
 مجلة 
 العلوم االجتماعية

 مجتمعيات وإنسانيات 
 

 مجلة محكمة تصدر عن كلية العلوم االجتماعية 
 )محمد بن أحمد(  2 جامعة وهران

 

 

 2020/ 80العدد:

 اليقين نهيارإ كورونا،
 

 

ISSN: 1112-5780 

ISSN électronique :2661-7137 

Dépôt légal: 396-2005 

 

 لالتصال

 oran2.dz-revue.sciencesociales@univ:  البريد اإللكتروني
Site web: http://www.univ-oran2.dz/revuefss 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 1112-5780 

Dépôt légal: 396-2005 

EDITIONS 

DAR ELQODS EL ARABI 

01.RueHarouni Bouziane Rond-point de la Wilaya 

Centre Commercial EL MOUNTAZEH-ORAN 

Tel: 0556230762-FAX: 041.38.55.48 

وهران 31000البريد المركزي 627ص.ب   

quds_arabi@hotmail.fr 

 حقوقالطبعمحفوظة 

 

 

 النشرمدير



 

3 

 

 االجتماعية  العلوم كلية عميد 

 فضيل  الكريم عبد  أستاذ 

 المجلة  مدير
 سبع  رابح أستاذ 

 التحرير لجنة
  )فرنسا(   ليون  -  السياسية  البحوث   معهد   مميز  أستاذ   -  عدي  الهواري -

 األمريكية(.  المتحدة )الواليات  تاون  جورج وجامعة

  األمريكية(   المتحدة  )الواليات   ايلينوا  جامعة  مميزة  أستاذة  –  عقاد   أفلين -

 ببيروت.  األمريكية  اللبنانية الجامعة –

 تونس.  –  منوبة جامعة أستاذ  – بندانة قمر -

 النفس. علم مجلة مديرة –1 الجزائر جامعة أستاذة –  بوعطة  شريفة -

  األبيض   جرالب  حول  البحث   معهد   مدير  –مميز  أستاذ   -شنيولو  بول  جان -

 Méditerranée. Confluence مجلة مدير –ريس با  –األوسط  والشرق المتوسط

 الرباط.  جامعة أستاذ  – ديالمي الصامد  عبد   -
 تونس.  IRMC سابقة مديرة – برك جاك مركز-CNRS بحث مديرة – دراش كريمة -

  مدير   –  CNLPT   مدير  –  الجزائر  جامعة  –  دوراري  الرزاق  عبد  -

 تمزغت.   ن تمسال مجلة

 )فرنسا(. Picardie جامعة مميز أستاذ  - معروف ندير -

 . ISSH  جامعية أستاذة - نجار سهام -

 . 2 وهران أحمد  بن محمد  جامعة أستاذ فيلسوف  –محمد مولفي  -

 )فرنسا(. MSH أستاذ  – لورنتموكيلي -

 . 2 وهران أحمد  بن محمد   جامعة أستاذ  - مبتول محمد  -

 مدير   –2  وهران  أحمد   بن  محمد   جامعة  أستاذ فيلسوف    -  بهادي  منير -

 مقدمات.  تحرير

  دكار  UCAD–  -  اإلنسانية  والعلوم  األدب   كلية  أستاذ   –  تمبى  مصطفى -

 السنغال.

  واالجتماعية   االقتصادية  العلوم  البحث   مخبر  مدير  – غودباي  أالن  جان -

 كودسترية  مجلة مدير –

 
 



 

4 

 

 العلمية لجنةلا
 

 بنشرقي   مزيان -

 محمد داود -

 محمد صالحي  -

 حلومة شريف  -

 محمد مكي -

 محمد قويدري  -

 بكري عبد الحميد  -

 بدرة معتصم ميموني  -

 نادية يوب  -

 زين الدين زمور  -

 دليلة شارب  -

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

 القراءة لجنة
 

 .2فاطمة الزهراء دالج سبع، جامعة وهران   -

 فرنسا. FrancheComtéجيل فرأول، جامعة  -

 .1عالي كواسي، جامعة باتنة   -

 .CREADمحمد موزات، -

 محمد بشير، جامعة تيلمسان أبو بكر بلقايد.  -

 . 2الرحمان بنيزة، جامعة وهران عبد  -

 بلخدر مزوار، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد. -

 سميرة ميسوم، جامعة ورقلة قصدي مرباح.  -

 محمد بن عيسى، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد.  -

 محمد بدروني، جامعة البليدة سعد دحلب.  -

 محمد مدجاود، جامعة سيدي بلعباس جاللي اليابس.  -

 غواط عمار ثليجي محمد بوفاتح، جامعة األ -

 عالي حمزة، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد. -

 . 2بن عمار سواريث، جامعة وهران  -

 فوزي بن دريدي، جامعة سوق أهراس محمد شريف مساعدية. -

 .2أميرة جويدة، جامعة الجزائر  -

 . 2محمد بوشيبة، جامعة وهران  -

 .2مبارك نجاح، جامعة وهران  -

 

 

  



 

6 

 

 دعوة للمساهمات 
 العلوم االجتماعية مجلة 

 مجلة محكمة تصدر عن كلية العلوم االجتماعية 
 2جامعة محمد بن أحمد وهران

 

وهران   لجامعة  االجتماعية،  العلوم  كلية  كل  2ترحب  بمساهمة   ،
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العلوم   مجلة  المسماة  الكلية  مجلة  في  مقاالتكم  بنشر  العلمي  البحث  وتطور 

 . والفرنسيةباللغات الثالث التالية: العربية، اإلنجليزية   ،االجتماعية
وعليه نطلب من السادة األساتذة والباحثين إرسال مقاالتهم لهيئة التحرير  

 revuesciencesocialoran2@gmail.com: على العنوان التالي

 على أن تراعي في المقال الشروط التالية: 
. أال يكون المقال قد سبق نشره أو قدم لمجلة أخرى للنشر )تعاهد ممضى من  1

 قبل المعني(. 
 . كل المقاالت تخضع للتحكيم.2
ب  3 الخط  يكون  العربية  للغة  بالنسبة   .TraditionalArabic  المقال متن  في 

، أما الخط في اللغات األجنبية األخرى فيكون ب  1,5بفارق خطوط    16بحجم  
Times News 1,5بفارق خطوط    12بحجم . 

سكسونية  4 األنجلو  بالطريقة  تكون  والمراجع  المصادر   .APA إمكانية مع   ،
 اعتماد طريقة أخرى. 

من    - الثاني  الحرف  المؤلف،  شهرة  )اسم  الفقرة،  المتن،  في  لإلحالة  بالنسبة 
 االسم، السنة، الصفحة(

 بالنسبة لقائمة المراجع:   -
 أ( الكتاب: المؤلف، )السنة(، " عنوان الكتاب". المدينة، دار النشر. 

الشهر،   الرقم،  المجلة،  المقال"، عنوان  )السنة(، »عنوان  المؤلف،  المجلة:  ب( 
 لسنة. ا

ج( فصل من كتاب جماعي: المؤلف، )السنة(،"عنوان الفصل"، ضمن )عنوان  
 الكتاب(، منسق الكتاب، الطبعة، المدينة، دار النشر، ص ص.

دكتوراه   أطروحة  األطروحة،  عنوان  )السنة(،  المؤلف،  األطروحات:  د( 
 تخصص.....، الجامعة، البلد. 

 ه( تضبط قائمة المراجع في أخر المقال. 
ير5  .( االنجليزية في عشرة أسطر  باللغة  بملخص  الدراسة  أو  المقال    150فق 

( مفتاحية  كلمات  األكثر( مع عشر  يعبر عن 5كلمة على  أن  األكثر( على  على 
 محتوي المقال المقدم للنشر. 

مقال غير قابل للنشر لن يعاد لصاحبه واللجنة العلمية تعلمه بنتائج تقييمه    .كل6
 العلمي وفق التحكيم. 

 يقدم صاحب المقال عنوانا لضمان مراسلته من قبل هيئة تحرير المجلة.  .7
المقال..8 من  نسخ  وثالث  المجلة  من  نسخة  المنشور  المقال  لصاحب  يرسل 
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 افتتاحية 
ا ألزمة صحية عاملية، فإن كلمة وباء تزعزع اليقين. هل البشر  

ً
بعد أن أصبحت مرادف

الزنازين   تتحول  فجأة  الحرية؟  مفهوم  تعريف  بإعادة  إلى حقائق.  ملزمون  والسجون 

دعوة   عن  فجأة  تكشف  العزل  كلمات  إن  امن...  مسافة  العزل.  الصحي.  الحجر 

ا هو التباعد االجتماعي. املسافة الجسدية بين األفراد، تصبح  
ً
للتوسع. واألكثر إسراف

وجه   على  األمر  يتعلق  عندما  اإلنسانية  العالقات  اجتماعية.تضييق  مسافة  فجأة 

 بط االجتماعية. لترسيخها ثقافيا ونفسيا. التحديد بإعادة الروا

مثل العديد من البلدان األخرى، الجزائر لم تكن مستعدة لهذا الوضع الغير عادي.  

بسرعة   معها  التعامل  تستطع  لم  أكثر  وهياكل  كبيرة  موارد  لديها  التي  البلدان  حتى 

األمر يتعلق  وفعالية. .. بالنسبة للمتخصصين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فإن  

بتحليل وفهم الينابيع الرئيسية لهذه السلوكيات الجديدة. أي نوع جديد سيكونون؟  

مية والعالقات  ما هي الفئة العمرية التي ستتأثر أكثر؟ ما هو التأثير على املبادئ التعلي

 ما الختالفات بين سلوك املرأة والرجل في هذا الصدد.  بين املرأة والرجل؟

ستتم  كيف  السلطة    وبالطبع  إبراز  هي  أخرى  كوكب  حداثة  اليقين؟  تشكيل  إعادة 

تعقب   التي  الصحية  األزمة  هذه  وأن  خاصة  األزمة.  هذه  حل  في  وأهميتها  الطبية 

املتوقع غير  ظهوره  جانب  إلى  متوقعة.  غير  ش يء  كل  وقبل  تماًما  جديدة  ،  الجائحة 

ة والجماعية التي  ظهرت الحاجة إلى تبني سلوكيات جديدة مماثلة. السلوكيات الفردي

 استخدام اإلكراه أو طلب االلتزام. ، من أجل التقيد بها ، تتطلب

العنيف   حتى  أو  العدواني  السلوك  من  التخفيف  أو  لتوجيه  الخصوص  وجه  على 

اإلحباطات   وتراكم  استمرار  إلى  باإلضافة  الوباء.  ظهور  مع  حدة  أكثر  أصبح  الذي 

أنواعها وال،  بكافة  واالقتصادية  وغيرهااالجتماعية  اليقين  ،  نفسية  بعدم  مصحوبة 

هذه   عن  الناتج  التوتر  استمرار  أن  اآلن  ثبت  لقد  الخوف.  وحتى  بالخوف  املمزوج 

 اإلحباطات أو قلق املجهول يمكن أن يتحول إلى كلمات أو أفعال عنيفة. 

