموعه ،يقول القصييب يف موت أحد أصدقائه.
عليك سالم هللا ما قست النوى
على كبد مصدوعة تتنهد
أأبكيك يدعوين إىل الدمع مشهد
كئيب وينهاين عن الدمع مشهد
أأبكيك؟ ال أبكيك أكتم يف دمي.
()29
بكائي ويبدو أنين متجلد
( )28ديوان حديقة الغروب ،ص.21-19
( )29ديوان حديقة الغروب ،ص.28-26
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يصف الشاعر أحاسيسه ومشاعره جتاه فقده لصديقه ،وأن كبده كادت تتفطر من شدة احلزن ،فهي وإن
كان يتظاهر أمام الناس ابلتجلد والصرب لفراقه ،ولكنه يكتم يف نفسه دموعه.
وقال القصييب أيضاً:
اي أعز الرجال يعرف قليب
أن محل الفراق عبء ثقيل
ولياليه موحشات شكول
وأماسيه رنة وعويل
ال أطيق الدموع حىت تسيل
هذه سنة احلياة غروب
()30
وشروق ومنزل ورحيل
يصف الشاعر صديقه أبنه من أعز من يعرفه قلبه ،وأن فراقه سبب له محالً ثقيالً ،وأصبح يكابد الليل،
فلقد أصبحت لياليه موحشة؛ حيث أحس بعد فراقه بلوعة الوحدة ،فهو الذي كان يذهب للتسامر معه،
يبث له أحزانه ،ويشكو له مهومه ،فقد فارق احلياة ،فال جيد من يسلوه ،أو خيفف عنه ،لقد حزن عليه حىت
أصبح ال يطيق نزول دموعه على خديه ،ويصرب نفسه أبن املوت سنة احلياة ،وبدأ ابلغروب إشارة إىل النهاية؛
ألهنا موطن االهتمام ،وهي املناسبة للمقام ،فاملقام مقام موت ،مث ثىن ابحلياة ،وهكذا جند أن احلزن على
األصدقاء صورة من صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب.
احلزن على ماضي األايم:

األايم دول ،واإلنسان يعيش أفراح وأتراح ،وال يوجد إنسان يكون سعيداً على طول اخلط ،أو حزيناً طوال
حياته ،والشاعر كأي إنسان يعرض له يف حياته من املصائب ما يكون سبب يف جلب اهلموم واألحزان،
ولقد مر القصييب يف حياته ابلكثري من احملطات ،واليت تعرض فيها لكثري من املواقف احملزنة ،فراح يشكو بثه
وحزنه من خالل شعره ،فقال:
( )30ديوان حديقة الغروب ،ص.71-69
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أمر على دار املسرة كاسفاً
وكم كنت أتيها ونفسي تغرد
هنا كان يل عمر مجيل ورفقة
()31
كرام وأشعار حسان تردد
يتذكر الشاعر أايم السمر ،والسرور ،وكيف كان يف هذه األايم فرحاً مسروراً يغرد كما تغرد العصافري ،حيث
الرفقة الصاحلة ،وأصدقاء العمر ،عاش عمراً مجيالً ،وأوقااتً سعيدة ،ولكن أين هي اآلن ،إن تذكر هذه األايم
يصيبه ابهلم واحلزن ،حيث ولت وأدبرت ،فلم يبق منها سوى الذكرى.

احلزن لفراق األخت:

مما هو معلوم أن األخت هلا مكانة عظيمة ،ومنزلة كبرية يف نفس األخ ،فهي األم ،وهي مصدر احلنان،
وهي موطن بث اهلموم واألحزان ،وهي خزانة األسرار؛ لذا فإن فقد يكلم النفوس ،ويصدع األحشاء ،وجيعل
القلب يغلي كاملرجل من شدة األسى واحلزن عليها ،وهذا ما نلحظه على شاعران القصييب عندما فقد أخته،
فقال فيها:
اختاه
وجهك ابرد
وأان أقبله وتلسعه الدموع
ويرجع الطفل املبعثر يف السنني
كم كنت ضاحكة وابكية
واثئرة وهادئة
()32
وحانية وقاسية

( )31ديوان حديقة الغروب ،ص.33
( )32ديوان حديقة الغروب ،ص.36-35
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يناديها وكأهنا جبواره ،فحذف حرف النداء حىت ال يكون بينها وبني ندائها واسطة ،وهذا يدل على القرب
الشديد ،مث يصور املوقف الرهيب ،واملهيب عندما قبل وجهها بعد الوفاة ،ودموعه تنسكب من عينيه على
فراقها ،واستخدم تقنية التضاد متذكراً مواقفها ،وكيف أهنا مجعت بني املتناقضات ،فكانت حانية ،وهي يف
نفس الوقت قاسية ،حىت تشد من عوده ،وتعلمه قوة التحمل ،وقد عاين القصييب من فراق أخته لوعة وحرقة
على فراقها ،فجاءت عباراته الشعرية مصورة هلذا احلزن أبلغ تصوير.
و"احلزن على الذاهب املفقود إمنا هو زفرة من زفرات احلب ،أو نفثة من نفثات الوفاء"(.)33
احلزن على أخيه عادل:

من صور احلزن يف ديوان(حديقة الغروب) احلزن على فقد األخ ،واألخ هو السند يف احلياة ،واحلزن على
فراق اإلخوة وراثئهم أمر توارثه الشعراء قدمياً ،وحديثاً ،فالشاعر إن مل حيزن لفراق أخاه ،فلمن حيزن؟ جاء
يف األثر "قدم لقمان من سف ٍر فلقى غالماً له فقال له فعل أيب؟ قال مات قال ملكت أمري فما فعلت

أمي؟ قال ماتت قال ذهب مهي قال فما فعلت أخيت؟ قال ماتت قال سرتت عوريت ،قال فما فعلت امرأيت؟
قال ماتت قال جدد فراشي قال فما فعل أخي؟ قال مات قال :أوه انقطع ظهري"(.)34
قال القصييب يبكي أخاه عادل:
أخي رب جرح يف األضالع ال يهدا
أعانقه والليل ميطرين سهدا
واستصرخ الذكرى فتسكب صاهبا
أخي لست أدري أي سهامك قاتلي
()35
غيابك أم أين بقيت هنا فرد

(  )33النظرات ،مصطفى لطفي بن حممد لطفي بن حممد حسن لطفي املْنـ َفلُوطي (املتوىف1343 :هـ) ،دار اآلفاق اجلديدة ،الطبعة :الطبعة األوىل
َ
1402هـ1982 -م.88 /3 ،
(  )34ديوان املعاين ،احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري (املتوىف :حنو 395هـ) ،دار اجليل – بريوت.184 /2 ،
(  )35ديوان حديقة الغروب ،ص.48-47
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تعود القصييب عند راثء إخوته كما سبق ذلك يف راثء أخته أن يناديه بلفظ أخ ،كما اندى أخته من قبل
بلفظ أختاه ،ودائماً يف مثل هذه املواقف ما حيذف حرف النداء معرباً بذلك عن شدة قربه من املنادي،
حىت أنه ال يسمح لنفسه ابستخدام الواسطة بينه وبينه ،مث يصف شدة حزنه على أخيه ،وكيف أثر فيه،
لقد وصل اجلرح بسبب موته إىل أضالعه ،مث وصفه ابلدميومة ،فهو جرح ال يهدأ من شدة ،مما يدل على
أن حزنه على أخيه حزن حار وشديدـ وأنه أحدث له شرخ يف صدره ،مث يتساءل الشاعر ،خماطباً أخاه عادل
الذي مات عله جيد عنده جوابً ،وأىن له ذلك؟ فيقول له ،وهللا ال أدري أي سهامك قتلتين هل فراقك هو
الذي كان قاتلي ،أم ألين أصبحت بعدك وحدى ،بال أنيس ،وكالمها مؤد لنتيجة واحدة ،وهي أنه فقد
أخاه ،وأصبح يف هذه احلياة فرداً ،وشبه فراقه ابلسهام القاتلة ،وهكذا جنده يستخدم الصورة الفنية يف جتسيد
املشاعر واألحاسيس ،وتقريبها لألذهان ،من خالل عرض املعقوالت يف صورت احملسوسات ،فيستطيع
املتلقي تصور عظم الفاجعة ،وحجم املأساة اليت يعاين منها الشاعر بسبب فقده ألخيه.
وقال القصييب أيضاً حزان على أخيه:
بكيت أخي حىت ثوى الدمع يف احلشا
وأجهش صدر اصطلى نوحه وجدا
فمن أجله الدمع الذي سد حمجري
()36
ومن أجله الدمع الذي استوطن الكبد
يقول أبنه بكى أخاه حىت طال مقام دموعه يف أحشائه ،وحزن قلبه ،حىت كأنه حلم صلته النار ،من شدة
وجده وحزنه على أخيه ،فما سكب الدموع اليت سدت حمجر عينيه ،ومن أجل أخيه أسكب دموعه اليت
سكنت من كثرهتا يف كبده ،هذه املبالغة يف الوصف للحالة اليت وصل إليها القصييب ،ودرجة احلزن ،والوجد
اليت سيطرت على مشاعره ،وأحاسيسه ،حىت إن احلزن اختذ من كبده ،وأحشائه مسكناً له.
احلزن على أحداث لبنان:

(  )36ديوان حديقة الغروب ،ص.51-50
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لبنان بلد شقيق ،ولقد جرت فيها بعض األحداث الدامية ،قتل فيها األطفال ،ورمل فيها النساء ،وقد حزن
على تلك األحداث املسلمون يف مجيع أحناء العامل ،ومعلوم أن الشعراء جيارون األحداث ،ويتأثرون مبا جيري
حوهلم ،وقد كان القصييب ممن أتثر بتلك األحداث ،فراح ينعي لبنان ،ويقول:
ويف كل يوم متوت وحتيا
متوت وحتيا
كأنك وحدك خل احلياة
وعشق املمات
ويف كل يوم جنيئك
حنتضن الطفل يف مهده
()37
مث نتلو عليه طقوس الوفاة
شبه لبنان وما جرى هبا من أحداث إبنسان ميوت يف يوم وحييا يف يوم آخر ،كأهنا الوحيدة صديقة احلياة،
وعاشقة املمات ،ففي كل يوم يستقبلون مولوداً جديداً ،مث ما يلبسوا أن يودعوا طفالً آخر اجرتفته األحداث،
فمات ،وهنا بعرب الشاعر عن مدى أساه ،وحزنه ،ولوعته على هؤالء األطفال األبرايء ،الذين ال ذنب هلم
فيما جيري.
احلزن على تفرق األصحاب واألحباب:

يكرب اإلنسان يف هذه الدنيا ،ينفض األصحاب واألحباب من حوله ،فمنهم من ختطفته يد املنااي ،ومنهم
من هو مشغول يف عمله ،وحياته ،وهكذا جيد نفسه وحيداً يعيش يف غربة ،وينظر عن ميينه وعن مشاله ،فال
جيد أمامه سوى مفارقة احلياة ،وهذا ما أحسه القصييب ،فنجده يبث أحزان ذلك الفراق من خالل شعره،
فيقول:
تفرق أصحاب الطريق فال أدري
أمامي سوى اللحد الذي حيضن اللحدا
( )37ديوان حديقة الغروب ،ص.42-41
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على كل قرب من دموعي قطرة
وقافية تفدي املودع لو يفدى
أصون عن األنظار دمعي ورمبا
()38
متاسك من هدت قواعده هدا
يصف الشاعر حاله ،وكيف أن الرفقاء ،واألحباب قد تفرقوا ،فال جيد أمامه سوى قرب حيتضن رفقاء الدرب،
فعلى كل قرب سكب دموعه حزنه على فراق رفيقه ،كما أنه راثه من شعره مبا أفاض هللا عليه ،وهو وإن كان
يتظاهر أمام الناس ابلتماسك ،والوقة ،إال أنه من شدة حزنه ،وأسفه على رفقائه ،قد هدت قواعد جسمه،
فهو ظاهره التماسك ،وابطنه الضعف واخلور من احلزن.
وقال:
إليك عظيم العفو أشكو مواجعي
بدمع على مرأى اخلالئق ال جيري
ترحل إخواين فأصبحت بعدهم
()39
غريباً يتيم الروح والقلب والفكر
لعل الشاعر يتمثل قول هللا –عز وجل -الذي حكاه عن نيب هللا يعقوب –عليه الصالة والسالم{ :-قال
إمنا أشكو بثي وحزين إىل هللا ،وأعلم من هللا ما ال تعلمون} [يوسف ،]86 :فتوجه القصيب إىل ربه يطلب
منه العفو واملغفرة ،ويتوجه إليه يشكو إليه أحزانه ،وآالمه ،فهو ال يظهر دموعه أمام الناس ،ولكنه يبذهلا
مدرارة فيما بينه وبني ربه -جل وعال -حزانً على رحيل اإلخوان ،مث يصف حاله بدقة مستخدماً أسلوب
التشبيه ،فشبه نفسه ابليتيم ،ومهما كتب الكتاب ،وحتدث الشعراء عن إحساس اليتم لن يستطيعوا وصفه
كما حيس به اليتيم ،كما أنه ليس يتم األب ،بل هو يتيم الروح ،والقلب ،والفكر ،وهكذا جند ففقد األحباب
يولد حزانً عميقاً يف نفس الشاعر ،قد نلمس فيه بعدا واغرتاابً بدا واضحاً يف األبيات.
(  )38ديوان حديقة الغروب ،ص.48
(  )39ديوان حديقة الغروب ،ص.66
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وكأنه يتمثل قول الشاعر:
وإن كان فيها أسريت وهبا أهلي
وإين غريب بني بست وأهلها
()40
وما غربة اإلنسان يف غربة النوى ولكنها وهللا يف عدم الشكل
ولقد متيز شعر احلزن يف ديوان الغروب للقصيب مبا يلي:
 -1غلبة اجلانب الوجداين على املضمون الشعري ،حبيث تبدو العاطفة أوضح خيط يف نسيجه ،أو حبيث
متثل أهم ما عند الشاعر ،وأبرز ما حياول نقله إىل اآلخرين.
 -2غلبة طابع احلزن على تلك العاطفة ،حبيث تصدر عن أسى ومرارة حينًا ،وعن أيس واستسالم حينًا،
وتثري الشجن واحلزن يف كثري من األحايني.
 -3فردية النزعة حبيث يعرب الشاعر -يف األعم األغلب -عن أحاسيسه هو ،ويهتم هبمومه الفردية ،ولواعجه
الذاتية وشئونه اخلاصة على وجه العموم.
ويتضح مما سبق أن ديوان (حديقة الغروب) من امسه يدل على شيوع ظاهرة احلزن فيه ،فالغروب رمز األفول،
واحلزن ،واألسى ،وغري ذلك من الدالالت غري السارة ،فغروب الشمس أييت الليل ،والليل بيت املصائب
واألحزان ،وقد شاعت ظاهرة احلزن يف الديوان ،وجاءت على أمناط وصور خمتلفة ،فلقد حزن الشاعر على
فقدان أخته ،وأخيه ،وفقدان األصدقاء ،كما حزن على فراق األحبة ،وتفرقهم ،وحزن واهتم لألحداث اليت
تقع يف بالد املسلمني ،وما يرتتب عليها من مصائب جسام ،وكذلك حزن على ما اقرتفه من ذنوب ومعاص،
وعلى ما فرط يف جنب هللا –جل وعال -حىت أنه ختم ديوانه ابحلزن ،فقال:
اي أعز الرجال انتصف الليل
كالان يف صبحه مشغول
من قريراً لديك حزين وضحكي
()41
فعلى أي جانبيك متيل؟
(  )40جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري (املتوىف518 :هـ) ،احملقق :حممد حمىي الدين عبد احلميد ،دار املعرفة -
بريوت ،لبنان.83 /2 ،
( )41ديوان حديقة الغروب ،ص.78
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ومن خالل هذه اخلامتة نستطيع أن ندرك كيف ربط الشاعر ختام الديوان مبطلعه ،فجاءت القصائد ذات
ارتباط وثيق ببنية القصيدة معنوايً ،وأًسلوبياً ،فتعانقت مع عتبات النص األخرى؛ إلنتاج املزيد من الدالئل
الشعرية يف النص ،فعتبات النص ما هي إال حلقات يسلم بعضها اآلخر؛ فال ميكن الفصل بينها ،فمطلع
القصدية له ارتباط وثيق ابخلامتة ،فألن كان املطلع مفتاح القصيدة ،فإن اخلامتة هي قفلها ،فهي " آخر ما
(.)42
ينتهي إىل السمع ،ويرتدد صداه يف األذن ،ويعلق حبواشي الذكر"

(  )42جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي (املتوىف1362 :هـ) ،اشرفت على حتقيقه وتصحيحه :جلنة
من اجلامعيني ،مؤسسة املعارف ،بريوت.39 /1 ،
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املبحث الثالث

مجاليات اللغة يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب
حظي ديوان (حديقة الغروب) ابلكثري من اجلماليات اللغوية ،واليت أثرت معاين األبيات ،ومن ذلك:

التكرار:

التكرار هو" :أَحد املصـادر التـي تصدر منها املوسيقى الشعرية الداخلية ،إذ ال يقوم التكرار فقط على جمرد
تكرار اللفظة يف السياق الشـعري ،وإمنا مـا ترتكه هذه اللفظة من أثر انفعايل يف نفس املتلقي ،وبذلك فإنه
يعكس جانباً من املوق ف النفسـي واالنفعايل ،فكل تكرار حيمـل فـي ثنايـاه دالالت نفسية وانفعالية خمتلفة
تفرضها طبيعة السياق الشعري ...وقد التفت الشـعراء إلـى ظاهرة التكرار من خالل إعادة ألفاظ ووحدات
صوتية معينة جتعل النص الشعري حيفل ابإليقاعات املنوعة ،اليت تغنـي اجلانب اإلحيائي والتعبريي فيه"(.)43
والتكرار قد يكون للحروف ،وقد يكون للكلمات:

تكرار احلروف:

قال ابن جين " :فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث ,فباب عظيم واسع ,وهنج متلئب
املعرب هبا عنها ,فيعدلوهنا
عند عارفيه مأموم ،وذلك أهنم كثريًا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث ر
هبا وحيتذوهنا عليها ,وذلك أكثر مما نقدره ،وأضعاف ما نستشعره"(.)44
ومن تكرار احلروف يف ديوان(حديقة الغروب):
أحببتين وشبايب يف فتوته
كرر الشاعر حرف الباب أربع مرات ،وحرف الباء من احلروف السهلة يف النطق ،وهو حرف شفوي؛
خلروجه من الشفتني ،وهنا عالقة بنني حرف الباء ،واملعىن املراد من النص ،فلقد اختار أخف احلروف للتعبري

(  )43مجالية التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شعر أمحد مطر ،بوقريط طيب ،جملة مقاليد ،عدد2016 ،11 :م ،ص.123
( )44اخلصائص ،عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :هـ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة .159 /2 ،
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عن أحزانه ،فال "ميكن أن يوجد أي معىن بدون صوت يعرب عنه ،فال تستطيع اللغة التعبري بشكل دقيق عن
مكنوانهتا اخلفية دون إيقاع صويت"(.)45
وقال القصييب:
نعمت حبلم رمته ليس ينقضي
سالم على احللم الذي يتبدد
كرر الشاعر حرف امليم ،وهو من احلروف الشفوية ،ومن صفاته :اجلهور ،والتوسط ،واالستفال ،واالنفتاح،
والغنة.
والتكرار الذي ارتكز عليه الشاعر يعمل على زايدة يف األداء ،وحالوة يف املعىن ،والنغم.

الثنائية الضدية:

"تتعامل الثنائيات مع النص تعامالً استكشافياً ال تعامل إحصائيات ،أو تركيبات بالغية ،وأغراض شعرية،

فالثنائيات حتكم األدب وحتكم احلياة قبله ،ويعتمد الفكر عامة يف نشاطه على الثنائيات الضدية ،وحوار
احلدود املتقابلة واملتباينة ،وهو ما يسمى الفلسفة اجلدلية ،أو الدايلكتيك ،وتكشف الثنائية عالقة شبه
التضاد بني طريف الثنائية ،وتدرس ما يظهر يف النص وما خيفى فيه ،تنشأ الثنائيات الضدية بني الوحدات
اخلطابية من خالل تعاكس البُىن املشكلة للنص على مستوى الدال اللغوي(املرئي) ومن خالله يظهر النوع
األول من أنواع الثنائيات الضدي ة ،أو ما يسمى ابلتضاد احلسي أو الصريح ،أما النوع الثاين فهو 4التضاد
املعنوي اخلفي من خالل السياق الرتكييب والداليل"(.)46
"هذه الثنائيات قد تزيد من تكثيف الصور ،وتعكس حالة االنفعال العاطفي القصوى ،وشدة التوتر يف
االنفعال املكبوت ،فإذا كان التضاد الظاهري يف لفظتني يكشف املعىن ويقويه (والضد يظهر حسنه الضد)،
فإن تضاد البنية يضيء الرؤية ويكشف أبعادها عرب توتر العالقات ،وتداخلها يف سياق جديل يتسم ابلصراع

( )45اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة :بنية التكرار عند البيايت منوذجا ،هدى الصحناوي ،جملة جامعة دمشق ،العدد(2014 ،)2-1م، ،
ص.100
(  )46الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،رق ية شروانة ،جملة منتدى األستاذ ،املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار قسنطينة ،عدد:
2014 ،14م ،ص.248
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حتت السطح ،مما مينحنا عنصر املفاجأة بكسر املألوف ،واالندهاش مبا مل يكن متوقعاً ،وهو جيعل البصر
أكثر حدة ،والذهن أقوى تركيزاً"(.)47
"إن الثنائية الضدية وسيلة من الوسائل الفنية اليت حتقق للقصيدة إيقاعها الداليل ،وتفتح أمام املتلقي
فضاءات جديدة ،وترتك للخيال أن يراتد آفاقاً رحبة؛ مما جيعل العبارة الشعرية يف هذا األسلوب قابلة لقراءات
متعددة"(.)48
قال القصييب:
وكان عنيفاً كاحمليط إذا طغا
()49
وكان رقيقاً مثل طفل يهدهد
هذه الثنائية الضدية بني األلفاظ :عنيفاً /رقيقاً تكشف الشخصية ،وتعرف مكنوانهتا ،كما أن هبا تتميز
األشياء ،فالضد يزيد يف ضده ،ويبدي ما خفي منه ،ولذلك قالوا :وبضدها تتبني األشياء( ،)50فاملضادة
بحه.
هي اليت تُ ُ
سن الشيء وقُ َ
ثبت ُح َ
و"للثنائيات الضدية دور كبري يف التعبري ويف اإلقناع ؛ فمـن وسـائل اإلقنـاع احلجــة العقليــة القائمــة علــى
االســتدالل واملقارنــة بــني املتناقــضني لتبيــني املفارقــة الــشاسعة بينهمــا ،فتعمــل الــنفس علــى االتــصاف
ابإلجي ــايب احلــسن والنفـور مـن الـسليب القبـيح ،أو علـى األقـل ت ِّ
ظهـر هـذه املقارنـة ميـزةَ الـشيئني  .فاجلدل
واحلجاج والربهان كلّها حتتاج إلـى التـضاد  ،وإلـى الـربط واملقارنـة بـني املتناقضني  .فالربط بني األشياء املتنـافرة
يثيـر العواطـف األخالقيـة واملعـاين الفكرية يف املتلقـي"(.)51
وقال القصييب:
(  )47الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،شروانة ،ص.252
(  )48الثنائية الضدية يف شعر احلطيئة ،صالح أمحد ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  /جامعة اببل ،العدد2019 ،42 :م،
ص.759
(  )49ديوان حديقة الغروب ،ص.28
(  )50لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،دار صادر –
بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.482 /1 ،
(  )51الثنـائيات الضدية يف لغة النص األديبّ بني التوظيف الفين والذوق اجلمايل ،علي زيتونة ،جملة جامعة الوادي ،ص.161
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عهدك أتب الدمع كرباً وترتضي
ساهم التضاد بني أتىب/ترتضي يف توظف إيقاع واحد ،حيقق التناظم ،والتناغم ،والتناسب فهو حجة مجالية
إقناعية ،تزيد من تكثيف الصور ،وتعمل على عكس احلالة االنفعالية القصوى ،وشدة التوتر يف االنفعال
املكبوت ،فالتضاد بني لفظتني يكشف املعىن ،ويقويه ،كما أنه يضيء الرؤية وكشف أبعادها ،ومينح األسلوب
عنصر املباغتة ،واملفاجأة ،واالندهاش ،وكسر املألوف(.)52
وقال القصييب:
وتصدق والدنيا عدوة صدقها
تكابد والكذاب ابلكذب يسعد
هذه الثنائية :تصدق /الكذب -يف القصيدة -تكشف عن وجود التنوع ،وأن الوجه اآلخر منك كل شيء
قائم ،فكما توجد الظلمة يوجد النور ،وكما توجد الشكاية ،يوجد الرجاء ،واألمل ،فهي دعوة إىل توسع
األفق ،وإبعاد النظر ،وإقصاء النظرة األحادية لألشياء.
إن "الثنائيات الضدية تولد فضاء مآزراً للنص ،إذ جتتمع مجلة عالقات زمانية ومكانية ،وفعلية أبزمنة خمتلفة،
فتلتقي هذه العالقات على أكثر من حمور ،تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازى ،فتغين النص ،وتعدد إمكانيات
الداللة فيه ،فالتضاد الفعلي واالمسي يشكل عاملاً من جدل الواقع والذات يف صراعها مع احلياة ،ووفرة
الثنائيات يف النص األديب دليل انسجام إيقاعاته ،وانفتاحه على أكثر من حمور ،فيمكن أن نعثر على جمموعة
أنساق متضادة يف النص األديب الواحد تضفي عليه مزيداً من احليوية واحلركة ،هذه األنساق املتضادة ذات

صلة ابلكون الذي تصوره سواء أكان ذلك األمر ابلتضاد أم ابلتكامل؛ لذا جتتمع فيها اخلصائص
اجلمالية"(.)53
وقال القصييب:
من اإلعصار جئت أم من النسيم؟
(  )52الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،شروانة ،ص.129
(  )53الديوب ،مسر ،الثنائية الضدية :دراسات يف الشعر العريب القدمي ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة2009 ،م ،ص.7

143

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

وانري أنت أم برد النعيم؟
سامهت الضدية :اإلعصار/النسيم ،النار /النعيم يف كشف معاين النص ،وإكسابه موسيقى ترتك يف النفس
أثراً عميقاً.
وبناء على ما سبق يتبني أن ديوان حديقة الغروب متيز جبماليات لغوية عديدة ،مما أكسبه مجال املبىن مع
مجال املعىن.
اخلامتة
النتائج:
هناك العديد من الدوافع للحزن يف ديوان غازي القصييب "حديقة الغروب" ،ومن ذلك :االغرتاب ،ورحيل
األحباب ،وغري ذلك.
هناك العديد من اآلليات اليت استخدمها القصييب يف التعبري عن احلزن ،ومن تلك التكرار ،والصورة الشعرية.
احلزن هو :عبارة عما حيصل لوقوع مكروه ،أو فوات حمبوب يف املاضي.
تنوعت صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب ،ويكاد احلزن يسيطر على الديوان ،فلقد مجع
الديوان بني طياته من احلزن أنواعاً شىت ،وصنوفاً متنوعة.
شاعت ظاهرة احلزن يف الديوان ،وجاءت على أمناط وصور خمتلفة ،فلقد حزن الشاعر على فقدان أخته،
وأخيه ،وفقدان األصدقاء ،كما حزن على فراق األحبة ،وتفرقهم ،وحزن واهتم لألحداث اليت تقع يف بالد
املسلمني ،وغري ذلك.
ديوان حديقة الغروب متيز جبماليات لغوية عديدة ،مما أكسبه مجال املبىن مع مجال املعىن.
التوصيات:

-1ديوان حديقة الغروب أرض بكر حتتاج إىل مزيد من الدراسات.
-2ميكن دراسة العالقات االجتماعية يف ديوان حديقة الغروب.
-3كما ميكن عمل دراسة حول مجاليات السرد يف ديوان حديقة الغروب.
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-4كما توصي الدراسة بعمل دراسة حول أبعاد الشخصية يف ديوان حديقة الغروب.
املصادر واملراجع
 -1اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة :بنية التكرار عند البيايت منوذجا ،هدى الصحناوي ،جملة جامعة
دمشق ،العدد(2014 ،)2-1م،
 -2البنية السردية يف زمن اخليول البيضاء إلبراهيم نصر هللا ،سوسن هادي جعفر ،جملة آداب الفراهيدي،
العدد( ،)2ص.189 ،
-3اتريخ األدب العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر ،الطبعة :األوىل- 1960 ،
1995م.
-4التحرير األديب ،د .حسني علي حممد حسني (املتوىف1431 :هـ) ،ط ،5مكتبة العبيكان1425 ،هـ /
2004م
-5التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،احملقق :ضبطه وصححه
مجاعة من العلماء  ،دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م.
-6الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،رقية شروانة ،جملة منتدى األستاذ ،املدرسة العليا
لألساتذة آسيا جبار قسنطينة ،عدد2014 ،14 :م.
 -7الثنـائيات الضدية يف لغة النص األديبّ بني التوظيف الفين والذوق اجلمايل ،علي زيتونة ،جملة جامعة
الوادي.
 -8الثنائية الضدية يف شعر احلطيئة ،صالح أمحد ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية /
جامعة اببل ،العدد2019 ،42 :م ،ص.759
 -9مجالية التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شعر أمحد مطر ،بوقريط طيب ،جملة مقاليد ،عدد:
2016 ،11م.
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-10جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي (املتوىف:
1362هـ) ،اشرفت على حتقيقه وتصحيحه :جلنة من اجلامعيني ،مؤسسة املعارف ،بريوت.
-11اخلصائص ،عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :هـ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة.
-112ديوان املعاين ،احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري (املتوىف :حنو
395هـ) ،دار اجليل – بريوت.
 -13الديوب ،مسر ،الثنائية الضدية :دراسات يف الشعر العريب القدمي ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،وزارة
الثقافة2009 ،م
-14الشعر والشعراء ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :هـ) ،ط ،1دار احلديث ،القاهرة،
1423هـ.
 -15الصورة البيانية يف املدحة النبوية عند حسان بن اثبت ،محيد قبايلي ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية اآلداب واللغات ،جامعة منتوري قسطنطينية2004 ،م.
-16الصورة الفنية يف شعر مسلم بن الوليد ،د /عبد هللا التطاوي ،ط ،1دار غريب ،القاهرة2..2 ،م.
-17العتبات النصية يف رواية األجيال العربية ،د .سهام السامرائي ،دار غيداء للنشر والتوزيع
-18علوم البالغة :البيان ،املعاين ،البديع ،أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :هـ) ،ط ،1دار الكتب
العلمية.
-19غازي القصييب شاعراً ،عمار اجلندي ،جملة اجلوبة ،مركز عبد الرمحن السديري الثقاىف ،عدد،29 :

2010م.
 -20غازي القصييب :املثقف واإلداري والشاعر ،خالد املالك ،جملة اآلطام ،النادي األديب ابملدينة املنورة،
عدد2010 ،37 :م.
 -21لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ
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-22جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري (املتوىف518 :هـ) ،احملقق:
حممد حمىي الدين عبد احلميد ،دار املعرفة  -بريوت ،لبنان.
 -23اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ،حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين
املديين ،أبو موسى (املتوىف 581 :هـ) ،احملقق :عبد الكرمي العزابوي ،دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع،
جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ 1986 -م.
 -24املذاهب األدبية يف الشعر احلديث جلنوب اململكة العربية السعودية ،علي علي مصطفى صبح ،هتامة
جدة-اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1404هـ 1984 -م. -25النظرات ،مصطفى لطفي بن حممد لطفي بن حممد حسن لطفي املْنـ َفلُوطي (املتوىف1343 :هـ)،
َ
دار اآلفاق اجلديدة ،الطبعة :الطبعة األوىل 1402هـ1982 -م.
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The phenomenon of sadness in the garden of sunset For the poet Ghazi
Al-Gosaibi
Rawan Nair Al-Harbi
graduate student Taibah University
Summary:
The poet Ghazi Al-Qusaibi is a poet, writer, and scholar of poetry in the
modern era. He is the knight of his field. He is a poet who carries strong
feelings in his chest that he breathes through his poetry, so he expresses his
feelings and feelings. , but he is different from others, as he transmits his
sorrows and joys through his poetry, and there were many issues that
concerned Ghazi Al-Qusaibi, and caused a great impact on his life, and the
spread of a state of sadness on him, through his poetry he expressed those
sorrows, and broadcast his sorrows And his sorrows in it, and given the
importance of this phenomenon, the phenomenon of sadness in the Diwan of
the Sunset Garden of Ghazi Al-Gosaibi.
Keywords: The phenomenon of sadness - Diwan Al-Groubi Gardens
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عالقة جودة احلياة لدى األمهات العامالت وغري العامالت بسلوكات أبنائهن
(دراسة وصفية حتليلية لعينة من تالميذ التعليم اإلبتدائي وأمهاهتن)
د .حرطاين أمينة

*1

1جامعة وهران2

اتريخ االرسال 2021/02/03 :

اتريخ القبول2021/02/27 :

امللخص
هتدف هذه الـدراسة إىل البحث يف العالقة بني جودة احلياة لدى األمهات و املشكالت السلوكية
عند أبنائهن وكذا البحث يف إمكانية أتثر هذه العالقة مبتغري عمل األم .ولتحقيق أهداف الدراسة
إستخدم املنهج الوصفي  ،من خالل تطبيق استبيان جودة حلياة من إعداد الباحثتني ومقياس املشكالت
السلوكية لألبناء (بعدما مت تكيفه على البيئة اجلزائرية ) على عينة من  165تلميذ(ة) يتابعون دراستهم
ابملدارس االبتدائية لوالية سيدي بلعباس (اجلزائر) و ترتاوح أعمارهم مابني  10إىل  13سنة إىل جانب
أمهاهتم (يف اجلموع  330فردا) .وقد توصلت الدراسة إىل أنه يوجد إرتباط دال إحصائيا وعكسي بني
درجات األبناء على مقياس املشكالت السلوكية ودرجات أمهاهتن على مقياس جودة احلياة  .ابإلظافة
إىل أنه ال تتأثر العالقة بني متغريي املشكالت السلوكية عند األبناء و جودة احلياة لدى األمهات مبتغري
عمل األم .