العنف   تفاقم  أن  مختلفة،  مجتمعات  في  أجريت  التي  الدراسات،  من  عدد  أظهرت 

الرعاية الصحية  وإساءة مع،  املنزلي في مجال  العاملين  االعتداء على  أو  األطفال  املة 

كان في أقوى حاالته خالل فترات الحجز. لم ُيستثن مجتمعنا لألسف، ولكن لم يبرز  

والنفسية الفلسفية  والعواقب،  األسئلة.  لهذه  املكرس  العمل  من  القليل    -سوى 
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النطاق إلى حد  االجتماعية لهذه األزمة الصحية متعددة األوجه بقدر م ا هي واسعة 

على نطاق البشرية بأسرها، هو هزيمة القناعات من جميع  ،  كبير. ما يمكن مالحظته

 .واتخاذ شكل إفالس اليقين الراسخ حتى اآلن بقوة في املخيال الجماعي، األنواع
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عيادي في بيئة  دور األخصائي النفسي ال
   19 -كوفيدانتشار وباء 

19 pandemic -COVIDRole of the clinical psychologist in the 

environment 

 بوفلجة غيات

 واألرطفونيا  مخبر البحث في علم النفس

 . محمد بن أحمد 2جامعة وهران 
 

 :ملخص

النفس  تركز املناهج الدراسية التي تقدمها الجامعة الجزائرية لطلبة علم النفس، بما في ذلك علم  

أن   إال  العادية.  الحاالت  في  النفسيون  بها األخصائيون  يهتم  التي  املهارات واملجاالت  اإلكلينيكي على 

جائحة كوفيد   انتشار  الطبية االستثنائية كحالة  األزمات واألوبئة والحاالت  مثال،   19ظهور بعض 

مست يكونوا  أن  دون  حتى  ملواجهته،  التدخل  إلى  النفسيين  األخصائيين  نتيجة يرغم  لذلك،  عدين 

 طبيعة تدريبهم، وحداثة ظهور الوباء. 

تلقي هذه الدراسة الضوء على واقع تدريب األخصائيين النفسيين في الجامعة الجزائرية، ومكانتهم 

. كما تتطرق إلى بعض اإلصالحات الواجب  19في املنظومة الصحية، ودورهم في مواجهة وباء كوفيد  

ال التعليم  مستوى  على  ا  اتخاذها  أداء  مستوى  ورفع  الطلبة  تدريب  مستوى  لتحسين  جامعي 

 أخصائيين النفسيين وإعدادهم ملواجهة األزمات واألوبئة الطارئة. 

مفتاحية ، 19التكوين الجامعي، علم النفس العيادي، كفاءة األخصائي النفس ي، كوفيد  :  كلمات 

 املساندة النفسية. 

Abstract : 

The curriculum offered by the Algerian University for psychology students, 

including clinical psychology, focuses on the skills and areas of interest of 

psychologists in normal conditions. However, the emergence of certain crises, 

epidemics and exceptional health situations, such as the Covic-19, requires the 

intervention of clinical psychologists, without being prepared, as a result of the 

nature of their training . 

This study sheds light on the fact of psychologists’ training, their position 

within the Algerian health system, and their role in facing the Covic-19 

pandemic. It points out the need for changes in the training methods and 

practices in order to improve the psychologist’s competences in facing health 

crisis  and pandemics. 

Keywords: University Training, Clinical Psychology, Psychologist’s 

competency, Covid 19, Psychological assistance. 
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 : مقدمة. 1

في   في كل تخصصاتهم أدوار مهمة  النفسيين  األفراد  لألخصائيين  التعامل مع 

األزمات   ومنها  األزمات،  وأثناء  العادية  الظروف،  كّل  في  واملجتمعات،  والجماعات 

 في هذه الفترة. 19 -الصحية، كما هو الحال بالنسبة لجائحة كوفيد 

يتدخل األخصائيون النفسيون في عّدة مجاالت اجتماعية ومهنية. فهناك علم  

املدرس ي وعلم النفس الصحة واإلرشاد النفس ي وعلم  النفس االجتماعي وعلم النفس  

أن   كما  الحديثة.  التخصصات  من  وغيرها  العسكري...،  النفس  وعلم  املنهي  النفس 

والرفاه   اإليجابي  النفس  علم  في  واملتمثلة  النفس  علم  في  حديثة  مجاالت  هناك 

املشاكل   مختلف  ومعالجة  ملواجهة  ضرورية  وهي  النفسية،  والحصانة  النفس ي 

)غيات:  وا واالجتماعية  النفسية  علم  2020لصعوبات  تخصصات  جميع  تتطلب    .)

أن   إال  األزمات.  أثناء  األفراد  مع  للتعامل  نفسية واجتماعية  معرفية،  قاعدة  النفس 

علم النفس اإلكلينيكي هو أقرب تخصص للتدخل في مجال العناية الصحية وداخل  

 املستشفيات ومختلف الهياكل الصحية. 

الحديث   كوفيدإن  بوباء  باملصابين  التكّفل  عن    19-عن  االستماع  إلى  يجرنا 

األطباء واملختصين في أمراض األوبئة والذين أصبح يطلق عليهم الجيش األبيض، إال  

يكون ذلك بسبب   املجال.  قد  هذا  في  النفس ي  نكاد نسمع عن دور األخصائي  أننا ال 

. إضافة  19ل بمرض ى كوفيد  عدم منح أهمية لألخصائيين النفسيين في مصالح التكف 

مجتمعنا وضعف   في  النفسيين  األخصائيين  اهتمام  نقص  هناك  يكون   قد  ذلك  إلى 

حوافزهم، وبالتالي فهم ال يتدخلون في مواجهة أزمات صحية لم يتدربوا على التعامل  

معها. إذ نشاهد نقصا من عدد األساتذة والباحثين النفسيين، الذين يقومون ببحوث  

إل  منه  ميدانية،  يعاني  الذي  الوباء  معالجة  في  العيادي  النفس  علم  دور  أهمية  براز 

األمة. وهكذا لم يتمكن األخصائيون النفسيون وعلماء النفس من فرض أنفسهم في 

امليدان بجانب األطباء. فرغم ظهور عّدة أوبئة سابقا، إال أن وباء كورونا ظهر حديثا،  

األخصائيي توجد طريقة معتمدة من طرف  للتدخل ملواجهته وال  النفسيين  سواء  ،  ن 

 على املستوى االجتماعي أو املستوى املرض ي.  

أخصائيين   ا  تدريب  طريقة  إلى  الرجوع  من  بّد  ال  الخلل،  أسباب  ملعرفة 
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النفسيين وتداعياتها على أدائهم. إذ تتطرق مناهج علم النفس العيادي على مواضيع  

و  وقياسه،  الذكاء  موضوع  أهمها  ومن  والصدمات  تقليدية،  النطق  مشاكل 

ال   أنها  إال  النفس.  علم  في  التقليدية  املواضيع  من  وغيرها  الشخصية،  واضطرابات 

الحجر   تداعيات  ومواجهة  واسع،  نطاق  على  املنتشرة  األوبئة   مواجهة  إلى  تتطرق 

الحال بالنسبة لحالة كوفيد   النفس ي  19  –الصحي كما هو  أنه على األخصائي  . ذلك 

يعاني منه األفراد في املجتمع وفي مختلف املواقف املهنية من تربية    التدخل في كّل ما

 وصحة ومؤسسات مهنية. 

األساتذة   من  عدد  آراء  على  البحث  هذا  معطيات  جمع  في  االعتماد  تم  وقد 

في وضع   النفس عموما، من أجل املساهمة  العيادي، وعلم  النفس  في علم  الباحثين 

النف األخصائيين  لتدخل  أولية  وتجريب  منهجية  ممارستها  يتم  أن  قبل  وذلك  سيين، 

 نتائجها ميدانيا، في دراسات الحقة.

األخصائي  تدريب  طبيعة  إلى  الدراسة  هذه  خالل  من  التطرق  يتم  سوف 

انتشار وباء  بيئة  في  النفس ي  الجزائرية، ودور األخصائي  الجامعة  في  العيادي  النفس ي 

األفراد19كوفيد   مع  التعامل  في  منهجية  واقتراح  جانبهم    ،  إلى  والوقوف  املصابين 

ومساندتهم النفسية، مما يؤهل األخصائيين النفسيين في املجال العيادي من إثبات  

 وجودهم وأهمية خبراتهم وكفاءاتهم النفسية في امليدان. 

 . منهجية البحث: 2

ومعايشته   للواقع  مالحظات  على  معطياتها،  جمع  في  الدراسة  هذه  اعتمدت 

ة في التخصص حول الواقع والصعوبات التي تعرفها الجامعة  ومناقشات مع األساتذ

خالل   من  وكذلك  العيادي.  النفس  علم  في  التكوين  منها  يعاني  والتي  الجزائرية 

من   استخالصه  أمكن  وما  الصحة.  قطاعات  في  واملمارسين  الطلبة  مع  مناقشات 

 .19 –معاناتهم في مواجهة وباء كوفيد  

 . إشكالية البحث: 2.1

كثيرا ما يشتكي األخصائيون النفسيون من تدني مكانتهم االجتماعية وخاصة  

النفس ي في   العالجية، إال أن ذلك ليس بغريب في ظل غياب األخصائي  في املؤسسات 

امليدان وعجزه عن فرض نفسه وإبراز أهمية دوره في مواجهة املشاكل النفسية التي  

تدريب الذي يتلقونه في الجامعة الجزائرية،  يعاني منها املجتمع. ولذلك عالقة بواقع ال
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العمل   إلى  انتقالهم  عند  األخصائيين  يجعل  مما  النظري،  الجانب  على  تركز  التي 

، كوباء 19-يخفقون في إبراز كفاءاتهم وقدراتهم في امليدان. وقد ظهرت جائحة كوفيد  

جع كبيرة،  نفسية  مشاكل  إلى  وأدى  الجزائري،  املجتمع  فئات  كل  مّس  لت  خطير 

على   الضغط  من  يزيد  ما  وهو  النفسيين.  األخصائيين  إلى  ماسة  حاجة  في  املجتمع 

مستوى   في  أكفاء  النفسيين  األخصائيين  تكوين  لصالح  بإصالحات  للقيام  الجامعة 

من   مزيد  بذل  العياديين،   النفسيين  األخصائيين  من  يتطلب  أصبح  كما  التحديات. 

نفسهم في مؤسسات عملهم، وفي املجتمع  الجهود إلبراز قدراتهم وكفاءاتهم، وفرض أ

 ككل.  وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه من خالل هذه الدراسة. 

 . أهداف البحث: 2.2

تهدف هذه الدراسة إلى وضع معالم منهجية، كخارطة طريق، تسمح بتوضيح  

مركزين   االنتشار،  والسريعة  املعدية  األوبئة  مواجهة  في  النفسيين  األخصائيين  دور 

وب كوفيد  على  األخصائيين  19اء  كفاءة  مستوى  رفع  طريقة  على  الضوء  إلقاء  مع   .

النفسيين العياديين ملواجهة مختلف األزمات واألوبئة التي قد تظهر مستقبال بطريقة  

 .19 –مفاجئة، كما وقع في حالة كوفيد 

 . أهمية البحث: 2.3

للتدخل في   تبرز أهمية هذا البحث في منح األخصائيين النفسيين منهجا علميا

تدريب   برامج  وأن  مفاجئة،  بطريقة  ظهر  الوباء  أن  علما  كورونا.  وباء  انتشار  بيئة 

في حالة   التدخل  أساليب  إلى  تتطرق  الجزائرية ال  الجامعة  في  النفسيين  األخصائيين 

خلل   توضيح  في  يساهم  البحث  هذا  فإن  وبالتالي  األوبئة.  وظهور  الصحية  األزمات 

الداء،   اهتمام  التكوين وصعوبة  ويلفت  الطلبة،  تكوينيا عند  يسّد فراغا  بذلك  وهو 

 الباحثين إلى ضرورة العناية بهذا املجال الحساس، ومسايرة التطورات. 

 أسئلة البحث:  2.4

 تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة، تتمثل أهمها فيما يلي:

 العيادي؟ . ما هي طبيعة تكوين األخصائي النفس ي 1

 . ما أثر التكوين على كفاءة األخصائي النفس ي العيادي؟2

 . ما هو دور األخصائي النفس ي في املنظومة الصحية؟ 3

 . ما هي مكانة األخصائي النفس ي العيادي في املنظومة الصحية؟ 4
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 19 –. ما هو دور األخصائي النفس ي العيادي في بيئة انتشار جائحة كوفيد 5

 . 19  –دور األخصائي النفس ي في تعامله مع جائحة كوفيد  . كيف يمكن تفعيل6

 وهي أسئلة نحاول اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة. 

 . دور األخصائي النفس ي: 3

يتمثل دور األخصائي النفس ي اإلكلينيكي في معالجة مجموعة من االضطرابات  

األخصائي   أن  الرحيم  عبد  يرى  م. 
ّ
التعل وصعوبات  والسلوكية  النفس ي  النفسية 

الذي   وهو  السيكلوجية،  واإلجراءات  والطرق  والتقنيات  األسس  "يستخدم  العيادي 

األمر    –يتعاون   اقتض ى  مثل    -كلما  العيادي  الفريق  في  األخصائيين  من  غيره  مع 

اإليجابي،   التفاعل  إطار  وفي  إعداده،  حدود  في  كل  االجتماعي،  واألخصائي  الطبيب 

خيص مشكالته والتنبؤ عن احتماالت تطّور  قصد فهم ديناميات شخصية الفرد وتش

حالته ومدى استجابته للعالج، ثم العمل على الوصول بالفرد إلى أقص ى توافق نفس ي  

 (. 254، 2018اجتماعي ممكن" )عبد الرحيم:  –

النفس   لعلم  الهامة  التطبيقية  الفروع  من  فرع  العيادي  النفس  علم  يعتبر 

السوية السلوكات  بالدراسة  أسباب  و   يهتم  على  التعرف  بهدف  فهو  للفراد.  املرضية 

الفرد يصيب  الذي  االضطراب  أو  نفسية و   التوتر  عوامل  إلى  سببهما  يرجع    الذي 

 تأثيرها.  و  بالتالي السعي إلى التخفيف من حدتهاو 

كما يعتني علم النفس العيادي أيضا بمشكلة التوافق بين األفراد والجماعات  

اإلنسان   مساعدة  إلي  يهدف  من  حيث  خالية  متوازنة،  شخصية  له  تكون  لكي 

السوية   مجاالته  مختلف  بدراسة  يهتم  وهو  والسلوكية.  النفسية  الصراعات 

واملرضية.ويتمثل دوره في تشخيص السلوك الغير سوي بغرض معرفة ما يشكو منه  

الفرد والظروف املختلفة التي أحاطت به وأدت إلى ظهوره وهو ما يساعد على فهمه  

 هد الطريق إلى إرشاد الفرد وعالجه.وبالتالي يم

من   النفسية  بالجانب  عالقة  له  ما  بكل  العيادي  النفس  علم  اهتمام  إن 

ضغوط واضطرابات، مثل الخوف والقلق واالضطرابات النفسية والسلوكية، زاد من  

 .19-أهميته في عصر كوفيد  
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نظرية  أخصائي النفس ي العيادي إلى تكوين علمي قوي، من الناحيتين اليحتاج  

 والتطبيقية، وهو ما تتكفل به الجامعة.  

 . التكوين الجامعي ألخصائيي علم النفس العيادي: 4

إلى   يلي  فيما  نتطرق  العيادي،  النفس ي  األخصائي  دور  عن  الحديث  قبل 

بتدريس   االجتماعية  العلوم  كلية  تتكفل  الجزائرية. حيث  الجامعة  في  تكوينه  طبيعة 

العيادي، إلى جانب تخصصات نفسية أخرى. حيث تعتمد الجامعة  طلبة علم النفس 

/ )ل.م.د  دكتوراه  ماستر،  ليسانس،  نظام  األخصائيين  L.M.Dالجزائرية  تكوين  في   )

النفسيين عموما. هناك تشابه كبير في هيكلة الجامعة وكلياتها وأقسامها بين مختلف  

تدريس   واقع  نقدم  سوف  ذلك  مع  الوطنية.  العيادي  الجامعات  النفس  علم  طلبة 

 ، كمثال لذلك. 2بجامعة وهران 

 تتمثل مراحل تكوين األخصائيين النفسيين، ومناهج دراستهم فيمايلي:

 . مرحلة الليسانس: وتدوم ثالث سنوات، في ثالث مراحل: 4.1

األولى،  4.1.1 السنة  خالل  ذلك  ويكون  اجتماعية:  علوم  مشترك  جذع   .

العلوم االجتماعية. فإضافة إلى علم النفس، نجد  ويشترك في هذه املرحلة كّل ط لبة 

هذه   لكّل  مقدمات  عن  عبارة  وهي  والفلسفة،  والديموغرافيا  االجتماع  وعلم  التربية 

املجاالت العلمية. تنتهي هذه املرحلة بتوجيه الطلبة آخر السنة إلى أحد التخصصات 

الطلبة ومعدالتهم وقدرة    املكونة للعلوم االجتماعية املتوفرة في الكلية، حسب رغبات

 استيعاب كل قسم.

. جذع مشترك علم النفس: ويعتبر جدعا مشتركا ثانيا، يضم كّل طلبة  4.1.2

علم النفس من علم النفس العيادي واملدرس ي واملنهي واألسري...،وتركز مناهجه على  

يتم تدريسها   التي  النفس  العام، عبارة عن مقدمات ملختلف فروع علم  النفس  علم 

وتنتهي  ب األجنبية.  اللغات  وأحد  والبيولوجيا  واملنهجية  اإلحصاء  إلى  إضافة  القسم، 

بالقسم،   تدريسها  يتم  التي  لنفس  علم  فروع  أحد  إلى  الطلبة  بتوجيه  السنة  هذه 

 حسب الرغبة واملعدل وقدرة االستيعاب. 

. السنة الثالثة علم النفس العيادي: وهي السنة األخيرة من الليسانس  4.1.3

 ن التركيز على علم النفس العيادي. من املقاييس التي يتم تدريسها نجد: يكو 
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االضطرابات  -  السلوك،  اضطرابات  في  مقاييسه  تتمثل  األول:  السداس ي 

اضطرابات   الجسدية،  النفسية  االضطرابات  الحالة،  دراسة  حركية،  الحس 

االضطرابات   الشخصية،  اختبارات  املهنة،  الحوكمة وأخالقيات  الحس  الشخصية، 

حركية واألدائية، اضطرابات شخصية الراشد، علم النفس املرض ي للطفل واملراهق،  

 لغة إنجليزية، أعمال أخرى وتحضير مذكرة. 

املنحى   - ذو  العالج  التالية:  املقاييس  تدريس  يتم  وفيه  الثاني:  السداس ي 

الع التحليلي،  املنحى  ذات  العالجات  املعرفية،  السلوكية  العالجات  الج  اإلنساني، 

إنجليزية،  لغة  املخدرات،   مخاطر  األدوية،  النفس  علم  النسقي،  العالج  النفس ي، 

 تربص ميداني، أعمال أخرى وتحضير مذكرة. 

النفس هي جدع مشترك   في علم  أولى  السنة  برامج  أن  لنا  يتبين  مما تقدم، 

عام، والسنة الثانية، فهي جدع مشترك لكل مجاالت علم النفس، ويبقى التكوين في  

لم النفس العيادي ملدة سنة واحدة فقط، وهي السنة الثالثة. فرغم كثرة املقاييس،  ع

العلمية   للمجاالت  مداخل  عن  عبارة  منها  يجعل  لها  املخصص  الوقت  أن ضيق  إلى 

 التي يتّم التطرق إليها خالل كل سداس ي. 

املاستر:4.2 مرحلة  النفس   .  علم  على  التركيز  يكون  حيث  سنتين،  وتدوم 

 وتتمثل املقاييس التي يتم تدريسها فيما يلي:  العيادي،

السداس ي األول: األطر النظرية املفسرة لإلضرابات النفسية، االختبارات واملقاييس    -

املرض ي   النفس  علم  النفسية،  العالجات  املعطيات،  وتحليل  اإلحصاء  النفسية، 

اإليجا النفس  علم  واملسن،  للراشد  املرض ي  النفس  علم  واملراهق،  بي،  للطفل 

 سيكولوجية األشخاص املعاقين، االختبارات النفسية، لغة أجنبية.

النفس    - علم  واملؤسسات،  الجماعة  دينامكية  الحالة،  دراسة  الثاني:  السداس ي 

النفسية،   واملقاييس  االختبارات  االتصال،  اإلجرامي،  النفس  علم  الصدمة، 

 العالجات النفسية، لغة أجنبية. 

الثالث:    - النفسية،  األسرة  السداس ي  منهجية  واالضطرابات  الصحة،  النفس  علم 

األنثروبولوجيا العيادي،  النفسية،  :  البحث  لالضطرابات  ثقافية  بين  مقاربة 

 الفحص العيادي، املقوالتية، لغة أجنبية. 
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السداس ي الرابع: تربص ميداني داخل املؤسسات، ملتقيات منهجية، إلعداد مذكرة   -

 التخرج. 

على 4.3 املرحلة  هذه  في  األولى  بالدرجة  التركيز  يتم  وفيها  الدكتوراه:  مرحلة   .

منهجية البحث والندوات، وتكون مركزة بصورة أعمق على أحد مجاالت علم النفس  

 العيادى وفق املشروع املقترح، والذي تتم املوافقة عليه من طرف الوزارة.  

و  الجامعة  من  املخرجون  الطلبة  يكون  ما  الصحية  عادة  بالهياكل  امللتحقون 

ما   عادة  فهم  الدكتوراه  حملة  أما  املاستر.  أو  الليسانس  حاملي  من  فهم  للعمل، 

بالهياكل   العمل  تجربة  من  ُيحرمون  فهم  وبالتالي  بها.  للتدريس  بالجامعات  يلتحقون 

مها، وإفادة طلبتهم بها. 
ّ
 الصحية، ويضيعون خبرات ثمينة كان باإلمكان تعل

من استخلص  من  وقد  مجموعة  على  اطالعه  خالل  من  مصطفى،  صوري 

الدراسات حول طبيعة التكوين الجامعي وكفاءات املتخرجين في علم النفس العيادي  

األخصائي   يتلقاه  ما  بين  الفرق  عن  كشفت  حيث  متقاربة  جاءت  الدراسات  "أن 

  العيادي من تكوين جامعي وبين املمارسات النفسية العملية، وعن أوجه التشابه في

)منصوري:   عمله"  في  يتلقاها  التي  نفس 2010،  2016الصعوبات  إلى  يرجع  وذلك   .)

 مناهج التدريس بالجامعة ونفس ظروف العمل. 