الكلمات املفتاحية  :جودة احلياة ،املشكالت السلوكية ،العالقات األسرية  ،الرضا عن احلياة ،الشعور
ابلسعادة

* املؤلف املرسل :د .حرطاين أمينة
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مقدمة :
بدأ يسود جمال البحث يف علم النفس و الصحة النفسية تيار جديد ينتمي إىل علم النفس اإلجيايب ،
سرعان ما احتل مكان الصدارة بني البحوث  .حيث بدأ العلماء يتطرقون إىل مواضيع مل تكن متطرقة
من قبل مثل السعادة واألمل والتفاؤل وجودة احلياة والثقة والتوافق  ،مما أحدث نقلة نوعية يف جمال
اإلهتمام البحثي  .فلم يعد البحث قاصرا على جمرد تناول موضوعات تتعلق بعلم النفس املرضي كالقلق ،
واخلوف واإلكتئاب ،والعدوان ،واإلحنراف...إخل أو حماولة إصالح اخللل يف الشخصية  ،بل جيب أن
يتعداه إىل جمال أوسع حيث السعي حنو إبراز اجلوانب اإلجيابية ومكامن القوة يف الشخصية .

 .1إشكالية الدراسة :
ابلرغم من أن تربية األطفال مسئولية مشرتكة بني األم واألب ،إال أن األم تضطلع ابلنصيب األوفر
من هذه املسؤولية ،واليت تبدأ قبل ميالد الطفل ،حيث تعد عالقة الطفل أبمه أبعد العالقات أثراً يف

تكوين شخصيته ،وتبدأ حياته بعالقات بيولوجية تربطه أبمه تقوم يف جوهرها على إشباع احلاجات
العضوية كالطعام والنوم والدفء ،مث تتطور هذه العالقات إىل عالقات نفسية قوية وتوفر له احلب
واحلنان  ،ويرى سبيتز أن الطفل يف هذه املرحلة خيتزن كل ما يعيشه من مستحب ومكروه ،من إشباعات
وخيبات أمل وجتارب سارة وحمزنة وحماوالت انجحة وفاشلة  .وهو ما أكده فرويد على دور هذه العالقة
خالل مراحل النمو املختلفة  ،وكيف أن اخلربات األوىل املتعلقة بكيفية اشباع أو احباط دوافع الطفل
الغريزية ترتك آاثراً ال ميكن حموها على بناءه النفسي  ،هلذا تلعب العالقة األوىل مع األم دوراً أساسياً يف
بناء الشخصية العاطفية واالجتماعية والصحة العقلية لألبناء .حيث يضيف” أدلر ” أن األم هلا التأثري
األكرب ىف اهتمام الطفل ابجملتمع واملسئولية االجتماعية ألهنا أول اتصال محيم له ابآلخرين " ( ، )1وال
شك أن من بني وظائفها األساسية هي تدريب الطفل على أداء أمناط معينة من السلوك واليت يرضى عنها
اجملتمع  ،ويتخدها دعامة لسلوكه طوال احلياة (.)2
إال أنه تتفاوت العوامل النفسية واإلجتماعية والبيئية اليت تؤثر يف وظائفها (األم) وتنعكس على
سلوكها وأسلوب حياهتا وردود أفعاهلا يف املواقف املختلفة ( )3وابلتايل على جودة حياهتا  .حيث يرى
لوجنست ) Longest (2008جودة احلياة من خالل" قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحية و
النفسية مثل احلاجات البيولوجية والعالقات اإلجتماعية اإلجيابية  ،واالستقرار األسري والرضا عن العمل
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واإلستقرار اإلقتصادي والقدرة على مقاومة الضغوط اإلجتماعية وأن شعور الفرد ابلصحة النفسية من
املؤشرات القوية الدالة على جودة احلياة"  .أما منسي وكاظم ( )2006يعرفها أبهنا شعور الفرد ابلرضا
والسعادة وقدرته على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئة ورقي اخلدمات اليت تقدم له يف اجملاالت
الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت واالستفادة منه(.)4
فقد أوضحت مخيس ( )2009يف دراستها حول جودة احلياة وعالقتها بكل من الرضا الوظيفي
وقلق املستقبل لدى معلمات رايض األطفال يف ضوء متغري اخلربة املهنية ،إىل أن هناك ارتباط موجب بني
من  10سنوات  ،كما
جودة احلياة والرضا الوظيفي لصاحل املعلمات ذوات خربة مهنية أكثر
أنه هناك ارتباط عكسي بني جودة احلياة وقلق املستقبل لديهن أي أن املعلمات األكثر قلقا يعانني من
درجة منخفضة من جودة احلياة وأن القلق يعترب أكرب منبئ عن جودة احلياة ( . )5كما وجد مبارك
(بدون سنة) يف دراسته إىل أنه ليست هناك فروق ذات داللة معنوية يف جودة احلياة لدى النساء
املتأخرات عن الزواج وفق متغري العمر ( )36 - 30و ( )45-37سنة  .وأن هناك فروق ذات داللة
معنوية يف جودة احلياة وفق متغري العمل  ،أي أن الشعور جبودة احلياة عند النساء العامالت هو أقل مما
هو عند النساء رابت البيوت  ،وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسيت اببلني Pablen
( )2000اليت أشارت اىل أن الشعور جبودة احلياة يتغري بتغري املراحل العمرية اليت يتقدم هبا الفرد ،فكلما
تقدم الفرد يف العمر كلما توضحت ومتايزت لديه حالة الشعور جبودة احلياة( .)6ومع دراسة بريي
 )1996(Perriاليت اشارت اىل ان النساء العامالت هن اكثر شعوراً جبودة احلياة من اقراهنن غري
العامالت (  . )7ومل تتفق كذلك مع ما توصلت إليه نتائج دراسة ساميه مسري شحاته ( )2009حول
التوافق املهىن وعالقته جبودة احلياة لدى املرأة العاملة مبصر والسعودية حيث بلغت عينة الدراسة من
( )100امرأة ( 50مصرية –  50سعودية) ،تراوحت األعمار ما بني  50 – 25سنة  ،مبتوسط
عمر 35.5سنة  ،وإبحنراف معيارى  3.1سنة  .مت تطبيق مقياس نوعية حياة العمل  ،ومقياس التوافق
املهىن وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني التوافق املهىن وجودة احلياة لدى املرأة العاملة ىف
كل من مصر والسعودية ،ووجود فروق دالة إحصائياً بني مرتفعات ومنخفضات التوافق املهىن ىف أبعاد
جودة احلياة ىف متغريات الدراسة و تباين اإلسهامات النسبية ألبعاد التوافق املهىن ىف أبعاد مقياس جودة
احلياة ( .)8ومن جهته وجد ابراهيم عبد هللا ( )2008فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف
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األبعاد املكونة ملتغري جودة احلياة منها الصحة اجلسمية ،أنشطة احلياة اليومية ،الصحة النفسية  .إضافة
إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الطالب العاملني وغري العاملني يف إدراك جودة احلياة وأبعادها
وذلك رغم أن العمل يعترب إشباعا للحاجات النفسية واملادية وله أثر يف حتسني مستوى جودة احلياة(.)9
و مما سبق يتضح للباحثة  ،وحسب حدود حبثها مل جتد أية دراسة تناولت متغريات الدراسة احلالية
جمتمعة (جودة احلياة لألم  ،املشكالت السلوكية لألبناء)  ،سوى بعض الدراسات اليت مست موضوع
الدراسة احلالية من قريب كدراسة الصبيح ( )2009حول العالقات الزواجية كما تدركها األمهات
وعالقتها ببعض مشكالت أبنائهن السلوكية يف رايض األطفال على عينة تكونت من ثالثني أما عاملة
وثالثني أما غري عاملة من احلاصالت على مؤهالت علمية خمتلفة ولدى كل ام طفل (ة) ممن ترتاوح
أعمارهم من  3إىل  4سنوات مبتوسط عمري قدره  3.7سنة كما تراوحت عينة البحث من  32إىل
 34سنة ومجيعهن يشتغلن مبهنة التدريس وأسفرت النتائج إىل وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا عند
مستوى  0.01بني العالقات الزواجية املدركة من طرف األم وبني املشكالت السلوكية لدى األبناء -(:
 )*0.54السرقة ( ، )*0.46-الكذب ( )* 0.47-و العدوان ( )*0.51و النشاط الزائد (-
 .) 10 ( )*0.53و دراسة سيكرت  )1995( Sekertحول أثر عمل األم على الصحة النفسية
والزواجية و اإلجتماعية لديها .وتكونت عينة الدراسة من  983أما (  691أما عاملة  292 ،أما غري
عاملة ) و اعتمدت الدراسة على أربعة مقاييس للصحة النفسية والعالقات الزواجية واألسرية بشكل عام
وعالقات األمهات مع أبنائهن  ،وبينت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للرضا الوظيفي على الصحة النفسية
و الزواجية و اإلجتماعية  ،كما أشارت النتائج إىل وجود فروق بني األمهات العامالت وغري العامالت يف
الصحة النفسية والزواجية و اإلجتماعية لصاحل غري العامالت (  .) 11وهي تتعارض مع ما توصل إليه
أيورورا جاكسون  )1993( Jackson Auroraيف دراسته عن عمل األم والشعور ابلرضا عن احلياة
و أثر ذلك على سعادة الطفل وإدراكاته  ،إىل أن األمهات الاليت هلن مراكز وظيفية كن يتمتعن بقدر
عال من الرضا عن احلياة ظهر يف عالقاهتن مع األبناء يف إحساسهم ابلسعادة و الطمأنينة ،أما األمهات
الاليت مل يتم تعن بقدر عال من التعليم ولديهن مركز وظيفي ضعيف كن أكثر إجهادا ولديهن كم من
األعراض االكتئابية ومن مث شعور بعد الرضا عن احلياة وإدراكاهتم حنو أطفاهلم كانت ضعيفة.
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ويتبني مما سبق  ،تباين نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية ابلبحث ،
ولإلشارة مل تعثر الباحثة على أية دراسة أجريت على البيئة اجلزائرية وال العربية و ال العاملية  ،تناولت
متغريات الدراسة احلالية جمتمعة  .وهو ما يكسب الدراسة احلالية أمهية خاصة  .حيث ميكن التعبري عن
إشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية :
.1هل توجد عالقة بني متغري املشكالت السلوكية عند األبناء و متغري جودة احلياة لدى األمهات ؟
 .2هل تتأثر العالقة بني متغريي املشكالت السلوكية عند األبناء و جودة احلياة لدى األمهات
مبتغري العمل ؟

الفرضيات:

لإلجابة على تساؤالت الدراسة قامت الباحثة بصياغة الفرضيات اآلتية :

 .1يوجد إرتباط دال إحصائيا وعكسي بني درجات األبناء على مقياس املشكالت السلوكية
ودرجات أمهاهتن على مقياس جودة احلياة.
 .2ختتلف شدة العالقة بني درجات األبناء على مقياس املشكالت السلوكية و درجات أمهاهتن
على مقياس جودة احلياة إبختالف عمل األم .
 1.2يوجد إرتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات العامالت على مقياس جودة احلياة ودرجات
أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية.
 2.2يوجد إرتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات غري العامالت على مقياس جودة احلياة
ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية.

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة اىل البحث يف العالقة بني جودة احلياة لدى األمهات (كمتغري مستقل)
واملشكالت السلوكية لدى األبناء (كمتغري اتبع)  .ومدى أتثر هذه العالقة بوجود متغري العمل كمتغري
وسيطي لدى األمهات .
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تعريف للمفاهيم الدراسة :
 .1جـ ــودة احليـ ـ ــاة :

• يعرف مفهوم جودة احلياة يف ضوء بعدين أساسيني لكل منهما مؤشرات معينة :البعد الذايت،
والبعد املوضوعي .إال أن غالبية الباحثني ركزوا على املؤشرات اخلاصة ابلبعد املوضوعي جلودة
احلياة .ويتضمن هذا األخري جمموعة من املؤشرات القابلة للمالحظة والقياس املباشر مثل:
أوضاع ا لعمل ،مستوى الدخل ،املكانة االجتماعية االقتصادية ،وحجم املساندة املتاح من
شبكة العالقات االجتماعية(.)12

• و من جهة أخرى قد أوضح دبولينغ وآخرون  )2002( Bowling& otherإىل أن
املؤشرات الذاتية هي األكثر أمهية يف حتديد جودة احلياة من املؤشرات املوضوعية فاجلوانب
االجتماعية الدالة على الرتابط االجتماعي والقيم االجتماعية واملعتقدات الدالة على السلوك
االجتماعي وغريها من املتغريات النفسية هي من العوامل التنبؤية جلودة احلياة عند االفراد
(.)13
• يقصد جبودة احلياة يف الدراسة احلالية بشعور الفرد ابلرضا و السعادة من خالل إقامة عالقات
أسرية مستمرة ومتتعه بصحة جسمية ونفسية  ،ويعرب عنها يف الدراسة احلالية مبجموع درجات
اليت تتحصل عليها األمهات على فقرات األداة املكونة من ستة أبعاد وهي  :الصحة اجلسمية ،
العالقات األسرية  ،الشعور ابلسعادة  ،الرضا عن احلياة  ،الدخل املادي  ،الصحة النفسية .

 الصحة اجلسمية  :وهي متتع الفرد ابلسالمة اجلسدية وإكتمال الكفاءة البدنية مع اخللو مناألمراض.

 -العالقات األسرية  :ويقصد هبا إقامة عالقات إجيابية مع األخرين وحتقق الدعم اإلجتماعي

 الشعور ابلسعادة  :وهي اإلحساس براحة البال واإلطمئنان والرضا عن ما حققته الذات . -الرضا عن احلياة  :شعور الفرد ابلرضا عن واقعه املعاش وعن حياته .

 الدخل املادي  :حصول الفرد على قدر من املال يتيح له توفري متطلباته املعيشية الصحة النفسية  :شعور الفرد ابإلستقرار النفسي والسالمة العقلية وخلوه من األمراض النفسية154
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 .2املشكالت السلوكية :

• يعرف موسى ابراهيم املشكالت السلوكية على أهنا عبارة عن << سلوك غري سوي يف درجة
شدته وتكراره  ،يسلكه الطفل نتيجة للتوترات النفسية واإلحباطات اليت يعاين منها وال يقدر
على مواجهتها فتشكل إعاقة يف مسار منوه واحنرافا عن معايري السلوك السوي  ،تثري قلق وانتباه
احمليطني به >> (.)14
• بينما يرى وودي  (2003( Woodiأن األطفال املضطربني سلوكياً وانفعالياً غري قادرين
على التوافق والتكيف مع املعايري االجتماعية املهددة للسلوك املقبول مما يؤدى إىل الرتاجع يف
املستوى الدراسي ،والتأثري على عالقاته الشخصية مع املعلمني والزمالء يف القسم ،كما أنه
يعاىن من مشكالت تتعلق ابلصراعات النفسية وكذلك التعلم االجتماعي .ويضيف بعض
الباحثني إىل أهنا " صعوابت واحنرافات سلوكية ترتبط بعالقات الفرد أبفراد وقيم وعادات وتقاليد
" أو " سلوك خيتلف عما ألفته اجلماعة ويتكرر عند صاحبه وينطوي على اضطراب يضايقه
وقد ينتشر فيؤثر يف بعض أشكال أخرى من السلوك كما خيشى من تطوره وتعطيله لبعض
الوظائف)15(.
• و يقصد ابملشكالت السلوكية يف هذه الدراسة مبجموع درجات األبعاد اليت يتحصل عليها
االبن أو االبنة وفقا إلجاابته بنعم أو أحياان أو ال ،على فقرات األداة املعدلة من طرف
الباحثة .
اجلانب التطبيقي :

 . 1منهج الدراسة :
يذكر جابر وكاظم ( )2010أنه من الضروري أن يتوفر لدى الباحث وصف دقيق ملا يقوم
بدراسته من ظاهرة قبل السعي حلل املشكالت اليت إقتضت تلك الظاهرة  ،ويعترب املنهج الوصفي
هو املنهج األكثر مناسبة إلعطاء الوصف املطلوب للظاهرة كما هي قائمة يف الواقع .
فقد إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف الدراسة احلالية وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة ،
كما أنه املنهج الذي يهتم بوصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وشامال  ،ويوفر املعلومات الكافية
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اليت متكن الباحثة من إجراء التحليل املناسب لعالقة جودة احلياة لدى األمهات العامالت وغري
العامالت بسلوكات ابنائهن .

 . 2عينة الدراسة :

إقتصرت الدراسة احلالية على تالميذ املدارس اإلبتدائية التابعني للمقاطعة األوىل لوالية سيدي بلعباس
و ترتاوح أعمارهم مابني  10إىل  13سنة وأمهاهتن مت اختيارهم بطريقة قصدية وبلغ عددهم  330فردا
من بينهم  165أم و  165ابن أو ابنة هلا ،موزعة كما يف اجلدول التايل :

جدول رقم ( )01يوضح خصائص عينة الدراسة من التالميذ

اجلنس

السن

دكر

اتىت

73

92

املستوى التعليمي

10سنوات 11
64

12

13

السنة

السنة

سنوات

سنوات

سنوات

الرابعة

اخلامسة

71

24

06

63

102

اجملموع = 165
 .3أدوات الدراسة األساسية
إعتمدت الباحثة يف دراستها جلمع البياانت على إستبيان جودة احلياة لدى األمهات الذي صممته
مع الباحثة إزيدي كرمية (أستاذة جبامعة وهران وعضو مبخرب تطبيفات علم النفس وعلوم الرتبية من أجل
التنمية يف اجلزائر (اإلختبارات النفسية  :تعريب  ،تكييف وتصميم) والذي مشل على  58فقرة موزعة
على ستة أبعاد وهي  :الصحة اجلسمية  ،العالقات اإلجتماعية  ،الشعور ابلسعادة  ،الرضا عن احلياة ،
الصحة النفسية  ،الدخل املادي وكذلك إعتمدت على قائمة شطب املشكالت السلوكية لألطفال
(الدكتور عبد الفتاح القرشي) اليت مت تكييفها على البيئة اجلزائرية وتكونت من  59فقرة موزعني على
مخسة أبعاد وهي  :سوء السلوك  ،العدوان اإلجتماعي  ،القلق  ،تشتت اإلنتباه  ،العصابية  .ومت إعداد
تعليمات خاصة اليت تعرف املفحوصني بطبيعة املوضوع وطريقة اإلجابة .
وحلساب صدق إستبييان جودة احلياة لدى األمهات مت حتكيمه من قبل  17أستاذ (ة) من داخل
و خارج الوطن من بينهم أساتذة ينتمون إىل جامعة أبو بكر بلقايد ( تلمسان) و جامعة اجلياليل
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اليايس (سيدي بلعباس) و جامعة (وهران) وبلغ عددهم ( )07و أساتذة ينتمون إىل جامعة سيدي حممد
بن عبد هللا(املغرب) وجامعة اخلرطوم (السودان ) و جامعيت  :جازان و امللك عبد العزيز (اململكة العربية
السعودية ) و جامعة البصرة (العراق) وكل من جامعة  :املنيا واملنصورة والزقازيق (مصر) وبلغ عددهم
(.)10
أما مقياس املشكالت السلوكية فقد مت حتكيمه من طرف  10أساتذ(ة) خمتصني يف علم النفس وعلوم
الرتبية والقياس النفسى ينتمون إىل جامعة ( سوق أهراس) وجامعة سعد دحلب (البليدة) و جامعة
هواري بومدين (وهران) وجامعة أبو بكر بلقايد (تلمسان) ،كما مت عرض األداة على معلمة مبدرسة
ابتدائية (وهران) لالستفادة من خربهتا امليدانية حول فهم التالميذ لفقرات املقياس مث مت حساب صدق
اإلتساق الداخلي لكليهما.وبلغ معامل ثبات اإلستبيان األول  0.82أما املقياس الثاين . 0.90

 -4أساليب املعاجلة اإلحصائية :عمدت الباحثة إىل توظيف جمموعة من األساليب اإلحصائية يف
معاجلة املعطيات اليت متكنت من مجعها وهذا ابستخدام برانمج  spssالنسخة  20ومتثلت هذه
األساليب اإلحصائية يف  :املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري  ،معامل اإلرتباط  :بريسون "ر"

 -5نتائج الدراسة :

 1.5عرض ومناقشة نتائج الفرض ــية األوىل:
تنص الفرضية األوىل على وجود ارتباط دال إحصائيا وعكسي بني درجات األبناء على مقياس
املشكالت السلوكية ودرجات أمهاهتن على مقياس جودة احلياة.

ومت اعتماد معامل ارتباط بريسون الختباره اإلختبار فجاءت النتائج كما هي مدونة يف جدول رقم
(:)02

جدول رقم ( )02يوضح اإلرتباط بني املشكالت السلوكية لدى األبناء وجودة احلياة لدى

األمهات
املتغريات

م

ع

ر

الداللة

املشكالت السلوكية

82.77

10.98

- 0.23

0.01
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24.18

يتضح من اجلدول رقم ( )02إىل أنه يوجد ارتباط دال إحصائيا وعكسي بني درجات األبناء على
مقياس املشكالت السلوكية ودرجات أمهاهتن على مقياس جودة احلياة ،حيث قدرت قيمة "ر" بريسون
ب  – 0.23وهي دالة عند مستوى  0.01وبناءا على هذه النتيجة فإنه تقبل الفرضية .و تشري هذه
النتيجة إىل أنه كلما إرتفعت جودة احلياة عند األمهات كلما اخنفضت املشكالت السلوكية عند أبنائهن
وميكن تفسري ذلك من خالل تعريف لوجنست  (2008) Longestملفهوم جودة احلياة والذي يظهر
من خالل قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحية النفسية مثل احلاجات البيولوجية والعالقات
االجتماعية اإلجيابية واالستقرار األسري والرضا عن العمل واالستقرار االقتصادي والقدرة على مقاومة
الضغوط االجتماعية .إذن فإن متتع األم بصحة جيدة وجناح عالقتها األسرية مع األبناء والزوج والعائلة
وشعورها ابلرضا والسعادة يولد لديها صحة نفسية وشعورا ابالرتياح النفسي مما ينعكس على حياهتا
وتعاملها مع األبناء ويساعد ذلك يف إنشاء أسرة متوازنة يسودها اهلدوء واالستقرار .وهذا ما توصلت إليه
نتائج دراسة فوقية وآخرون ( )2006على أن األمهات الاليت إرتفعت درجة جودة حياهتن أصبحن أكثر
قدرة يف التعامل مع أطفاهلن وهذا يف حد ذاته ميكن أن يؤثر ابإلجياب على هؤالء األبناء وتضيف الباحثة
إىل أن التغري اإلجيايب وامللحوظ للطفل يظهر من خالل سلوكياته اليت تتسم ابالتزان حىت وإن وجدت فهي
سلوكيات خاصة ابملرحلة العمرية ومؤقتة وال ميكن مقارنتها ابملشكالت السلوكية اليت أتثر يف األبناء من
شىت النواحي( .)12و قد ترجع هذه النتيجة إىل وجود األب (الزوج) ملا له من أمهية يف ارتفاع جودة
احلياة لدى األمهات واخنفاض املشكالت السلوكية لدى أبنائهن وهو من بني مميزات عينة الدراسة .حيث
بينت الكثري من الدراسات أن أتثر األسرة ابلضغوط واملعاانة يرجع إىل بنيتها ومتاسكها ،فبمقارنة األسر
اليت تعيش فيها األمهات وحيدات ابألسر اليت تعيش فيها األم واألب معا تبني أن األم أقدر على مواجهة
املشكالت يف وجود األب .حيث تلعب مشاركته الفعلية اجلادة وحتمله املسئولية وتقدميه املساعدة
واملساندة لألم دورا يف التخفيف من وطأة الشعور ابلضغوط وابلتايل إحساس األم (الزوجة) ابلرضا عن
احلياة وعن عالقتها األسرية ( .)13كما ميكن تفسري هذه النتيجة ابلتغريات اليت طرأت على األدوار
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التقليدية للمرأة واتساع شبكة عالقاهتا االجتماعية الذي يزيد من تقديرها لذاهتا وختلصها من بعض
اخلصائص النفسي ة السلبية مثل :اخلضوع والطاعة واإلذعان والعجز وابلتايل شعورها ابلرضا عن الذات
وتفاؤهلا ابحلياة ووعيها مبتطلبات املرحلة العمرية ألبنائها وابلتايل تطور عالقتها هبم وانعكاسها على
سلوكياهتم.
2.5عرض ومناقشة الفرض ــية الثالثة:

تنص الفرضية الثانية إىل أنه ختتلف شدة العالقة بني درجات األبناء على مقياس املشكالت
السلوكية و درجات األمهات على مقياس جودة احلياة ابختالف عمل األم  .وتتضمن هذه الفرضية
فرضيتان فرعيتان تتمثل يف :
 1.2يوجد ارتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات العامالت على مقياس جودة احلياة
ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية.
 2.2يوجد ارتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات غري العامالت على مقياس جودة احلياة
ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية.
ومت اختبار هاتني الفرضينت ابستخدام معامل االرتباط بريسون ،وعليه جاءت النتائج كما هي
مدونة يف جدول رقم (:)03

جدول رقم ( )03يوضح إمكانية أتثر االرتباط بني املشكالت السلوكية لألبناء وجودة احلياة

لألمهات مبتغري عمل األم

م

املتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

(األبناء)

املشكالت السلوكية

جودة احلــياة

ع

25.33 182.38

ر

الداللة

- 0.31

عند
0.01

- 0.20

عند
0.05

(األمهات العامالت)
جوـدة احلــياة

(األمهات غري العامالت)

23.87 179.32
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( )03أنه يوجد إرتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات
العامالت على مقياس جودة احلياة ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية حيث قدرت قيمة
"ر " بريسون ب  -0.31وهي دالة عند  0.05و أنه يوجد إرتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات
غري العامالت على مقياس جودة احلياة ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية حيث قدرت
قيمة "ر " بريسون ب  -0.20ودال عند .0.01
ويستخلص من هذه النتيجة أنه ال ختتلف شدة العالقة بني درجات األبناء على مقياس املشكالت
السلوكية و درجات األمهات على مقياس جودة احلياة إبختالف عمل األم وابلتايل ال ميكن قبول هذه
الفرضية  .و تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ابراهيم عبد هللا ( )2008إىل أن العمل ال
يشكل فرقا يف جودة احلياة  ،وهو عكس ما أثبتته دراسة كل من إدوارد و روالند & Edward
 )2001(Rolandإىل أن خروج املرأة مليدان العمل يزيد من مستواها الفكري و كذا من مهاراهتا
احلياتية اليومية مما له األثر االجيايب يف التعامل مع األبناء ،كما أن طبيعة عمل األم ومدى رضاها الوظيفي
ينعكس على سلوكاته مع األوالد .و تضيف الباحثتني إىل أنه ابلرغم من أن العمل يقوم إبحداث فجوة
بني األم وأبنائها إال أن هذه األخرية (األم) تعمل جاهدة على إجناح عالقتها هبم ومتاسكها مع األسرة .
ويتفق هذا التفسري مع ما توصلت إليه دراسة أدان )1993( Edenعندما قام بدراسة العالقة بني
عمل األم والعالقات األسرية وأتثري ذلك على مستوى التوافق الزواجي ومدى أتثر عالقة األبناء مع اآلابء
وحتديد األمن النفسي وطبيعة الرابطة بني الطفل واألم وقد بلغت عينة الدراسة  45أم عاملة  ،وقد توصل
الباحث إىل عدة نتائج كان من أمهها أن  60 %من األمهات صنفوا بوجود عالقة آمنة مع أطفاهلن .
وال تتفق هذه النتيجة مع ما أثبتته دراسة مبارك (د.ت) على أن هناك فروق ذات داللة معنوية يف جودة
احلياة وفق متغري العمل  ،أي أن الشعور جبودة احلياة عند النساء العامالت هو اقل مما هو عند النساء
رابت البيوت .وال تتفق هذه النتيجة أيضا مع ما توصلت إليه نتائج دراسة بربي  )1996( Perriاليت
أشارت إىل أن النساء العامالت هن أكثر شعوراً جبودة احلياة من أقراهنن غري العامالت أي أن للعمل أثر
يف جودة احلياة لدى األمهات وابلتايل على عالقته ابملشكالت السلوكية لدى األبناء .كما ال تتفق هذه
النتيجة أيضا مع ما توصلت إليه دراسة سيكرت  )1995( Sekertحول أثر عمل األم على الصحة
النفسية و الزواجية واإلجتماعية وعالقتها مع األبناء وأشارت النتائج إىل وجود فروق بني األمهات
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العامالت وغري العامالت يف الصحة النفسية والزوجية واإلجتماعية لصاحل غري العامالت .وهو ما أوجدته
دراسة أمحد ( )1993إىل أنه توجد فروق يف درجة القلق  ،مستوى العدوان بني أبناء األمهات
العامالت وأبناء غري العامالت لصاحل أبناء غري العامالت.

• توصيات وإقرتاحات :

ومن خالل نتائج الدراسة اليت أجرهتا الباحثة حول جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها
ابملشكالت السلوكية لدى األبناء وجراء الدراسة امليدانية (اإلستطالعية واألساسية ) اليت قامت هبا
ومرورها جبميع مراحل البحث  ،خرجت مبجموعة من التوصيات واإلقرتاحات واليت ترى ضرورة
البحث فيها ملا هلا من أثر على املوضوع احلايل ومن بني هذه اإلقرتاحات :
 جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية لدى أبنائها يف ضوء املتغريات التالية :سن وعمل واملستوى التعليمي لألب .
 جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية لدى أبنائها يف ضوء املكانةاإلجتماعية اإلقتصادية لألسرة
 جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية لدى أبنائها يف ضوء العيش معاألسرة الكبرية والنووية.
 جودة احلياة لدى اآلابء وعالقتها ابملشكالت السلوكية لدى األبناءقائمة املراجع :
 .1إميان شاهني البوعينني ( )2013املشكالت السلوكية وعالقتها ابالستعداد األكادميي لدى
عينة من طالبات املرحلة املتوسطة يف حمافظة اخلرب ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة امللك
عبد العزيز  ،كلية الرتبية  ،ص22
 . .2فاروق حممد العاديل ( )1984التنشئة اإلجتماعية األسرية للطفل القطري ،حولية كلية
اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية  ،جامعة قطر  ،العدد السابع  ،ص ص 66-29
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 .3انفع  ،نشوى حممود و موسي  ،سلوى سيد ( )2003دراسة مقارنة بني أتثري برانمج لتمرينات
اليوجا وبرانمج للمشي التأملي على بعض األعراض املصاحبة للسيدات يف مرحلة ما قبل سن
انقطاع اخلصوبة وعالقتها مبدى جودة احلياة لديهن حبث منشور .اجمللة العلمية -الرتبية البدنية
و الرايضية – أكتوبر )42( 2004
 .4كاظم  ،على مهدي و البهاديل  ،عبد اخلالق جنم ( )2006جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة
العمانيني والليبني " دراسة ثقافية مقارنة "  ،جملة العلمية ألكادميية الدمناركية العربية املفتوحة ،
العدد، 3ص 309
 .5مخيس ،أميان أمحد ( )2010جودة احلياة وعالقتها بكل من الرضا الوظيفي وقلق املستقبل لدى
معلمات رايض االطفال ،املؤمتنر العلمي الثالث  :تربية املعلم العريب وأتهيله  :رؤى معاصرة -
كلية علوم الرتبية  ،جامعة جرش اخلاص ،ص21
 .6مبارك  ،بشرى عناد (د.ت)  .جودة احلياة وعالقتها ابلسلوك اإلجتماعي لدى النساء املتأخرات
عن الزواج  .حبث منشور .جملة كلية االداب .جامعة داييل  /العدد  ، ٩٩ص ص753-
754
 .7مبارك ،جودة احلياة وعالقتها ابلسلوك اإلجتماعي لدى النساء املتأخرات عن الزواج  ،املرجع
السابق  ،ص 759
 .9ابراهيم عبد هللا ،هشام ( )2008جودة احلياة لدى عينة من الراشدين يف ضوء بعض املتغريات
الدميوجرافية .حبث منشور ،اجمللد الرابع عشر .العدد الرابع  .أكتوبر 2008
جنوى إبراهيم  ،عبد املنعم ( )2010الرضا عن احلياة  ،حبث مقدم يف املؤمتر السنوي
.10
اخلامس عشر ملركز اإلرشاد النفسي  ،جامعة عني مشس  ،ص 62

.11

جنوى  ،الرضا عن احلياة  ،املرجع السابق  ،ص63
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أبو حالوة  ،حممد السعيد ( )2010الذكاء اإلنفعايل واملعين الشخصي وجودة احلياة
.12
النفسية  :دراسة مقارنة بني املراهقة املبكرة واملراهقة املتأخرة  ،كللية االرتبية  ،جامعة
اإلسكندرية  ،ص 03
.13

مبارك  ،املرجع نفسه  ،ص 723

فوقية  ،سيد عبد الفتاح وحممد حسني سعيد ( 4/3ماي  )2006العوامل األسرية
.14
واملدرسية واجملتمعية املنبئة جبودة احلياة لدى األطفال ذوي صعوابت التعلم مبحافظة بين سويف
 ،حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الرابع " دور األسرة ومؤسسات اجملتمع املدين يف اكتشاف
ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة " ،لكلية الرتبية ببين سويف  ،مصر  ،ص 14
فوقية  ،العوامل األسرية واملدرسية واجملتمعية املنبئة جبودة احلياة لدى األطفال ذوي
.15
صعوابت التعلم مبحافظة بين سويف  ،املرجع السابق  ،ص16
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Quality of life among Working mothers and non-working and its
relationship with children’s behavioral problems
)A desriptive-analytical Study on a sample of students
at primary schools and their mother (
Dr. Hartani Amina
Oran University2
Abstract
This study aims to investigate the relationship between the quality of life
among mothers and their children’s behavioral problems. The study tries
also to examine whether this relationship is affected by mother’s job
variable. The descriptive method was used in order to achieve the study
objectives. A questionnaire about mother’s quality of life and children’s
behavioral problems scale (adapted on the Algerian environment) were
applied to a sample of 165 pupils (males and females) studying at primary
schools in Sidi Bel Abbas (Algeria), aged between 10 and 13 besides their
mothers (in total 330 persons). The study revealed that , there was a
negative statistically significant correlation between the children’s scores in
behavioral problems and their mother’s scores in quality of life. In
addition,this relationship between children’s behavioral problems and their
mother’s quality of life was not affected by their mother's job.
Keywords: Quality of life , Behavioral problems , Family relationships,
satisfaction with life, feelingof happiness, mother’s job
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الضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية
عبد هللا سعيدي

*1

1جامعة تلمسان

ملخص

اتريخ االرسال 2021/03/24 :

اتريخ القبول2021/04/04 :

جاءت هده الدراسة ذَات طابع نظري حول اجلانب النفسي جلودة احلياة األسرية ؛ وربطته مبفهوم
الضغوط األسرية .حيث جاء عنوان البحث  " :الضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية "
حيث هدفت الدراسة إىل :
 التَّعريف ابلضغوط األسرية وعالقتها جبودة احلياة األسرية. التَّأكيد على جودة احلياة األسرية.الكلمات المفتاحية :الضغوط األسرية -جودة احلياة األسرية

مقدمة
السنة اليت ظهر فيها علم النفس االجيايب بدأت تظهر مفاهيم جديدة ودراسات
منذ سنة  1998وهي َّ
ختتلف كلِّية عن البحوث اليت ظهرت يف علم النفس اإلكلينيكي.
السعادة ،األمل  ،التفاؤل ؛ جودة احلياة األسرية...
من بني املفاهيم اليت جندها يف علم النفس االجيايب ؛ َّ
يلق اهتماما كبريا على مستوى
على َّ
الرغم من أمهية املفاهيم مثل جودة احلياة األسرية إال أنَّه مل َ
االستخدام العلمي أو على مستوى االستخدام العملي يف حياتنا اليومية  ،وهذا راجع إىل حداثة املفهوم
على مستوى التناول العلمي الدقيق.
* املؤلف املرسل :عبد هللا سعيدي
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ض َّمنت ورقيت البحثية العناصر التَّالية :ملخص  ،مقدمة ،تعريف جودة احلياة األسرية ،أبعاد جودة
َ
احلياة األسرية ،تعريف األسرة ،خصائص األسرة اجلزائرية بعد االستقالل  ،فئات الضغط األسرية ،
األحداث األسرية الضاغطة ،تعريف الضغوط األسرية والدراسات السابقة  ،التفسري النفسي
للضغوط ،طرق املواجهة والتعامل مع الضغوط األسرية ،خالصة وقائمة املصادر واملراجع .
الكلمات املف ـ ـ ــتاحية  :الضغوط األسرية  ،جودة احلياة األسرية  ،علم النفس االجيايب .
-1تعريف جودة احلياة األسرية
-

يعرف ابرك وآخرون (  Park ،et al ) 2003جودة احلياة األسرية أبهنا  " :الدَّرجة اليت
عندها تُشبع حاجة أفراد األسرة إىل االلتقاء أو التجمع  ،واستمتاع أفراد األسرة حبياهتم معا،
وتوفر الفرص لديهم الجناز أهدافهم اليت تعترب هامة ابلنسبة هلم " ( أماين عبد املقصود عبد
الوهاب ومسرية حممد شند ) 500 : 2010 ،

 يعرفها مسيث (  Smith ) 2005أبهنا  " :احلاجة إىل الرتابط القوي ألفراد األسرة"  ( .أماينعبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند ) 500 : 2010 ،
 حسب كل من براون وبراون (  Brown& Brown ) 2006أهنا  " :درجة حيتاج فيهاأفراد األسرة إىل االلتقاء  ،واملدى الذي يستمتعون فيه بوقتهم معا ،واملدى الذي يكونون فيه
قادرين على فعل أشياء هامة مع بعضهم البعض " ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية
حممد شند ) 500 : 2010 ،
 يعرفها ايزاكس وآخرون (  Isaacs ،et al ) 2007أبهنا  " :األداء اجليد للوالدين يف األسرةأو السعادة األسرية " ( أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند ) 500 : 2010 ،
وتعليقي على تعريفات جودة احلياة األسرية كاأليت :
 حسب تعريف ابرك وآخرون (  ) 2003وتعريف براون وبراون (  ) 2006فقد اتفقا علىأهنا الدرجة اليت عندها تُشبع حاجة أفراد األسرة وحيتاجون فيها إىل االلتقاء.