 . أثر التكوين الجامعي لألخصائيين النفسيين على مستوى كفاءاتهم: 5

العلوم  بكلية  امللتحقين  الطلبة  مستوى  وهو  مالحظته  يمكن  ش يء  أول 

الباكلوريا،    االجتماعية، فجلهم من  في  املنخفضة  املعدالت  شعبة اآلداب، ومن ذوي 

إلى   للقبول.  أعلى  معدالت  تتطلب  أخرى  بتخصصات  االلتحاق  في  يفشلون  الذين 

مثل   علمية  مواد  على  النفس  علم  في  التعليم  برامج  احتواء  نجده  ذلك،  جانب 

يجدون  تجعلهم  اإلنجليزية،  واللغة  في    البيولوجيا والفزيولوجيا  واإلحصاء  صعوبات 

متابعة دراساتهم في علم النفس العيادي. كما أن ضعف تحكمهم في اللغة الفرنسية   

من   تزيد  عوامل  كلها  الفرنسية،  باللغة  املراجع ومصطلحات  استعمال  إلى  وحاجتهم 

وبالتالي   الدراس ي  مستواهم  على  سلبا  يؤثر  مما  الطلبة،  دراسة  متابعة  صعوبات 

د من صعوبات تعاملهم مع األطباء في املؤسسات الصحية،  كفاءاتهم املهنية.  كما تزي

 والذين يستعملون في غالبيتهم اللغة الفرنسية للتعامل والعمل. 

للحصص   املخصص  الوقت  أن  إال  الطلبة  يتلقاها  التي  املقاييس  عدد  رغم 
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والدينية   الوطنية  واملناسبات  العطل  وتعّدد  السداس ي  قصر  نتيجة  محدودا،  يبقى 

األسا الجزائرية،  وغياب  الجامعة  تعرفها  التي  املتكررة  اإلضرابات  أو  الطلبة،  أو  تذة 

ها عوامل تجعل املادة العلمية التي تقدم للطلبة ناقصة وغير كافية.
ّ
 وكل

إضافة إلى ذلك، نجد نقص التدريب امليداني للطلبة، فرغم برمجته، إال أنه  

بها،  الجدي  التكفل  وعدم  التدريبات  تنظيم  سوء  من  الجامعة    يعاني  واقع  نتيجة 

واملحيط العام، الذي ال يعطي أهمية للتدريب امليداني للطلبة، وهو ما يجعل  غالبية  

 الطلبة قليلي االستفادة من هذه التدريبات. 

كما نجد أن نشاط األساتذة منحصر في التدريس األكاديمي بالجامعة، فهم ال  

شراف على الطلبة من داخلها  يشتغلون في املؤسسات الصحية، ملعايشة الواقع، واإل 

في إطار عملهم. حيث نجد األطباء يشتغلون باملستشفيات إلى جانب التدريس، ونجد  

يفتقده   ما  وهو  بالجامعة  التدريس  جانب  إلى  باملحاماة  يشتغلون  القانون  أساتذة 

الوقت   العمل كأساتذة ومعالجين في نفس  الذين ال يسمح لهم  النفس،  أساتذة علم 

 لصحية. بالهياكل ا

فإلى جانب ضعف التكوين، نجد األخصائيين النفسيين العياديين يعانون من  

من   عينة  على  ملنصوري،  دراسة  ففي  وصعوبات.  مشاكل  علم    41عّدة  في  أخصائيا 

من   معاناتهم  مفادها  نتائج  إلى  توصل  الصحية،  الهياكل  في  يعملون  العيادي  النفس 

ا التكوين  مجاالت:  في  الصعوبات  من  )مجموعة  الثقافية  %  81لجامعي  البيئة   ،)

(76.82%  ( اإلستشفائية  املؤسسات  داخل  التي  39.63%(،  الحاالت  مع  (، صعوبات 

( )منصوري:  %34.75يتابعونها  أن  2014،  2016(  الدراسة  نفس  أشارت  كما   .)

عّدة   من  يعاني  الجزائر  في  االستشفائية  باملؤسسات  املمارس  النفس ي  األخصائي 

(، والضغط % 70( وعدم االستقاللية في عمله )% 100لتهميش )صعوبات، تتمثل في ا

(80  %( املعنوي  الدعم  وغياب  ومعنوياته  %  60(  أدائه  على  سلبا  يؤثر  مما   ،)

 (. 183، 2020)منصوري ولصار: 

للطلبة  العلمي  املستوى  على  سلبا  ومتداخلة،  متعّددة  عوامل  تؤثر  وهكذا 

بعد   املنهي  أدائهم  وفي  وعلى  الصحية  الهياكل  في  مكانتهم  على  تؤثر  وبالتالي  تخّرجهم، 

 املجتمع ككل. 

  -. كفاءات األخصائيين النفسيين ومدى قدرتهم على التعامل مع وباء كورونا6
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التقليدية   املجاالت  من  مجموعة  في  العيادي  النفس ي  األخصائي  يتدخل 

واملقابالت الحاالت  دراسة  مثل  املالئمة  املنهجية  وتطبيق    معتمدة  إضافة  واملالحظة 

وصعوباتهم   األطفال  مشاكل  على  للتعرف  اإلسقاطية  االختبارات  من  مجموعة 

 النفسية والتربوية.

م،  
ّ
التعل صعوبات  معالجة  في  العادي  النفس ي  األخصائي  بساهم  وهكذا 

داون،   متالزمة  من  يعانون  والذين  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  ومشاكل 

ومون بالتشخيص من أجل الكشف عن مجموعة من اضطرابات  والتوحد... كما يق

النفسية   االضطرابات  مثل  الراشدين،  النفسية  -تمس  واالضطرابات  -الجسدية، 

العالئقية، واالضطرابات  وهي  ب،واالكتأالعصبية،  املحتلفة.  بأشكالها  واإلدمانات 

 جها.  جوانب يتكفل بها األخصائي النفس ي العيادي ويساهم في التكفل  بها عال 

في  تدريبه  تناسب  وهي  النفس ي  األخصائي  فيها  يتدخل  تقليدية  جوانب  وهي 

في  صعوبة  من  يعاني  نجده  حين  في  واملاستر.  الليسانس  مستوى  على  الجامعة، 

، التي  19  -التدخل في مجاالت أخرى مستجدة، كما هو الخال بالنسبة لجائحة كورونا

يتطلب ما  وهو  قاطبة.  والعالم  الجزائر  األخصائيين    تعيشها  ومن  الجامعة  من 

 ملسايرة ركب التطورات.  املستجدات والبحث في مناهج مكيفةالنفسيين التكيف مع 

إذ أن ظاهرة كورونا بما تتميز بسرعة انتشار عدوى، واعتماد الحجر الصحي 

  ،
ّ
للحّد من انتشارها، والذي شمل كل أفراد املجتمع، الكبير والصغير، الذكور واإلناث

والفقراء، الُحكام واملحكومين، مما جعلها ظاهرة فريدة لم يتعّود عليها أفراد    األغنياء

لها عالج واضح   يكون  أن  مقدمات، ودون  غّرة دون  أتت على حين  أنها  كما  املجتمع. 

على   باآلالف  باملاليين ووفياتها  إصاباتها  أن  كما  اليوم.  لقاحات حتى  عليه، وال  متفق 

صناعية عظمى كالصين والواليات املتحدة وروسيا،    مستوى العالم، وقد مّست دوال 

إلى جانب أوروبا وآسيا، وهو ما أدى إلى اإلصابة بالخوف والذعر والهلع في الجزائر وفي  

 الدول العربية والدول النامية عموما. 

عمت   نفسية  مظاهر  ملواجهة  النفس ي  األخصائي  تدخل  يستدعي  ما  وهو 

وا الوباء  من  كالخوف  بإسره  مع  املجتمع  التكيف  وصعوبة  بالوحدة  والشعور  لقلق 

أن   معالجة. ذلك  إلى  تحتاج  العادات االجتماعية، وهي ظواهر  وتغير  الصحي  الحجر 

النفسي وتبقىالجوانب  األطباء،  اختصاص  من  ليست  النفسيين    ة  األخصائيين  على 
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 العياديين مهمة التكفل بها. 

حد  بسبب  الجديد،  للواقع  تكوينهم  مناسبة  عدم  أن  الوباء، إال  ظهور  اثة 

مناهج   إيجاد  خالل  من  املوضوع،  هذا  إلى  التطرق  والباحثين  األساتذة  قدرة  وعدم 

لكوفيد   النفسية  والتداعيات  الصحي  الحجر  تداعيات  ملواجهة  جديدة،    –وطرائق 

بقي  19 وبالتالي  التدخل،  عن  عاجزين  الجزائريين  النفسيين  األخصائيين  جعل   ،

 وباء.دورهم هامشيا في التكفل بال

 : 19. تحو منهج لتدخل األخصائي النفس ي في مواجهة كوفيد 7

يعاني األفراد في املجتمعات التي تنتشر فيها األوبئة، والتي تعيش تحت الحجر  

والخوف   القلق  في  تتمثل  مظاهر،  عدة  من  كورونا،  بوباء  املصابين  أو  الصحي، 

وهو ما يؤدي بكثير     والشعور باألرق ومشاعر العزلة وغيرها من ظواهر االضطراب،

من   وغيرها  املخدرات،  أو  الكحول  وتناول  التدخين  في  اإلفراط  إلى  األفراد  من 

 السلوكات واملمارسات السلبية. 

تخصص   ضمن  وتدخل  لألفراد،  النفس ي  بالواقع  مرتبطة  جوانب  وهي 

وجه   على  العياديين  النفسيين  واألخصائيين  عموما،  النفسيين  األخصائيين 

يؤ  وهو  مجتمع  الخصوص.  أفراد  مع  التعامل  في  النفس ي  األخصائي  دور  أهمية  كد 

النفسية   تداعياته  من  ويعاني  الصحي،  الحجر  تحت  يعيش  والذي  قاطبة، 

اليوم، ترى زناد، أن "واالجتماعية.   النفساني في  أهم دور يجب أن يلعبه،  األخصائي 

ملحاربة   الوحيد  السبيل  عّد 
ُ
ت التي  الوقاية  هو  بالعالج الصحة،  التكفل  وكذا  الوباء، 

والقلق الخوف  نتيجة  النفس ي  االضطراب  أصابها  التي  للحاالت  والشعور   النفس ي 

ذلك أن  (.  2020)زناد:    ."بالعزلة جراء الحجر الصحي للحاالت املصابة بهذا الفيروس

بالنفس،   الثقة  مستوى  ورفع  النفسية،  الحصانة  دعم  في  أساس ي  النفس ي  الجانب 

البدنية، التي هي عنصر ضروري    وهو ما يساهم دون شك في رفع مستوى الحصانة 

 (. 292، 2020)غيات:  19 –ملواجهة وباء كوفيد 

يتدخل األخصائي النفس ي في عدة مراحل في البيئة التي تخضع للحجر الصحي 

ملواجهة انتشار الوباء، وفيما يلي خطة طريق ملساعدة األخصائي النفس ي العيادي في 

، وتتمثل في التوعية االجتماعية ثم املساندة  19  –ي ضوء جائحة كوفيد  أداء مهامه ف

 النفسية للمصابين، وأخيرا مساندة ما بعد الصدمة بالنسبة للمعافين من الوباء. 
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 :19 -. توعية األفراد بخطورة وباء كوفيد 7.1

اعتمادا  أول ش يء يساهم به األخصائيون النفسيون هو توعية أفراد املجتمع، 

من   دراستهم.  مراحل  اكتسبوها خالل  نفسية  ومهارات  تقنيات  من  يمتلكونه  ما  على 

إلى   واإلصغاء  واإلقناع،  والتواصل  واملناقشة  الحوار  على  قدرتهم  نجد  املهارات  هذه 

االنشغاالت، وغيرها من املهارات املنهجية التي اكتسبوها من خالل مراحل دراستهم.  