 من خالل التعاريف السابقة واملختلفة جلودة احلياة األسرية ََنلُص إىل أهنا تُؤدي إىل السعادةاألسرية.
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 جودة احلياة األسرية مفهوم شامل يتعلق ابلتفاعل القوي والعاطفي والذي يشمل اآلابء واألبناءواستمتاعهم مع بعضهم وتوفر الفرص لديهم لتحقيق أهدافهم .
-2أبعاد جودة احلياة األسرية :
 صنف ابرك  ،وآخرون (  Park ، et al ) 2002جودة احلياة األسرية إىل أربعة أبعادأساسية هي  :التفاعل األسري  ،الوالدية  ،احلالة املادية املتيسرة للوالدين  ،والسعادة االنفعالية
.
يضيف ابرك ( Park )2003قائال  " :إال أن أبعاد جودة احلياة األسرية ميكن أن تصنف إىل
بعدين رئيسيني مها :
 -1جوانب أو جماالت فردية  ،وتتمثل يف السعادة االنفعالية  ،البيئة املادية  ،السعادة
االجتماعية  ،الصحة اإلنتاجية  ،واملقاومة أو أساليب املواجهة.
 -2جوانب أو جماالت أسرية وتتمثل يف  :التفاعل األسري  ،احلياة اليومية  ،الوالدية  ،احلالة
املادية املتيسرة ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند ) 503 : 2010 ،
 يرى دانيال وآخرون (  Daniel ،et al ) 2007أن جودة احلياة األسرية تتضمن بعدينأساسيني مها  :املناخ العائلي  ،ودرجة االرتباط بني أفراد العائلة .
وميكن االهتمام ابلعائلة من خالل مظهرين أساسيني مها  :جودة الوالدية والتحكم الوالدي يف
تعرف من خالل املسؤولية والقدرة على إشباع
السلوك  .وابلنسبة جلودة الوالدية ميكن أن َّ
االحتياجات واملتطلبات ابإلضافة إىل غريزة األبوة  ،أما التحكم الوالدي يف السلوك والذي يعين
حماولة الوالد التحكم وإدارة سلوك الطفل  ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية حممد شند
) 505 : 2010 ،
 يرى جوين اتيلور (  Joni Taylor ) 2007أن أبعاد جودة احلياة األسرية تتمثل يفالسعادة االنفعالية  ،التفاعل األسري  ،و الوالدية  ( .أماين عبد املقصود عبد الوهاب ومسرية
حممد شند  ) 505 : 2010 ،وتعليقي على أبعاد جودة احلياة األسرية هو كما يلي :
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 اتفق كل من ابرك وآخرون (  ) 2002و جوين اتيلور (  ) 2007على األبعاد التالية :التفاعل األسري  ،الوالدية  ،السعادة االنفعالية .

 اتفقت التصنيفات الثالثة على العالقات التفاعلية األسرية بني أفراد العائلة . -3تعريف األسرة :
إن كلمة " أسرة " يف اللغة العربية اليت تقابلها يف اللغة الفرنسية "  " Familleويف اللغة
االجنليزية "  " Familyتعين " الدرع احلصينة  ،وأهل الرجل وعشريته  ،وتطلق على اجلماعة
اليت يربطها أمر مشرتك  ،ومجعها اسر " ( دمحاين سليمان ) 60 : 2013 ،
"
وخبصوص كلمة "  " Familleالفرنسية فقد مت اشتقاقها من الكلمة الالتينية
 ، "Familialواليت تعين الرقيق  ،العبد  ،أو العبيد املستأجرين للخدمة  ،وهي تعرف كذلك
أبهنا أهل الرجل أو املرأة ومجعها اسر ( .نسيسة فاطمة الزهراء) 147 : 2015 ،
 وفيما يلي تعاريف متخصصة حول األسرة : -1يعرف أوغست كونت  Auguste Comteاألسرة أبهنا  " :اخللية األوىل يف جسم
اجملتمع  ،وهي النقطة األوىل اليت يبدأ منها التطور  ،وميكن مقارنتها يف طبيعتها وجوهر وجودها
ابخللية احلية يف الرتكيب البيولوجي للكائن احلي  ،وهي وسط طبيعي واجتماعي نشأ فيه الفرد
وتلقى فيه املكوانت األوىل لثقافته ولغته وتراثه االجتماعي "  ( .عباس عمر ) 14 : 2015 ،
 -2يعرفها كل من بريجس و لوك ( )Burgess & Loockeأبهنا  " :مجاعة من
األشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبين ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل
و األخت ويشكلون
مع اآلخر يف حدود أدوار الزوج والزوجة األم واألب  ،األخ
ثقافة مشرتكة "  ( .نسيسة فاطمة الزهراء ) 148 : 2015 ،
 -3يعرفها مصطفى اخلشاب (  ) 1966أبهنا  " :ظاهرة اجتماعية فهي ليست نتاج الفرد
وإمنا نتاج اجملتمع واستمرارها ليس مرتبطا بوجوده أو زواله  ،فالفرد ليس له االختيار يف
حتصنت ابلقيم كنظام الزواج وحمور
االنتماء إىل هذه األسرة أو تلك  ،كما أن األسرة َّ
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القرابة والواجبات وااللتزامات املتبادلة بني عناصر األسرة داخل اجملتمع "  ( .نسيسة
فاطمة الزهراء ) 148 : 2015 ،
 -4يعرفها حممد حسن (  ) 1972أبهنا  " :عبارة عن مجاعة اجتماعية تتميز مبكان إقامة
مشرتك  ،وتعاون اقتصادي  ،ووظيفة تكاثرية  ،ويوجد بني اثنني من أعضائها على األقل
ذكر ابلغ وأنثى ابلغة وطفل  ،سواء كان من نسلها أو عن طريق التبين "  ( .عباس عمر ،
) 14 : 2015
تعليقي على هذه التعريفات كاآليت :

 يشبه اوغست كونت  ،األسرة ابخللية احلية يف طبيعتها وجوهر وجودها . يركز تعريف بريجس و لوكا أساسا على ظاهرة التفاعل االجتماعي داخل األسرة. مل يراع تعريف بريجس و لوك الفروق اجلوهرية واالختالفات البيِّنة بني اجملتمعات البشرية يفتنظيم األسرة .
 يصعب وضع تعريف دقيق لألسرة حييط بكل جوانبها.-4خصائص األسرة اجلزائرية بعد االستقالل:
إن خصائص األسرة اجلزائرية بعد االستقالل متعددة  ،حسب الباحث دمحاين سليمان.
وسأقوم بتلخيص أبرز هذه اخلصائص كما يلي :

 يف كثري من األحيان جند أن عائالت األبناء حتافظ على ارتباطاهتا القوية بعائالت اآلابء  ،علىالرغم من انفصال عائالت األبناء  ،عرب قنوات مادية أو من زاوية توزيع األدوار االقتصادية
واإلنتاجية أو يف جانب عملية التنشئة االجتماعية.
 -نالحظ بعض التعديالت طرأت على العالقة بني الرجل واملرأة وبني اآلابء واألبناء حبكم

التغريات اليت حدثت يف اجملتمع اجلزائري  .فخروج ( املرأة  /الزوجة ) إىل ميدان العمل ،
واستقالهلا أبجر وظيفي  ،مكنها من املشاركة يف الكثري من القرارات اليت ختص أسرهتا  ،وإن
كانت هذه القرارات تبقى ختص بصفة عامة البيت  ،وال تتعدى اجملال العمومي  ،كما مكنها
أيضا من القيام ببعض املهام خارج املنزل وتقلصت تدخالت أهل الزوج يف شؤون أسرهتا .
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 أصبحت العالقات بني اآلابء واألبناء أكثر دميقراطية  ،إذ أصبح الشباب يتمتع حبرية اكرب يفاختيار ما يرتدي من أزايء  ،ويف اختيار نوع التعليم ( )...وأصبح له احلق يف احملاورة واألخذ
والعطاء يف ما خيص اختيار شريك احلياة والزواج  ،ويف السكن واألهل أو االنفصال عنهم .
غري الوظيفة االقتصادية لألسرة اجلزائرية  ،وحتول األسرة
 ومما هو مالحظ خبصوص الوظائف ؛ تَ رإىل وحدة استهالك فقط  .ابإلضافة إىل االستقالل االقتصادي لألفراد مبن فيهم املرأة وذلك
الَنراطهم يف ميادين العمل املختلفة اليت خيلقها النظام االقتصادي احلديث الذي يتخذ من
النسق التعليمي أساسا له.
ومن انحية الوظيفة اإلجنابية يف األسرة اجلزائرية ؛ جند أهنا تقلصت بشكل ملفت حيث مل يعد
هناك رغبة يف العدد الكبري يف األطفال كما كان سابقا .وأصبح هناك حتكما يف العملية
اإلجنابية عن طريق الوسائل احلديثة ملنع احلمل  ،أو أتخري اإلجناب ( ( . )...دمحاين سليمان
) 67 : 2013 ،
-5فئات الضغوط األسرية
يعترب مسري الشيخاين (  ) 2003األسرة من أهم املؤسسات االجتماعية اليت ينشأ فيها الفرد ،
فمثلما هي مصدر للحنان والدعم  ،واالستقرار  ،إال أهنا أيضا مصدر للتوتر النفسي  ،ومن
جهة أخرى أشار عبد الرمحن الطريري (  ) 1994إىل أنَّه " إذا كان املناخ املنزيل مشبعا
ابلتوترات واخلالفات  ،فهذا سيكون عامال إضافيا يلقي بكاهله وأعبائه على الفرد "  ( .بن
صاحل هداية ) 150 : 2016 ،
صنف هيل  Hillأزمات األسرة إىل ثالث فئات  ،أذكرها فيما يلي:
 -1تتمثل يف التمزق أو فقدان األعضاء  ، Dismem Bermentويعين فقدان احد أفراد
األسرة نتيجة للحرب مثال أو دخول احد الزوجني املستشفى أو موت احد الوالدين .
 -2فئة التكاثر أو اإلضافة أو انضمام عضو جديد لألسرة دون استعداد مسبق مثل محل
ووالدة طفل غري مرغوب  ،أو زواج أم أو تبين طفل  ،أو حضور احد األجداد املسنني
لإلقامة مع األسرة .
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 -3تشمل االهنيار اخلُلقي ، Demoralizationوتشري إىل فقدان الوحدة األسرية
واألخالقية مثل اخليانة الزوجية أو إدمان اخلمر واملخدرات أو االحنراف السلوكي بصفة
عامة  ،وميكن أن تؤدي األحداث املسببة لالزمة  Crisis Producingإىل نتائج
عديدة مثل االنتحار والطالق واهلجر واهلروب ...
وتعكس ضغوط احلياة يف األسرة املراحل االنتقالية يف دورة حياة األسرة Family Life
 Cycleارتباطا بدورة حياة أعضائها ومراحل منوهم وارتقائهم  ،فكل مرحلة تنطوي على
صعوابت مصدرها التغريات احلادثة يف املرحلة ومطالبها البيئية والثقافية ومدى تلبية حاجات كل
مرحلة  ،ويؤدي النقص أو القصور أو اإلمهال يف تلبية حاجات املرحلة وحتقيق مطالب منوها إىل
حدوث أزمة منائية وابلتايل فإن كل مرحلة تكمن فيها أزمة حمتملة قد تتطور إىل أزمة فعلية  ،أو
يتجاوزها الفرد استيفاء ملطالب املرحلة وإشباعا حلاجاهتا ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ،
) 19-18 : 2007
-6األحداث األسرية الضاغطة :
 هناك عالقة بني الضغوط وحياة األسرة  ،فاألسر السعيدة ليست أسرا مضغوطة  ،لكن األسرغري السعيدة هي اليت ميكن وصفها أبهنا اسر تعيش حتت وطأة الضغوط.
إن الزوجني اللذان يُبداين عدم الرضا عن زواجهما وعن حياهتما األسرية مها اللذان يقعان حتت
وطأة الضغوط والشعور ابملشقة واإلحباط ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان 20 : 2007 ،
)
 كل منا كعضو يف أسرة يواجه يوميا العديد من الضغوط  ،وكل منا يكون له ردود فعل حنواألشخاص أو األحداث املسببة للضغوط يف حياته  ،وحيدث الشعور ابلضغط عندما يتعامل
الفرد ( عقال أو جسما ) مع بعض األحداث أو املواقف املهددة سواء كانت حقيقية أو متخيلة
.
 يبدو أن بعض ضغوط األسرة قد تكون مفيدة وذات صيغة دافعية  ،والبعض اآلخر – خاصةاليت ميتد أثرها لفرتة طويلة – تثقل كاهل البناء األساسي لنظام األسرة إىل احلد الذي يفكك
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كياهنا ويؤدي هبا إىل عدم االستقرار وعدم القيام بوظائفها  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان
) 20 : 2007 ،

 يظهر الضغط يف معظم أنشطة أفراد األسرة اليومية  ،مما يتطلب منهم إدارة مستوايت الضغوطلكي يساعدهم ذلك على البقاء يف حالة تيقظ ونشاط وعلى درجة عالية من األداء  ،ويكمن
حل ذلك يف الضبط أو التحكم  ،فالضغط ميكن أن يكون مفيدا أو انفعا طاملا يتوفر لدى
أفراد األسرة بعضا من مشاعر الضبط  ،وعندما ال يستطيع أفراد األسرة التحكم يف مواقف
حياهتم ومع استمرارية أتثري هذا الضغط  ،فان ذلك ميكن أن يؤدي إىل حتطم نظام األسرة ( .
أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ) 21-20 : 2007 ،
-7تعريف الضغوط األسرية (  ) Family Stressوالدراسات السابقة:
من خالل االطالع على مفهوم الضغوط األسرية والدراسات السابقة املتعلقة هبا وجدت أهنا
قليلة – وهذا يف حدود اطالعي – واآلن سأعرض الدراسات السابقة مث اتبعها بتعريف جودة
احلياة األسرية.

 قام ابكسرت وآخرون (  ، Baxter Et Al ) 2000بدراسة موضوعها الضغوط الوالديةاملؤثرة على أفراد األسرة سواء املعاقني ذهنيا أو غري املعاقني  ،دراسة تطورية  ،وذلك هبدف
توضيح العالقة بني القلق الوالدي والضغوط األسرية املؤثرة على الطفل ذو اإلعاقة العقلية مبرور
الوقت ،وذلك ملدة  7سنوات.
أظهرت النتائج أن الضغوط األسرية تزداد بوجود أحد أبنائها معاق عن األسر اليت ال يوجد
أحد من أفرادها معاق ،وأن الضغوط اليت يشعر هبا الطفل هي غالبا مؤشرا للضغوط األسرية
بصفة عامة ،كما أظهرت النتائج أن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يسبِّــبون ضغوطا والدية أكثر
ي إعاقات  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان : 2007 ،
من األطفال الذين ليس لديهم أ ر
) 110
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 قام لوف (  Love ) 2002بدراسة تناولت دور املزاج أو الطبع يف استجاابت املراهقنيللضغوط األسرية  ،مستخدما عينة قوامها (  ) 127مراهقا ووالديهم للتعرف على العالقة بني
الضغوط األسرية وأداء املراهقني املدرسي  ،وقياس أثر اإلرشاد على طباع املراهقني  ،حيث طبق
عليهم استبياانت حول خربات املراهقني وخربات الوالدين حول الضغوط واألداء األكادميي كما
مت حتليل تقارير املراهقني والوالدين حول خرباهتم ألشد األحداث األسرية وطأة على حياة
املراهقني.
أظهرت نتائج الدراسة أن الضغوط األسرية اخلارجية مثل الضغوط االقتصادية ال ترتبط ابألداء
األكادميي للمراهقني  ،بينما ترتبط الضغوط األسرية الداخلية مثل اخلالفات الزوجية وإدمان
املخدرات ارتباطا داال ابألداء األكادميي للمراهقني.
كما أوضحت أن طباع املراهقني ومساهتم الشخصية تلعب دورا وسيطا يف العالقة بني العالقات
األسرية الداخلية واَنفاض مستوى أدائهم املدرسي حيث اظهر املراهقون من ذوي الطباع
االجتماعية حتصيال أفضل يف ظل الضغوط األسرية الداخلية عن املراهقني من ذوي الطباع
اإلنسحابية  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ) 112 : 2007 ،
 يعرفها نيومان (  Neuman ) 1983قائال  " :هي تلك الضغوط اليت تتضمن كلالقوى ( املشكالت والظروف واملواقف ) اليت ميكن أن تؤدي إىل عدم ثبات واستقرار نظام
األسرة "  ( .أماين عبد املقصود وهتاين عثمان ) 106 : 2007 ،
تعرفها أماين عبد املقصود وهتاين عثمان (  ) 2007أبهنا  " :حالة يتعرض فيها الوالدينوأبناءمها لظروف أو مطالب تفرض عليهم نوعا من عدم التوافق  ،وكلما ازدادت وطأة تلك
الظروف أو املطالب أو استمرت لفرتات طويلة تزداد هذه احلالة خطورة "  ( .أماين عبد
املقصود وهتاين عثمان ) 22 : 2007 ،
-8التفسري النفسي للضغوط :
اقتصرت يف دراسيت فقط على نظرية وحيدة من بني النظرايت النفسية املفسرة للضغوط :
نظرية الضغط لسيلي ( ) Stress Theory’Selye
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قدم هذه النظرية عامل الفسيولوجيا هانز سيلي (  . Hanz Selye ) 1956ومتَّ إعادة
صياغتها مرة أخرى عام  . 1976وأطلق عليها اسم متالزمة التكيف العام General
) Adaptation Syndrome(GASإذ يؤكد َّ
أن التَّعرض املستمر أو املتكرر
للضغوط ي ِّ
ؤدي إىل أتثريات سالبة على حياة الفرد  ،مما يفرض متطلبات فسيولوجية أو
ُ
اجتماعية أو انفعالية أو نفسية أو اجلمع بينهما  ،وهذا يؤدي ابلفرد إىل حشد كل طاقاته
ملواجهة تلك الضغوط  ،وهنا يدفع مثنها على شكل أعراض فسيولوجية  ( .أمحد انيل الغرير و
أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 60 : 2009 ،
زملة التكيف العام هي  :سلسلة من االستجاابت اجلسمية ملهامجة املرض  ،ويطلق عليها عامة
َّ ،
ألن االستجاابت الفسيولوجية الثالثة التالية حتدث يف العديد من املواقف الضاغطة :
 -1تضخم أو اتساع الغدة األدرينالية.
 -2انكماش الغدة الصعرتية ( غدة صغرية صماء قرب قاعدة العنق ) واجلهاز اللمفاوي
املسؤول عن مقاومة األمراض.
 -3القرح اهلضمية  ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد -60 : 2009 ،
) 61
وصف سيلي نظريته يف ثالثة مراحل وهي :
 – 1مرحلة رد الفعل التحذيرية ( التنبيه لألخطار)) )The Alarm Reaction
ومتثل هذه املرحلة خط الدفاع األول لضبط الضغط النفسي  ،فعندما يتعرض الفرد
للخطر أو التهديد اجلسمي مثل املرض واجلروح وفقدان القدرة على النوم  ،أو أي هتديد
نفسي مثل إهناء عالقة محيمية  ،والغضب من سلوك غري مرغوب فيه  ،فإن ردة فعل
اجلسم تكون واحدة حيث تبدأ من اإلشارات العصبية واهلرمونية يف اجلسم لتعبئة الطاقة
الالزمة للطوارئ فتزداد دقات القلب ويرتفع ضغط الدم  ،وتتوتر العضالت ويزداد إفراز
العرق ويزداد إفراز األدرينالني لذا سيحاول الفرد مواجهة مصدر الضغط النفسي .
ومن انحية فسيول وجية يقوم اجلهاز العصيب السمبثاوي والغدد األدرينالينية بتعبئة أجهزة
الدفاع يف اجلسم  ،إذ يزداد إنتاج الطاقة إىل أقصاه ملواجهة احلالة الطارئة ومقاومة الضغوط
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 ،وعندما يتخلص الفرد من التهديد  ،فَ َّ
إن اجلسم يعود إىل مستوى منخفض من اإلاثرة
وهذه احلالة هي ما ميكن تسميتها حبالة التوازن الداخلي .
ويعتقد سيلي َّ ،
أن املوت قد حيدث أثناء هذه املرحلة فيما إذا كان الضغط النفسي شديدا
جدا  ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 61 : 2009 ،
 - 2مرحلة املقاومة )The Stage Of Resistance( :
هنا مرحلة مواجهة مصدر الضغط النفسي من قبل الفرد  ،فيهيئ الفرد نفسه للمواجهة ،
ولكن انشغال الفرد مع مصدر الضغط النفسي فسيولوجيا ونفسيا جيعله أكثر حساسية
ملصادر الضغط األخرى  ،مما يعرضه لتطوير اضطراابت نفسية وجسمية مثل التقرحات يف
جهاز اهلضم وضغط الدم والربو القصيب  ،وتنشأ هذه االضطراابت نتيجة احملاوالت
للتعامل مع مصادر الضغط النفسي.
ويف حال أن احملاوالت لتحقيق املطالب اليت يتضمنها مصدر الضغط النفسي غري فعالة
وغري كافية  ،فان حالة اإلاثرة املستمرة تبدو غري منتظمة يف هذه املرحلة  ،مما يؤثر سلبا
على القدرة على الرتكيز واختاذ قرارات منطقية  ،وتزداد املقاومة يف هذه املرحلة ( .أمحد
انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 61 : 2009 ،
 - 3مرحلة اإلهناك )The Stage Of Exhaustion( :
تنخفض قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط النفسية فيصبح مصدر الضغط مسيطرا  ،مما
جيعل الفرد غري قادر على محاية وجوده حتت املستوايت العالية واملستمرة من الضغط
النفسي  ،وتضعف املقاومة  ،ال ميكن جلسم اإلنسان االستمرار ابملقاومة إىل ما ال هناية ،
إذ تبدأ عالمات اإلعياء ابلظهور تدرجييا وبعد أن يقل إنتاج الطاقة يف اجلهاز العصيب
السمبثاوي َّ
يتوىل اجلهاز العصيب البارامسبثاوي األمور فتتباطأ أنشطة اجلسم وقد تتوقف
متاما.
وإذا ما استمرت الضغوط يصبح من الصعوبة التكيف معها  ،لتؤدي إىل اضطراابت نفسية
مثل االكتئاب أو أمراض جسمية تصل حد املوت  .وإذا مل يعد اجلسم لفرتة النقاهة أثناء
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هذه املرحلة قد يؤدي ذلك للموت ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ،
) 62 : 2009

 قد ت تكرر املراحل الثالثة للضغط عند سيلي مرات عديدة يف اليوم الواحد  ،كلما واجه الفردموقفا ضاغطا .
وكل مرحلة من هذه املراحل تقابل مرحلة منائية من مراحل احلياة  ،فمرحلة اإلنذار ابخلطر تقابل
مرحلة الطفولة اليت تتميز ابملرونة والتعلم  ،أما مرحلة املقاومة فهي تقابل مرحلة الرشد اليت تتميز
ابلثبات ومقاومة التغري  ،ومرحلة اإلهناك تقابل مرحلة الشيخوخة اليت تتميز ابللعب واإلهناك يف
النهاية ( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 62 : 2009 ،
-9طرق املواجهة و التعامل مع الضغوط األسرية :
على الرغم من تعدرد وتن روع أساليب مواجهة الضغوط األسرية والتعامل معها سأقتصر على
األساليب التالية :
أشار فلجلي
 -1من أساليب املواجهة :
وماكوبني (  Flegley & Mc Cubbin ) 1983إىل َّ
أن املواجهة األسرية
الوظيفية الناجحة للضغوط تتضمن العناصر التالية  " :التقبرل الواضح للحدث الضاغط
السبب الذي أاثره  .احتواء األسرة للمشكلة  .تركيز أفراد األسرة على حل املشكلة .
و َّ
قدرة أعضاء األسرة على حتمل املشكلة  .قيام أعضاء األسرة اباللتزام والتأثري على بعضهم
البعض  .االستفادة من أوجه التواصل والتفاعل املؤثر بينهم  .التَّماسك األسري املرتفع
والعمل كوحدة متماسكة ِّ .
تبين أفراد األسرة ملبادئ أسرية مرنة  .االستفادة من مصادر
مؤثرة وفعالة  .االبتعاد عن العنف  .التقليل من استخدام النفقات املالية " ( أماين عبد
املقصود و هتاين عثمان ) 58 : 2007 ،
مما هو
 -2أسلوب االسرتخاء Relation Approaches :
مالحظ أن أغلب مصادر الضغوط مرتبط ابلتفكري  ،ويف هذا الصدد ذكر جريينج (
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َّ Gurung ) 2006
أن " ما نعانيه من مصائب يرجع إىل قلقنا من املشكالت وتوقع
التهديدات " فتوليد هذه املخاوف  ،والرتكيز عليها ينشط استجابتنا للمشقة ( أي :
الضغط ) كما هتدف األساليب املعتمدة على االسرتخاء إىل خفض تركيزان على هذه
األفكار اليت تقلل استجابتنا للمشقة ( .كارين رودهام  ،ب س ) 158 :
تتطلب معاجلة
 -3التخفف من املشاعر العدائية :
الضغوط أن حناول البحث عن طريق أفضل حلل مشكالتنا وصراعاتنا أو اخلالفات اليومية
ضبطت عدوانيتك كلما قلَّت التصرفات االنفعالية اليت تشعل األمور
مع اآلخرين فكلَّما َ
قل عِّداء اآلخرين مما سيرتك مشاعر طيبة أفضل للصحة النفسية واجلسمية معا
أكثر وكلَّما َّ
( .أمحد انيل الغرير و أمحد عبد اللطيف أبو أسعد ) 125 : 2009 ،

خالصة :
من خالل هذا البحث عرضت تعريف جودة احلياة األسرية وأبعادها وما يتعلق ابلضغوط
األسرية؛ خلصت لألفكار التالية :
 قلة الدراسات املتعلقة جبودة احلياة األسرية واملقاييس املتعلقة هبا. -أمهية احلوار ابلنسبة ألفراد األسرة.