من غيرهم. بل أنهم يتحكمون فيها أحسن من األطباء الذين  وهم يتحكمون فيها أكثر  

الشرح  وصعوبات  املرض ى  مع  االجتماعي  التواصل  مهارات  تنقصهم  ما  كثيرا 

 والتوضيح. 

يتم ذلك من خالل تنظيم لقاءات مع الشباب، وجمعيات املجتمع املدني، وفي 

ف ثمينة  مساهمة  وهي  املنهي،  التكوين  ومؤسسات  والجامعات  أفراد  املدارس  توعية  ي 

 املجتمع بخطورة الوباء وضرورة احترام إجراءات الوقاية منه. 

معهم،   التعامل  تحديد سبل  يجب  األفراد  نموذجين من  يمكن مواجهة  وهنا 

 ويتمثالن في الال مبالين واملنكرين لوجود الوباء، ثم املصابين بفوبيا الوباء.
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 .  املنكرون لحقيقة وجود الوباء:7.1.1

أنما ومحاولة  من  معهم  النفسيون  األخصائيون  يتعامل  الذين  األفراد  ط 

توعيتهم بخطورة الوباء، نجد من ينكر وجود الوباء أصال بحجج مختلفة، منها أنهم ال  

يحترمون إجراءات الوقاية ومع ذلك لم يصابوا، أو أنهم لم يعرفوا أحدا من محيطهم  

أو أن القضية سياسية ملنع التجمعا أو إللهاء أفراد  أصيب بالوباء،  ت االحتجاجية، 

وحاجاته   واالجتماعية  االقتصادية  ومشاكله  السياسية  القضايا  عن  املجتمع 

 املتنوعة. 

وهنا على األخصائيين النفسيين االستعداد لإلجابة عن هذه األفكار الواهية،  

 بإجابات مما نشاهده من حجج مقنعة من أمثلة نعيشها في مجتمعنا. 

 ن: . الال ُمبالو 7.1.2

غير   أنهم  إال  الوباء،  بوجود  يؤمنون  آخرين  أفرادا  نجد  املنكرين،  جانب  إلى 

على   وهنا  الوقاية.  إجراءات  بمختلف  القيام  بضرورة  مقتنعين  وغير  مبالين 

األخصائيين النفسيين التدخل إلقناعهم بخطورة الوباء القاتل، وبضرورة اتخاذ كل  

ال وغسل  الكمامة  ارتداء  من  الوقاية  واحترام  إجراءات  املعقم  واستعمال  يدين 

 التباعد الجسدي وعدم الخروج إال عند الضرورة. 

 . املصابون بفوبيا الوباء:7.1.3

في مقابل املنكرين والال مبالين، نجد املصابين بفوبيا الوباء، والذين يبالغون  

الخروج، بما  في اإلجراءات الوقائية، كعدم الخروج من البيت ومنع أفراد األسرة من  

فيهم األطفال للعب، وخاصة مع طول مدة تطبيق الحجر الصحي التي امتدت لشهور.  

فإن ذلك يؤدي إلى تداعيات نفسية سلبية حتى بعد انتهاء فترة الحجر. وسيضطرون  

 بعد ذلك إلى عالجها. 

دون  الوباء  مع  العيش  تعلم  خالل  من  متوازنة،  سياسة  اعتماد  يجب  لهذ 

املاكثات    إهمال وال مبالغة في اإلجراءات املتخذة، وخاصة بالنسبة لألطفال والنساء 

 بالبيت.

أفراد   التدخل فيها من أجل توعية  النفسيين  وهي جوانب يمكن لألخصائيين 

 املجتمع للتعامل والتعايش مع الوباء. 



 

25 

 

 . مراحل تدخل األخصائيين في التعامل مع املصابين بالوباء:7.2

إلى  إلى جانب الدور   التحسيس ي والتوعوي، يقوم األخصائي النفس ي بالتدخل 

بداية   املراحل:  مختلف  في  للُمصابين  النفسية  املساندة  خالل  من  األطباء  جانب 

عالجة وبعد االمتثال للشفاء.
ُ
 اإلصابة، وأثناء امل

 . بداية اإلصابة: 7.2.1

واالضطراب   والقلق  بالخوف  باملرض،  إصابته  اكتشاف  عند  الفرد  بشعر 

تدخل ا يتطلب  ما  وهو  معه،  األطباء  تعامل  أمور  ويعقد  يصعب  مما  لنفس ي، 

األخصائي النفس ي لتدعيمه والوقوف إلى جانبه نفسيا للتخفيف عنه، وإقناعه بعدم  

الخوف، وأن هناك أدوية فعالة ملعالجته، وأن عليه الصبر والتحمل. وهو ما يساعد  

الصالبة   وبالتالي  النفسية  الصالبة  تدعيم  الشفاء  على  عملية  تسهل  التي  الجسدية 

كوفيد  2020)غيات،   مرض ى  ويساعد  الطبي،  العالج  عملية  يسهل  مما  على    19(، 

 تجاوز املرحلة الخطيرة للمرض.  

 . الوقوف إلى جانب املصابين أثناء العالج: 7.2.2

يتابع األخصائيون النفسيون املرض ى أثناء عالجهم من خالل السهر على رفع  

وتب وبذلك  معنوياتهم  للشفاء.  االمتثال  على  املرض ى  يساعد  ما  وهو  مخاوفهم،  ديد 

يكون األخصائي النفس ي داعما لدور األطباء، مع املالحظة أن جّل األطباء الجزائريين،  

ونقص   املرض ى  عدد  ضغط  مع  خاصة  اإلنساني،  التعامل  في  صعوبات  يجدون 

أن العمل. ذلك  اإلمكانيات وسوء ظروف  الطبية ونقص  يرافقه    الكوادر  الوباء  هذا 

األخصائيين   تدخل  تتطلب  واجتماعية  نفسية  تداعيات  من  له  وما  الصحي  الحجر 

طرف   من  البيولوجي  العضوي  بالعالج  التكفل  جانب  إلى  واالجتماعيين،  النفسيين 

 األطباء واملختصين. 

 ضطرابات ما بعد الصدمة: معالجة ا. 7.3

وهي  للشفاء،  املتماثلين  املرض ى  يحتاج  ما  بعد   عادة  ما  عليها  يطلق  حالة 

الصدمة، إلى من يقف إلى جانبهم لطمأنتهم، ومساعدتهم على تجاوز صدمة املرض،  

والتأكد من قدرتهم على الرجوع إلى الحياة العادية والتكّيف النفس ي دون أي احتمال  

 للعودة إلى حالة املرض.
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 . ضرورة  إعادة االعتبار لألخصائي النفس ي العيادي: 8

كو  أثرت  19  –فيد  لظاهرة  التي  "تسونامي"  كموجة  فهي  كبيرة،  تداعيات   ،

في   بما  والتربوية،  واالقتصادية والسياسية  االجتماعية  املجاالت  كّل  كبير على  بشكل 

 ذلك التعليم العالي. ذلك أن الجامعة، لم تكن تتوقع هذه التغيرات، املتسارعة. 

إ املستويات،  مختلف  على  املعنية  الجهات  على  أنه  لعلم  كما  االعتبار  عادة 

عموما، الصعبة.  و   النفس  الظروف  هذه  في  الخصوص  على  العيادي  النفس  علم 

في علم  الفيروس، هو أخصائي  اليوم ملواجهة هذا  "أهم تخصص مطلوب  أن  حيث 

نفس الصحة الذي يعمل باملستشفيات، وبالتالي "فيروس كورونا منح األخصائيين في 

االعتبار لهذا التخصص، الذي كان إلى وقت قريب، ال  علم نفس الصحة، فرصة رد  

 ( 2020يحظى باالهتمام، وتفعيل دوره في خدمة املجتمع"، )زناد: 

أن   أحرشاو،  يرى  بعدها".  كما  ليس  قبل جائحة كورونا  "ما  أن  أحرشاو  يرى 

العاجي   إلى عهد قريب يقبعون في برجهم  النفس املغاربة والعرب عامة، "كانوا  علماء 

أ املراكز والعيادات االستشفائية، مكتفين  داخل  الجامعية وبعض  سوار املؤسسات 

واالضطرابات   اإلدمان  حاالت  بعض  وعالج  وبتشخيص  األكاديمي  والبحث  بالتكوين 

نذر."   فيما  إال  النفسية والعقلية   الناس وصحتهم  بعيدا عن مشاكل عامة  الحادة، 

"أ 2020)أحرشاو:   النفس  علماء  أن  أحرشاو  ويضيف  كوفيد  (.  زمن  في   19-صبحوا 

املأثور "وُرّب ضرة   القول  يستأثرون باالنتباه ويحضون باالهتمام  ليصدق في حقهم 

نافعة". فدورهم في الّدعم والتدخل وحماية الصحة النفسية للمواطنين، من بعض  

الصحي  واإلجراء  امللّح  اإلنساني  املطلب  يشكل  أضحى  الجائحة،  هذه  تداعيات 

 (. 2020 الحاسم" )أحرشاو:

وقت   أي  من  أكثر  "مطالب  اليوم،  النفساني،  األخصائي  أن  زناد  ترى  كما 

ال   حيث  العالجية،  والتربية  الصحية  الثقافة  نشر  على  امليدان  في  بالعمل  مض ى، 

يقتصر دوره على التكفل بالحاالت املصابة فقط، وإنما يقع على عاتقه أيضا العمل  

لها   تسبب  التي  املصابة  غير  الفئات  مختلفة،  19"كوفيد  مع  نفسية  أمراض  في   "

والناجمة عن الخوف الدائم من احتمال اإلصابة بالعدوى، والشعور بالقلق والتوتر  

 (.2020والعزلة والحزن" )زناد: 
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باستمرار على التطور والتغير ومواجهة    ن الدول الصناعية واملتقدمة تعملإ

من   ملشاكلهم  الحلول  وانتظار  بالجمود،  املتخلفة  الدول  تتميز  فيما  التحديات، 

اآلخرين. وحتى نركب قطار التطور، يجب أن نستغل الفرصة ونعمل جاهدين أساتذة  

على   الجاثم  الوباء  ملواجهة  ناجعة  وسبل  مناهج  عن  البحث  على  وطلبة  وباحثين 

 ا، واالستعداد ملا هو قادم من أوبئة وأزمات.صدورن

 . مناقشة: 9

العيادي، بداية من شروط القبول في  النفس ي  تؤثر عّدة عوامل على أداء  األخصائي 

نظام   ثم  الباكلوريا،  لشهادة  متدنية  بمعدالت  تقبل  التي  االجتماعية،  العلوم  كلية 

الطلبة واألساتذة على السواء،  الدراسة السائد في الجامعة الجزائرية وضعف حوافز  

األخصائي  تكوين  مستوى  على  تؤثر  عوامل  ها 
ّ
وكل بالجامعة.  الدراسة  ظروف  وسوء 

 النفس ي في الجزائر وبالتالي كفاءاته املهنية. 