 على أفراد األسرة أن يتعلموا أساليب االسرتخاء وطرق التعامل مع الضغوط األسرية.املراجع واملصادر:
 -1أمحد انيل الغرير ،وأمحد عبد اللطيف أبو أسعد ( .) 2009التعامل مع الضغوط
النفسية .دار الشروق للنشر والتوزيع .ط .1عمان.
 -2أماين عبد املقصود عبد الوهاب ،ومسرية حممد شند (.)2010جودة احلياة األسرية
وعالقتها بفاعلية الذات لدى عينة من األبناء املراهقني .مركز اإلرشاد النفسي.
جامعة عني مشس .املؤمتر السنوي اخلامس عشر.
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 -3أماين عبد املقصود  ،و هتاين عثمان( .)2007الضغوط األسرية والنفسية(األسباب
والعالج) .مكتبة األجنلو املصرية .ط .1القاهرة.
 -4هداية بن صاحل( .)2016العالج املعريف السلوكي للضغوط النفسية .جملة جيل
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  .لبنان  .العام  .3العدد .15
 -5كارين رودهام(ب س) .علم النفس الصحي .ترمجة :هناء أمحد حممد شويخ .مكتبة
األجنلو املصرية .ب ط.
 -6فاطمة الزهراء نسيسة ( .)2015التفكك األسري وعالقته ابحنراف األحداث .جملة
جيل للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .لبنان  .العام  .2العدد .5
 -7سليمان دمحاين( .)2013خصائص األسرة اجلزائرية ومظاهر تطورها .جملة اإلنسان
واجملتمع .كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.تلمسان .العدد .5
-8

عمر عباس( .)2015التحضر وتغري بنية األسرة يف مدينة برج بوعريريج .جملة جيل
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  .لبنان  .العام  .2العدد .10
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Family stress and its relationship to the quality of family life
Abdullah Saidi
University of Tlemcen

Summary
The subject of this study has a théorical way about the
psychological side in the quality of family life and its link with the
meaning of family stress.
this research: “ Family stress and the quality of family life “
This study has two purposes :
- To define the family stress and its relation with the quality of family
life.
- To visualize the importance of quality in family life.
Keywords: family stress, quality of family life
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الرتبية وجودة احلياة يف األسرة على ضوء نظرية التدفق النفسي
أ.د /سجلماسى حممد االمني

*1

1جامعة تلمسان

امللخص:

اتريخ االرسال 2021/01/19 :

اتريخ القبول2021/02/02 :

حياول الباحث يف هذه الورقة حتديد العالقة املوجودة بني جودة احلياة األسرية وإمكانية إحداث
التدفق النفسي ( )le Flux psychiqueيف السلوك املدرسي لدى الطفل .كيف يتعلم الطفل يف
األسرة استغالل موارده النفسية إلحداث التدفق النفسي؟ كيف تسمح تربية الطفل يف األسرة على حتقيق
التكيف النفسي املتكامل ()L’adaptation eudémonique؟ والذي يسمح إبحداث التدفق
النفسي ،وحتقيق اجلودة يف احلياة النفسية للفرد؟ جند إجابة على هذه األسئلة يف هذه الورقة.
الكلمات املفتاحية :الرتبية -وجودة احلياة -األسرة -نظرية التدفق النفسي

املقدمة:
إن تيبّس العضالت لدى املاهر يف الرايضة ،وشيء من اإلحساس ابألمل من ذالك ،عند استعادة
التمارين الرايضية بعد مدة توقف طويلة ،هو شيء ال مفر منه .لكن أمل العضالت هذا ،وكذا اإلحساس
به لدى املمارس للرايضة ،هل يدوم طويال؟ طبعا اجلواب الصحيح على هذا السؤال يكون بال ،بل إن
اإلحساس ابألمل هذا ،قد يكون فيه خري للجسم ،ألنه مي ّكن مدرب هذا الرايضي املاهر على ضبط

مستوى اجلهد املطلوب الذي يست وجب فرضه على الرايضي الحقا يف أثناء التدريبات ،وحىت يتحقق لدى

* املؤلف املرسل :أ .د /سجلماسى حممد االمني
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الرايضي االرتقاء املطلوب يف الكفاءات الرايضية املقصودة .أال ميثل ذالك ما هو منتظر ابلفعل من بذل
اجلهد يف املمارسة الرايضية البطولية؟
إن األمر يف هذا هنا خيص جسم اإلنسان .وعلى غرار ما حيدث جلسم الرايضي املاهر للوصول إىل
اللياقة البدنية املطلوبة ،من بذل اجلهد يف التدريب للوصول إىل هدف ما ،فما هي احلكاية حني يتعلق
األمر ابملوارد النفسية لإلنسان؟ كيف ميكن أن يستغل الفرد موارده النفسية أحسن استغالل حىت حيقق
اإلحساس ابلسعادة؟ ومع حتقيق املراد والتماس املقاصد املعهودة يف احلياة؟ كيف يضمن اإلنسان لنفسه
جودة عالية حلياته الداخلية مع حتقيقه للمراد يف احلياة؟
إن هذه هي قضية ما يسميه أحد علماء النفس اإلجيابيون "ليبومريسكي

)(2011

 Lyubomirskyبقضية "التكيف النفسي املتكامل" (.)l’Adaptation eudémonique
ومسعدة يف الوجدان ويف السلوك .السؤال اإلجرائي
إنه التكيف الذي يضمن للفرد جودة حياة عالية ُ
الوجيه يف قضية التدفق النفسي يتمثل يف التعرف ابألول على اخلاصيات النوعية املميزة هلذا النوع من
التكيف .مباذا يتميز إذا التكيف النفسي املتكامل عن طرق التكيف األخرى؟ كيف يربز يف حياة الفرد؟
ما هي شروط حتقيقه يف احلياة اخلارجية للفرد ،ويف حياته الداخلية؟ وما عالقة التكيف النفسي املتكامل
جبودة حياة الفرد مع نفسه ،يف األسرة ،يف املدرسة ،ويف اجملتمع؟ هذا ما نريد فحصه بشيء من التفصيل
يف هذه الورقة.
 .1التكيف النفسي املتكامل)l’adaptation eudémonique( :
يسعى الفرد يف حياته إىل أن يكون له شأن ومصري ،على ما جيهد فيه من عمل لتحقيق ما يطمح
إليه ،ولكي يسعد يف احلياة ،وهذا هو الطبيعي لدى الكائن احلي البشري .نعم ،قد يستطيع اإلنسان
الوصول إىل ما يصبوا إليه ،لكن ليس إال بعد دفعه للثمن .نعم ،الثمن هو ،وال شك ،أنه مر من قبل يف
حياته على حمطات ذاق فيها مرارة الفشل املتكرر ،ومل حيقق فيها املراد .نعم ،الثمن هو صرب طويل
وعمر .نعم ،إال أن
وعريض ،مث عرف بعده الفرد الصابر حمطات يف حياته حقق فيها النجاحات ،وأجنز ّ
الناس ليسو سواسية كأسنان املشط أمام املوصوف من أمر القضية .نعم ،ألن هنالك من الناس من يسقط
ال حمال ،وهنائيا ،أمام الفشل ،ويريد مع الفشل رمبا حىت االختفاء هنائيا من على وجه األرض ،ألنه عرف
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الفشل يف حياته ،وعلم من جراء ذالك،بعدم قدرته على مواجهة واقع أمر الفشل .نعم ،ولكن نعود لنذكر
الصنف اآلخر من الناس ،الصنف الذي حيرص ويثابر وميهل ،الذين تراهم ينهضون من جديد ،بعد
الفشل مرات ومرات ،وهم عازمون ،أكثر فأكثر ،على مواجهة املوقف ،ويف كل األحوال ،يعتربون أن
الطريق يف احلياة يكون دوما مليء ابلعقبات ،وهذا من الطبيعي عندهم ،فيصرون على جتديد رفع التحدي
اب ستمرار ،ويتقدمون بال هوادة إىل األمام لتحقيق املراد .لقد علم هذا الصنف من الناس ،من جتربتهم يف
احلياة ،أن قشعريرة النصر ،أو كربة االهنزام ،تضمحل ال حمال ،ووقت احلدوث لقشعريرة النصر أو كربة
االهنزام قصري ال حمال ،ولقد أدركوا مع ذالك ،أن التكيف احلقيقي هو ذالك التكيف املتوازن ،أي التكيف
الذي يصبح الفرد فيه مقتدرا على أن يتكيف مع التجارب اإلجيابية والتجارب السلبية يف حياته ،من دون
أن يفقد توازنه النفسي .ال شك أن التجارب السلبية يف احلياة أتثر سلبا على جودة احلياة النفسية للفرد
(لوكاس  ،)2007 ،Lucasواألمر عكسي ابلنسبة للتجارب اإلجيابية طبعا ،إال أن ما مي ّكن الفرد من
بناء شخصية حريصة على أن تتعلم كيف حتقق "التكيف النفسي املتكامل" ( L’adaptation
 )Eudémoniqueيف حياهتا ،إنه الطريق حنو اجلودة وحتقيق السعادة النفسية يف احلياة ،وهذا ما يريد
أن يُعد إليه أنصار علم النفس اإلجيايب ،الذين أسسوا لنظرية التدفق النفسي ،يف تفسريهم إلمكانية فتح
الطريق لإلنسان لتحقيق اجلودة النفسية.
 .2ما قضية علم النفس اإلجيايب يف حتقيق السعادة النفسية لإلنسان؟
يعتمد علم النفس اإلجيايب على الفكرة أن علم النفس الكالسيكي (علم األمراض النفسية) يهتم
أساسا ابلبحث عن ختفيض ظهور االضطراابت النفسية لدى الفرد ،يف حني أن علم النفس االجيايب إمنا
يريد أن يبحث أكثر يف طرق الوصول إىل حتقيق السعادة يف احلياة (سيلينقمان ،Seligman
 .)2002إن الفرق بينهما شاسع  ،على لسان "سيلينغمان" ،يف اعتبار عامل النفس لبناء تصوره ملفهوم
اخلدمة النفسية وتوفريها لإلنسان .يعترب "سيلينغمان" أن حماولة إخفاء املرض النفسي ،ال جيب أن يقف
عندها عامل النفس يف مساعدته لإلنسان املريض نفسيا ،بل يوجد ما هو أهم من ذالك ،وجيب أن حتتوي
عليه مهمة عامل النفس ،وهو وجوب توفري املساعدة النفسية اليت تتسع حنو فتح طرق لتحقيق السعادة
النفسية يف احلياة.
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 .3نظرية التدفق النفسي ( :) La Théorie du Flow Psychique
ميثل "التدفق النفسي" ( )Le Flow Psychiqueحالة انفعالية يكون فيها الفرد ،تتدفق فيها
الطاقة النفسية بصورة عالية ،وهو يقوم بنشاط معني .إنه حالة أداء كفائي حقيقي ومتكامل من كل
جوانبه الوجدانية والسلوكية ،يعيشها اإلنسان يف حياته الشخصية (مع نفسه) أو العالئقية (مع اآلخرين يف
األسرة ،أو يف الوسط املهين ،أو االجتماعي عموما) .ال خيتلف اثنان يف القول أن أحسن أوقات العيش
يف حياة اإلنسان ،ليست تلك اليت تتصف ابخلمول والراحة البائدة ،أو اليت يكون فيها اإلنسان يف متعة
من إحساسه ابللذة اآلنية ،مكتفيا ابلبحث عن "التكيف اخلالص للمتعة" ( L’adaptation
 .)Hédoniqueبل العيش احلسن يتمثل يف قضاء األوقات اليت ينشط فيها جسم اإلنسان وعقله،
وهذا األخري ،هو منغمس يف بذل أقصى اجلهد ،وحتت إرادة قوية ،من أجل أن ينجز شيء صعب ومهم
يف احلياة.
إن العناصر الظواهرية للتدفق النفسي ( )La phénoménologie du Flowتتسع إىل
جمموعة من اخلاصيا ت ،جيب أن تتوفر يف املوقف األدائي للسلوك ،ولكي يتم إحداث التدفق النفسي يف
نشاط الفرد .يشرتط حدوث التدفق النفسي أن تتوفر يف نشاط الفرد عوامل نفسية سلوكية تتمثل يف
احلرص على بلوغ درجة العبقرية يف األداء النفسي السلوكي ،مع وجوب التحدي يف التعبري عنها يف احلياة.
كما جيب أن تتوفر أيضا لدى الفرد القدرة العالية على الرتكيز ،مع وجود الرغبة القوية الستخدامه.
وكذالك الوضوح التام للمقاصد يف كل ظرفية من احلياة .وجيب أن يكون الفرد أيضا دائما يف حرص على
التنشيط العايل للتفكري الرجعي ،وغياب إمكانية تشتت الفكر لديه ،مع وجود القدرة العقلية ملراقبة
النشاط السلوكي .كما أنه ال يبايل بنفسه وهو منغمسا يف النشاط ،وهو فاقد الشعور ابلذات مؤقتا.
يتوقف إحساسه ابلوقت وهو يقوم ابملهمة .نعم ،حينما يتحقق التدفق النفسي ،من وجود هذه العناصر
يف نشاط الفرد ،تتحقق الصحة االنفعالية املطلوبة ،وهذا ما يفتح اجملال إلمكانية حتقيق اجلودة النفسية يف
احلياة.

 -4جودة حياة األسرة وأمناط الرتبية:
183

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

تعد األسرة من املؤسسات االجتماعية األوىل أين يتشكل فيها السلوك السوي للطفل .إهنا متثل
اجلماعة األوىل اليت يعرف يف حضنها الطفل احلنان والثقافة والقيم ،فيتدارك من نواتج الرتبية األسرية ،هذا
األخري ،ما له من حقوق ،وما عليه من واجبات (برينو دوفونش ،Bruno Devauchelle
 . ) 2003هلذا يعترب علماء النفس وخرباء الرتبية أن لألسرة أثر هائل يف النمو النفسي للطفل .فإما أن
يكون منو نفسيا سليما ،فيبين بذالك الطفل مسات الشخصية السوية ،فيقرتف مع ذالك جودة احلياة
السعيدة ،وإما أن جيد يف حياته أسرة مضطربة املعامل والسلوك ،فتكون له بال شك أرض خصبة الحنراف
السلوك واضطراب الشخصية (قوسطاف ،فيشر .)2003 ، Gustave, Ficher
ال داعي للتأكيد على أن منط التنشئة االجتماعية األسرية له دور ال حمال يف ما يلقنه الطفل من
قيم ومعايري حول السلوك السوي من عدمه ،وأصل القضية يتمثل يف منط املعاملة مع الطفل بداخل
األسرة ،وما يتهيأ له بواسطتها للعيش والتفاعل خارج األسرة (اسيا بنت علي راجح بركات،
.)2000
إن األمناط السلبية للتنشئة االجتماعية األسرية متعددة املشارب ،وكذا النتيجة السلبية هلا .إن
منط التسلط وطريقة فرض الرأي يف الرتبية ينفي تبين الطفل لذاته ،وجيعله يعتقد خطأ ،أن بناء
الشخصية ال جيب أن يتعدى دائرة التبعية املغلقة لالنتماء األسري .وقد ينحرف سلوك الطفل يف جو
هذا النمط الرتبوي ،عن نطاق السوية ،من عنف التسلط على الذات ،ويكون ذالك من خطر
اإلحباط رفيع الدرجة ،الذي حيدث ال حمال يف إطار هذا النوع من أساليب الرتبية .هنالك أسلوب
تربوي آخر عواقبه تكون وخيمة على الطفل .كثريا ما يصيب الوالدين حب أعمى للولد إذا مل يتخذوا
احليطة من خطورته على الطفل .إنه يولد أسلوب احلماية الزائدة يف الرتبية ،فيرتتب عنه لدى الطفل
تغييب إرادة البحث عن االستقالل ابلنفس ،فيصري منوه بشخصية ضعيفة ،تعتمد التبعية لغريها يف كل
شيء ،فتتناقص ابستمرار لدى الطفل القدرة على حتمل اإلحباط ،وترتفع نسبة توقع اضطراب
السلوك لديه ،وكذا العالقات االجتماعية (احلميدي ،الضيضان .)2005 ،إن اخلطر على الطفل يف
الرتبية ميكن أن أييت أيضا من أسلوب الرتبية ال عفوية ،اليت ال تضع للحركة الرتبوية أسسا وال قواعد
أولية اثبتة .تعرف احلركة الرتبوية ،يف هذا األسلوب الرتبوي ،كثريا من التذبذب يف املعاملة ،فيلجأ
الوالد ،أو األم ،إىل شيء من القسوة املفرطة ،بعد حني ،عرف فيه الطفل سهولة مفرطة يف التعامل،
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أو العكس .إن ذالك يفتح على الطفل ،على مصراعيه ،ابب خطر تفكك الشخصية ،وعدم
االستقرار النفسي ،وقد يرتتب عن ذالك أيضا ظهور سلوك التمرد لدى الطفل (أمحد حممد الزغيب
 .) 2005إن اخلطر على الطفل يف الرتبية أييت أيضا من غياب االنسجام األسري وتفكك األسرة
(لومبوي  ،)2005 ،Lomboyوحىت من ح جم األسرة وثقافة التنشئة األسرية ألفرادها املتمثلة يف
الوالدين ،على وجه اخلصوص ،يف اجملتمع العريب (طه عبد العظيم حسني .)2007 ،لقد أتى على
بعض الدراسات لألسرة العربية أن التشجيع للطفل وارد على ممارسة العنف والقسوة يف التعامل مع
الناس ،حبجة أن الطبيعة قاسية ،وجيب هتيئة الطفل ملواجهة القسوة ابلقسوة ،حىت يستقيم حاله مع
الناس (عامر بن شايع بن حممد البشري.)2004 ،
 -5جودة حياة األسرة واملدرسة وبناء تقدير الذات لدى الطفل:

إن األسرة إذا هي املؤسسة االجتماعية األوىل اليت يرتعرع فيها الطفل اجتماعيا ،ويتزود فيها مبا
حيتاج إليه كيانه من قيم ومعايري ومناذج لكي يتحول إىل كائن اجتماعي لديه هدف يف احلياة .ومبا أن
األسرة هي اليت تشرف على النمو النفسي للطفل ،فإهنا تؤثر ال حمال يف تقديره لذاته (حامد زهران،
.)1997
كما أن املؤسسة االجتماعية الثانية ،وهي املدرسة ،هلا دور ابرز يف إكمال ما بدأت به األسرة
جتاه الطفل .فمهمتها الرتبوية الضخمة تساعد على التأثري اإلجيايب يف بناء تقدير الذات (حامد زهران،
اجلسماين.)1994 ،
يقول "كويليام ( من عبد ربه علي شعبان )2010 ،أن الفرد الذي يبين تقدير ذات متدين عن
نفسه ،يكون سببه التأثري السليب لألسرة أو املعلم (احلرمان العاطفي ،الالمباالة يف التعامل الرتبوي ،اإلفراط
يف احلرص ،سوء املعاملة .)...وكذالك الفرد الذي لديه تقدير ذات إجيايب عن نفسه ،يكون أيضا من
أتثري األسرة أو املعلم (التواصل الرتبوي ،االستجابة ملطالب النمو الوجدانية واملعرفية.)...
 -6كيف يتعلم الطفل تقييم فرديته الذاتية حنو احلرص على التدفق النفسي يف السلوك ؟
إن املفهوم اللغوي لتقدير الذات يشري إىل مفهوم القيمة ،وهي ترمجة لكلمة التينية املنبع هي
كلمة »  ،« estimateوتعين "إعطاء قيمة لشيء" .كيف ميكن للطفل أن يبين كياان لنفسه إذا مل
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يتع لم كيف يتعرف على نفسه وعلى مرجعية نظام القيم ومناذج حياة الكائنات اإلنسانية املوجودة من
حوله؟ يبدأ البناء للذات اإلنسانية بعملية التقدير اليت حتوي مفاهيم متعددة األبعاد ،متكاملة فيما بينها،
لتحقق املغزى الرئيسي يف عملية التقدير ،وهو التعرف على القيمة الذاتية لفردية كل إنسان يطمح أن
يكون لنفسه كياان يتميز بوجوده عن وجود اآلخرين .إن التعرف على القيمة الذاتية لفردية اإلنسان ميثل
ّ
حماولة تقييم الفرد لذاته (سينج ،)2005 ،فيتكون لديه شعور امتالك جمموعة من كفاءات ذاتية .إن
شعور النفس بوجود حمصلة من الكفاءات الذاتية ينمي شعور الثقة ابلنفس والقدرة على التكيف ومواجهة
الصعاب .كما أن التقييم الذايت للنفس البشرية يضم عملية التقدير اليت هي تقييم الفرد لذاته بنفسه (كوبر
مسيث ،)1967 ،وتعين أيضا حرص الفرد على أن يعمل من أجل احلفاظ على ما هو عليه من رشد
عقلي ونفسي وقيمي .إن حكم الفرد على نفسه مبا هي عليه من قدرات وكفاءات وجناحات وأيضا
حدود ما هي عليه وما ميكن أن ترتقي إليه من املعرفة ابإلمكانيات واستخدام الوسائل ،جل هذه العناصر
تعرب عن اجتاهات الفرد حنو نفسه ،وعن خربته الذاتية ،و تدخل يف نطاق عملية تقدير الذات .إن
التقدير اإلج رائي للذات هو ما يضم السلف من القول ،وتتمخض عنه اخلربة الذاتية اليت هي وعي حقيقي
ابلنفس ورؤية بنائية عما متثله حقيقة نفسية الفرد ،وهي بعيدة كل البعد عما قد يغلوا فيه الفرد عن نفسه
يف تقديره لذاته (عبد الوهاب كامل .)1989 ،إن التقدير اإلجرائي للذات يقصي تغايل الفرد لذاته ،كما
يقصي احلط من قدرها وعدم إعطاء حقها ،فينحدر الفرد حنو الدونية واإلحساس ابلنقص (أكرم رضا،
 ،) 2007فينجر عن ذالك إمهال حق الذات يف الوجود ،وإقصائها من حظرية بناء الفردية الذاتية لوجود
اإلنسان .وجيب اإلشارة مع ذالك إىل أن تقدير الذات هو عملية معرفية إدراكية وحسية ووجدانية،
ويرتقي تصور الفرد لذاته ابستمرار ،من الذات املوجودة إىل الذات املرغوبة (روزنبريغ ،)1979 ،وال ينتهي
بناء تصور الفرد لذاته وتقديرها عند حدود اجملال الطبيعي املوضوعي ،بل يتعداه ليصبح عامل اخلربة الذاتية
للفرد من مستوى العامل الظاهرايت ،أي عامل ما ميكن أن حيدث ولو مل حيدث بعد ،ومل خيرج بعد عن نطاق
عمل خميلة اإلنسان ،املخيلة ذات القدرة الفائقة (رودجرس من أمحد أبو زيد.)1987 ،
 -7املشوار النمائي لبناء تقدير الذات عند الطفل يف تربيته على إحداث التدفق النفسي يف
السلوك:
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يبدأ الطفل تقدير ذاته وبناء مشاعر أولية حول ذاته يف األسبوع السادس من الوالدة (ريزوتر،
التاريخ) ،فتتشكل لديه ردود أفعال انفعالية تواصلية وفقا للكيفية اليت يتعامل هبا معه الوسط االجتماعي،
وذالك يف إطار قضاء حاجياته النمائية اجلسمية والنفسية واالجتماعية .كما أن بناء تقدير الذات يكون
متفاوات من طفل آلخر يف كل مرحلة من مراحل النمو ،تبعا لدرجة جناح عملية التكيف للطفل ،وتبعا
كذالك لكيفية استجابة األشخاص املهمني يف عني الطفل واملهتمني به لقضاء حاجياته النمائية .كما
ميكن اعتبار أن بناء مفهوم الذات اإلجيايب هو نتيجة تلقي الطفل احلب واحلنان غري املشروط ،وجيب أن
يظهر ذالك للطفل يف سلوكيات املعاملة االجتماعية ،فينشأ لديه اإلدراك اإلجيايب للذات ،وبناء الثقة
ابلنفس ،واإلحساس املوضوعي ابلرضا عنها (عبد ربه علي شعبان.)2010 ،
 -8ماذا جيلب بناء تقدير الذات للطفل؟
إن االنطالقة يف بناء تقدير الذات عند الطفل هتدف إىل إعطاء اإلنسان متانة اجتماعية لفرديته
الذاتية .وحتقيق هذا اهلدف يف حياة اإلنسان يولد اإلحساس ابهلوية الشخصية للطفل مع الشعور ابألمن
والثقة ابلنفس .ويرجع حتقيق ذالك ال حمالة إىل التغذية الراجعة اليت يتلقاها الطفل من بيئته االجتماعية
(رافيين .)1993 ،كما أن للتغذية الراجعة دور يف توليد القدرة لدى الطفل على أن يفكر يف حياته لكي
تكون عنده رؤية واضحة من أجل بناء مشروع احلياة ،حتديد أهداف ،وحتقيق جناحات مصريية من وجوده
يف العامل .وهذا ما جيعل الطفل يشعر مبتعة االنتمائية االجتماعية ،كما يتولد لديه أيضا الشعور ابلكفاءة
والقيمة واألمهية الذاتية لنفسه ومن غريه (فيلكري .)1984 ،كل ذالك حيول الطفل ،وهو يسري يف مشواره
النمائي ،إىل أن يبحث عن حياة ذات جودة ،ويكون له فيها مشروع حيايت ينتظر منه التحقيق ،ويكون
مليء ابإلجنازات والنجاحات.
 -9عوامل إحداث التدفق النفسي يف السلوك الدراسي لدى الطفل من أتثري جودة احلياة
األسرية:

إن عملية التحصيل الدراسي هي عملية فردية ذاتية تتوقف على مدى اكتساب املتعلم ملهارات
التعلم ،وعلى مدى استيعاب املتعلم للمعلومات املدرسية املقررة .إهنا متثل القدرة على أداء املهمة املدرسية
(كمال دسوقي ،)2004 ،أو هي جمموعة من مهارات التحصيل املعريف ،كما متثل أيضا مقدار املعرفة
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اليت حتصل عليها املتعلم من التدريب على التعلم واملرور خبربات النجاح املدرسي(عبد الرمحان عيساوي،
 .)1984ويضيف "فاخر عاقل" ( )1972مواصفات مثينة أخرى للتحصيل الدراسي حينما يعرفه أبنه
إمكانية واستعداد ،تولّد مهارات من جهة ،وتعلم نشط حي ّقق اإلجناز املعريف من جهة أخرى .إن
تعريف"فاخر عاقل" ( )1972للتحصيل الدراسي يفتح ابب احلديث عن العوامل اليت هي من وراء
إحداث التدفق النفسي يف السلوك املدرسي عند الطفل .يولد اإلنسان مزود ابالستعدادات واإلمكانيات،
ولكن حيتاج االستعداد واإلمكانية إىل عوامل نفسية معرفية وجدانية ،حترك سلوك التعلم اإلرادي ،لكي
يتحول مع التدريب إىل مهارات التعلم .إال أن مهارات التعلم النفسية الداخلية املصدر حتتاج إىل عوامل
اجتماعية  -أسرية ومدرسية -خارجية املصدر ،حتفز على التعلم النشط لتحقيق اإلجناز املدرسي .إن
العوامل النفسية الداخلية تقرتن ابلعوامل االجتماعية اخلارجية ليتم إحداث التدفق النفسي يف السلوك
الدراسي لدى الطفل.
-10

معامل التدفق النفسي يف السلوك املدرسي لدى الطفل:

استوجبت املتطلبات املنهجية هلذه الدراسة ،االقرتاب من جمموعة من األطفال ،يتمدرسون يف
أحد املدارس االبتدائية اجلزائرية ،من مدينة تلمسان ،عددهم يناهز الستني طفال ،وعمرهم عشرة إىل اثنا
عشر سنة .مت تشكيل جمموعتني على أساس املعدل الدراسي للسنة املدرسية ،جمموعة التالميذ أقوايء
السلوك املدرسي ،الذين حتصلوا على معدل دراسي بدرجة  20/15فأكثر ،وجمموعة منخفضي السلوك
املدرسي ،والذين حتصلوا على معدل بدرجة  20/9فأقل.
ومن دراستنا لعالقة التدفق النفسي ومستوى األداء املدرسي ،تبني من نتائج الدراسة وجود عالقة
ارتباط وطيدة بني االستعداد للتدفق النفسي لدى التلميذ يف املوقف التعلمي ومستوى أدائه يف املدرسة.
 68%من التالميذ املتفوقني دراسيا (معدل  20/15فأكثر) أظهروا استعدادهم املرتفع للتدفق النفسي
يف املوقف التعلّمي ،بينما ال تتعدى هذه النسبة  17%لدى التالميذ الضعفاء (معدل  20/9فأقل).
يطرجم التلميذ املتفوق تدفقه النفسي يف السلوك املدرسي ،يف قابليته العالية على اختاذ القرار يف
املواقف املدرسية ،وبدون مشقة أو ارتداد ،ال ختتلط عليه األشياء وهو يقوم ابملهمة التعلّمية  ،حيتفظ
ابلرأي اإلجيايب واملرتفع القيمة عن نفسه يف كل األحوال ،ال يشعر ابلضيق وال ابمللل يف املوقف الشديد،
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إحساسه ابلضغط النفسي املدرسي إجيايب ،ويرفع من مردوديته يف األداء املدرسي ،سواء من حيث املقاومة
أو يف اإلجناز ،ال أيىب كثريا مبرور الوقت يف نشاطه املدرسي ،ال يُنقص من حرصه على الرتكيز أكثر يف
املوقف التعلّمي العصيب ،اليستسلم بسهولة إىل أمر الواقع ،يظهر دائما منشغال مبا ينتظره من نفسه
واآلخرين من القرابة ،اعتماده على نفسه دوما يف زايدة.
أما التلميذ الضعيف دراسيا ،كثريا ما يصعب عليه الكالم يف الصف إذا لزم احلال لطلب
املساعدة ،يرغب أن يغري أشياء كثرية ختصه يف حياته ،لكن يش ّد نفسه عليها إبقرار عدم االستطاعة على

يعود نفسه التعامل مع الشيء اجلديد،
التغيري يف شيء ،وذالك من عدم التحضري وهتيئة النفس،مل ّ
ويستغرق وقتا كبريا مع األشياء اجلديدة يف التعليم ،مدة املهمات التعلّمية طويلة من دون حدود ،وإذا أقر
ابالجتهاد يف عملية التعلم ،ويطول عليه الزمن ،ليس له اخليار سوى االستسالم ألمر الواقع املدعي
للفشل ،تبنّيه للرأي عن نفسه متدين ،وكثريا ما يشعر ابلضغط النفسي السليب يف املدرسة ،فيصري يف
تعامله مع املوقف التعلمي ،حبيس دفاعاته النفسية السلبية االنفعالية ،كالقول أمام الفشل ،أبن اآلخرين
هم املسئولون عن ضعف مستواه املدرسي ،ثقته بنفسه متدنية ،وال يشعر ابلتحفيز ،داخليا كان (الدافعية
الذاتية) أم خارجيا (الشعور بتحفيز الوالدين واعتمادهم عليه يف التعلم).
-11

معامل جودة حياة األسرة يف عالقتها ابلرتبية على إحداث التدفق النفسي يف

السلوك املدرسي للطفل:

إن البحوث اليت أقيمت لدراسة أتثري أساليب الرتبية على التنشئة االجتماعية للطفل ،يف األسرة
واملدرسة ،وكذالك البحوث اليت درست أمناط تعامل الطفل مع الضغط النفسي األسري واملدرسي ،بينت
وجود عالقة وطيدة بني العمق الثقايف ألمناط التعامل الرتبوي مع الطفل يف األسرة واملدرسة ومصري التلميذ
الرتبوي (لطفي عبد الباسط إبراهيم.)2004 ،
كما أظهرت نتائج دراسة الضغط النفسي للتلميذ يف الوسط األسري واملدرسي اجلزائري أن اجلو
الرتبوي يف األسرة واملدرسة له عالقة ارتباطية طردية مع اإلجناز املدرسي (عبدي مسرية.)2011 ،
وحنن بدوران ،وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات ،وبعد طرحنا للسؤال حول ماهية الربط بني النجاح
املدرسي للتلميذ وإمكانية إجياد الطفل يف األسرة فرص اكتساب مهارة إحداث التدفق النفسي يف أنشطته
189

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

السلوكية ،وخاصة املدرسية منها ،حددان إجرائيا األبعاد الرتبوية الكيفية احملددة جلودة احلياة األسرية اليت
عولنا على فحصها يف هذه الدراسة وهي:
حرص الوالدين العايل  /أو املتدين للطفل على تضخيم فرص املراجعة املدرسية يف
-12
املنزل.
جيد /أو ال جيد الطفل يف األسرة دعم الوالدين الكايف والناجع ،ملقاومة ضعف الرتكيز
-13
وعدم القدرة على القيام ابلعمل املدرسي يف املنزل.
إن حضور الوالدين مكثف /أو ضعيف يف حياة الطفل ،ملساعدة هذا األخري على
-14
مقاومة قلق املستقبل املدرسي.
ال يضايق /أو يضايق التلميذ قلق الوالدين الزائد على أداء الواجبات املدرسية يف
-15
املنزل.
الطفل هو مع /أو ضد انتقاد الوالدين لتصرفاته الشخصية.
-16
الطفل مع /أو ضد تدخل الوالدين يف شؤونه اخلاصة.
-17
يضايق الطفل /أو ال يضايقه عدم فهم الوالدين ملتطلباته الدراسية.
-18
الطفل يرى /أو ال يرى يف متابعة الربامج التلفزيونية الكثرية يف املنزل سبب يف تقصريه
-19
ألداء الواجبات املدرسية يف املنزل.
يضايق الطفل /أو ال يضايقه شدة تداول اختالف آرائه مع آراء الوالدين يف كثري من
-20
مواضع احلياة.
يضايق الطفل /أو ال يضايقه كثريا ضعف تقدمي النصح واإلرشاد بداخل األسرة.
-21
وبعد فحص هذه البنود للتعرف على مدى عالقة جودة حياة األسرة ابلتدفق النفسي لدى
طفلها يف سلوكه املدرسي ،بينت نتائج الدراسة وجود تفاوت له داللة إحصائية عالية يف جودة احلياة
األسرية لصاحل أسر املتفوقني دراسيا (تقريبا يف كل األبعاد املذكورة إجرائيا بنسبة  70%مقابل .إن هذه
النتيجة إن دلت على شيء إمنا تدل على أن سبب التدفق النفسي املرتفع للمتفوقني يف السلوك املدرسي
يرجع بقوة إىل جودة احلياة األسرية العالية ألسرهم ابملقارنة مع أسر ضعفاء التحصيل الدراسي .كما تبني
يف هذه الدراسة ،من حساب قيمة بيتا يف حتليل االحندار بني جودة احلياة األسرية وجودة احلياة
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االجتماعية واملدرسية والنفسية أن املتغري األكثر أتثريا على إحداث التدفق النفسي يف النشاط املدرسي
لدى التلميذ بتمثل يف جودة احلياة األسرية (قيمة االحندار ،0.295وهي القيمة األعلى) .وهذا إن دل
على شيء إمنا يدل على أن األسرة ،إذا كانت متارس دورها الرتبوي الرائد ،ذوي اجلودة العالية يف البعد
الثقايف (قيمة االحندار ) 0.009واملدرسي (قيمة االحندار )0,049واالجتماعي ( قيمة االحندار0,104
) ،فإهنا تضمن لطفلها حظوظ واعدة إلحداث التدفق النفسي يف األنشطة السلوكية اليت أدرك الطفل مع
استيعاهبا يف األسرة جودة القدوة احلسنة ومهارة حسن التصرف يف احلياة .وهذا ما يؤكد بقوة أمهية
األسرة من خالل دورها الرئيسي الذي جيب أن تلعبه يف اجملتمع لكي تنجح عملية التنشئة االجتماعية
للطفل.
املراجع:
.1
.2
.3
.4

لطفي عبد الباسط إبراهيم ( " ،)2009مقياس ضغوط الدراسة" ،مكتبة األجنلو املصرية,
حممد إمساعيل ( " ،)1992سوء التوافق الدراسي لدى املراهقني اجلزائريني" ،مطبعة الكهنة،
اجلزائر,
اندية شرادي ( " ،)2006التكيف املدرسي للطفل واملراهق على ضوء التنظيم العقلي" ،دار
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر,
عبدي مسرية ( " ،)2011الضغط املدرسي وعلقته بسلوكات العنف والتحصيل الدراسي لدى
املراهق املتمدرس" مذكرة ماجستري ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر,

1/ Mihaly Csikzentmihalyi, 2011, « vivre la psychologie du bonheur »,
Editions Poket.
2/ David Servan Schreiber, 2007, « L’attention, de L’énergie pur »,
http://www.psychologies.com
3/ Cyril Tarquinio et Elisabeth Spitz,1990, « Psychologie de L’adaptation »,
Editions de boeck.
4/ Gustave Nicolas-Ficher, (1999), « La dynamique du changement du
pouvoir social », éd Dunod, Paris.
5/ Bruno.Devauchelle, (2003), « Les enseignants souhaitent l’équilibre entre
le règlement et le projet éducatif », éd Etienne Martin.
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Education and quality of life in the family in the light of psychological
flow theory
Prof. Sadjalmasi Mohamed Al-Amin
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Summary :
In this paper, The researcher attempts to indicate in what way the
family quality life promote the psychic flow investment in the child school
behavior. The family education mobilize the psychic resources of the child
starting from hedonic being to eudemonic adaptation which control orient
and optimize the flow humans behaviors. The psychic child life
consequently passes to superior notch.
Keywords: education, quality of life, family, psychological flow theory
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جودة احلياة وعالقتها ابلضغوط النفسية لدى األمهات

دراسة ميدانية على عينة من األمهات العامالت والغري العامالت
د .بكار سارة

*1

 1جامعة تلمسان

د .شوخيى امال

2

 2جامعة تلمسان

اتريخ االرسال 2021/03/03 :

ملخص الدراسة:

اتريخ القبول2021/03/22 :

يعد االهتمام جبودة احلياة لدى املرأة من بني األمور األكثر أمهية كون املرأة هي عماد األسرة وركيزهتا وأي
قصور يف جانب من اجلوانب اليت ترفع من جودة احلياة يؤثر على الصحة النفسية واجلسمية ويؤدي اىل
اضطراابت وضغوط وعلى هذا ارأتينا القيام بدراسة حناول من خالهلا الكشف عن العالقة بني جودة
احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات العامالت وغري العامالت وقد كانت تساؤالت الدراسة على
النحو التايل:

 هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات؟-2هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟
 -3هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟
مت االعتماد على املنهج الوصفي لتناسبه مع املوضوع ،ولإلجابة على التساؤالت املوضوعة قمنا ابختيار
عينة متكونة من  50أما عاملة وغري عاملة وقد مت تطبيق أدوات الدراسة املتكونة من مقياس جودة احلياة
حلرطاين أمينة ( )2014ومقياس الضغوط النفسية لبدرية كمال أمحد ()2013
* املؤلف املرسل :د .بكار سارة.
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من خالل تفريغ البياانت مت التوصل اىل النتائج التالية:
توجد عالقة ارتباطيه عكسية بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات.توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت لصاحلاألمهات غري العامالت.
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري العامالت ولصاحلاألمهات العامالت.
الكلمات املفتاحية :جودة احلياة – الضغوط النفسية

املقدمة:
لقد احتل علم النفس االجيايب مكان الصدارة بني البحوث حيث بدأ العلماء يتطرقون ملواضيع مل تكن
متداولة من قبل مثل السعادة  ،التفاؤل وجودة احلياة واليت أصبحت من أكثر املتغريات تناوال يف الفرتة
األخرية وذلك من خالل حتقيق التوافق والرضا لدى األفراد وابلتايل الصحة النفسية ،اال أنه كثريا ما
تتعرض األسرة وخاصة األم اليت تعترب الركيزة والنواة األساسية اىل بعض املشكالت اليت قد تعوق طموحاهتا
كالضغوط النفسية ابعتبارها إحدى ظواهر حياة اإلنسان واليت تظهر يف مواقف احلياة املختلفة كالبيت
والعمل...ومع تصارع دور املرأة يف كوهنا زوجة وأما وقد يتعدى ذلك أيضا اىل كوهنا امرأة عاملة فان ذلك
قد يؤدي إىل تعرضها إىل الضغوط مبختلف أنواعها واليت قد تعكر صفوة حياهتا وتشعرها بعدم الرضا
وسوء التكيف،وعلى األساس ارأتينا التطرق إىل موضوع جودة احلية يف عالقتها مع الضغوط النفسية لدى
األمهات سواء العامالت أو غري العامالت.
-1اشكالية الدراسة:

ان املرأة هي الركيزة األساسية يف بناء األسرة واستقرارها ،فاملرأة هي اليت ترعى الطفولة وتبين الرجولة وتشيد
صرح جمتمع متماسك ،إال أن دورها اختلف عما كان عليه يف السابق فقد أصبحت املرأة خترج مليدان
العمل وتثبت جدارهتا فيه ،اذ أن العمل حيقق هلا إثبات الذات وتقدير الذات وكدا حيقق هلا االستقاللية
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والرضا عن احلياة والشعور ابلسعادة وابلتايل جبودة احلياة ،اال أن تعدد وتشابك أدوارها كوهنا زوجة وأم
وأيضا عاملة جعلها تضاعف جمهوداهتا فقد أشارت الدراسات اىل أنه يف حال كون كل من الزوج والزوجة
يعمالن  ،فان الزوجة تقوم أبكثر من نصف العمل املنزيل األمر الذي نتج عنه ظهور جمموعة من الضغوط
النفسية اليت هلا انعكاسات سلبية عليها وعلى أسرهتا وأيضا على املنظمة اليت تعمل هبا وهدا ما أكدته
دراسة جودي ترمنان( )1980اليت أجريت على املرأة العاملة ومعاانهتا النفسية واجلسمية ابملقارنة بربة
املنزل من خالل متغريات :الطبقة االجتماعية ،اجلنس وقد توصلت الدراسة اىل وجود فروق بني الزوجات
العامالت واألزواج يف مستوى املعاانة النفسية لصاحل الزوجات العامالت أي أن العامالت املتزوجات أكثر

معاانة مما يشري إىل حجم الضغوط اليت تعاين منها املرأة العاملة(.دايلي انجية)2013،

ومن هنا ارأتينا أن تكون دراستنا حول هل للضغوط النفسية أتثري على جودة احلياة لدى األمهات
العامالت والغري عامالت؟
وتفرعت عن هده االشكالية التساؤالت التالية:
 -1هل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات؟
-2هل توجد فروق دالة احصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟
 -3هل توجد فروق دالة احصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟
-2فرضيات الدراسة:

 -1توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات.
 -2توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت.
 -3هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عامالت.
-3أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة احلالية يف إلقاء الضوء على موضوع هام ميس كل فرد وكل أسرة يف اجملتمع أال وهو
نوعية جودة احلياة لدى األمهات وأتثرها ابلضغوط النفسية ،حيث تظهر هده الدراسة العالقة بني جودة
حياة األمهات العامالت واملاكثات ابلبيت والضغوط النفسية ،وكدا حماولة تبيان الفروق الكامنة بني املرأة
املتزوجة العاملة واملاكثة ابلبيت من حيث مستوى جودة احلياة والضغوط النفسية.
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-4أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 -1حتديد العالقة بني مستوى جودة حياة األمهات العامالت والغري عامالت والضغوط النفسية.
-2تبيان الفروق املوجودة يف مستوى جودة احلياة بني األمهات العامالت واملاكثات ابلبيت.
 -3تبيان الفروق املوجودة يف مستوى الضغوط النفسية بني األمهات العامالت واملاكثات ابلبيت.
-5التعاريف االجرائية للمصطلحات الواردة يف الدراسة

 جودة احلياة :يقصد جبودة احلياة شعور الرد ابلرضا والسعادة من خالل إقامة عالقات أسرية مستمرةومتتعه بصحة جسمية ونفسية جيدة ،ويعرب عنها يف دراستنا ابلنتائج املتحصل عليها من طرف األمهات
على مقياس جودة احلياة.
-الضغوط النفسية:حالة من التوتر النفسي واجلسدي ،يعرتي الفرد عندما يتعرض ملواقف وأحداث

تستلزم منه مطالب تكيفية تفوق إمكانياته ،ويقاس يف دراستنا مبقياس الضغط النفسي الذي أعدته
الباحثة بدرية كمال أمحد ،ويعرب عنه ابلدرجة اليت حتصلت عليها األمهات عند تطبيق مقياس الضغوط
النفسية.
اخللفية النظرية للدراسة:

-مفهوم جودة احلياة:

تعرفها منظمة الصحة العاملية ( )1995على أهنا ادراك األفراد مبركزهم يف احلياة وسياق الثقافة ونسق القيم
الذي يعيشون فيه،ويف عالقة ذلك أبهدافهم وتوقعاهتم ومستوايهتم وأنه مفهوم واسع ومعقد يتأثر ابلصحة
النفسية واجلسمية.
يعرف العارف ابهلل( )1999على أهنا البناء الكلي الذي يتكون منه جمموعة من املتغريات اليت هتدف اىل
إشباع احلاجات األساسية لإلنسان حبيث ميكن قياس هذا اإلشباع مبؤشرات موضوعية تقيس اإلمكانيات
املتدفقة على الفرد ومؤشرات ذاتية تقيس مقدار اإلشباع الذي حتقق لألفراد (احملرزي)2006،
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ويرى فرانك ( )2000أن جودة احلياة هي إدراك الفرد للعديد من اخلربات وابملفهوم الواسع شعور الفرد
ابلرضا مع وجود الضرورايت يف احلياة مثل الغذاء واملسكن وما يصاحب هذا اإلحساس من شعور
ابالجناز والسعادة.
كما يعرفها كل من عبد الفتاح وحسن( )2006أهنا درجة االستمتاع ابلظروف املادية يف البيئة اخلارجية
واإلحساس حب سن احلال وإشباع احلاجات والرضا عن احلياة ،فضال عن مدى إدراك الفرد جلوانب حياته
وشعوره مبعىن احلياة إىل جانب الصحة اجلسمية االجيابية وتوافقه مع القيم السائدة يف اجملتمع(حرطاين

امينة )2014،

يف حني يعرفه"روبني" أبهنا الدمج والتكامل بني عدة اجتاهات لدى الفرد من انحية الصحة اجلسمية
والنفسية واحلياة االجتماعية،متضمنة كال من املكوانت اإلدراكية والذي يشمل الرضا واملكوانت العاطفية
واليت تشمل السعادة.
ولقد وضع" كولرت" تعريفا جلودة احلياة ":أبهنا اإلحساس الشخصي ابإلشباع من احلياة واليت هي أكثر من
شعور ابلسعادة رغم أهنا أقل من معىن أو اجناز"(حبرة كرمية)2014،

-مؤشرات جودة احلياة:

تتحكم يف حتديد مؤشرات جودة احلياة عدة عوامل وهي ختتلف من فرد ألخر وذلك حسب مايراه من
معايري لتقييم حياته،وقد ظهر هذا االختالف جليا يف تباين التعريف االصطالحي للمفهوم من طرف
الباحثني ،وتتمثل مؤشرات جودة احلياة حسب يف:
-1املؤشرات النفسية :تتضح يف درجة شعور الفرد ابلقلق واالكتئاب أو التوافق مع املرض أو الشعور
ابلسعادة أو الرضا.
-2املؤشرات االجتماعية :تتضح من خالل القدرة على تكوين العالقات الشخصية.
-3املؤشرات املهنية :تتمثل يف درجة رضا الفرد عن مهنته وحبه هلا ومدى سهولة تنفيذ مهام وظيفته
وقدرته على التوافق مع واجبات عمله.
-4املؤشرات اجلسمية والبدنية:
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ويقصد هبا رضا الفرد عن حالته الصحية وقدرته على التعايش مع اآلالم والنوم والشهية والقدرة

اجلنسية(منسي وكاضم)2010،
-2الضغوط النفسية:

تعريف الزاروس و فولكمان ): Lazarus,Folkman (1984هو تفاعل خاص بني الفرد و

الوضعية اليت يدركها على أهنا شاقة و تتجاوز موارده و قدراته و تضع راحته يف خطر (جبايل صباح،
)2012
تعريف جوردون (:Gordon )1993الضغوط هي االستجاابت النفسية و االنفعالية و الفسيولوجية
للجسم جتاه أي مطلب مت إدراكه على أنه هتديد لرفاهية و سعادة الفرد و هذه التغيريات تقوم إبعداد و

أتهيل الفرد للتوافق مع الضغوط و اليت هي ظروف بيئية سواء حاول الفرد مواجهتها أو جتنبها (.طه

وسالمة عبد العظيم)2006 ،

عناصر الضغط النفسي :هناك ثالثة عناصر (مكوانت )للضغط النفسي و هي  -املثري  :هو عبارةعن القوة اليت تبدأ هبا حالة الضغط النفسي لدى الفرد و مصدرها البيئة.

-االستجابة  :و هي عبارة عن ردود الفعل النفسية و السلوكية مثل :اإلحباط و القلق.

-التفاعل  :و تعين التفاعل بني عوامل املثريات و االستجاابت  ،و أييت ذلك من العوامل

التنظيمية يف العمل  ،و من املشاعر اإلنسانية (جبايل صباح)2012 ،

أسباب الضغط النفسي:
قد تنشأ الضغوط من داخل املرأة نفسها ،أو من عالقتها بزمالئها واالختالف معهم يف الرأي أو
اخلالفات مع شريك احلياة ،وميكن تصنيف أسباب الضغط النفسي لدى املرأة العاملة على النحو التايل:
-1أسباب دميغرافية:
 مرتب منخفض ،والشعور أبن العمل ال حيقق إشباع حلاجاهتا املادية واملعنوية. قلة الصدقات يف العمل متييز جنسي يف املكافآت والرتقيات-2أسباب مناسبة للعمل:
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 غياب التشجيع من طرف اإلدارة تدريب غري مناسب اتصال تنظيمي سيء-3أسباب منزلية:
 زايدة األعباء املنزلية الشعور ابلتقصري يف رعاية األبناء صعوبة اجلمع بني العمل وتربية األبناء توتر العالقات الزوجية بسبب العمل انعدام الدعم النفسي يف البيت صراع املسؤوليات مقرتن ابألعباء املنزلية وتطور احلياة املهنية العيش مع األسرة املمتدة غياب األب لفرتة طويلة للعمل ابخلارج مرض أحد أفراد األسرة عدم مشاركة الزوج يف تربية األبناءهده بعض األسباب اليت تولد الضغط لدى املرأة العاملة وليست كلها فاقتصران على األسباب دات الصلة

مبوضوع حبثنا(.دايلي جنية)2013،
منهجية الدراسة واجراءهتا:

-1منهج الدراسة:

اعتمدان يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي ابعتباره مناسبا ملوضوع دراستنا.
-2عينة الدراسة:
بلغت عينة الدراسة  50أم من بينهم  25أم عاملة و25أم غري عاملة من مدينة تلمسان وقد قمنا
ابختيارها بطريقة قصدية.
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 -3أدوات الدراسة :مت االعتماد يف الدراسة على مقياسني مقياس جودة احلياة ومقياس الضغوط
النفسية.

-مقياس جودة احلياة :استخدمنا لقياس جودة احلياة االستبيان املصمم من طرف الباحثة حرطاين أمينة

سنة  2014والدي صممته على جمموعة من األمهات حيث يتكون املقياس من  58فقرة موزعة على 6
أبعاد.
بعد الصحة اجلسمية :عدد الفقرات  11فقرة
بعد الصحة النفسية :عدد الفقرات :عدد الفقرات 11
بعد العالقات األسرية االجتماعية 11:
بعد الشعور ابلسعادة:عدد الفقرات 9
بعد الدخل املادي :عدد الفقرات 9
بعد الرضا عن احلياة:عدد الفقرات 7

البدائل:

مت اختيار سلم التقدير الرابعي لإلجابة على فقرات االستبيان واملتمثلة يف :دائما ،أحياان ،اندرا ،أبدا.

طريقة تصحيح استبيان جودة احلياة لألمهات:

يتم حتويل استجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات استبيان جودة احليات مع مراعاة اجتاه الفقرة وعدد
البدائل وكان التصحيح كالتايل:
فقرة موجبة:دائما -4:أحياان -3:اندرا – 2:أبدا1:
فقرة سالبة:دائما -1:أحياان -2:اندرا – 3:أبدا4:
ويف األخري يتم مجع كل درجات الفقرات للحصول على الدرجة الكلية اليت تعرب عن الدرجة العامة
للمبحوثة حول جودة احلياة لديها والدي يرتاوح مداها بني  58و 232درجة.

-مقياس الضغوط النفسية:

مث اختيار مقياس الضغط النفسي لبدرية كمال أمحد ويتكون هدا املقياس من  66بند موزعة على  5أبعاد
هي كاآليت:
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البعد األسري :خاص ابحلياة الشخصية للمرأة ،سواء فيما يتعلق بعالقتها مع زوجها أو أبنائها وتضم 26فقرة.
البعد املهين :يتمثل يف عالقتها بزمالئها ومرؤوسيها ،أي أنه يدل على تفاعل املرأة العاملة مع العناصرالبشرية أثناء أدائها ملهامها املهنية ،هده العالقات اليت تساهم بشكل أو ابخر يف حدوث الضغط النفسي
لديها وتضم  16فقرة.
البعد الصحي :متعلق أبعراض جسدية قد تعاين منها األم ،نتيجة تعرضها للضغط النفسي وتضم 10فقرات
بعد عدم القدرة على التمتع مبباهج احلياة :فعدم التمتع هبده األخرية كالتنزه وممارسة الرايضة يزيد منمعاانهتا ويضم  7فقرات.
بعد األحداث الطارئة :يتضمن أحداث تعرضت هلا األم مند طفولتها إىل غاية اللحظة احلالية ،واليت هلادور كبري يف ضعف ميكانيزمات األان اليت تزيد من إمكانية تعرض املرأة للضغط النفسي وبنوده 7فقرات
تصحيح املقياس:

يصحح املقياس يف اجتاه إدراك املفحوص للمواقف الضاغطة ،حبيث تكون اإلجابة نعم2 :درجة – غري
متأكد :درجة واحدة -ال :صفر يف حال الفقرات االجيابية
أما يف حال الفقرات السلبية فنعم حتصل على  -0غري متأكد :درجة واحدة -ال:حتصل على درجتني.

-4اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة:

مقياس جودة احلياة :مت تقدير صدق استبيان جودة احلياة لدى األمهات بطريقة االتساق الداخليوتبني من خالل النتائج أن مجيع معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليها كانت دالة احصائيا،أما ابلنسبة
للثبات فقد كان بطريقة ألفا كرونباخ وقد تبني أن معامالت ثبات أبعاد استبيان جودة احلياة لدى

األمهات جاءت قوية(حرطاين أمينة)2014،

مقياس الضغوط النفسية :مت التأكد من صدق املقياس ابستعمال الصدق الذايت أما فيما خيص الثباتفقد استعملت مصممة املقياس الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وقد توصلت إىل نسبة صدق وثبات عايل

تطمئنها على صالحية أداة البحث(.دايلي انجية)2013،
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-5األساليب االحصائية املستخدمة :استخدمنا يف معاجلتنا لبياانت الدراسة األساليب اإلحصائية
التالية:
معامل ارتباط "ر" لدراسة العالقة بني املتغريات.-اختبار "ت" لدرسة الفروق.

-6عرض ومناقشة النتائج :مت دراسة فرضيات الدراسة ابستعمال األساليب اإلحصائية املناسبة وقد مت
التحصل على النتائج التالية:

عرض ومناقشة الفرضية األوىل:هل توجد عالقة ارتباطيه بني جودة احلياة والضغوط النفسية؟اجلدول رقم ( )01يبني نتائج حساب معامل االرتباط"ر" بني جودة احلياة والضغوط النفسية
ن

معامل االرتباط 50

درجة احلرية

ر احملسوبة

ر اجلدولية

مستوى الداللة

48

0،411-

0،361

عند

دال
0،01

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )01أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية بني جودة احلياة والضغوط النفسية
حيث كانت قيمة "ر" احملسوبة  -0،411أكرب من "ر" اجلدولية0،361
معناه أنه كلما ارتفع مستوى جودة احلياة اخنفض مستوى الضغوط النفسية والعكس صحيح ،ونفسر هدا
على أساس أن الضغط النفسي يعترب مبثابة مهدد جلودة احلياة واليت متثل الشعور ابملتعة والسعادة والرضا
وتتفق دراستنا مع ما خلصت اليه دراسة احملرزي واخرون ( )2006واليت أسفرت عن وجود عالقة سالبة
ودالة بني جودة احلياة والضغوط النفسية

عرض ومناقشة الفرضية الثانية-:هل توجد فروق يف مستوى جودة احلياة بني األمهات العامالتوالغري عامالت؟
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اجلدول رقم ( )02يبني نتائج حساب معامل الفرق يف مستوى جودة احلياة

الفروق

ت احملسوبة

ت اجلدولية

مستوى
الداللة

2،807

2،50

دال
لصاحل
األمهات
غري
العامالت

يتينب من خالل اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى جودة احلياة بني األمهات
العامالت وغري العامالت ولصاحل األمهات غري العامالت.
واتفقت نتيجة الدراسة مع ما أثبتته دراسة "مبارك" حيث وجد أن هناك فروق ذات داللة معنوية يف جودة
احلياة وفق متغري العمل ،أي أن الشعور جبودة احلياة عند النساء العامالت أقل مما هو عند النساء رابت
البيوت.
كما توصلت دراسة ابراهيم عبد هللا( )2008أن العمل ال يشكل فرقا يف جودة احلياة.
ابملقابل ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة" بريي"( )1996اليت أشارت اىل ان النساء العامالت هن
أكثر شعورا جبودة احلياة من أقراهنن غري العامالت(حرطاين امينة)2014،
ولقد أكدت أن عمل املرأة كزوجة وأم يؤدي إىل صراع األدوار الذي يعرضها إىل الكثري من االضطراابت

النفسية (دايلي انجية)2013 ،

ومن هنا ميكن تفسري ذلك على ان املرة املاكثة يف البيت لديها مهام حمددة تقتصر على تربية األطفال
واحلرص على تلبية طلبات الزوج على عكس املرأة العاملة اليت تتصارع أدوارها بني عملها داخل املنزل
وخارجه وهذا ما قد يؤثر على شعورها جبودة حياة مرتفعة.
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عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عاملة؟
اجلدول رقم ( )03يبني نتائج حساب الفروق يف مستوى الضغوط النفسية بني األمهات العامالت وغري
العامالت
الفروق

"ت" احملسوبة

"ت" اجلدولية

مستوى الداللة

الفرق لصاحل

2،568

2،492

دال عند 0،01

األمهات العامالت

يتضح من اجلدول رقم( )03أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية وهذا يدل على وجود فروق ذات
داللة احصائية يف مستوى الضغوط النفسية بني األمهات العامالت وغري العامالت لصاحل األمهات
العامالت
وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة متويل( )1997إىل أن املرأة العاملة سواء كانت مستوى عايل
أو متوسط تعاين من صراع األدوار ومن انحية األعمال املنزلية اليت تستنفد منها جهدا كبريا
أيضا دراسة  )1997(Pandy Monikaاليت هدفت إىل حتديد الفروق بني املرأة العاملة والغري
عاملة يف التوافق مع الضغوط الناجتة عن الزواج واملشكالت االجتماعية وقد اشتملت على  100اىل امرأة
عاملة و 100امرأة غري عاملة يرتاوح أعمارهم ما بني ( )40-20سنة مما وضح أن عمل املرأة أثر بشكل
سليب على قدرهتا على التوافق مع املشكالت والضغوط اليت تواجهها يف حياهتا الزوجية واالجتماعية ،كما
كانت الغري عاملة أكثر شعورا ابلرضا عن حياهتا الزوجية وأكثر وفاءا ابلتوقعات اليت يتوقعها منها

اآلخرون يف جمال الزواج (ابراهيمي أمساء)2015 ،

حيث يظهر جليا أن املرأة العاملة تستنزف معظم قوهتا وجهدها يف العمل حيث اذا رجعت اىل املنزل
وجدت أعباء الوظيفة املنزلية من غسيل وتنظيف وتوظيب املنزل واالهتمام براحة الزوج واألبناء وتلبية
متطلباهتم مجيعا دون نقص أو تقصري وابلتايل فإهنا تدفع مثن خروجها للعمل ضغوط كثرية حتملها معها إىل
بيتها آباثرها السلبية على الصحة النفسية واجلسدية هلا مما يؤثر على حياهتا الشخصية وعالقاهتا الزوجية.

نستنتج يف األ خري ومن خالل النتائج املتوصل اليها أن جلودة احلياة عالقة ابلضغوط النفسية لدى
األمهات وهذا راجع اىل املسؤوليات والواجبات املرتتبة عليهن داخل األسرة وخارجها.
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قائمة املراجع:
-1ابراهيم ،عبد هللا هشام( )2008جودة احلياة لدى عينة من الراشدين يف ضوء بعض املتغريات
الدميوغافية ،حبث منشور ،اجمللد ،14العدد  4أكتوبر 2008
-2ابراهيمي ،أمساء ( )2015الضغوط املهنية وعالقتها ابلتوافق الزواجي لدى املرأة العاملة ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة بسكرة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية :قسم العلوم االجتماعية.
-3حبرة،كرمية ( )2014جودة حياة التلميذ وعالقتها ابلتحصيل الدراسة ،رسالة ماجستري غري
منشورة،جامعة وهران،كلية العلوم االجتماعية:قسم علم النفس وعلوم الرتبية واالرطوفونيا.
-4جبايل ،صاحل ( )2012الضغوط النفسية واسرتاتيجيات مواجهة لدى األطفال املصابني مبتالزمة
داون  ،مذكرة ماجستري غري منشورة  ،جامعة فرحات عباس سطيف  ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 :قسم علم النفس
-5دايلي ،انجية ( ) 2013الضغط النفسي لدى املرأة املتزوجة العاملة ابمليدان التعليمي وعالقته ابلقلق،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة سطيف ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية :قسم علم النفس وعلوم
الرتبية واألرطوفونيا.
-6حرطاين ،امينة( )2014جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية عند األبناء،رسالة
ماجستري غري منشورة،جامعة وهران  ،كلية العلوم االجتماعية واألرطوفونيا :قسم علم النفس وعلوم الرتبية
-7طه عبد العظيم ،حسني ،سالمة عبد العظيم ،حسني( )2006اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط الرتبوية
والنفسية،الطبعة،1األردن :دار الفكر.
-8مبارك،بشرى عناد (د.ت) جودة احلياة وعالقتها ابلسلوك االجتماعي لدى النساء املتأخرات عن
الزواج ،حبث منشور يف جملة كلية اآلداب،جامعة داييل العدد 99
-9احملرزي،راشد بن سيف واخرون( )2006جودة احلياة وعالقتها ابلضغوط النفسية وإسرتاجتية مقاومتها
لدى طلبة جامعة السلطنة قابوس،حبث مقدم يف ندوة علم النفس وجودة احلياة،جامعة السلطان قابوس
–مسقط ديسمرب .2006
-10منسي ،حممد وكاضم ،مهدي( )2010تطوير وتقنني مقياس جودة احلياة لدى طلبة جامعة سلطنة
عمان،جملة أماراابك العلمية ،اجمللد األول،العدد األول ،ص60-41
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Quality of life and their relationship to psychological pressure among
mothers
Dr. Bakkar Sarah
University of Tlemcen
Dr. Chwikhi Amal
University of Tlemcen
Abstract :
The curent study aims to detect the relationship between quality of life
and the stress among working mothers and non-working
The questions of the study were as follows:
- Is there a statistically significant correlation between quality of life and
psychological stress among mothers?
2. Are there significant differences in the level of quality of life for working
mothers and non-workers?
3. Are there significant differences in the level of psychological stress
among working mothers and non-workers?
To answer the questions set we selected a sample composed of 50 while
working and non-working has been applied consisting of quality of life scale
study for Hrtani Amina (2014) and a measure of psychological stress for
Badria Ahmed Kamal (2013)
We was reached the following conclusions:
1-there are a correlation inverse between quality of life and psychological
stress among mothers.
2-there are statistically significant differences in the level of quality of life
for working mothers and non-workers in favor of non-working mothers.
3-there are statistically significant differences in the level of psychological
stress among working mothers and non-workers and in favor of working
mothers .
Key-words : quality of life – psychological stress.
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صورة الصعلوك بني الفروسية واللصوصية وفق النقد الثقايف يف المية الشنفرى
هبة حممد عبد القادر علي

*1

طالبة دراسات عليا
1عني مشس

اتريخ االرسال 2021/04/17 :

اتريخ القبول2021/04/28 :

امللخص:

العصر اجلاهلي من العصور اليت متيزت ي جوانب عديدة الثقافية ،والبيئية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ويف ذلك ،ومن اهم السمات البارزة واملميزة للعصر اجلاهلي الشعر ،فلقد كان الشعر هو
اخلصيصة اليت متيز هبا العصر اجلاهلي ،حيث برع فيه كثري من الشعراء ونبغوا ،والشعر هو ديوان العرب فيه
سجلت معاركهم ،وحياهتم ،ومعيشتهم ،وبيئتهم ،فلقد صور الشعر كل ما خيص احلياة يف العصر اجلاهلي
يف مجيع جوانبها ،وتعد من أبرز الظواهر اليت انتشرت يف ذلك العصر ظاهرة الصعلكة ،وكان الشنفري من
الشعراء الصعاليك البارزين يف ذلك العصر ،ومن هنا آثرت أن يكون البحث عن صورة الصعلوك وفق النقد
الثقايف يف المية الشنفرى.

الكلمات املفتاحية- :الصعلوك -الفروسية -اللصوصية -النقد الثقايف

* املؤلف املرسل :هبة حممد عبد القادر علي
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أمهية البحث وأسباب اختياره:
-1أمهية دراسة األنساق الثقافية يف المية الشنفرى ،واالستفادة منها يف الدراسات املعاصرة.
-2إ ّن املتأمل يف المية الشنفرى جيد أن األنساق الثقافية حاضرة بقوة يف الميته ،فهي انبعة من اجملتمع.
-3األنساق الثقافية خليقة أبن يفرد هلا دراسات أدبية ونقدية متخصصة.
-4إلقاء الضوء على األنساق الثقافية اليت تداخلت يف المية الشنفرى.
 -5أمهية اجلانب الثقايف يف المية الشنفرى ،وذلك التصاله الصميم ابحلياة االجتماعية يف العصر اجلاهلي.
أهداف الدراسة:

-1بيان مصطلحات الدراسة.
-2بيان مفهوم النقد الثقايف.
-3بيان مفهوم األنساق الثقافية وأنواعها.
-4بيان األنساق الثقافية يف المية الشنفرى.
الدراسات السابقة:
الدراسة األوىل:

الصعلكة لدى الشنفرى وداللتها االجتماعية والنفسية ،فضل بن عمار العماري ،جملة جامعة امللك

سعود ،م1996 ،8م.

هتدف الدراسة إىل بيان فئات الصعاليك ،والغزو ظاهرة مشرتكة بني الصعاليك الفقراء والصعاليك السادة،
الصعلكة شرف وانتماء ،والشنفرى يف الرهن واألسر ،والتحول يف حياة الشنفرى ،مشاهد من حياة صعلة
الشفنرى.
ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
الشنفرى ليس منبوذاً ،إمنا هو منبوذ خملوع ،متمرد على سلطات اجملتمع ،ولذلك جلأ إىل القوة حلماية نفسه.
الصعلوك وصل يف حماولة التكيف مع حياة الوحش إىل درجة االرتواء العاطفي ،وهذا ميثل قمة التكيف مع
الطبيعة املتوحشة وشخوصها.
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املخلوع قبلياً الذي ال جيد من ينصره سليب املوقف متضعضع الذات ،غري قادر يف الدخول يف اجملتمع
والتكيف معه.
الدراسة الثانية:

صراع الوجود يف المية الشنفرى :دراسة حتليلية ،حسني عبد حسني الوطيفي ،هادي سعدون احلنون،

جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية ،العدد2019 ،50 :م.

هتدف الدراسة إىل بيان الذاتية والقبلية ،وصراع الذات مع الذات يف شعر الشنفرى ،وصراع الذات مع
القبلية يف شعر الشنفرى.
ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -1فكرة صراع الوجود لدى الشنفرى ليست فكرة خاصة ابلشاعر نفسه ،وإمنا هي مسة إنسانية فرضت
نفسها على النص الشعري يف القصيدة العربية القدمية.
 -2إن الفصل بني الذات والقبلية إمنا هو على أساس الدراسة ،والبحث ال على أساس انفصال الشاعر عن
ذاتيته متاماً ،أو عن قبيلته متاماً.
 -3ال ميكن أن خنفي ظاهريت االلتزام والتمرد على الذاتية والقبلية ،يف أغلب الشعر العريب ،ولكن تبقى
الذاتية اليت هي مسة الذات املتمردة يف شعر الشنفرى واضحة بشكل جلي.
-4الشنفرى يف شعر الوجود مل جيرد متاماً عن قبيلته ،ومل يشعر ابنتماء كامل حنوها ،بل مجع هاتني السمتني
خيط قوي ،يرختي يف موضع ويقوى يف موشع آخر.
-5عندما ميدح الشنفرى القبلية فهو ميدحها مبا متليه عليه قبيلته وذوقه.
الدراسة الثالثة:

أنساق من النقد الثقايف يف شعر الشنفرى ،ابتسام موسى أبو شرار ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات

اإلنسانية ،عدد2020 ،3 :م.
هتدف الدراسة إىل بيان النقد الثقايف ،وجدلية نسق الذات واآلخر القريب ،والطبيعة وأنساقها بني االغرتاب
واحلصول على الذات ،وجدلية اآلخر املغرتب عنه واملغرتب إليه ،وأصحاب الشاعر بني الذات وما يالزمها،
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وثقافة الشاعر يف مواجهة اجلوع ،وثقافة احلكمة يف سبيل البحث عن األان األعلى ،وجديل البحث عن
البقاء ومواجهة املوت.
ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -1أثرت الظروف االجتماعية اليت عاشها الشنفرى يف تكوينه النفسي ،والفكري ،وشكلت خميلته ،وذهنه
وخياله ،هي عبارة عن خالصة فكرية ذهنية انضجة أكملت نضوجاً مؤثرات داخلية كانت استجابة ملؤثرات
خارجية.
-2مثل اجلانب الثقايف يف شعر الشنفرى صورة حية للحياة االجتماعية اجلاهلية وانعكاسها على الفرد مبا
ساد فيها من تعصب ،وظلم ،واستبداد ،وعدم استقرار ،وتشرد نفسي.
-3رافق الشنفرى صراع مستفحل بني الذات واآلخر مما دفعه الختيار طريقه بعيداً عنهم ،إال يف صراعاته
معهم ،وقد اختار عامله البديل ،وهو الصحراء بكل ما فيها ،وحوله الصعاليك.
-4حوال الشنفرى التعايل على جراحه وأحزانه ابستبطان املكبوت يف داخله حميالً اجلرح إىل كربايء ،والعوز
إىل قناعة ،واجلوع إىل التجلد والصرب ،والضعف إىل عزمية ،واالغرتاب إىل االستئناس.
الدراسة الرابعة:

اإليقاع الصويت يف المية العرب للشنفرى :دراسة أسلوبية إحصائية ،د .حممود حسني عبدهللا العزازمة،

جملة املشكاة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،م ،1ع2014 ،2:م.
هتدف الدراسة إىل بيان موجز عن المية العرب وشاعرها ،واألسلوبية ،واألسلوب ،والوزن واإليقاع ،واإليقاع
اخلارجي يف المية العرب ،واإليقاع الداخلي فيها ،واملناسبة بني حبر القصيدة وموضوعها ،ودراسة ظاهرة
التكرار ،واجلناس ،والتقسيم والتشبيه.
ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -1طبيعة اإليقاع اخلارجي لالمية العرب للشنفرى جاءت على البحر الطويل ،وهذا الوزن يتضافر مع مهوم
الشاعر ومعاانته ،وهي ثقيلة على النفس كثقل وزن البحر الطويل.
 -2اشتملت المية العرب يف حشوها على مفاعلن مقبوضة ،ومفاعيلن اتمة ،وثبت أن تكرار مثل هذه
النغمات ال يؤثر على املوسيقى الداخلية أو اخلارجية.
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 -3أصوات املد الطولية جاءت لتفصح عن نداءات واستغااثت خفية متثلت يف حوارات الشاعر اجلاهلي
مع البيئة وعامله اخلاص به.
 -4الشنفرى حيتج يف وجه التحدايت ويرفع صوته؛ ليسمع كلمته ،ويفرض وجوده ككائن مهمش يلتمس
لنفسه مكانة خاصة ومميزاً له.
 -5حفلت القصيدة أبصوات الصفري  ،وهي أصوات هلا القدرة على تنبيه األمساع والتقاط األبصار ،كما
حفلت القصيدة ابألصوات االنفجارية لتخرب عن الثورة ضد الظلم والنبذ ،والتحدي والصمود أمام منطية
اجملتمع اجلاهلي ،وممارسته وتصنيفاته للبشر.
الدراسة اخلامسة:
اخلصائص األسلوبية يف شعر الصعاليك :الشنفرى منوذجاً ،حرشاوي مجال ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب

والفنون ،جامعة وهران2016 ،م.