القطاع   في  النفسية  املمارسات  تواجه  التي  التحديات  وحجم  الوباء،  خطورة  إن 

باحثين، البحث في تطوير أساليب  الصحي، جعل من الضروري على الجامعة أساتذة و 

كما   معها.  والتكيف  املستجدات  مواجهة  على  ومساعدتهم  الطلبة  لتوجيه  جديدة 

إبداع   على  والقدرة  الصحية،  األزمات  مع  التعامل  حول  دراسية  مناهج  إدراج  يجب 

ملئ   الصحي  املستقبل  أن  ذلك  الصحية.  بالطوارئ  للتكفل  جديدة  أساليب 

النفس عموما االستعداد  باملفاجآت، على طلبة عل اإلكلينيكي، وطلبة علم  النفس  م 

رفع  على  شك  دون  يساعد  ما  التحديات.وهو  مستوى  قي  جيد  تكوين  خالل  من  لها 

مطالبهم   تحقيق  على  ويساعدهم  النفسيين،  لألخصائيين  االجتماعية  املكانة 

 االجتماعية واملهنية. 

هم املهنية واالجتماعية وخاصة  كثيرا ما يشتكي األخصائيون النفسيون من تدني مكانت

وعجزه   النفس ي  األخصائي  غياب  بسبب  بغريب،  ذلك  ليس  العالجية.  املؤسسات  في 

األخصائيين   تدريب  يركز  الصحية. وهكذا  األزمات  مواجهة  في  أهمية دوره  إبراز  عن 

كفاءاتهم   إبراز  في  يخفقون  يجعلهم  مما  النظري،  الجانب  على  الجزائر  في  النفسيين 

الحال  وقدراتهم   هو  كما  األوبئة،  تفش ي  حاالت  في  التدخل  ذلك  في  بما  امليدان،  في 

 .19 –بالنسبة لكوفيد 
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في   دوره  أداء  في  العموم،  على  نفسه  العيادي  النفس ي  األخصائي  أثبت  لقد 

األطفال   منها  يعاني  التي  والصعوبات  النفسية  االضطرابات  مختلف  مع  التعامل 

من يعانون  والذين  واألسر  أدى     والراشدون  مما  وتربوية،  سلوكية  نفسية  صعوبات 

العوائق   رغم  بكفاءاتهم،  أنفسهم  فرض  إلى  النفسيين  األخصائيين  من  بكثير 

 والصعوبات املحيطية. 

الحال   هو  كما  االنتشار،  واسعة  فتاكة  أوبئة  وظهور  املستجدات  أن  إال 

لجائحة كوفيد   ب19  –بالنسبة  النفسيين  الضغوط على األخصائيين  من  زاد  سبب  ، 

بقيت   والتي  الطارئة،  واألزمات  األوبئة  ملواجهة  تكوينهم  وضعف  استعدادهم  عدم 

املعلومات العلمية عنها شحيحة. وهو ما يتطلب من األخصائيين النفسيين قدرا من  

علمية   معلومات  عن  والبحث  الوباء،  مواجهة  في  للمساهمة  جهود  وبذل  اإلبداع 

ل اإلبحار في االنترنت ومسايرة الواقع على  جديدة، عن طريق التعلم املستمر، من خال 

 املستوى العاملي. 

، قد تكون حافزا لصالح  19  –إن الظروف الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد  

ترقية علم النفس العيادي في الجزائر، وفي العالم العربي ككل. وهو ما يؤكد ما أتى به  

تت  التطبيقية  ممارساتهم  تكن  لم  "الذين  أن  من  في أحرشاو،  محدودة  جاوز خدمات 

بعض املؤسسات الجامعية واالستشفائية واألمنية والعدلية واملدنية، نتيجة مظاهر  

التهميش واإلهمال وعدم االكتراث بأدوارهم، فإن الظروف الحالية تسمح لهم بإثبات  

النفسية،   الخبرة واالستشارة  في مجاالت  إبراز قدراتهم وكفاءاتهم  أنفسهم من خالل 

يسمح  الصحية    مما  للسياسة  التخطيط   في  املساهمة  صعيد  على  باملساهمة  لهم 

 (،2020عامة والحكامة النفسية خاصة )أحرشاو: 

يتحقق ذلك من خالل تضمين البرامج التكوينية بالجامعة ملهارات التدخل في  

مواجهة األزمات واألوبئة، حيث تكون هناك حاجة ملحة لتدخالتهم ومهاراتهم وإبراز  

 . كفاءاتهم

 . خاتمة وتوصيات:10

مهارات   من  التمكن  النفسيين  لألخصائيين  بالنسبة  بمكان  األهمية  من 

التدخل ملواجهة مشاكل اإلنسانية والنفسية في كل الظروف واملناسبات، وخاصة في  

 مواجهة األزمات واألوبئة. 
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وهي جوانب تحتاج إلى تطبيق إستراتيجية جديدة في العناية بمختلف مجاالت  

ال انتشار  علم  العيادي  الذي يساهم في مواجهة تداعية  نفس، وخاصة علم النفس 

األطباء   بمشاكل  التكفل  تّم  أنه  فكما  صحي.  حجر  من  صاحبها  وما  كورونا  جائحة 

من   مهم  كجزي  الصحية،  الهياكل  في  النفسيين  األخصائيين  اعتبار  يجب  فكذلك 

 الجيش األبيض، وأنه ال يمكن االستغناء عنهم. 

ع أنه  ومواجهة  كما  الجديدة،  التكوينية  بالحاجات  التكفل  الجامعة  لى 

في  كورونا  أزمة  ظهور  حداثة  أن  ذلك  الجديدة.  الظروف  عن  الناتجة  التحديات 

لتلبية   التكوينية،  برامجها  تكييف  الجامعة  من  يتطلب  عموما،  العالم  وفي  الجزائر 

 الطارئة.الحاجات الطارئة ملسايرة التحوالت وتلبية الحاجات التكوينية 

إلبراز   والتدخل  إيجابيين  يكونوا  أن  النفسيين  األخصائيين  على  أنه  كما 

قدراتهم وشخصياتهم، مما يساعد على رفع مكانتهم في املجتمع، ويساعد على تحقيق  

 مطالبهم االجتماعية واملهنية. 

 : املراجع 

لعلماء وأطباء النفس. شبكة العلوم  : أي دور  19-( واقع وآفاق تداعيات جائحة كوفيد  2020أحرشاو الغالي )

 (. ArabPsyNetالنفسية العربية. )

-https://www.el( األخصائي في علم نفس الصحة مدعوٌّ لتفعيل دوره ميدانيا. 2020زناد دليلة  )

massa.com/dz/  (. 20/10/2020)تمت زيارة املوقع يوم 

 res.com/?p=275768-https://www.dz(  بصمة األخصائي النفس ي في أزمة كورونا.   2020شيباني ليلى: )

 (. 20/10/2020)تمت زيارة املوقع يوم  

( الرحيم خديجة  الجزائري2018عبد  الجامعة  في  النفس ي  تكوين األخصائي  لتقييم (  مقياس  بناء  ة: مشروع 

.  عدد  09مخرجات تخصص علم النفس العيادي. املجلة املغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية.  مجلد  

 .362 -350خاص، تكوين األخصائي النفس ي في الجامعة الجزائرية. ص: 

. 19 والجسدية ملواجهة وباء كوفيددور الرفاه النفس ي في تدعيم الحصانة النفسية  (  2020غيات بوفلجة )

، سبتمبر. ص:  10برلين. ع.    –املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية. املركز الديمقراطي العربي بأملانيا  

285-306 . 

( املشكالت النفسية املترتبة على جائحة فيروس كورونا 2020أبو الفتوح محمد كمال )و   الفقي أمال إبراهيم 

(: بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر. املجلة التربوية. Covid-19املستجد )

 .1089 -1047، يونيو. ص: 74كلية التربية، جامعة بنها. مصر. عدد 
 .230 – 210. ص: 39( األخصائي النفس ي العيادي بين التكوين الجامعي واملمارسات العملية. مجلة الحقيقة. ع. 2016منصوري مصطفى )

( أمينة  بين دوره املنهي وظروف  2019منصوري نفيسة ولصار  العيادي  النفسية لألخصائي  ( واقع املمارسة 

باملستشفى الجامعي لوهران   الجزائر. املجلة   –الواقع: دراسة ميدانية على عينة من األخصائيين املمارسين 

 .16 -1. ص: 1، رقم 4العربية لعلم النفس. مجلد 

https://www.el-massa.com/dz/
https://www.el-massa.com/dz/
https://www.dz-res.com/?p=275768


 

30 

 

التعليمية كفاعل اجتماعي في  المؤسسة 
التثقيف الصحي للتالميذ والمجتمع 

 المدرسي. 
 

      -عنابة–جامعة باجي مختار 

 جفال صليحة

 : الملخص

تمثل هذه املساهمة العلمية محاولة لتعقل املسألة الصحية بالحقل التعليمي عبر نسق 

على   بالتركيز  املدرس ي،  واملجتمع  للتالميذ  الصحي  في  التثقيف  أساس ي  كفاعل  التعليمية  املؤسسة 

ذلك من خالل الوقوف على الوظيفة التثقيفية لهذه املؤسسة، وكذا أسس التثقيف  و   هذا املجال

وتعزيز  الصحي  الوعي  نشر  عبر  الصحية  التنمية  تفعيل  في  أهميته  عن  فضال  املدرس ي،  الصحي 

املجاالت التثقيفية الصحية في    االتجاهات نحو الصحة في املجتمع املدرس ي، باإلضافة إلى مختلف

املؤسسة   إليها  تتطلع  التي  اإلستراتيجية  األهداف  األخير  في  مبرزين  تحديدا،  التعليمي  الحقل 

األساسية   األهداف  جوهر  مع  تتماهى  أن  يتعين  والتي  الصحية،  الثقافة  نشر  مجال  في  التعليمية 

 املخولة لها وتستجيب في الوقت نفسه ملعايير الجودة.  

 : المؤسسة التعليمية، التثقيف الصحي. مات المفتاحيةالكل

Le centre d'éducation joue un rôle social dans l'éducation sanitaire des élèves 

et des écoles. 

 Résumé: 

 Cette contribution est une tentative de rationalisation de la santé en matière 

d'éducation par le biais de l'éducation sanitaire des écoliers et des écoles, en 

faisant de l'école un acteur essentiel dans ce domaine, en s'appuyant sur la 

fonction éducative de cette institution, ainsi que sur l'éducation sanitaire, 

Sensibilisation à la santé et promotion des tendances en matière de santé dans 

la communauté scolaire, dans divers domaines de l'éducation sanitaire, en 

particulier en ce qui concerne les objectifs stratégiques que l'établissement 

d'enseignement cherche à mettre en place dans le domaine de la diffusion d'une 

culture de la santé, qui doit prendre en compte l'essence même de ses objectifs 

fondamentaux . 

 Mots clefs: Établissements d'enseignement, éducation sanitaire. 