هتدف الدراسة إىل بيان اإلطار االجتماعي والسياسي لعصر الصعاليك ،واحلياة االجتماعية والفكرية يف
العصر اجلاهلي ،وموضوعات الشعر اجلاهلي ،وتعريف ابلشاعر الشنفرى ،ومعجم احليوان والطبيعة،
واملفردات املستعملة يف احلرب يف شعر الشنفرى ،والقيم اإلجيابية والسلبية يف المية العرب ،والبنية الصريف
والرتكيبية والصور الشعرية ،واملواد الصوتية.
ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -1متيز شعر الصعاليك مبجموعة من العوامل ،اليت أثرت فيه بصورة مباشرة ،أو غري مباشرة ،وقد وجهت
هذه العوامل يف العملية اإلبداعية عند الشعراء.
-2العامل االجتماعي يتمثل يف ظاهرة الصعلكة اليت تسببت يف نفورهم من القبلية بسبب إصدار األحكام
عليهم وعلى أعماهلم وسلوكهم اإلجرامي.
-3العامل الفين يتمثل يف مترد الصعاليك على قواعد القصيدة يف اجلاهلية.
-4جاءت الصورة الشعرية يف شعر الصعاليك ،وخاصة المية العرب ،جمسمة للمعاين الكامنة يف نفوس
الصعاليك.
-5استمد الشنفرى وغريه من شعراء الصعاليك معانيه من التجربة الشعرية.
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مشكلة البحث:
تتصل الثقافة مبعظم جوانب احلياة والشعر صورة للحياة ،فجاءت هذه الدراسة للكشف عن األنساق
الثقافية يف المية الشنفرى ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
-1ما مفهوم النقد الثقايف؟
-2ما مفهوم األنساق الثقافية وأنواعها؟
-3ما األنساق الثقافية يف المية الشنفرى؟
منهج البحث:

اتبعت الدراسة منهج النقد الثقايف وذلك من أجل الكشف عن األنساق الثقافية داخل النصي األديب ،واليت
عرب من خالهلا الشنفرى يف الميته عن وجهة نظره فيما يتعلق به من قضااي ،هذا املنهج الذي يؤكد ضرورة
االستفادة مما تنتجه العلوم االجتماعية ،واإلنسانية ،حيث إن النص ما هو إال منتج ثقايف يتم فيه البحث
عن األنساق الثقافية داخل النصوص األدبية(†).

منهجية البحث:

-1حتديد املفاهيم اليت حتتاج إىل بيان.
 -2التزام األمانة العلمية يف نقل املعلومات من املصادر واملراجع.
-3الرتكيز على موضوع البحث ،وجتنب االستطراد.
-4توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة.
-5العناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
 -6االقتباس :يراعى يف االقتباس ما يلي:
أ -يتبع يف اقتباس النصوص املنقولة ما يلي:
 النقول األخرى املنقولة ابلنص بني قوسني صغريين مزدوجني"."........ب -يتبع يف توثيق االقتباس يف احلاشية ما يلي:

( †) الرواية وحوار األنساق الثقافية ،عدالن رويدي ،جملة املخرب ،جامعة بسكرة ،العدد2014 ،10 :م ،ص.414-413
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 تكون اإلحالة على املصادر يف حال النقل ابلنص :بذكر اسم الكتاب واملؤلف ،وابقي البياانت ،واجلزءوالصفحة ،ويف حال النقل ابملعىن :بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة (انظر).
 يف حال تكرار اإلحالة على املرجع بدون فاصل يكتفى بذكر كلمة :املرجع السابق والصفحة. - 7تكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات اليت يراها الباحث.
 -8أُتبع ذلك ابلفهارس الفنية اليت تبني ما تضمنته الرسالة.
فهرس املصادر واملراجع.
خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة ومباحث.
املقدمة ،وفيها:
-1أمهية الدراسة وأسباب اختيارها.
-2أهداف الدراسة.
-3الدراسات السابقة.
-4مشكلة الدراسة.
-5منهج الدراسة.
-6منهجية الدراسة.
التمهيد:
مصطلحات الدراسة:

الصعلوك -الفروسية-اللصوصية -النقد الثقايف.
املبحث األول :تعريف النقد الثقايف.
املبحث الثاين :األنساق الثقافية.
املبحث الثالث :األنساق الثقافية يف المية الشنفرى.
اخلامتة ،وفيها:
النتائج.
التوصيات.
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فهرس املصادر واملراجع.

مصطلحات الدراسة:

الصعلوك:

صعلك :الصعلوك ،وفعله التصعلك ،وجيمع على الصعاليك ،وهم قوم ال مال هلم وال اعتماد(‡) ،الصعلوك:
الفقري ،وصعاليك العرب :ذؤابهنا .وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك؛ ألنه كان جيمع الفقراء يف
حظرية فريزقهم مما يغنمه .والتصعلك :الفقر(§) ،وأييت الصعلوك مبعىن :متس ّكِّع يعيش على اهلامش ،حمتال،

ِّّ
متشرد(**).

قال املربد" :إمنا مسى عروة الصعاليك؛ ألنه كان إذا شكا إليه فىت من فتيان قومه الفقر أعطاه فرسا ورحما
وقال له إن مل تستغن هبما فال أغناك هللا"(††).

الصعاليك اصطالحاً:
الصعاليك ثالثة جمموعات:
األوىل :جمموعة من اخللعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم ،مثل :حاجز األزدي ،وقيس بن
احل ّدادية وأىب الطمحان القيىن.
السليك
الثانية :جمموعة من أبناء احلبشيات السود ،ممن نبذهم آابؤهم ومل يلحقوهم هبم لعار والدهتم ،مثلّ :
الشنفرى ،وكانوا يشركون أمهاهتم يف سوادهم فسموا هم وأضراهبم ابسم أغربة العرب.
شرا و ّ
السلكة وأتبّط ّ
بن ّ

(‡) العني ،اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (املتوىف170 :هـ) ،احملقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة
اهلالل.303 /2 ،
( §) الصحاح ،إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف393 :هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة
 1407هـ 1987 -م.1596 /4 ،
(**) معجم اللغة العربية املعاصرة ،د .أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف1424 :هـ) مبساعدة فريق عمل ،عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ
 2008م.1297 /2 ،(††) مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوىف429 :هـ) ،دار املعارف – القاهرة ،ص .103
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الثالثة :جمموعة اثلثة مل تكن من اخللعاء وال أبناء اإلماء احلبشيات ،غري أهنا احرتفت الصعلكة احرتافا،
وحينئذ قد تكون أفرادا مثل عروة بن الورد العبسى ،وقد تكون قبيلة برمتها ،مثل :قبيلىت هذيل ،وفهم اللتني
كانتا تنزالن ابلقرب من مكة والطائف على التوايل(‡‡).

الفروسية:

الفارس :صاحب الفرس(§§) ،والفروسية :فن ركوب اخليل ،وهي اتصاف ابلشجاعة والدفاع عن احلق
ومناصرة الضعيف(***).

اللصوصية:

اللص :مالزة ومقاربة ،ومن ذلك اللصص ،وهو تقارب املنكبني ،يكادان ميسان األذنني .واأللص :املتقارب
األضراس ،ومنه اللص؛ ألنه يلصق ابلشيء يريد أخذه .وفعله اللصوصية( †††) ،واللصوصية السرقة(‡‡‡).

النقد الثقايف:
النقد لغة:

ت الدراهم وانْـتَـ َق ْد ُهتا ،إذا
اهم ،أي أعطيته ،فانْـتَـ َق َدها ،أي قبضها ،نـَ َق ْد ُ
اهم ،ونـَ َق ْد ُ
ت له الدر َ
نـَ َق ْدتُهُ الدر َ
( §§§)
ت فالانً ،إذا انقشته يف األمر .
الزيْ َ
ف .والدرهم نـَ ْق ٌد ،أي و ِّاز ٌن جيِّّ ٌد .وانقَ ْد ُ
َ
أخرجت منها َ

النقد اصطالحاً:
النقد هو" :تقدير النص األديب تقديراً صحيحاً ،وبيان قيمته ودرجته األدبية"(****).

(‡‡) اتريخ األدب العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر ،الطبعة :األوىل 1995 - 1960 ،م.375/1 ،
( §§) شرح الفصيح ،ابن هشام اللخمي (املتوىف  577هـ) ،احملقق :د .مهدي عبيد جاسم ،الطبعة :األوىل 1409 ،هـ 1988 -م ،ص.106
(***) املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار ،دار الدعوة.681/2 ،
(†††) مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ) ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399هـ 1979 -م.205 /5 ،
(‡‡‡) معجم اللغة العربية املعاصرة ،د .أمحد خمتار.2010 /3 ،
(§§§) الصحاح ،اجلوهري.544 /2 ،
(****) النقد التطبيقي عند العرب ،د .أمحد حممد نتوف ،دار النوادر للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2010 ،م ،ص.13
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وعرفه أمحد أمني بقوله" :والنقد يف اصطالح ال فنيني هو تقدير القطعة الفنية ،ومعرفة قيمتها ،سواء كانت
القطعة أدابً ،أو تصويراً ،أو شعراً ،أو موسيقا"(††††).
الثقافة:

الثقافة لغة:
ثقفت الشيء ،أثقفه ثقافة ،وثقوفة إذا حذقته(‡‡‡‡) ،ثقف الشيء ثقافة :صلب(§§§§) ،وثقف الشيء وهو
سرعة التعلم ،وثقفته :إذا ظفرت به ،قال هللا تعاىل{ :فإما تثقفنهم يف احلرب} [األنفال.)*****(]57 :

الثقافة اصطالحاً:
الثقافة هي" :العالقة اليت حتدد السلوك االجتماعي لدى الفرد ،أبسلوب احلياة يف اجملتمع ،كما حتدد أسلوب
احلياة بسلوك الفرد(†††††).
وعرفت أبهنا" :الرقي يف األفكار النظرية ،وذلك يشمل الرقي يف القانون ،والسياسة ،واإلحاطة بقضااي التاريخ
املهمة ،والرقي يف األخالق ،أو السلوك"(‡‡‡‡‡).
وعرفت أبهنا" :تلك املعايري املشكلة لنظام العقل والسلوك ،يف جمتمع ما ،أو لدى مجاعة ما واليت حتدد نظرة
الفرد واجلماعة لنفسها واآلخرين ،والكون من حوهلا ،وابلتايل طبيعة السلوك"(§§§§§).

(†††† ) النقد األديب القدمي ،قسم األدب والنقد ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بين سويف ،جامعة األزهر ،قطاع كلية اللغة العربية،
ص.17
(‡‡‡‡) مجهرة اللغة ،حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف321 :هـ) ،احملقق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة:
األوىل1987 ،م.429/1 ،
( §§§§) األفعال ،ابن القوطية (املتوىف 367 :هـ) ،احملقق :علي فوده ،العضو الفين للثقافة بوزارة املعارف ،مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ،الطبعة :الثانية،
1993م ،ص.285
(*****) هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :هـ) ،احملقق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.81/9 ،
(†††††) مشكلة الثقافة ،مالك بن نيب ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،لبنان ،ط2000 ،4م ،ص.43
(‡‡‡‡‡) يف مفهوم الثقافة وبعض مكوانهتا ،د .لزهر مساعدية ،جملة الذاكرة ،العدد2017 ،9 :م ،ص.34
( §§§§§ ) الثقافة العربية يف عصر العوملة ،تركي احلمد ،دار الساقي للنشر والتوزيع2007 ،م ،ص.15
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وعرفها اتيلور أبهنا" :ذلك الكل املركب ،الذي يتضمن املعرفة ،والدين ،واإلميان ،والفن ،واألخالق،
والقانون ،واألعراف ،وأية قدرات وعادات يكتسبها اإلنسان بصفته ،عضواً يف مجاعة"(******).
واملختار تعريف الثقافة أبهنا" :البيئة اليت حيياها فيها اإلنسان ،واليت تنتقل من جيل إىل جيل ،وتتضمن
األمناط الظاهرة والباطنة من السلوك املكتسب عن طريق الرموز ،وتتكون ثقافية أي جمتمع من أفكاره،
ومعتقداته ،ولغته ،وفنونه وقيمه ،وعاداته ،وتقاليده ،وقوانينه ،وغري ذلك من وسائل حياته ،ومناشط
أفكاره"(††††††).
النقد الثقايف:
عرف النقد الثقايف أبنه" :نشاط وليس جماالً معرفياً خاصاً بذاته ،هو مهمة متداخلة ،مرتابطة متجاورة
متعددة ،إذ مبقدوره أن يشمل نظرية األدب ،واجلمال ،والنقد ،فضالً عن التفكري الفلسفي ،وحتليل الوسائط

والنقد الثقايف الشعيب ،ومبقدوره أن يفسر نظرايت بنقد األنساق املضمرة ،اليت ينطوي عليها اخلطاب الثقايف،
بكل جتلياته ،وأمناطه وصيغه ،ما هو غري رمسي ،وغري مؤسسايت ،وجماالت علم العالمات ،ونظرية التحليل
النفسي ،والنظرية االجتماعية ،واألنثروبولوجية(‡‡‡‡‡‡ ).
وعرف النقد الثقايف أبنه" :نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعاً لبحثه وتفكريه ،ويعرب عن
مواقفه إزاء تطوراهتا ومساهتا ،وهو ليس بديل عن النقد األديب ،وإمنا هو حماولة منهجية تتمحور حول
استكشاف األنساق الثقافية املضمرة ،فضالً عن كشف حيل الثقافة اليت تتمارى يف البوح عن كشف
األنساق الثقافية اخلفية ،سواء كانت مهمشة ،أو مهيمنة(§§§§§§).

(******)الثقافة العربية وعصر املعلومات ،د .نبيل علي ،عامل املعرفة ،ص.15
(††††††) معجم مصطلحات عصر العوملة ،د .إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ( ،ب ت) ( ،ب ط) ،ص.166-165
(‡‡‡‡‡‡) النقد الثقايف ،أرثر أيزابرجر ،ترمجة :وفاء إبراهيم ،رمضان بسطاويسي ،اجمللس األعلى للثقافية2002 ،م ،مصر ،ص.31-30
( §§§§§§) النق د الثقايف واستقباله يف النقد العريب احلديث ،آالء ايسني دايب ،غسان السيد ،جملة جامعة محاة ،العدد2018 ،9 :م ،ص.165
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ويتحول "النص يف النقد الثقايف من حامل رسالة أخالقية أو ذاتية ،إىل نص حممل بعدد واسع من الشيفرات
الثقافية اليت تدجمه يف خطاب الثقافة العام وخترجه من احليز الضيق الذي وضع فيه مرحلة سابقة حينما كان
خيتزل مفهوم النص يف اللغة"(*******).

املبحث الثاين :األنساق الثقافية:
النسق لغة:
ًّس ُق
نَ َسقته نسقاً وتنسيقاً ،جاء على توال واتصال ،وانتَ َس َق ْ
ت هذه األشياء بعضها إىل بعض :تنسقت ،والن َ
من كل شيء :ما كان على نظام واحد عام يف األشياء(†††††††) ،ثغر نسق ،إذا كانت األسنان مستوية،
وخرز نسق :منظم ،والنسق :ما جاء من الكالم على نظام واحد ،والتنسيق :التنظيم(‡‡‡‡‡‡‡ ) ،وانسق
بني األمرين أي اتبع بينهما(§§§§§§§).
قال ابن فارس" :نسق :النون والسني والقاف أصل صحيح يدل على تتابع يف الشيء .وكالم نسق :جاء
على نظام واحد قد عطف بعضه على بعض .وأصله قوهلم :ثغر نسق ،إذا كانت األسنان متناسقة متساوية،
وخرز نسق :منظم"(********).

النسق اصطالحاً:
النسق" :جمموعة من األفكار العلمية ،أو الفلسفية املتآزرة ،واملرتابطة ،دعم بعضها بعضاً ،ومؤلفة لنظام
عضو متني ،مثل :نسق أرسطو ،ونسق نيوتن ،ونسق هيجل ،وحنو ذلك"(††††††††).
(*******)سريورة النقد الثقايف عند الغرب ،عبد هللا حبيب التميمي ،سحر كاظم محزة الشجريي ،جملة اببل ،العدد2014 ،1 :م ،ص.175
(†††††††) العني ،اخلليل بن أمحد 218/4 ،
(‡‡‡‡‡‡‡) الصحاح ،اجلوهري.1558/4 ،
( §§§§§§§ ) لسان العرب ،البن منظور.353/10 ،
(********) مقاييس اللغة ،البن فارس.420/5 ،
(††††††††) معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية ،جالل الدين سعيد ،دار اجلندوب للنشر ،تونس2004 ،م ،ص ،467النسق املضمر يف
الرواية القطرية ،مرسل خلف الدواس ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قطر2019 ،م ،ص.10

218

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

وعرفه فوكو أبنه" :عالقات تستمر وتتحول مبعزل عن األشياء اليت تربط بينها ،وهو نظرية كربى هتيمن يف
كل عصر على الكيفية اليت حييا البشر ،واليت هبا يفكرون"(‡‡‡‡‡‡‡‡ ) ،ويعلم النسق على بلورة منطق
التفكري األديب يف النص ،كما حيدد النسق األبعاد واخللفيات اليت تعتمدها الرؤية(§§§§§§§§).
وعرف أبنه" :ما يتولد عن تدرج اجلزئيات يف سياق ما ،أو ما يتولد عن حركة العالقة بني العناصر املكونة
للبنية ،إال أن هلذه احلركة نظاماً معيناً ميكن مالحظته ،وكشفه كأن نقول :إن هلذه الرواية نسقها الذي يولد
توايل األفعال فيها ،أو أن هذه العناصر املكونة هلذه اللوحة من خيوط وألوان تتألف وفق نسق خاص
هبا"(*********).

النسق الثقايف:
النسق الثقايف هو" :جمموعة من القيم املتوارية خلف النصوص واخلطاابت واملمارسات ،وهو جمال مشبع
ابملعاين ،واألفكار والعقائد ،وأمناط العالقات االجتماعية والتطلعات ،واملؤثرات الفاعلة كافة اليت تصوغ

اهلوية العامة جملتمع من اجملتمعات"(†††††††††).

وعرفت األنساق الثقافية أبهنا" :جمموعة من ميكانزمات الضبط والتحكم ،مثل :اخلطط ،والوصفات الغذائية،
أو الطبية ،والتعليمات ،وهو ما يسميه مهندسو احلاسوب ابلربامج ،للتحكم يف السلوك ،ولتنظيم العمليات
االجتماعية والنفسية ،وابلقدر الذي تزودان األنساق الوراثية بقوالب لتنظيم العمليات
العضوية"(‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ).
أنواع األنساق الثقافية:

تنقسم األنساق الثقافية إىل نوعني:

النسق املضمر:

(‡‡‡‡‡‡‡‡) صورة املرأة يف اجملتمع اجلاهلي وفوقيتها يف الشعر ،التميمي ،الشجريي ،ص.315
( §§§§§§§§ ) معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،د .سعيد علوش ،دار الكتاب اللبناين ،الطبعة األوىل1985 ،م ،ص.211
(*********) املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ،د .نعمان بو قرة ،عام الكتب احلديثة ،وجدارا للكتاب العاملي ،الطبعة
األوىل2009 ،م ،ص.141-140
(†††††††††) صورة املرأة يف اجملتمع اجلاهلي وفوقيتها يف الشعر ،التميمي ،الشجريي ،ص.316
(‡‡‡‡‡‡‡‡‡) النقد الثقايف :مفهوم منهجه إجراءاته ،إمساعيل خلباص محادي ،إحسان انصر حسني ،جملة كلية الرتبية ،واسط ،العدد،13 :
2013م ،ص.16
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واملضمر من ضمر ،والضمر :اهلزال ،والضعف ،واإلخفاء ،واإلسرار ،وماال يرجى من الدين والوعد ،وكل ما
ال تكون منه على ثقة ،والضمر :الرجل اهلضيم البطن اللطيف اجلسم ،وانقة ضامر

وضامرة(§§§§§§§§§)،أضمرت يف ضمريي شيئاً ،أخفيته ،وسرتته; ألنه يغيبه يف قلبه وصدره(**********) ،وفرس

ضمر :دقيق احلجاجني ،وتضمر وجهه :انضمت جلدته من اهلزال ،والضمري :السر وداخل اخلاطر ،واجلمع
الضمائر ،وهو الذي تضمره يف قلبك ،وأضمرت الشيء :أخفيته ،وأضمرته األرض :غيبته إما مبوت وإما

بسفر(††††††††††).

ويقول أوركيوين" :فإن انتهك املتكلم لتوه قاعدة أساسية من قواعد حسن استعمال املضمنات ،فمرد ذلك
بال ريب إىل املعلومة موضع البحث اليت يريد أن يوصلها إليه بطريقة منحازة لعدة أسباب متعلقة بطبيعة
هذه املعلومة اليت من األفضل معاجلتها حبذر ،وعليه تقضي احليلة بدسها مواربة ،وإضافتها إىل احملتوايت
املقررة ،أي ابلتظاهر عن أمر آخر"(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ).
والنسق املضمر هو" :كل داللة نسقية خمتبئة حتت الغطاء اجلمايل ،ومتوسلة هبذا الغطاء؛ لتغرس ما هو غري
مجايل يف الثقافة"(§§§§§§§§§§).
وعرفت األنساق املضمرة أبهنا" :نظام معرفة مكمن السر واخلفاء يف األشياء"( ***********).
كما عرف النسق املضمر أبنه" :جمموع من الرتسبات تتكون عرب البيئة الثقافية واحلضارية ،وتتقن االختفاء
حتت عباءة النصوص ،املختلفة ،متارس على األفراد سلطة من نوع خاص ،وهي حاضرة يف فلتات األلسن
واألقالم ،بصورة آلية ،وينجذب حنوها املتلقون دومنا شعور منهم؛ ألهنا أصحبت تشكل جزءاً من بنيتهم
الذهنية والثقافية"(†††††††††††).
( §§§§§§§§§ ) الصحاح ،اجلوهري.722 /2 ،
(**********) مقاييس اللغة ،البن فارس.371 /3 ،
(††††††††††) لسان العرب ،البن منظور.492 /4 ،
(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡)املضمر ،كاترين كريبرات أوركيوين ،ترمجة :ريتا خاطر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل2008 ،م ،ص .208
( §§§§§§§§§§ ) نقد ثقايف أم نقد أديب ،عبدهللا حممد الغذامي ،أصطيف عبد النيب ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2004 ،م ،ص.33
(***********)النسق املضمر يف الرواية القطرية ،مرسل خلف الدواس ،رسالة ماجستيـر ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة ،قطر2019 ،م ،،ص.12
(†††††††††††)النقد الثقايف :مفهوم منهجه إجراءاته ،إمساعيل خلباص محادي ،إحسان انصر حسني ،جملة كلية الرتبية ،واسط ،العدد،13 :
2013م ،ص.17
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وعرف النسق املضمر أبنه" :النسق الذي حيتال على األنساق الظاهرة ،ويتخفى يف أعماق النص ،وال ميكن
الكشف عنه إال بعد التعرف على البين التارخيية والثقافية للمجمتع الذي تشكلت فيه
األنساق"(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ).
وعرفت األنساق املضمرة أبهنا" :أنساق ثقافية واترخيية تتكون عرب البيئة الثقافية واحلضارية ،وتتقن االختفاء
حتت عباءة النصوص على خمتلف أجناسها ،مث تشتغل بصورة مذهلة ،يف توجيه اجلهاز املفاهيمي للثقافة
وسريهتا الذهنية ،واجلمالية املرتسخة من خالل التالحم الدايلكتيكي ما بني النص وآليات التلقي
املختلفة"(§§§§§§§§§§§).
النوع الثاين :األنساق الظاهرة:
ظهر الشيء ظهوراً تبني وبرز بعد اخلفاء ،والظهر :خالف البطن ،واملظهر :الصورة اليت يبدو عليها الشيء

والعالقة(************).
فاألنساق الظاهرة هي يف الغالب أنساق خمتالة تتحايل على األنساق املضمرة ،فالشعر هو فلسفة حياة
تفهم من خالل األغوار واألبعاد للنص الروائي ،وما حيويه من تراكيب ثقافية" ،ولئن كان مفهوم جسدية
النص ،فإن هذه اجلسدية ال تقوم على عزل النص عن سياقاته األدبية والذهنية؛ ذلك ألن العمل األديب
يدخل يف شجرة نسب عريقة وممتدة متاماً مثل الكائن البشري ،فهو ال أييت من فراغ ،كما أنه ال يفضي إىل
فراغ ،إنه نتاج أديب لغوي لكل ما سبقه من موروث أديب ،وهو بذرة خصبة تؤول إىل نصوص تنتج
عنه"(††††††††††††).
املبحث الثالث

األنساق الثقافية يف المية الشنفرى

(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡) األنساق املضمرة يف رسوم كاظم نوير من منظور النقد الثقايف ،اندية أيوب عيسى ،تسواهن تكليف جميد ،جملة جامعة اببل
للعلوم اإلنسانية ،عدد2019 ،2 :م ،ص.281-280
( §§§§§§§§§§§ ) ، https://m.annabaa.org/قراءة يف املشهد النقدي احلداثي العراقي املعاصر ،د .عمار إبراهيم الياسري/15 ،
2018/10م
(************) املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،دار الدعوة للنشر،2004 ،م ص.578
(††††††††††††) ثقافة األسئلة ،د .عبد هللا حممد الغامي ،دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص.111
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التمرد:
التمرد يف الثقافة العربية له خصوصيات خمتلفة غري عادية ،ويظهر يف أمناط خمتلفة ،فهناك التمرد على املكان،
وحب التنقل والرتحال ،والتمرد على نظام احلكم ،والتمرد على الناس والتعايل عليهم ،والتمرد على احلق
وجحوده ،والتمرد على الدين ،والتمرد على العادات والتقاليد(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ) ،ويتميز الشخص املتمرد
املتعايل ابلسخط واملعارضة ،وسوء التعامل مع اآلخرين ،وغري ملتزم ابلقيم والتقاليد املتوارثة ،أبو بنماذج
السلوك املقبولة يف اجملتمع(§§§§§§§§§§§§).
إن اإلنسان املتمرد هو إنسان يقول :ال ،ويف نفس الوقت يقول :ال ،فحركة التمرد تسند إىل رفض قاطع
لتعد ال يطاق ،وإىل يقني مبهم بوجود حق صاحل ،ويبني بعناد أن يف ذاته شيئاً ما يستحق أن يؤخذ بعني
االعتبار(*************).
ويربز نسق التمرد والتعايل يف المية الشنفرى فيما يلي:
قال الشنفري:
َعـ َذ َارى َعلَْي ِّه َّـن املالَءُ امل َذيَّ ُـل
الص ْح ُـم َح ْويل كأنّـها
األر ِّاوي ُّ
تَـُر ُ
ود َ
ُِّ
ُ
ِّ
ويـرُكـ ْد َن ابآلص ِّ
أع َق ُل
ـال َح ْوِّيل كأنّنـي
يح ْ
م َن العُ ْ
َ
ص ِّم ْأدىف يـَْنـتَحي الك َ
َْ
فالشاعر يتمرد على الواقع ،وأييب أن يستكني إليه ،مهما كلفه األمر ،حيث اختذ من احليواانت صديقاً
بديالً لإلنسان ،فقد ألفته الوعول ،وأنست به ،وبذلك يكون الشاعر مترد على واقعه ،وهرب منه إىل عامل
آخر ،وهو عامل الصحراء فهناك وجد بغيته(†††††††††††††).
كما يظهر مترد الشنفرى على احلياة يف قوله:
ٍ
عِّيَاداً َك ُح َّمـى ِّّ
الربْ ِّـع أو ِّه َي أثْـ َق ُل
ـف ُمهُـوم مـا تَ َـز ُال تـَعُ ُ
وإلْ ُ
ـودهُ
ت أص َدرتُـها ثـم إنّـها تَـثُـوب فَـتَأيت ِّمن ُحتَيت ِّ
وم ْن َع ُـل
ْ ُْ
ُ
إذا َوَرَد ْ ْ ْ
ّ

(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡) ظالل العقل العريب ،حممد مربوك أبو زيد ،ص.127
( §§§§§§§§§§§§ ) التمرد النفسي ،د .منر صبح القيق ،جملة جامعة فلسطني للدراسات واألحباث ،عدد2017 ،2 :م ،ص.3
(*************) اإلنسان املتمرد ،البري كامو ،ترمجة :هناد رضا ،دار عويدات للنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثالثة1983 ،م ،ص.18
(†††††††††††††) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،مكتبة املتنيب ،ص .108
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وهنا يظهر رفض الشنفرى حلياة الصعلكة ،والتمرد عليها ملا فيها من مهوم ومتاعب ،فهو وإن كان يعكس
مدى ما يعانيه يف حياته من قلق واضطراب ,وكأنه أدرك أن احلمى قد حتتمل يف بعض
أطوارها(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ) ،إال أنه يضمر يف طياته مترده ،وتعاليه على تلك احلياة ،فهذه األوصاف للحياة
املؤملة القاسية ال تدل على تكيف الصعلوك مع حياته ،وإمنا تكشف عن املسكوت عنه ،وهو التمرد على
الواقع.
ومن التمرد التمرد على القبلية وتعاليمها ،قال الشنفرة:
ِّ ٍ
َع ِّق َريتُــهُ ِّأليِّّـها ُح َّـم أ ََّو ُل
اس ْـر َن َحلْ َمـهُ
طَ ِّريـ ُد جنَايَـات تـَيَ َ
ِّحثَاثَـاً إىل مكْر ِّ
وه ِّـه تَـتَـغَلْغَ ُـل
ـام يـَ ْقظَـى عُيُونُـها
ـام إذا َما نَ َ
تَـنَ ُ
َ ُ
كان الشنفري أحد اخللعاء الذين تربأ عشائرهم منهم وأسلموا جبرائرهم(§§§§§§§§§§§§§) ،وهذا يكشف
الغطاء عن املستور ،وهو مترد الشنفرى على قبلته ،من خالل عدم انصياعه لتعاليمها ،وكثرة
جناايته(**************).
ومن مترد الشنفرى على احلياة قوله:
وَشَّـر ِّم ِّّين فَ ِّ
ط ُمتَ َم ِّّه ُـل
ـت
ـار ٌ
أس َدلَ ْ
ت َوَمهَّ ْ
َمهَ ْم ُ
ت َوابْـتَ َد ْرنَـا و ْ
ََ
ِّ
ِّ
ص ُـل
فَـ َولَّْي ُ
ـت َعْنها َوْه َي تَكْبُـو لعُ ْق ِّـرهِّ يـُبَاش ُـرهُ منها ذُقُـو ٌن َو َح ْو َ
ِّ
ك َّ
أض ِّامي ُـم ِّم ْن َس ْف ِّـر ال َقبَائِّ ِّـل نَُّـزُل
َ
ـأن َوغَـاها َح ْجَرتَيـْه َو َح ْولَـهُ
فالشاعر هنا ميارس تعاليه ومترده على تلك احلياة ا لقاسية ،فالقطا أيوي على مأواه ،ويظل هو بال مأوى
أيويه.
ومن التمرد على احلياة قول الشنفرى:
ـت ابلبَ َـر ِّاح كأنَّـها
ض َّ
ض َّج ْ
ـج َو َ
فَ َ

وح فَـ ْو َق عَلْيَـاءَ ثُ َّك ُـل
وإيّـاهُ نُ ٌ

(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،ص .103
( §§§§§§§§§§§§§ ) شرح ديوان احلماسة ،أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين (املتوىف 421 :هـ)
احملقق :غريد الشيخ ،وضع فهارسه العامة :إبراهيم َشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ 2003 -م ،ص
.349
( **************) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،ص .70
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ِّ
وعَّزتْـهُ ُم ْرِّم ُـل
ت بـه
َّس ْ
ضْ
ضى وأ ْغ َ
وأ ْغ َ
َمَرامي ُـل َع َّـزاها َ
َّسى وات َ
ت َوات َ
أمجَ ُل
ص ْربُ إ ْن َملْ يـَْنـ َف ِّع َّ
ت
ْو ْ
ت ُمثَّ ْار َع َوى بـَ ْع ُد َو ْار َع َو ْ
َش َكا َو َش َك ْ
َولَلْ َ
الشك ُ
يصور يف هذه األبيات احلياة القاسية اليت حييها احليواانت والبشر على حد سواء ،وتعدو هنا وهناك حاملة
معها مشاعر البؤس واحلرية مث الصرب(††††††††††††††) ،وهذا يكشف مدى مترد الشاعر على احلياة
الصعلوكية ،والتمرد عليها.
وقال الشنفرى:
وفَـاء وفَـاءت ب ِّ
ـادر ٍ
على نَ َك ٍـظ ِّممَّا يُ َكاتِّ ُـم ُجمْ ِّم ُـل
ات َوُكلُّـها
َ َ َ َْ َ
يصور الشاعر مدى احلياة البائسة اليت حيياها بعيداً عن قبيلته ،وعشريته وقومه ،فهو يذهب لطلب الطعام
والشراب ،ولكنه يرجع صفر اليدين ،وال ميكن ملثل هذا الوصف عن ينم على حياة سعيدة ،يتكيف الشاعر
معها ،بل هي كاشفة عن مضمر ،وهو التمرد على الواقع ،وعدم الرضا به.
الفحولة:

الفحولة :هي عبارة عن جمموعة من العالقات االجتماعية ذات األساس املادي ،اليت تربط بني الرجل واملرأة،
وهي ختلق تضمان فيما بينهم ميكنهم من السيطرة على النساء ،وتعتمد الفحولة على ركيزة أساسية مفادها:
سيطرة الرجال على قوة عمل النساء ،وهي غري راجعة إىل وظيفة النساء يف إجناب األطفال ،وإمنا تعتمد
على كل األبنية االجتماعية اليت متكن للرجال من السيطرة على النساء ،ويتم احلفاظ على هذه السيطرة من
خالل حرمان املرأة من املوارد االقتصادية ،الضرورية(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ).
قال الشنفري:
َعـ َذ َارى َعلَْي ِّه َّـن املالَءُ امل َذيَّ ُـل
الص ْح ُـم َح ْويل كأنّـها
األر ِّاوي ُّ
تَـُر ُ
ود َ
ُ
ُ
"ويبدو من خالل الصورة شيء ،قد يكون حرماان جنسيا يعانيه من كان يف مثل ظروفه ،ولذلك نراه يتحدث
عن الوعول اإلانث وبزرها يف صورة العذارى من األدميات ،وعليهن ثياب ذات ذيول وكأهنا ثياب العرائس،
أو املسرفات يف التزين ،وهو يف الصورة الذكر الوحيد بني هذه اإلانث ،بل فحل ابلغ القوة واملنعة ،فكأنه
(††††††††††††††) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،ص .99
(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡) النظرايت البطريركية ،ليند ساي جريمان ،ترمجة :نور منصور ،مركز الدراسات االشرتاكية2006 ،م ،ص.5
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حياول إشباع حاجته اجلنسية من خالل نفسيته وخياله ،وهذه هي املرة الوحيدة اليت ينسلخ فيها من رجولته
لتقمص شخص ذكر من الوعول"(§§§§§§§§§§§§§§).
ومن ممارسة السلطوية األبوية أو الفحولة قول الشنفرى:
َوأقْطُ َعـهُ َّ
َولَْيـلَِّة َْحن ٍ
الالتـي بِّ َـها يـَتَـنَـبَّ ُـل
س َربُّـها
ـس يَ ْ
صطَلي ال َق ْو َ
ش َوبـَ ْغ ٍ
ت على َغطْ ٍ
ـار و ْإرِّزي ٌـز َوَو ْج ٌـر َوأفَ َك ُل
َد َع ْس ُ
ش َو ُ
ص ْحبَتـي ُس َع ٌ
فأميْ ِّ
ْت واللَّْي ُل ألْيَ ُـل
ـت إلْـ َدةً
ت كما أبْ َدأ ُ
َوعُـ ْد ُ
ـت ن ْس َوانـَاً وأيْـتَ ْم ُ
َّ ُ

فقد أغار على أعدائها ومارس ضدهم القهر والظلم ،مع كل املعوقات اليت كانت تعوقه ،كالظالم الدامس،
والربد الشديد ،إال أنه جنح يف إحلاق اهلزمية هبم ،حىت بلغ من شدة فتكه أن يلقي يف النار صاحب القوس
بقوسه ونبله اليت يرمي هبا ليستدفء ،وقتل الرجال ويتم األطفال وغدت نساؤهم أايمي وأطفاهلم
يتامى(***************) ،وهذه الفحولة السلطوية والنظام األبوي البطرييكي تشكل العائلة ،والقبيلة واجملتمع،
والسلطة ،واجملتمع ،وتكون عالقة تراتبية هرمية ،قائمة على التسلط واخلضوع ،الالعقالين والذي يتعارض
مع قيم احلداثة واجملتمع املدين ،واحرتام حقوق اإلنسان(†††††††††††††††).
وقال الشنفرى:
ويوم من الشعرى تذوب لؤابه  ...أفاعيه يف رمضائه تتململ.
ومن األنساق املضمرة يف المية الشنفري ما يتخفى حول قوله:
األحتَ ِّم ُّـي املَر ْعبَـل
وال ِّسْت َـر إالَّ ْ
ـت له َو ْجهي وال كِّ َّـن ُدونَـه
صْب ُ
ُ
نَ َ
ُ
و ٍ
ت له ِّّ
أعطَافِّ ِّـه ما تُـَر َّج ُـل
ت لبائـِّ َد عن ْ
يح طَيَّ َـر ْ
ضاف إذا طَ َار ْ
ََ
الر ُ
س الدُّه ِّـن وال َفلْ ِّي عه ُـده لـه عبس ٍ
عاف ِّم َن الغِّ ْسل ُْحم ِّـو ُل
بَعِّيـ ٌد ِّمبَ ِّّ ْ
َْ ُ
ََ ٌ

( §§§§§§§§§§§§§§ ) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،ص .109
( ***************) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،ص  ،78الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي ،يوسف
خليف ،دار املعارف ،الطبعة :الرابعة ،ص .51
(†††††††††††††††) اهليمنة األبوية الذكورية يف اجملتمع والسلطة ،إبراهيم احليدري ،شبكة االقتصاديني العراقيني ،ص.1
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يف هذه األبيات يتحدث الشاعر عن مدة معاانته ،وصعوبة احلياة اليت حييها بعيداً قبيلته ،حيث يلبس الثياب
البالية ،وال يلبس نعالً ،وطال شعره ،وكثرة األقذار واألوساخ على جسده(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ) ،فهي وإن
كانت تصور املعاانة الشديدة اليت حيياها الصعاليك ،لكن ختفي خلفها االغرتاب الشديدة ،والغربة القاسية
اليت يعاين منها الشاعر.
التهميش الدوين اإلقصائي:

هذه التهميش الدوين اإلقصائي فعلته القبلية جتاه الشنفرى ،وذلك بسبب أفعاله اليت جناها على نفسه،
وقبليته ،وهو ما يتخفى قول الشنفرى:
ِّ ٍ
َع ِّق َريتُــهُ ِّأليِّّـها ُح َّـم أ ََّو ُل
اس ْـر َن َحلْ َمـهُ
طَ ِّري ُـد جنَايَـات تَـيَ َ
فطرده من القبيلة بسبب جناايته هو هتمش دوين إقصائي مارسته القبلية جتاه الشنفرى(§§§§§§§§§§§§§§§).
اإلجرام واخلروج عن النظام:

إن التأويالت املتوقعة للنسق املضمر تشري إىل أن هذا الصعلوك ما هو إال إنسان جمرم خارج عن النظام،
ويستحق العقاب(****************) ،ويظهر هذا النسق املتخفي ،ويتكشف من قول الشنفرى:
ِّ ٍ
َع ِّق َريتُــهُ ِّأليِّّـها ُح َّـم أ ََّو ُل
اس ْـر َن َحلْ َمـهُ
طَ ِّري ُـد جنَايَـات تَـيَ َ
فطرده بسبب كثرة جناايته يكشف عن إجرامه ،وخروجه عن النظام ،واستحقاقه للعقاب ،فلقد طفح الكيل
ابلقبيلة من كثرة إجرامه.
ومن خالل ما سبق يتضح أن اجلانب الثقايف يف المية الشنفرى كان عبارة عن صورة حية للحياة يف العصر
اجلاهلي ،ومدى انعكاسها على الفرد ،مبا ساد فيه من ظلم واستبداد ،وتعصب ،ومعاانة ،وتشرد ،وتشريد،
وضياع نفسي ،وبؤس وفقر ،وهدر للقيم اإلنسانية ،وكان الشنفرى من ضحااي ذلك مما ولد تلك األنساق
الثقافية اليت كانت متخفية خلف الزخرفة البالغية.

(‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡) دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،ص .74
( §§§§§§§§§§§§§§§ ) الفحولة يف شعر اهلذليني :،دراسة ثقافية ،ـحمد الربقعاوي ،مركز الكتاب األكادميي ،ص.141
( ****************) مجاليات التحليل الثقايف :الشعر اجلاهلي منوذجاً ،يوسف غليمات ،وزارة الثقافة ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة
األوىل2004 ،م ،ص.23
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اخلامتة

النتائج:

-1الصعاليك ثالث جمموعا ،منها :جمموعة من أبناء احلبشيات السود ،ممن نبذهم آابؤهم ومل يلحقوهم هبم
لعار والدهتم ،مثل :ال ّشنفرى ،وكانوا يشركون أمهاهتم يف سوادهم فسموا هم وأضراهبم ابسم أغربة العرب.
-2النقد الثقايف هو :نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعاً لبحثه وتفكريه ،ويعرب عن مواقفه
إزاء تطوراهتا ومساهتا.
 -3النسق الثقايف هو جمموعة من القيم املتوارية خلف النصوص واخلطاابت واملمارسات ،وهو جمال مشبع

ابملعاين ،واألفكار والعقائد ،وأمناط العالقات االجتماعية والتطلعات ،واملؤثرات الفاعلة كافة اليت تصوغ
اهلوية العامة جملتمع من اجملتمعات.
 -4النسق املضمر هو :كل داللة نسقية خمتبئة حتت الغطاء اجلمايل ،ومتوسلة هبذا الغطاء؛ لتغرس ما هو
غري مجايل يف الثقافة.
-5هناك العديد من األنساق الثقافية املضمرة يف المية الشنفرى ،ومن ذلك :التمرد ،والغربة ،والفحولة.
-7اجلانب الثقايف يف المية الشنفرى كان عبارة عن صورة حية للحياة يف العصر اجلاهلي ،ومدى انعكاسها
على الفرد.

التوصيات:
-1االهتمام بعمل دراسة موسعة عن األنساق الثقافية يف المية الشنفرى خصوصاً ،وشعر الصعاليك عموماً.
-2عمل دراسة موسعة عن روافد الصورة يف شعر الصعاليك.
-3موضوعات شعر الصعاليك حباجة إىل دراسة مفردة.
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املصادر واملراجع
األفعال ،ابن القوطية (املتوىف 367 :هـ) ،احملقق :علي فوده ،العضو الفين للثقافة بوزارة املعارف ،مكتبة
اخلاجني ابلقاهرة ،الطبعة :الثانية1993 ،م.
األنساق املضمرة يف رسوم كاظم نوير من منظور النقد الثقايف ،اندية أيوب عيسى ،تسواهن تكليف جميد،
جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية ،عدد2019 ،2 :م.
اإلنسان املتمرد ،البري كامو ،ترمجة :هناد رضا ،دار عويدات للنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1983م.
اتريخ األدب العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر ،الطبعة :األوىل1995 - 1960 ،م.
التمرد النفسي ،د .منر صبح القيق ،جملة جامعة فلسطني للدراسات واألحباث ،عدد2017 ،2 :م.
هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :هـ) ،احملقق :حممد عوض
مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.
ثقافة األسئلة ،د .عبد هللا حممد الغامي ،دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة1993 ،م.
الثقاف ة العربية يف عصر العوملة ،تركي احلمد ،دار الساقي للنشر والتوزيع2007 ،م.
الثقافة العربية وعصر املعلومات ،د .نبيل علي ،عامل املعرفة.
مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوىف429 :هـ)،
دار املعارف – القاهرة.
مجاليات التحليل الثقايف :الشعر اجلاهلي منوذجاً ،يوسف غليمات ،وزارة الثقافة ،املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،الطبعة األوىل2004 ،م.
مجهرة اللغة ،حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف321 :هـ) ،احملقق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم
للماليني – بريوت ،الطبعة :األوىل1987 ،م.
دراسة يف نصوص العصر اجلاهلي حتليل وتذوق ،السيد أمحد عمارة ،مكتبة املتنيب.
الرواية وحوار األنساق الثقافية ،عدالن رويدي ،جملة املخرب ،جامعة بسكرة ،العدد2014 ،10 :م.
سريورة النقد الثقايف عند الغرب ،عبد هللا حبيب التميمي ،سحر كاظم محزة الشجريي ،جملة اببل ،العدد:
2014 ،1م.
228

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

شرح الفصيح ،ابن هشام اللخمي (املتوىف  577هـ) ،احملقق :د .مهدي عبيد جاسم ،الطبعة :األوىل،
 1409هـ 1988 -م.
شرح ديوان احلماسة ،أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين (املتوىف 421 :هـ) ،احملقق:
غريد الشيخ ،وضع فهارسه العامة :إبراهيم َشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة:
األوىل 1424 ،هـ 2003 -م.
الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي ،يوسف خليف ،دار املعارف ،الطبعة :الرابعة.
الصحاح ،إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف393 :هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م.
العني ،اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (املتوىف170 :هـ) ،احملقق :د مهدي املخزومي،
د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
يف مفهوم الثقافة وبعض مكوانهتا ،د .لزهر مساعدية ،جملة الذاكرة ،العدد2017 ،9 :م.
مشكلة الثقافة ،مالك بن نيب ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،لبنان ،ط،4
2000م.
املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ،د .نعمان بو قرة ،عام الكتب احلديثة ،وجدارا
للكتاب العاملي ،الطبعة األوىل2009 ،م.
املضمر ،كاترين كريبرات أوركيوين ،ترمجة :ريتا خاطر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل،
2008م.
معجم اللغة العربية املعاصرة ،د .أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف1424 :هـ) مبساعدة فريق عمل ،عامل
الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2008 -م.
معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،د .سعيد علوش ،دار الكتاب اللبناين ،الطبعة األوىل1985 ،م.
معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية ،جالل الدين سعيد ،دار اجلندوب للنشر ،تونس2004 ،م،
ص.467
النسق املضمر يف الرواية القطرية ،مرسل خلف الدواس ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة
قطر2019 ،م.
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املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد
النجار ،دار الدعوة.
معجم مصطلحات عصر العوملة ،د .إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ( ،ب ت) ( ،ب ط).
مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ) ،احملقق :عبد السالم
حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
النسق املضمر يف الرواية القطرية ،مرسل خلف الدواس ،رسالة ماجستيـر ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة،
قطر2019 ،م.
النظرايت البطريركية ،ليند ساي جريمان ،ترمجة :نور منصور ،مركز الدراسات االشرتاكية2006 ،م.
النقد األديب القدمي ،قسم األدب والنقد ،كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بين سويف ،جامعة
األزهر ،قطاع كلية اللغة العربية.
النقد التطبيقي عند العرب ،د .أمحد حممد نتوف ،دار النوادر للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2010 ،م.
النقد الثقايف واستقباله يف النقد العريب احلديث ،آالء ايسني دايب ،غسان السيد ،جملة جامعة محاة ،العدد:
2018 ،9م.
النقد الثقايف :مفهوم منهجه إجراءاته ،إمساعيل خلباص محادي ،إحسان انصر حسني ،جملة كلية الرتبية،
واسط ،العدد2013 ،13 :م.
النقد الثقايف ،أرثر أيزابرجر ،ترمجة :وفاء إبراهيم ،رمضان بسطاويسي ،اجمللس األعلى للثقافية2002 ،م،
مصر.
نقد ثقايف أم نقد أديب ،عبدهللا حممد الغذامي ،أصطيف عبد النيب ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوىل2004 ،م.
اهليمنة األبوية الذكورية يف اجملتمع والسلطة ،إبراهيم احليدري ،شبكة االقتصاديني العراقيني.
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The image of the tramp between chivalry and banditry according to
cultural criticism in Lamaiyya al-Shanfari
Heba Mohamed Abdel Qader Ali
graduate student
Ain Shams
Summary:
The pre-Islamic era is one of the eras that were distinguished in many
cultural, environmental, social, and economic aspects, and among the most
prominent and distinctive features of the pre-Islamic era is poetry. In it, the
Arabs recorded their battles, their lives, their livelihood, and their
environment. Poetry depicted everything related to life in the pre-Islamic era
in all its aspects, and it is considered one of the most prominent phenomena
that spread in that era, the phenomenon of the slasher. The search for the
image of the Tramp should be in accordance with the cultural criticism in
Lamiya Al-Shanfari.
Keywords: - Tramp - Chivalry - Banditry - Cultural criticism
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أمهية إدارة الضغوط النفسية يف حتقيق جودة احلياة األسرية
د .بن حليلم أمساء

* 1

 1جامعة سيدي بلعباس
د .توهامى سفيان

2

 2جامعة سعيدة

امللخص:

اتريخ االرسال 2021/04/26 :

اتريخ القبول2021/05/05 :

إن أهم أبعاد جودة احلياة هو ا لبعد النفسي يف احلياة األسرية من إشباع احلاجات ،الرضا ،التوافق،
القدرة على التفكري وأخذ القرارات ،السعادة االنفعالية والعاطفية ،وإدارة الضغوط ،إذ قد يواجه اإلنسان
يف حياته جمموعة من املوافق تتطلب منه انفعاالت متعددة ويقوم األفراد يف سبيل التوافق بسلسلة من
األساليب املختلفة اليت من شأهنا أن تساعدهم على احلفاظ وإحداث نوع من التوازن النفسي البيولوجي
خاصة فيما يتعلق ابلضغوط املختلفة اليت تواجه الفرد يوميا وعليه أن يتعايش معها حىت حيقق صحته
النفسية وتوافقه النفسي واالجتماعي واملهين واألسري بشكل خاص وعليه فان إدارة الضغوط واستخدام
اسرتاتيجيات فعالة واجيابية ملواجهتها من شأنه أن يساعد بشكل كبري يف حتقيق اجلودة وحتسني حياة
األسرة
الكلمات املفتاحية :جودة احلياة -الضغط النفسي – إدارة الضغط النفسي

* املؤلف املرسل :د .بن حليلم أمساء
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مقدمة
أصبح الفرد يف العصر احلايل يواجه العديد من األحداث الضاغطة اليت تؤثر على جمرى حياته،
واليت تنطوي على عوامل كثرية هتدد أمن واستقرار الفرد داخل أسرته وخارجها ،إذ أن هذه
الضغوط النفسية أصبحت تشكل جزءا من حياة الفرد اليومية ،وهذا ما يدفع به إىل العمل على
مواجهتها والتكيف معها وإدارهتا ملواصلة سري حياته بشكل يضمن له حياة تغمرها السعادة
والطمأنينة اليت تتجسد يف جودة احلياة.
فجودة احلياة تتضمن االستمتاع ابلظروف املادية يف البيئة اخلارجية ،واإلحساس حبسن احلال،
وإشباع احلاجات ،والرضا عن احلياة ،وشعور الفرد مبعىن احلياة ،وإحساسه مبعىن السعادة وصوال
إىل العيش حبياة متناغمة متوافقة مع جوهر اإلنسان والقيم السائدة يف اجملتمع ،ويف جودة احلياة
يستطيع الفرد أن حيقق طموحاته واهتماماته ،والتغلب على مشكالت احلياة وحتديد هدف
ومعىن يسعى لتحقيقه
وعليه حناول يف هذه الورقة تقدمي مفهوم جلودة احلياة وإبراز أهم اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط
والتعامل معها ودورها يف حتقيق جودة احلياة األسرية.

 -1جودة احلياة
1-1

مفهوم جودة احلياة:

من الناحية اللغوية فاجلودة أصلها الفعل الثالثي جود" واجليد طبقا البن منظور نقيض
الرديء ،وجاد ابلشيء جودة ،وجودة أي صار جيدا(.كاظم والبهاذيل:2006 ،
.)252
تعرفه منظمة اليونسكو أبنه مفهوم شامل يضم كل جوانب احلياة كما يدركها األفراد،
ليشمل اإلشباع املادي للحاجات األساسية ،واإلشباع املعنوي الذي حيقق التوافق النفسي
عرب حتقيقه لذاته" (حسن وآخرون)290 :2006 ،
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ترى منظمة الصحة العاملية  )1994(OMSأن جودة احلياة مفهوم واسع يتأثر بشكل
معقد بكل من الصحة اجلسمية للفرد ،حالته النفسية ،عالقاته االجتماعية ،مستوى
حتكمه يف ذاته ،ابإلضافة إىل عالقته مع العوامل الفعالة يف بيئته(.هبلول)49 :2009 ،
يرتبط مفهوم جودة احلياة بكل من مفهوم الرفاه والتنعم وأيضا مفهوم التنمية والتقدم
والتحسن وإشباع احلاجات (الشعور ابلرضا واالرتياح واألمن عند إشباع احلاجات
والدوافع) ،والفقر (األنصاري.)2006 ،
تعرفه ريبيكا رينوك يف (عويس )305 :2006 ،أبهنا "الدرجة اليت يشعر فيها الفرد أبمهية

2-1

ما ميلك ،مهما كان ضئيال ،ويستمتع به .وهو نتاج خربة الفرد ورضاه عن إمكاانته
ويتضمن ثالثة أبعاد هي :الكينونة ،االرتباط ،اآليت".

النظرايت املفسرة جلودة احلياة

 1-2-1نظرية الوتن (Lawton Theory:)1996
ركزت هذه النظرية على أتثري عنصرين أساسيني يف إدراك الفرد جلودة احلياة مها الظرف
املكاين املتمثل يف أتثري البيئة احمليطة ابلفرد على إدراكه إما بشكل مباشر كتأثريها على
صحته أو بشكل غري مباشر حيمل مؤشرات اجيابية كرضاه عن بيئته اليت يعيش فيها،
والظرف الثاين هو الظرف الزماين املرتبط بعمر الفرد فكلما تقدم الفرد يف عمره كلما كان
أكثر سيطرة على ظروف بيئته وبذلك يكون التأثري أكثر اجيابية على شعوره جبودة
احلياة(مبارك،د.ت).

 2-2-1نظرية شالوك (Schalok Theory :)2002

هذه النظرية تقوم على أساس أن مفهوم جودة احلياة يتكون من مثانية جماالت وكل جمال
يضم ثالثة مؤشرات تؤكد على أثر األبعاد الذاتية يف حتديد درجة شعور الفرد جبودة احلياة
أكثر من أثر األبعاد املوضوعية وتتمثل هذه اجملالت يف:
 السعادة الوجدانية وتضم مؤشر الرضا ،مفهوم الذات ،واخنفاض الضغوط. العالقات بني الشخصية وتضم مؤشر التفاعالت ،العالقات ،اإلسناد.234
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السعادة املادية :احلالة املادية ،العمل ،املسكن.
النمو الشخصي :التعليم ،الكفاءة الشخصية ،األداء.
السعادة البدنية :الصحة ،األنشطة اليومية ،وقت الفراغ.
تقرير املصري :االستقاللية ،األهداف ،االختبارات.
االندماج االجتماعي :التكامل ،الرتابط االجتماعي ،األدوار اجملتمعة.

 احلقوق البشرية والقانونية :احلقوق الفردية ،حقوق اجلماعة ،القانون والعملياتالواجبة(.مبارك ،د.ت)

 3-2-1نظرية رايف (Ryff Theory:)1999

ترتكز على مفهوم السعادة النفسية حيث أن درجة إحساس الفرد ابلسعادة حتدد شعور
الفرد جبودة احلياة وهي حمددة بستة أبعاد ويضم كل بعد ستة صفات واجلدول التايل
يوضح ذلك:
جدول رقم ( )01ميثل أبعاد وصفات جودة احلياة حسب نظرية رايف

السع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

األبعاد

الصفات

االستقاللية

يقرر مصريه بنفسه ،االستقالل الذايت ،القدرة على مقاومة الضغوط
االجتماعية ،التصرف بطرق مناسبة ،االنتظام يف السلوك ،تقييم الذات
وفقا للقدرات الشخصية.

النفسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

التمكن البيئي

الكفاية الذاتية للفرد ،التحكم وإدارة النشاطات ،االستفادة من الفرص
املتاحة ،اختاذ القرارات املناسبة حلاجاته النفسية واالجتماعية ،القدرة على
اختبار قينه الشخصية ،التصرف وفق معايري اجملتمع.

النمو الشخصي

الشعور ابلنمو واالرتقاء املستمر ،إدراكه لتطور وتوسع ذاته ،انفتاحه
على التجارب اجلديدة ،اإلحساس الواقعي ابحلياة ،الشعور بتحسن
الذات وتطور سلوكه مع مرور الزمن ،تغري السلوك بطريقة تزيد معرفته
وفاعليته الذاتية.
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الرضا عن العالقات االجتماعية ،الثقة ابآلخرين ،قناعته برفاهية
مع اآلخرين ،قدرته على التعاطف والتودد لآلخرين ،االهتمام ابلتبادل
االجتماعي ،إبراز السلوك التواصلي مع اآلخرين.
التوجه االجيايب حنو الذات ،القبول ابلسمات املكونة للذات ،الشعور
االجيايب حلياته املاضية ،تفكريه االجيايب لذاته املستقبلية ،يشعر خبصائص
ذاته املميزة ،النقد االجيايب للذات.

اهلدف من احلياة امتالك املعتقدات اليت تعطي معىن للحياة املاضية واحلاضرة ،وضع
أهداف جتعل حياته ذات معىن ،السعي لتحقيق غاايته يف احلياة ،القدرة
على توجيه أهدافه ،اإلدراك الواضح ألهداف حياته ،إدراك ان الصحة
النفسية تكمن يف اإلحساس مبعىن احلياة
 4-2-1نظرية أندرسون (Anderson Theory:)2003
تسمى ابلنظرية التكاملية حيث يعتمد يف تفسري جودة احلياة على العوامل الذاتية (
السعادة ،معىن احلياة ،نظام املعلومات البيولوجي،احلياة الواقعية ،حتقيق احلاجات )...
والعوامل املوضوعية ،لكي يصل الفرد إىل الرضا عن احلياة البد من إدراكه حلياته وتقييمها،
وحسب أندرسون املؤشرات الدالة على جودة احلياة هي:
 شعور الفرد ابلرضا هو الذي يشعره جبودة احلياة رضا الفرد وشعوره جبودة احلياة ال يرتبط ابلضرورة إبشباع احلاجات. استغالل إمكانياته وإقامة عالقات اجتماعية ،ووضع أهداف ذات معىن ،يعمل علىاإلحساس ابحلياة الذي يساهم يف شعور الفرد جبودة احلياة (مبارك ،د.ت).

 5-2-1األمنوذج العريب ل :أبو سريع وآخرون ()2006

يعتمد هذا النموذج على تصنيف املتغريات املؤثرة يف تشكيل جودة احلياة موزعة على
بعدين متعامدين ،يشمل البعد األفقي احملددات الداخلية واخلارجية ،والبعد الرأسي يشمل
احملددات الذاتية واملوضوعية (كاظم والبهاديل ،د.ت) ،ووفقا هلذا األمنوذج فإن جودة
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احلياة تتمثل يف إشباع احلاجات اإلنسانية املادية والغري مادية ،وتعتمد على املؤشرات
التالية :الرضا والقناعة ،التوافق الشخصي ،واالجتماعي ،والصحي ،واألسري ،درجة الوالء
واالنتماء لألسرة والوطن ،مفهوم الذات والوعي هبا(.مبارك ،د.ت).

3-1

جماالت جودة احلياة

 1-3-1اجملال النفسي :يتضمن كل املشاعر واحلاالت العاطفية االجيابية وغياب املؤثر
السليب كالقلق واالكتئاب كما ميكن أن يتضمن هذا اجملال مفهوم التنمية الشخصية
وحتقيق الذات.

 2-3-1اجملال البدين :يتضمن الصحة البدنية ( الطاقة ،احليوية ،التعب ،النوم ،الراحة،
اآلالم) والقدرات األدائية ( الوضع الوظيفي ،تنقل الفرد ،األنشطة اليومية).

 3-3-1اجملال االجتماعي :هنا يرى ) Griffin (1988بضرورة الرتكيز على اجلانب
النوعي للعالقات االجتماعية أكثر من اجلانب الكمي ،على عكس Flanagan
) (1982الذي اهتم بكمية العالقات االجتماعية ،وهذا اجملال يتضمن طريقة الفرد يف
تقييم الوظائف االجتماعية وفعالية الشبكة االجتماعية لألفراد.
 4-3-1الرضا عن العيش :يهتم بفعالية الفرد يف تقييمه الشامل حلياته الذي يعتمد
على معايريه املرجعية ومكوانت احلياة اليومية.

 5-3-1السعادة :يضم ثالثة مكوانت هي:املتعة والرضا والتفوق.
 6-3-1الرفاهية الذاتية :من خالل التقييم الذايت ،التقييم االجيايب الشامل للحياة اليت
يعيشها الفرد ،يهتم بتوفر املؤثرات االجيابية دون االهتمام بغياب االنفعاالت السلبية(.
هبلول.)2009،

 -2الضغط النفسي
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 1-2مفهوم الضغط النفسي:
يشري الضغط النفسي إىل "درجة استجابة الفرد لألحداث واملتغريات احمليطة يف حياته اليومية
مؤملة كانت أو سارة ،تلك األحداث اليت ترتبط ببعض التغريات الفسيولوجية يف الوظيفة البنائية
جلسمه" (الضرييب ، )677 :2010،ويرى هنكل  hinkleأن الضغوط عبارة عن التوترات
واألمحال الثقيلة اليت تلقى على كاهل الفرد ،ويؤكد على أن الضغوط أو اخلربات الضاغطة ميكن
معرفتها من خالل جمالني رئيسيني مها:
اجملال األول :من خالل احملرك لالستجابة وهو سبب الضغط
اجملال الثاين :من خالل املستقبل أو االستجابة وأتثريها( .الضرييب)678 :2010،

 2-2مصادر الضغط النفسي

يشري سبيلربجر ( )1972إىل أهم مصادر الضغوط النفسية هي :املواقف االجتماعية اليت
تؤدي إىل اإلحباط أو التهديد ،أبحداث اإلحباط جملموعة من األفراد وقد تؤثر شدته ومدة
الضغوط النفسية على استقرار وتوازن العالقات واالتصال بني الناس يف اجملموعة الواحدة وما
يرتتب على ذلك من اضطراب يف صحتهم اجلسدية"(.العنزي)37 :2004،
يذكر ابراهيم عبد الستار أن مصادر الضغط النفسي تصنف إىل أربعة مصادر كربى هي:
 تغريات حياتية يف أسلوب املعيشة. مشكالت اجتماعية. مشكالت صحية (نفسية ،وعضوية). -ضغوط العمل واالجناز األكادميي(.حممود.)42 :2008 ،

كما تضيف شقري مصادر أخرى :املشكالت الصحية ،املشكالت الشخصية ،املشكالت
الدراسية(.حممود .)2008،ويشري الزاروس إىل وجود مصدرين أساسيني:
 -العوامل الفسيولوجية للضغوط (احلرارة ،امليكروابت ،األضرار اجلسمية)...
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 الظروف البيئية واالجتماعية املؤدية للضغوط اليت يتعلق بعضها ابلفرد حيث تعتمد علىتكوينه النفسي والعضوي ،ويتعلق البعض اآلخر ابلبيئة اخلارجية(.العنزي:2004،
)37

 3-2إدارة الضغوط النفسية:

تعرف إدارة الضغوط النفسية حسب ( )Schwebel et al,1990أبهنا "اسرتاتيجيات
تساعد الفرد يف احلصول على التوازن يف احلياة اليومية الضاغطة" (حنصايل.)87 :2014 ،
ويذكر ) (Atwarter,1990أبهنا أساليب تعامل يقوم هبا الفرد جتاه املثريات اليت تفقده
توازنه وجتاوز قدرته على التوافق"(حنصايل.)87 :2014 ،
ومن أساليب مواجهة الضغوط النفسية حسب )Moss et Billing(1984يف (العنزي،
:)58 :2004
 املواجهة املتمركزة حول املشكلة :املعلومات املتعلقة ابملساندة االجتماعية وحل املشكلةوتطوير معززات بديلة.
 املواجهة املتمركزة حول االنفعال :التنظيم الفعال ،التفكري املقبول ،القبول واإلذعان،التنفيس االنفعايل.
 املواجهة امل تمركزة حول التقييم :التخيل املنطقي ،اعتماد خربات سابقة وإعادة التعريفاملعريف ،القبول واملقارنة االجتماعية ،التجنب املعريف او الرفض.

 4-2أسباب الضغوط النفسية:

 املشاكل األسرية  :تعد األسرة من أهم مواقع الضغوط النفسية واالجتماعية ملا فيها منشد وجذب ،فعندما ال تتحقق آمال األسرة يؤدي ذلك إىل االصطدام ابلواقع فيحدث
الضغط .وعندما تفشل األسرة يف توفري املناخ الذي يساعد يف تعليم أفرادها كي حيققوا
التوازن بني احلاجات االتصالية ابآلخرين واحلاجات االستقاللية عنهم فإن الباب يكون
مفتوحا ملختلف صور االتصال اخلاطئ ،والذي ينتهي ابضطراب جو األسرة وحتويلها كبؤرة
مولدة لالضطراب وإصابة بعض أفرادها ابالضطراب الواضح الصريح.
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 مشاكل االنفصال  :ويقصد هبا انفصال احلياة الزوجية أو الطالق ،وهي من الظواهراليت تزيد من الضغوط خاصة عند املرأة.

 -فقدان عزيز(صديق أو زوجة) :يسبب كثري من اآلالم واإلحساس ابإلحباط واملرارة.

 املشاكل االقتصادية  :واليت تتمثل يف أتمني لقمة العيش والسكن واملشاكلاالجتماعية واملشاكل احلياتية ومشكالت العمل(.فرح)20 :2009،

 -3أمهية إدارة الضغوط النفسية يف حتقيق جودة احلياة األسرية

إن حتسني جودة احلياة لدى األشخاص هدف أمسى يسعى كل شخص يف ظل الظروف
املتالحقة والسريعة التغري إىل حماولة معايشته .ولتحقيق جودة احلياة يف خمتلف صورها وأشكاهلا
وجماالهتا األسرية ،جيب االهتمام بتحقيق التوازن بني اجلوانب اجلسمية ،والعقلية ،واالجتماعية،
والعلمية ،والروحية ،والرتوحيية ،وغريها والعمل على تنمية قدرات ،ومهارات ،ومفاتيح النجاح يف
احلياة األسرية ،والتغلب على مشكالهتا ،وغرس األفكار واملشاعر اإلجيابية حىت يستطيع الفرد
أن يكون فاعال مع نفسه وجمتمعه فيشعر أبمهيته وقيمته وجناحه يف احلياة واجملتمع.
وتناولت أنور ،وعبد الصادق ( )503 :2010جودة احلياة أبهنا تقييم الفرد ملستوى اخلدمات
املادية واملعنوية اليت تقدم له ،ومدى قدرهتا على إشباع حاجاته الذاتية واملوضوعية ،ويف سياق
اإلطار الثقايف والقيمي الذي يعيش فيه ،وانعكاس ذلك على حالته الصحية والنفسية وعالقاته
االجتماعية وتوافقه مع البيئة احمليطة ،ويتناول حبيب ( )84 :2006جودة احلياة على أهنا
درجة إحساس الفرد ابلتحسن املستمر جلوانب شخصيته يف النواحي النفسية واملرضية واإلبداعية
والثقافية والرايضية والشخصية واجلسمية والتنسيق بينهما ،مع هتيئة املناخ املزاجي واالنفعايل
املناسبني للعمل واإلجناز والتعلم املتصل ابلعادات واملهارات واالجتاهات ،وكذلك تعلم حل
املشكالت وأساليب التوافق والتكيف ،وتبين منظور التحسن املستمر لألداء كأسلوب حياة،
وتلبية الفرد الحتياجاته ورغباته ابلقدر املتوازن واالستمرارية يف توليد األفكار ،واالهتمام
ابإلبداع ،واالبتكار ،والتعلم التعاوين مبا ينمي مهاراته النفسية االجتماعية.
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إن أهم أبعاد جودة احلياة هو ا لبعد النفسي يف احلياة األسرية من إشباع احلاجات ،الرضا ،التوافق،
اإلدراك الذايت ،القدرة على التفكري وأخذ القرارات ،القدرة على التحكم ،السعادة االنفعالية
والعاطفية ،وإدارة الضغوط ،إذ قد يواجه اإلنسان يف حياته جمموعة من املواقف تتطلب منه
انفعاالت متعددة ،ويقوم األفراد يف سبيل التوافق بسلسلة من األساليب املختلفة اليت من شأهنا أن
تساعدهم على احلفاظ وإحداث نوع من التوازن النفسي البيولوجي ،خاصة فيما يتعلق ابلضغوط
املختلفة اليت تواجه الفرد يوميا ،وعليه أن يتعايش معها حىت حيقق صحته النفسية ،وتوافقه
النفسي ،واالجتماعي ،واملهين ،واألسري بشكل خاص ،وعليه فإن إدارة الضغوط واستخدام
اسرتاتيجيات فعالة واجيابية ( التفكري االجيايب ،اللجوء إىل الدين) ملواجهتها من شأنه أن يساعد
بشكل كبري يف حتقيق اجلودة وحتسني حياة األسرة ،وإذا استطاع الفرد التغلب على الصعوابت
واملشكالت احلالية فإنه لن يشعر ابلضيق أو التوتر أو اخلوف أو القلق ،وجودة احلياة تعين قدرة
الفرد على تبين أسلوب حياة يستطيع من خالله إشباع رغباته وحاجاته األساسية ،ووجود معىن
حلياته اليت يعيشه
كما تتأثر جودة احلياة بشكل كبري ابلصحة البدنية ،واحلالة النفسية ،واحلالة االجتماعية ،والعالقة
ابملستقبل ،ويبحث اإلنسان يف سعيه لتحقيق العالقة يف أن يكون هناك معىن لوجوده ،ومعىن
حلياته اليت يعيشها ،ومن األمور اليت ترتبط ارتباطا وثيقا جبودة احلياة القلق ( املشاقبة،)2015،
والضغط النفسي ،وحسب نظرية  Schalokفإن اخنفاض الضغوط النفسية من مؤشرات
السعادة الوجدانية ،وابلتايل فإن حسن إدارة ومواجهة الضغوط النفسية من شأنه أن يساهم
بشكل كبري يف حتقيق جودة احلياة داخل األسرة ،حيث يتمثل دور إدارة الضغوط النفسية
واستخدام إسرتاتيجية معينة ملواجهتها حسب الزاروس وفولكمان) ( 1984يف كوهنا سلوك موجه
حيقق وظيفتني مها :توجيه املوارد الفردية حنو حل املشكل املولد للضغط وتقليص التوتر الناتج عن
التعهد وخفض الضيق واالنفعال (آيت محودة.)59: 2005 ،

ويضيف  Suls et Fletcherأبن املواجهة هتدف إىل تقليص استجابة الضغط ابلتأثري على
االستجابة الفيزيويوجية واالنفعالية وعلى االستجاابت املعرفية كالتفكري يف شيء آخر و إىل
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ضبط الوضعية الضاغطة بوضع إجراء حلل املشكل كالبحث عن املعلومات( .مرشدي2008 ،
)62 :
فالتحكم يف الضغوط والتعامل معها بشكل اجيايب وبناء ،وعدم السماح هلا ابإلخالل من التوازن
الذي يعيشه الفرد من خالل تبين إسرتاتيجية معينة ملواجهتها ،جيعل الفرد يعيش يف جو هادئ
ومستقر يضمن له جودة حياة جيدة ،وهذه اإلسرتاتيجية حسب الزاروس تعرف على أهنا"
جمموعة األساليب أو اجلهود املعرفية والسلوكية املوجهة للحكم أو خفض أو حتمل احلدث
املدرك" ،وختتلف هذه األساليب ابختالف مصادرها إال أنه البد من مواجهة املوقف املسبب
للضغط وحتديه ابجيابية ،ونظرا لتنوع أساليب إدارة ومواجهة الضغوط فنحن أمام عدة خيارات
تسمح لنا بتوظيفها يف حياتنا اليومية لضمان حياة مستقرة  ،إذ أن اآلاثر اليت ختلفها الضغوط
النفسية من شأهنا أن هتدد أمن األسرة ومتاسكهاـ ابخلصوص اآلاثر السلوكية اليت تزيد من
مشاكل التخاطب والتواصل ونقص االهتمام والتنازل عن األهداف احلياتية الذي يعترب من أهم
مؤشرات جودة احلياة واليت تتفق حوهلا اجلميع ،ابإلضافة إىل إلقاء اللوم على اآلخرين واخنفاض
مستوى الطاقة بدون سبب واضح إذ أن حتقيق جودة احلياة يتطلب إقامة عالقات اجيابية مع
اآلخرين الذي يعد بعد أساسي من أبعاد السعادة النفسية اليت حتقق جودة حياة عالية حسب
ريف  ،Ryffوأيضا من بني اآلاثر االنفعالية لزايدة الضغوط وعدم التحكم فيها ظهور الشعور
بعدم الرضا واالكتئاب واخنفاض تقدير الذات األمر الذي حيد من السعادة النفسية فتقبل الذات
والتوجه االجيايب حنو الذات يساعد على الزايدة من الشعور جبودة احلياة ،وهذا ال يتم إال إذا حتكم
الفرد يف ضغ وطه النفسية  ،وعدم السماح هلا ابلتأثري عليه ،وعلى جمرايت حياته ،وعلى عالقاته
مع أفراد أسرته واآلخرين ،ومواجهتها بشكل اجيايب ،ومىت حتققت إدارة فعالة للضغوط املختلفة
حتققت جودة احلياة ،حيث أثبتت دراسة حسن واحملرزي وإبراهيم ( )2006املوسومة ب" :جودة
احلياة وعال قتها ابلضغوط النفسية واسرتاتيجيات مقاومتها لدى طلبة جامعة السلطان قابوس"
وجود عالقة سالبة دالة بني جودة احلياة والضغوط النفسية ،ووجود عالقة موجبة بني الضغوط
النفسية ومعدل استخدام اسرتاتيجيات مقاومة الضغوط.
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خالصة:
نظرا ألمهية موضوع الضغط النفسي واسرتاتيجيات املواجهة املستخدمة وجودة احلياة فإن العالقة
اليت تربط بينهما تتجسد يف أتثري الضغط النفسي للفرد على جودة احلياة األسرية ،فالتحكم
واإلدارة اجليدة لألحداث الضاغطة ،واستخدام اإلسرتاتيجية املالئمة ملواجهتها له الدور الكبري يف
حتقيق جودة حياة جيدة.
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قابوس ،ديسمرب .18-1.
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The Importance of the psychological pressure management in achieving
the quality of family life
Dr. Ben Hlilim Asma
University of Sidi Bel Abbes
Dr. Touhami Sofian
Saida university
Abstract
Psychological dimension represents the most important component in
life quality that appears through:
Satisfy the needs, Satisfaction,
Psychological adjustment, Ability to think, Making decision, Happiness and
Psychological pressure management, where the individual in his daily life
susceptible to experience a range of stressful situations that must be
resisted on it by several strategies that can achieve his psychological health
and adjustment on Professional side as well as on the family adjustment,
Accordingly we can say that the psychological pressure management by
using an effective strategies to confront this stressful situation contributes to
improving the quality of family life.
Keywords: quality of life, stress, stress management
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طور
مصطلح جودة احلياة :املفهوم والتّ ّ
أ.د /وهيب وهيبة

* 1

اجلامعي مغنية
 1املركز
ّ
2

2

د .صغري فاطمة

اجلامعي مغنية
املركز
ّ

اتريخ االرسال 2021/05/02 :

اتريخ القبول2021/05/21 :

امللخص
تطور
يرمي هذا املقال ،كما ّ
يدل عنوانه إىل إبراز خمتلف مفاهيم مصطلح جودة احلياة ومراحل ّ
األول بتناول مفهوم
هذا املصطلح ،ولبلوغ هذه الغاية متّ تقسيمه إىل ثالثة عناصر،
ّ
اختص العنصر ّ
طرق إىل املفاهيم املتع ّددة
العامة و ّ
مصطلح اجلودة كما ورد يف املعاجم ّ
اهتم العنصر الثّاين ابلتّ ّ
املتخصصة ،و ّ
بتنوع العلوم اليت تناولت هذا املفهوم ،ويف مق ّدمتها علم النّفسّ ،أما
تنوعت ّ
ملصطلح جودة احلياة واليت ّ
طورات اليت حلقت هبذا املصطلح.
العنصر الثّالث فكان مبثابة احلصيلة ،أحصى خمتلف التّ ّ

الكلمات املفتاحيّة:

طور  -املفهوم.
املصطلح  -اجلودة  -جودة احلياة  -التّ ّ

* املؤلف املرسل :أ.د /وهيب وهيبة
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متهيد:
الصالح الذي هو نقيض الفساد ،وقد تداولته معظم معاجم اللّغة
كلمة
ٍ
مصطلح من معىن ّ
ٍ
غوي إىل معىن آخر
العربيّة هبذا املفهومّ ،أما اصطالحاً رفُياد به اتّفاق طائفة على وضع ال ّشيء عن املعىن اللّ ّ
لبيان املراد ،كون التّسمية ختضع للتّطور عرب احلقب الزمنية ،شريطة أن يقوم ذلك الوضع على ٍ
عالقة أو
ّ
ّ
1
ٍ
االصطالحي.
غوي واملعىن
مالبسة بني املعىن اللّ ّ
ّ
كل العلوم ،ولذلك يرطْبِق أهل االختصاص كاخلوارزمي
مهم
ٌّ
الشك أ ّن املصطلح ٌّ
ّ
وضروري يف ّ
ف على فهم مصطلحاهتا اليت هي يف األصل
على أ ّن املصطلحات مفاتيح العلوم؛ أل ّن إدراك املعارف متوقّ ٌ
نتاج العلم وخالصة احلقائق.
وألمهّية املصطلح وخطورته يف ذات الوقت كثررت ال ّدراسات واألحباث بشأنه يف العصر احلديث
وأتسست اهليئات العلميّة واجملامع اللّغويّة ألجل
واملعاصر؛ فأرقيمت يف سبيله املؤمترات وعرقدت النّدواتّ ،

حبث قضاايه كال ّدقّة والتّوحيد والوضع والنّقل.
ٍ
جديد يتّخذ املصطلح موضوعاً له إنّه علم
ولقد أمثرت األحباث واجلهود العلميّة ظهور عل ٍم
2
تعرب عنها.
املصطلح الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلميّة واأللفاظ اللّغويّة اليت ّ
ٍ ٍ
كل ميادين املعرفة وشؤون احلياة،
ويطالعنا العصر احلديث برتسانة هائلة من املصطلحات يف ّ
طور الذي حلقه؟
ومنها مصطلح جودة احلياة يف علم النّفس اإلجيايب .فما املراد به؟ وما التّ ّ
وتطوره:
ّأوال -مفهوم مصطلح اجلودة ّ
ابلشيء
الرديء ،وجاد ّ
مصطلح اجلودة ( )Qualityمن الفعل الثّالثي " َج َو َد" ،واجليّد عكس ّ
وج َّوده أي صار جيّ ًدا.
َ

إ ّن اصطالح اجلودة يفيد التّميّز ( )Exellenceواالتّساق ( )Consistencyإضافة إىل
ي أو ٍ
رمزي
خاصية دائمة ومرافقة لل ّشيء سواء تعلّق األمر ٍ
مبنتوج ّ
ع ّدة معاين منها أ ّن اجلودة ّ
عمل ٍّ
ماد ٍّ
حيظى ٍ
بقيمة .ومن مثّ صران نقول جودة التّعليم وجودة التّكوين أو جودة اخلدمات.
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تطوره يف ع ّد طبعات متوالية 3بداية بسنة
لقد اعتنت املنظّمة ال ّدوليّة مبفهوم اجلودة وكشفت ّ
ٍ
خدمة واليت
مبنتوج أو
اخلاصيات واملميّزات املرتبطة ٍ
 1987حيث جاء عنها أ ّن اجلودة هي جمموعة من ّ
متنحه أو متنحها القدرة على تلبية حاجات املستهلك.
اخلاصيات املرتبطة ابل ّشيء واليت متنحه القدرة
ّأما سنة  1994فقد صارت اجلودة جمموعة من
ّ
على تلبية حاجات صرحية أو مضمرة.
اخلاصيات على تلبية
مثّ جاء مفهوم طبعة  2000الذي يرى أ ّن اجلودة قدرة جمموعة من
ّ
املتطلّبات.
تطورا حصل ملعىن مصطلح اجلودة إذ بدأ متّصالً حباجات
وحنن إذا ّ
أتملنا هذه املفاهيم الحظنا ّ
ليستقر املفهوم بعد ذلك على التّعبُي عن
املستهلك ،مثّ مشل ابقي األطراف الفاعلة أو املستفيدة،
ّ
املتطلّبات (.)Exigences

الشاملة
طور الذي شهده املصطلح ،أفضى يف هناية املطاف إىل مفهوم اجلودة ّ
وهذا التّ ّ
( )Qualité totaleوالذي صار متداوالً بعد أن مشل نظام العمل والتّسيُي ،األمر الذي ّأدى إىل
ظهور مصطلح "التّدبري" ،وبذلك صارت األحباث منصبّ ًة على تدبُي اجلودة يف خمتلف القطاعات ،كتدبُي
4
املؤسسات واإلدارات.
بكل أنواعه وتدبُي جودة اخلدمات يف خمتلف ّ
جودة التّعليم ّ
مصطلح آخر هو ضمان اجلودة
واحلقيقة أ ّن االهتمام بتدبُي اجلودة ،قاد بدوره إىل ظهور
ٍ
( )Assurance qualitéوالذي يراد به جمموع العمليّات املنظّمة اليت ينتج عنها كسب الثّقة
5

وإضفاء املصداقيّة.
توصل الباحثون
كل جماالت العملّ ،
املهتمة ابجلودة ابعتبارها ّ
ومبضاعفة اجلهود ّ
خاصية ضرورية يف ّ

مصطلح آخر من املصطلحات املتّصلة ابجلودة ،إنّه مصطلح إدارة اجلودة ال ّشاملة ( Total
إىل
ٍ
حديث ،اكتسب ع ّدة مفاهيم منها أ ّن إدارة اجلودة
مصطلح
 )quality managementوهو
ٌ
ٌ
املستمر يف خمتلف أوجه النّشاطات والعالقات داخل
ال ّشاملة فلسفة وأدوات إدارية ترّكز على التّحسني
ّ
الزبون ،وضمان استمرار املنظّمة أمام منافسيها يف بيئة األعمال.
املنظّمة وخارجها ،هبدف حتقيق رضا ّ

6

كما يراد بإدارة الجودة ال ّ
شاملة ،بيان كيفية تنفيذ المهام الموكلة إلى اإلدارة المسؤولة عن ضبط
الجودة للمنتجات والخدمات المقدّمة7.
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املستمر
وجيمع الباحثون على أ ّن إدارة اجلودة ال ّشاملة هي فلسفةٌ تعتمد على أساليب التّحسني
ّ
8
ألجل الوصول إىل األمثليّة.

اثنيا -مصطلح جودة احلياة :Quality of Life
مصطلح جودة احلياة من املفاهيم احلديثة اليت القت اهتماماً كبُياً يف العلوم الطّبيعيّة واإلنسانية
اهتمت بدراسة جودة احلياة :علم
(كالطّب ،وعلم االقتصاد ،وعلم االجتماع  ،)...ومن بني العلوم اليت ّ
خصصات النّفسية النّظريّة منها والتّطبيقيّة.
تبىن هذا املفهوم يف خمتلف التّ ّ
النّفس ،حيث ّ
الصعبة؛ ملا حتمله من جوانب متع ّددة ومتفاعلة .وقد كان لعلم
املهام ّ
ويرع ّد تعريف جودة احلياة من ّ
األول إىل
السبق يف فهم وحتديد ّ
املتغُيات املؤثّرة على جودة حياة اإلنسان ،ويرجع ذلك يف املقام ّ
النّفس ّ
أ ّن جودة احلياة يف النّهاية هي تعبُيٌ عن اإلدراك ال ّذايت لتلك اجلودة ،فاحلياة ابلنّسبة لإلنسان هي ما

يدركه منها.

9

ٍ
عام :جودة خصائص اإلنسان من حيث تكوينه اجلسمي والنّفسي
ويرقصد جبودة احلياة
بشكل ٍّ
واملعريف ،ودرجة توافقه مع ذاته ومع اآلخرين وتكوينه االجتماعي واألخالقي.

الرضا
 ويرى كومنس أ ّن مفهوم جودة احلياة "يشُي إىل ّالسعادة أو تقدير ال ّذات أو ّ
الصحة اجليّدة أو ّ
الصحة النّفسيّة".
عن احلياة أو ّ
السلبية
 ويرى ليتوين أ ّن جودة احلياة ال تقتصر على تذليل ّالصعاب والتّص ّدي للعقبات واألمور ّ
10
فقط ،بل تتع ّدى إىل تنمية النّواحي اإلجيابية.
الرضا يف ضوء ظروف احلياة احلالية ،وأ ّهنا تتأثّر
ابلسعادة و ّ
وعرفها رينيه وآخرون" :إحساس األفراد ّ
 ّالشعور ،كما يرتبط تقييم جودة احلياة املوضوعية
وتغُي ح ّدة الوجدان و ّ
أبحداث احلياة والعالقات ّ
وال ّذاتية ويتأثّر ابستبصار الفرد".

11
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السعادة ،يف
 ويشُي العاديل إىل أ ّن جودة احلياة "قد متثّل لدى البعض ابمتالك الثّروة اليت حت ّقق هلم ّحني يرى البعض اآلخر أ ّن احلياة اجليّدة هي اليت يتوافر فيها فرص العمل وال ّدراسة ،ويراها آخرون
اليت يتم ّكن فيها الفرد من احلصول على مبتغاه دون عناء أو جهد".

12

املادية واالجتماعية اليت تق ّدم ألفراد
رقي ومستوى اخلدمات ّ
 ّوعرفها األشول أب ّهنا" :تتمثّل يف درجة ّ

اجملتمع ،وإدراك هؤالء األفراد ملدى إشباع اخلدمات اليت تق ّدم هلم حلاجاهتم املختلفة ،وال ميكن أن
يدرك الفرد جودة اخلدمات اليت تق ّدم له مبعزل عن األفراد الذين يتفاعل معهم ،أي إ ّن جودة احلياة
13

املادية والبيئة النّفسيّة االجتماعيّة اليت يعيش فيها الفرد".
ترتبط ابلبيئة ّ
وعلى الرغم من عدم االتّفاق على تعريف و ٍ
احد ملفهوم جودة احلياة ،إالّ أنّه عادة ما يرشار يف
ّ
الصحة العامليّة ( ،)1995بوصفه أقرب التّعريفات إىل توضيح املضامني
أدبيّات اجملال إىل تعريف منظّمة ّ
العامة هلذا املفهوم ،إذ ينظر فيه إىل جودة احلياة بوصفها "إدراك الفرد لوضعه يف احلياة يف سياق الثّقافة
ّ
وأنساق القيم اليت يعيش فيها ،ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه ،وتوقّعاته ،وقيمه ،واهتماماته
بصحته البدنيّة ،وحالته النّفسيّة ،ومستوى استقالليته ،وعالقاته االجتماعيّة ،واعتقاداته ال ّشخصيّة،
املتعلّقة ّ
ٍ 14
ٍ
عامة".
وعالقته ابلبيئة بصفة ّ
فاق بني الباحثني حول تعر ٍ
موح ٍد ملفهوم جودة
السابقة أنّه ال يوجد اتّ ٌ
يف ّ
ويالحظ من التّعريفات ّ
احلياة ،وأ ّن هذا املفهوم ال يوجد ضمن نظريٍّة حم ّددةٍ ينطلق منها ،ممّا جعل العديد من ال ّدراسات تتناول
جودة احلياة ،واكتفت بتحديد املؤ ّشرات ال ّدالة عليها.
وتتمثّل مؤ ّشرات قياس جودة احلياة يف:
 املؤ ّشرات النّفسيّة :وتتجلّى يف شعور الفرد ابلقلق واالكتئاب أو التّوافق مع املرض أو ال ّشعور
ابلسعادة.
ّ

 املؤ ّشرات االجتماعيّة :وتتّضح من خالل العالقات ال ّشخصية ونوعيّتها ،فضالً عن ممارسة
الرتفيهيّة.
الفرد لألنشطة االجتماعيّة و ّ
مهام
 املؤ ّشرات املهنيّة :تتمثّل بدرجة رضا الفرد عن مهنته وحبّه هلا ،والقدرة على تنفيذ ّ
وظيفته ،وقدرته على التّوافق مع واجبات عمله.
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الصحية والتعايش مع اآلالم،
 املؤ ّشرات اجلسميّة والبدنيّة :وتتمثّل يف رضا الفرد عن حالته ّ
15
والنّوم ،وال ّشهية يف تناول الغذاء ،والقدرة اجلنسيّة.

وميكن القول بعد هذه التّعريفات أ ّن جودة احلياة يف حتليلها النّهائي "وعي الفرد بتح ّقق التّوازن مع
الرضا عن احلياة واالستمتاع هبا والوجود اإلجيايب".
اجلوانب اجلسميّة والنّفسيّة واالجتماعيّة لتحقيق ّ
وهناك عامالن أساسيان يف جودة احلياة:

العامل الثّاين :القيام أبنشطة
إجيابية

األول :القدرة على
العامل ّ
التّوافق

مقدرة

املواجهة

سلب

إجيايب

لكل منهما مؤ ّشرات معيّنة :البعد
وعادة ما ّ
يتم تعريف جودة احلياة يف ضوء بعدين أساسني ّ
اخلاصة ابلبعد املوضوعي جلودة
ال ّذايت ،والبعد املوضوعي ،إالّ أ ّن غالبيّة الباحثني رّكزوا على املؤ ّشرات
ّ
ويتضمن البعد املوضوعي جلودة احلياة جمموعة من املؤ ّشرات القابلة للمالحظة والقياس املباشر،
احلياة.
ّ
مثل :أوضاع العمل ،ومستوى ال ّدخل ،واملكانة االجتماعيّة واالقتصاديّة وحجم املساندة املتاح من شبكة
16

العالقات االجتماعيّة.
و
السابقة أ ّن جودة احلياة ال ختتلف عن وصف كاريبدج جاكسون
يتّضح من حتليل كافّة التّعريفات ّ
مسمى الثّالثة يب  The 3B’Sوهي على النّحو التّايل:
 ،Craing A.Jacksoonواملصاغ حتت ّ
 )1الكينونةBeing :

252

جملة احلكمة للدّراسات واألحباث

اجمللد 01العدد 01.التاريخ 2021/05/30

ISSN online/ 2769-1934

ISSN print/ 2769-1926

 )2االنتماءBelonging :

الصُيورةBecoming :
ّ )3

املكوانت الفرعيّة هلذه اجملاالت:
واجلدول التّايل ّ
يوضح تفاصيل ّ

اجملال

الكينونة

االنتماء

األبعاد الفرعية

األمثلة

الوجود البدين

حرك وممارسة األنشطة البدنيّة.
 القدرة على التّ ّ -أنواع املأكوالت املتاحة.

الوجود النّفسي
الروحي
الوجود ّ

الضغوط.
حرر من القلق و ّ
 التّ ّ -وجود أمل (االستبصار)

االنتماء املكاين

 املنزل -اجلوار

االنتماء االجتماعي

 القرب من األسرة اليت أعيش فيها. -شبكة عالقات اجتماعيّة قويّة.

االنتماء اجملتمعي

الصُيورة
ّ

17

الصُيورة العمليّة
ّ
الرتفيهية
الصُيورة ّ
ّ
الصُيورة التّطورية
ّ

 توافر فرص احلصول على اخلدمات املهنية األمان املايل. العمل يف وظيفة أو ال ّذهاب إىل املدرسةالرتفيهية داخل املنزل وخارجه.
 -األنشطة ّ

تغُيات وحت ّدايت
 القدرة على التّوافق مع ّاحلياة.

ث -ت
طور مفهوم مصطلح جودة احلياة:
الثا ّ

املادي والتّكنولوجي ،إالّ أنّه يراد به كذلك
يطلق مصطلح جودة احلياة يف األصل على اجلانب ّ
بناء الفرد ووظيفته ووجدانه ،ممّا يعين أ ّن جودة اإلنسان هي حسن توظيف إمكانياته العقليّة واإلبداعيّة
وإثراء وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإلنسانيّة.
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الرضى النّاجم لتقدير األشخاص لشروط حياهتم،
ويراه الباحثون ذلك ال ّشعور ابالرتياح النّفسي و ّ
املادية واالجتماعية اليت تق ّدم ألفراد
قي يف مستوى اخلدمات ّ
كما يرستخدم املصطلح للتّعبُي عن ّ
الر ّ
اجملتمع ،وأيضا للتّعبُي عن إدراك هؤالء األفراد لقدرة تلك اخلدمات على إشباع حاجاهتم املختلفة.
تطورا من مرحلة إىل أخرى،
إ ّن مفهوم جودة احلياة ،مفهوم صعب توحيد تعريفه وقد عرف ّ
االجتماعي لأل ّمة ،مثّ ارتبط حبياة
ويتح ّدد هذا التّطور يف أ ّن جودة احلياة يف ّأول األمر أرريد هبا التّقدم
ّ

الفرد ال ّشخصيّة واألطراف املتّصلة هبا كاألصدقاء والقرية والبلد الذي يعيش فيه.
السلوك
ومن هنا جاءت فكرة االرتياح النّفسي اليت انبثقت عن فكرة أرسطو اليت تشُي إىل طبيعة ّ

فالرجل املتخلّق هو رجل جيّد ،يقول أرسطو «األفضل هو األكثر نبال
البشري وحصره يف األخالقّ ،
واألكثر متيّزا وهذا معىن اجلودة».

ولقد اعتنت علوم كثُية ابلبحث يف موضوع جودة احلياة ويف مق ّدمة هذه العلوم :علم النّفس
ختصصاته النّظرية منها والتّطبيقية.
الذي اعتمد هذا املصطلح يف العديد من ّ
السياسة واجلغرافيا وعلم
ومن العلوم كذلك جند العلوم الطّبيعية وعلم البيئة و ّ
الصحة واالقتصاد و ّ
الرتبية واإلدارة.
االجتماع وعلم ّ
مس هذا املفهوم خمتلف
وهذا التّ ّبين الواسع الذي شهده مصطلح اجلودة يعكس أمهّيته ،ولذلك ّ
الفئات االجتماعية فصار احلديث عن جودة حياة الطّفل ،وجودة حياة التّلميذ ،وجودة حياة املسنّني،
اخلاصة ،وجودة احلياة األسريّة.
األمهات ،وجودة حياة ذوي االحتياجات ّ
وجودة حياة ّ
هوامش البحث

1

ينظر :قراءة يف حماور ملتقى املصطلح ،صاحل بلعيد ،جملّة املصطلح ،جامعة تلمسان ،العدد ،2003 ،2ص.1

2

ينظر :علم املصطلح ،أسسه النّظريّة وتطبيقاته العلميّة  ،علي القامسي ،مكتبة لبنان انشرون ،ط،2008 ،1

3
4

ينظر :تدبُي جودة التّعليم ،حممد أمزاين ،ط ،2015 ،1ص .13
املصدر نفسه ،ص .14

5

املصدر نفسه ،ص .16

6

ينظر :إدارة اإلنتاج والعمليّات ،عبد الكرمي حمسن ،صباح النجار ،مكتبة ال ّذاكرة ،دط ،2004 ،ص .456
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7

الشاملة من املستهلك إىل املستهلك ،عبد احلسني الفضل ويوسف الغاين ،دط،2004 ،
ينظر :إدارة اجلودة ّ

8

اجلامعي ،يوسف الطّائي ،هاشم العبادي ،جامعة الكوفة ،جملّة العريب
الشاملة يف التّعليم
ينظر :إدارة اجلودة ّ
ّ

9

ينظر :جودة حياة التلميذ وعالقتها ابلتّحصيل الدراسي ،رسالة ماجستُي ،إعداد حبرة كرمية ،جامعة وهران،

بغداد ،ص .305

للعلوم االقتصادية واإلدارية ،ص .51

قسم علم النّفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا ،عام  ،2014ص .26

10
املتغُيات ،رسالة ماجستُي ،إعداد شيخي
ظل بعض ّ
طبيعة العمل وعالقتها جبودة احلياة ،دراسة ميدانية يف ّ

مرمي ،جامعة تلمسان ،عام  ،2014ص .71

 11جودة حياة التّلميذ وعالقتها ابلتّحصيل الدراسي ،ص .27
 12طبيعة العمل وعالقتها جبودة احلياة ،شيخي مرمي ،ص .75

13
عمان ،حممود عبد احلليم منسي ،وعلي مهدي
تطوير وتقنني مقياس جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة يف سلطنة ّ
14

كاظم ، ،جملّة أماراايك ،اجمللد األول ،العدد2010 ،1م ،األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،ص .34
WHOGOL Group (1995), the World Health Organisation Quality

of Life Assesment.
 15طبيعة العمل وعالقتها جبودة احلياة ،شيخي مرمي ،ص .80
16
السعيد أبو حالوة ،ورقة عمل مق ّدمة ضمن إطار فعاليات املؤمتر
ينظر :جودة احلياة :املفهوم واألبعادّ ،
حممد ّ

العلمي السنوي لكلية الرتبية ،جامعة كفر الشيخ ،مصر ،ص .2

 17ينظر :املرجع نفسه ،ص .4
املراجع:
قراءة يف حماور ملتقى املصطلح ،صاحل بلعيد ،جملّة املصطلح ،جامعة تلمسان ،العدد2003 ،2علم املصطلح ،أسسه النّظريّة وتطبيقاته العلميّة  ،علي القامسي ،مكتبة لبنان انشرون ،ط2008 ،1تدبُي جودة التّعليم ،حممد أمزاين ،ط2015 ،1إدارة اإلنتاج والعمليّات ،عبد الكرمي حمسن ،صباح النجار ،مكتبة ال ّذاكرة ،دط2004 ،الشاملة من املستهلك إىل املستهلك ،عبد احلسني الفضل ويوسف الغاين ،دط ،2004 ،بغداد
إدارة اجلودة ّ255
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اجلامعي ،يوسف الطّائي ،هاشم العبادي ،جامعة الكوفة ،جملّة العريب للعلوم
الشاملة يف التّعليم
إدارة اجلودة ّّ
االقتصادية واإلداري
جودة حياة التلميذ وعالقتها ابلتّحصيل الدراسي ،رسالة ماجستُي ،إعداد حبرة كرمية ،جامعة وهران ،قسم علمالنّفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا ،عام 2014

املتغُيات ،رسالة ماجستُي ،إعداد شيخي مرمي،
ظل بعض ّ
طبيعة العمل وعالقتها جبودة احلياة ،دراسة ميدانية يف ّجامعة تلمسان ،عام 2014
عمان ،حممود عبد احلليم منسي ،وعلي مهدي
تطوير وتقنني مقياس جودة احلياة لدى طلبة اجلامعة يف سلطنة ّكاظم ، ،جملّة أماراايك ،اجمللد األول ،العدد2010 ،1م ،األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا
السعيد أبو حالوة ،ورقة عمل مق ّدمة ضمن إطار فعاليات املؤمتر العلمي
جودة احلياة :املفهوم واألبعادّ ،حممد ّ
السنوي لكلية الرتبية ،جامعة كفر الشيخ ،مصر
-WHOGOL Group (1995), the World Health Organisation Quality of Life
Assesment.
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The term quality of life: concept and development
Prof. Wahib Wahiba
University Center Maghnia
Dr. Sghir Fatima
University Center Maghnia
Summary:
This research aims at shiddi,g light on the way to detect the set of
cocepts that concern the term «The best quality of life» as well as its
growth through different phases. It has been divided into three elements: the
first one deals with the term quality as it appeared in the general
dictionnaries and also in those of specialized. The second ine however is
about the various meanings of such a term linked to other sciences as
psychology. The third element is concidered as a result satting all kinds of
promotions that this term witnessed.
Keywords:Term – quality – quality of life – growth – concept.

257