The educational institution is a social actor in health education for students and 

schoolchildren. 
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Summary: 

 This scientific contribution represents an attempt to rationalize the health issue 

in education through the coordination of health education for students and 

school students. The educational institution is a key actor in thisfield by 

identifying the educational function of this institution, as well as the 

foundations of schoolhealtheducation, in addition to its importance in 

activating health development by spreadinghealthawareness and promoting 

trends. Towards health in the schoolcommunity, in particular the varioushealth 

education fields in the field of education, highlighting the strategic objectives 

that the educational institution aspires to in the field of spreading health 

education, which must conform to the essence of its basic objectives while 

responding to quality standards. 

 Keywords: Educational institution, healtheducation. 

 : مقدمة

املسألة الصحية أضحت من االهتمامات ذات األولوية في مجال التنمية لدى مختلف  

النمو على حد سواء، وذلك بوصفها عامال    ،املجتمعات في طريق  املتقدمة والسائرة 

مهما   لها،  ضروريا  مطلبا  نفسه  الوقت  وفي  املستدامة،  التنمية  في  مساهما  أساسيا 

تعددت األساليب لتحقيقها، لهذا كانت املؤشرات الصحية ألي مجتمع ليست نتيجة  

الحقيقة في  وإنما  فحسب،  الصحية  الخدمات  ونوع  األنساق    لكم  كل  محصلة  هي 

مفهوم بدوره  ع  الذي وسَّ الصحة،  اتساع مفهوم  نتيجة  التنمية  و   االجتماعية،  أبعاد 

األبعاد  مجموع  إلى  الصحي  باملستوى  الخاص  البعد  من  انتقل  حيث  الصحية، 

تؤثر  التي  التعليمية،  األبعاد  والثقافية، وال سيما  االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 حياة األفراد. بشكل كبير في 

الحالة   أن  تحديدا،  املحلي  املستوى  وعلى  متصل،  صعيد  على  التذكير  ويتعين 

الصحية للسكان في الجزائر على الرغم من تحسنها بسبب انخفاض معدل الوفيات  

وتحسن في ظروف املعيشة، فإن ذلك ال يغطي على االرتفاع املتزايد لألمراض املختلفة  

الجزائري،   املجتمع  غ في  من  رار  على  وغيرها  الدموي،  الضغط  السكري،  داء 

الذي  1األمراض الحياة،  في  لنمط غير صحي  الفرد  تبني  ، واملتسبب فيها بدرجة كبيرة 

مثل هذه األمراض، والتي يمكن تفاديها أو التحكم  بيجعله أكثر عرضة لخطر اإلصابة  

 
الصدد:بومعراف الياس، عماري عمار: »-1 في هذا  الباحث، الصادرة من أجل تنمية صحية مستدامة «، مجلة   انظر 

 . 29، ص 2010-2009، 7عن جامعة قصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد



 

32 

 

االهت  الذي أصبحت مسألة  الصحي لألفراد،  تنمية السلوك  في  فيها من خالل  به  مام 

عن   والناتجة  والصحة،  السلوك  بين  كامنة  عالقة  لوجود  نظرا  مستمر  تزايد 

التحوالت الكبيرة في فهم الصحة وترقيتها وإمكانية التأثير فيها على املستوى الفردي،  

 من خالل تفعيل جميع األنساق االجتماعية في هذا املجال. 

وضمن هذا التصور تتبين مكانة مؤسسات التعليم في هذا املجال، باعتبارها مفتاح  

الحراك االجتماعي، الذي يساهم في التنمية الصحية املستدامة ومنه الحفاظ وترقية  

صحة أفراد املجتمع، وهذا من منطلق أنها تمثل من منظور املقاربة السوسيولوجية  

ا بتنمية  أساسا  ُيعنى  مفتوحا  واالجتماعية  نسقا  والنفسية  العقلية  لقدرات 

والجسمية لألفراد، فضال عن تقديم رعاية صحية لهم عبر مدخل الصحة املدرسية،  

التي تحقق آلياتها ضمن منظور استراتيجي أعمق، تكوين موارد بشرية على درجة من  

إ والتعليمية  التربوية  املمارسات  بها  تترجم  التي  الطريقة  أن  ذلك  الصحي،  لى  الوعي 

وتراكمها   الصحية  املعرفة  إيصال  من مجرد  أكثر  البعيد  املدى  في  هو  معين،  سلوك 

، بل تتعداها إلى  -خاصة في األطوار االبتدائية    -عند التالميذ في مؤسساتهم التعليمية  

التالميذ،   أنماط سلوكية صحية سليمة لدى  إلى  الحقائق الصحية املعروفة  ترجمة 

التربوية الصحية،    باستعمال األساليب  املشكالت  أن كثير من  اعتبار  الحديثة، على 

معارف،   تشمل  صحية  ثقافة  ضوء  في  يتحرك  خاطئ  لسلوك  نتيجة  هي  إنما 

معلومات، وتوجهات غير سليمة، وهو ما يتطلب في الواقع توجيه التخطيط والتنفيذ  

الصحي  التثقيف  عبر  الصحية  التنمية  لخدمة  والتعليم  التربية  مجال  في 

هنااملدرس ي. املدرس ي  الصحي  للتثقيف  أن  التعليم    -والريب  من  فرعي  دورا    -كنسق 

والنظام   املستدامة  الصحية  التنمية  بين  الضروري  الجسر  في خلق  يمارسه  جوهريا 

إدراك   الصحة، ومساعدتهم على  نحو  التالميذ  اتجاهات  تنمية  التعليمي، من خالل 

أبعاده   بكل  الحديث،  الصحة  العق)مفهوم  النفس ياالجتماعي،  الجسمي،  من  لي،   ،)

في املشكالت   الحفاظ على صحتهم، والتحكم  الوعي الصحي لديهم، قصد  خالل رفع 

 الصحية التي تواجههم والتعامل معها بايجابية، والوصول إلى حالة صحية أفضل.  

ومن منطلق هذه الحقيقة، وبالنظر إلى كون املؤسسة التعليمية هي محطة أساسية  

املجتمع  أفراد  أن مرحلة    لكل  للتعليم، فضال عن  ديمقراطية حقيقية  في ظل وجود 

التالميذ  -الطفولة   النسيج    -وهي فترة تمدرس  في  األعمق  الجيولوجية  املنطقة  تعتبر 

اإلنسانية، على   املجتمعات  التكوين تكمن ذخائر  اإلنساني، وفي هذا  للوجود  املكون 
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الطفولة بطريقة يصعب معها  اعتبار أن بناء الفرد وتشكل شخصيته يبدأ في مرحلة  

في املستقبل، إحداث أي تغيير أو تبديل مهما كان نوعه، كون السمات والخصائص  

تمثل   يكتسبها،  التي  والعقلية،  والسيكولوجية  واألخالقية  والروحية  الثقافية 

فإدراك   القادمة،  حياته  مراحل  مختلف  في  ولحياته  لوجوده  املرجعية  الشخصية 

االجتم  لبيئته  بصورة  الطفل  يتحدد  والسلوكية،  العقلية  للعادات  واكتسابه  اعية 

محاولة   أي  فإن  ولذلك  منها.  املبكرة  الفترة  في  السيما  الطفولة،  مرحلة  في  أساسية 

ال   الصحي،  التثقيف  آلية  عبر  وقائي  ُبعد  على  سة  مؤسَّ مستدامة  صحية  تنموية 

محكوم   اإلنساني  التكوين  في  االستراتيجي  العمق  هذا  من  باإلخفاق  تنطلق  عليها 

 والفشل. 

وال يفارق الوعي بالحقائق السابقة، في ظل اللحظة التربوية الراهنة التي تتسم بتسارع  

على مستوى التغيرات في مجاالت التربية والتعليم والصحة، أضحى الطلب االجتماعي  

على خدمات املؤسسات التعليمية متزايدا، وفرض عليها بصورة ملحة، ضرورة جعل  

التنمية   خدماته ورشات  أولويات  ومواكبة  الشاملة،  الجودة  ملقتضيات  تستجيب  ا 

صحية وللمستجدات التربوية، حيث غدا لزاما، وأكثر من أي وقت مض ى،    -السوسيو

التعليم في واقع  التعمق والبحث  الطور االبتدائي  -ضرورة  في  ومدى قدرة    -وباألخص 

ن خالل مقاربة النسق التعليمي  مخرجاته على تكوين أفراد/تالميذ مثقفين صحيا، م 

للتالميذ،   الصحي  بالتثقيف  التعليم  عالقة  تحليل  عبر  املجتمعي،  التنموي  بالنسق 

أن   منطلق  من  الصحية،  والتنمية  التعليم  بين  عضوية  عالقة  وجود  اعتبار  على 

السيما   لألفراد  الذاتية  اإلمكانات  بتنمية  تعنى  مفتوحة  أنساق  التعليم  مؤسسات 

اتجاه أن  تنمية  على  تدل  املؤشرات  كل  أن  إذا،  البيان  عن  الصحة.وغني  نحو  اتهم 

في   اجتماعي  كفاعل  املحوري  ودورها  مفتوح،  كنسق  التعليمية  املؤسسة  مساهمة 

في ترقية صحة   بامتياز  استراتيجي  للتالميذ واملجتمع املدرس ي رهان  الصحي  التثقيف 

  أفراد املجتمع ككل.  

وهذا املنطق التصوري سعت هذه املداخلة لتسليط    وبناء على هذه الخلفية املوجزة

مركز–الضوء   خالل  -بشكل  من  وذلك  املدرس ي،  الصحي  التثقيف  تحديد  على   :

إلى  واإلشارة  الصحي.  والتثقيف  التعليمية  املؤسسة  التثقيفية  مفهومي  الوظيفة 

التعليمية التعليمية،  ،وكذا  للمؤسسة  باملؤسسة  الصحي  التثقيف  ومقومات  أسس 

ع إبراز فضال  التثقين  الصحية   ف أهمية  التنمية  تفعيل  في  املدرس ي  وأهم  الصحي   ،
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األهداف   أهم  األخير  في  لنحدد  التعليمي،  بالحقل  الصحي  التثقيف  مجاالت 

 . في املؤسسة التعليميةللتثقيف الصحي  االستراتيجية

 : متحديد املفاهي-أوال

ماملؤسسة    -1 كلمتين    ن التعليمية:  من  األصل  في  مركب  املصطلح  هذا  أن  الواضح 

باملدرسة   الجزائرية  التربوية  املنظومة  في  عنه  ويعبر  و"التعليم"،  "املؤسسة"  هما: 

 أحيانا، ولتحديد حقله الداللي  من الضروري تجزئته وإعادة تركيبه كما يلي: 

مشتقاملؤسسة:  -1-1  يعني  ةهي  أسس  الفعل  ''من  اللغوية  الناحية  أنشأ،    من 

معين''  لغرض  تؤسس  والتي  منشأة  لكلمة  مرادفة  وهي  فإن  2أقام،...وغيرها،  وعليه   ،

 املؤسسة تدل على معنى التأسيس والبناء. 

باختالف   للمؤسسة  املتناولة  التعاريف  اختلفت  فقد  االصطالحية  الناحية  من  وأما 

حي معرفيا،  قاربتها  التي  السوسيولوجية  واملدارس  الفكرية  عرفها  االتجاهات  ث 

بعض   تؤدي  التي  الثقافية  النماذج  من  بنية  عن  عبارة  بأنها  لينتون   رالف  الباحث 

الباحث   السياق  هذا  في  معه  ويتفق  املجتمع،  من  كال  بصفتها  الوظائف 

إلى    " االجتماع  علم  "مبادئ  كتابه  في  تطرق  والذي  سبنسر،  السوسيولوجيهربرت 

 . 3ي ينجز وظائف مهمة للمجتمع" إمكانية تشبيه املؤسسة بالعضو أو الجهاز الذ

أو   ثقافية  تكون  أن  يمكن  االجتماعية  املؤسسة  بأن  يستفاد  سبق،  ما  خالل  من 

فيه   تنشط  الذي  املجال  بنوع  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  فهي  تربوية،  أو  اقتصادية 

املؤسسات   دراسة  بصدد  أننا  وبما  فيه،  تنشأ  الذي  للمجتمع  املقدمة  والخدمة 

 مفهوم التعليم كونه املجال الذي تنشط فيه هذه املؤسسة.  التعليمية، فسنحدد

في هذا    -1-2    إلالتعليم: يشار  للتعليم هو عِلم، ويعني    ىالصدد  اللغوي  أن املصدر 

االبتدائي   التعليم  ومنه  أنواعها،  اختالف  العلوم على  ومبادئ  املعارف  الطالب  تلقين 

 4والثانويو العالي..

 
    24 – 23، ص  2001،بيروت، دار املشرق، 1صبحي حموي وآخرون:في اللغة العربية املعاصرة. ط-2
 28،ص1986، بيروت،دار الطليعة، 2ديكنميتشل:معجم علم االجتماع.ترجمةإحسان محمد الحسن، ط-3
 .264. ص1986. دار املشرق. لبنان. 9املنجد األبجدي.ط-4
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االصطالحية فقد شهد الحقل الداللي للتعليم ثراء كبيرا وتنوعا من  وأما من الناحية  

بدوي  زكي  أحمد  الباحث  عّرفه  الحصر،  ال  الذكر  سبيل  فعلى  املعاني،  بأنه  :حيث   "

، كما  5عملية نقل املعلومات من املعلم إلى املتعلم بقصد إكسابه ضروبا من املعرفة" 

شير إلى ما يطرأ على سلوك الكائن الحي يرى أيضاالباحثإبراهيم مذكور:" أن التعليم ي

من تغيير وتعديل يرجع إلى الخبرة واملمارسة أو إلى العالقة املتبادلة بينه وبين العالم  

التفاعل"   طريق  عن  أساسية  بصفة  هو  6الخارجي  أنالتعليم  القول  يمكن  كل  .وعلى 

و  املعرفة  اكتساب  طريق  عن  الفرد  سلوك  تغيير  إلى  تهدف  تربوية  املهارة  عملية 

والدراية الكافية بعلم من العلوم أو فن من الفنون أو صنعة من الصنائع، وذلك من 

أجل التكيف مع مختلف الوضعيات التي يتواجد فيها، فهو يعد جزءا من التربية، ألن  

هذه األخيرة ظاهرة بيئة اجتماعية تشمل عدة مؤسسات اجتماعية )األسرة، املراكز  

، أما التعليم فهو ظاهرة مدرسية؛ أي  7ل اإلعالم، املدرسة("الثقافية، املسجد، وسائ

 ظاهرة حصرية باملؤسسة التعليمية فقط. 

وبإعادة   ملحتويهما  واستقراءنا  السابقين  للمصطلحين  عرضنا  خالل  ومن  وهكذا 

التي   االجتماعية  الوحدة  تلك  "هي  التعليمية:  املؤسسة  أن  القول  يمكن  تركيبهما 

أجل من  املجتمع  تلبية    أنشأها  على  وتدريبهم  الفطرية  األفراد  استعدادات  تنمية 

مجتمعهم" ثقافة  ظل  في  االجتماعية  للحياة  وتأهيلهم  التعاطي  و  .8حاجياتهم،  يمكن 

يتضمن   اجتماعيا  تنظيما  تمثل  أنها  على  التعليمية  املؤسسة  مصطلح  مع  إجرائيا 

ملنوط بكل واحد  مجموعة من الفاعلين االجتماعيين يستغلون مراكز، تحدد الدور ا

منهم وتعمل على تقديم خدمة تعليمية وتثقيفية، ترتكز على تنمية الجوانب العقلية  

حاجياتهم   تلبية  على  تدريبهم  وبالتالي  للتالميذ،  واالجتماعية  والجسمية  والنفسية 

املجتمع   تؤطر  التي  والقيمية  الثقافية  املنظومة  ظل  في  االجتماعية  للحياة  وتأهيلهم 

  إليه.  الذي ينتمون 

 
 422،ص1993لبنان،بيروت، ةاالجتماعية. كتبمصطلحات العلوم  مبدوي: معجأحمد زكي -5
 106،ص1975املصرية العامة للكتاب،مصر، ةاالجتماعية. الهيئالعلوم  ممذكوروآخرون: معجإبراهيم -6
تالميذ عن التعليم التكنولوجي والتقني في املؤسسة التعليمية  املؤثرة في عزوف ال  للحرش: »العوامموس ى  -7

للواقع امليداني-الجزائرية «   العلوم االجتماعية واإلنسانية،    -محاولة استنطاق  قسم علم االجتماع، مجلة 

 237، ص2005، جوان 12جامعة باتنة، العدد
 60،ص2002ر،عنابة ،الجزائر،مرادزعيمي:مؤسسات التنشئة االجتماعية. منشورات جامعة باجي مختا-8
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تجد التثقيف-2 من    رالصحي:  مركب  املصطلح  هذا  أن  إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة 

 لفظين أساسيين هما: "الثقافة" و"الصحة".

َقفا، أي؛ صار    الفعل قفالثقافة: من الناحية اللغوية هي من    -2-1    
َ
ْقًفا وث

َ
 ـ ث

َ
ِقف

َ
ـ ث

العلم  على  حصل  ف:  وتثقَّ ب، 
َّ
هذ م، 

ّ
عل ى،  ربَّ  ،

َ
أ نشَّ فتعني   

َ
ف قَّ

َ
ث أما  ماهرا،  حاذقا 

ِقيف: تعني تربية، تهذيب، تعليم، وهو مصدر    معرفته. لكن والثقافة، زاد في  
ْ
كلمة تث

ثقافته...  اكتساب  في  النفس  على  املرء  اعتماد  ذاتي:  الناحية  .9تثقيف  من  وأما 

كرويبراالصطالحية الباحثين  من  كل  وضع  فقد  ملفهوم   وكالكون  ،  تأليفية  صيغة 

الثقافة تشتمل على معظم العناصر التي حظيت بموافقة مجموعة كبيرة من علماء  

املكتسب   للسلوك  ظاهرة  أو  مستترة  أنماط  من  تتألف  نظرهما:"  في  فهي  االجتماع، 

فض  الرموز،  طريق  عن  اإلنسانية،  واملنقول  للجماعات  املتميزة  االنجازات  عن  ال 

وكافة   تقليدية  أفكار  من  الثقافة  جوهر  ويتكون  املصنوعة،  األشياء  ذلك  ويتضمن 

وتمثل   ناحية،  من  السلوك  نتاج  فتعتبر  الثقافية  األنساق  أما  بها،  املتصلة  القيم 

 .10الشروط الضرورية له من ناحية أخرى" 

مالك بن نبي، الثقافة في مفهومها  الباحث    د ه ير نفسوضمن السياق  وفي معرض آخر 

على أنها: "نظرية في السلوك أكثر من أن تكون  نظرية في املعرفة" حيث عرفها في كتابه  

بأسلوب  الفرد  لدى  االجتماعي  السلوك  تحدد  التي  العالقة  بأنها  الثقافة  مشكلة 

الحياة بسلوك الفرد" أية  ، و 11الحياة في املجتمع، كما تحدد أسلوب  املراد به هنا أن 

إليها   ينتمي  التي  االجتماعية  البيئة  ظل  في  إال  تنشأ  أو  تقوم  أن  لها  يمكن  ال  ثقافة 

 الفرد، من خالل نشوء عالقة تفاعلية بينهما )البيئة/الفرد(. 

وانطالقا من هذا الفهم للثقافة، تتضح أهمية هذه األخيرة في تشكيل شخصية الفرد  

العام، السيما من  الذي ينفرد هذا البحث بدراسته    وسلوكه  جانب تثقيفه الصحي، 

تضم مجموعة من العناصر التي تمارس تأثيرها    ةالتعليمية. فالثقافهنا في املؤسسة  

بوضوح على الصحة واملرض، وتحكم تصرفات الفرد من خالل املوجهات السلوكية  

 
 .165مرجع سابق، ص.املنجد في اللغة العربية املعاصرة  صبحي حموي وآخرون:-9

 .  97، دار املعرفة الجامعية، د.س، صةاالجتماع. اإلسكندريعلم  سغيث: قامو محمد عاطف -10
الصبور شاهين، ط-11 نبي:مشكلةالثقافة.ترجمة عبد  بن  الفكر،    4مالك  ،ص  1984الجزائر، سوريا،  ،دار 

 .73-43ص
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املرض،   ومعالجة  الصحة  على  الحفاظ  على  تحض  التي  العناصر  من  تحويها،  التي 

من   العديد  أكدته  ما  األكاديميالدراسات  وهذا  توصلتإلى    ةواألبحاث  التي 

أليمجتمعكان،...كما  وجودعالقة املرضوالنسقالثقافيواالجتماعي  وثيقةبينالصحة، 

أنه من املنطلقات األساسية التي يرتكز عليها املدخل االنثروبولوجي في دراسة قضايا 

واملرض:"   وتأمالتالفردأوالجماعة تصورات  الصحة 

هذ لقضاياالصحةواملرضوطرقاالستجابةلألمراض،وطرقالوقايةمنها،وأساليبالعالج،كل

امرتبطبمايشمله  

النسقالثقافيللمجتمع،حيثيقعالتأثرسواءسلباأوإيجابا،تبعاللنماذجالثقافيةوالطرائق 

 .12النمطيةللحياةاالجتماعية" 

حسب   -2-2 االصطالحية  الناحية  وتعنيمن  للصحةبأنها:  الصحة:  العاملية  املنظمة 

مجرد   وليست  واالجتماعية،  والنفسية  البدنية  والكفاية  السالمة  من  "حالة  الخلو 

العجز" أو  حيث 13املرض  األربع    ،  النواحي  خالل  من  أبعادها  على  أكدت 

 : 14التالية 

 *الناحية البدنية: وهي التمتع باللياقة البدنية وانتفاء املرض والعجز.     

توتر       أو  اضطراب  دون  النفسية  بالراحة  الشعور  النفسية:  *الناحية 

 نفس ي. 

القرارات       اتخاذ  على  والقدرة  باملسؤولية  الشعور  العقلية:  *الناحية 

 املناسبة دون تردد.  

 *الناحية االجتماعية: القدرة على االتصال والتواصل واحترام اآلخرين.     

امل  بأنها  الصحة  اعتبرت  فقد  عليه  وعقليا  و  ونفسيا  بدنيا  الكاملة  عافاة 

العجز.  أو  املرض  انتفاء  مجرد  ال  للفرد،  الصحة واجتماعيا  تعريف  تم  وقد 

الباحث قبل  من  املرض  Edward Winslow وينسلوإدواردأيضا  منع  وفن  "علم  بأنها: 

 
رحاب:-12 األنثربولوجيا »  مختار  منظور  من  مقاربة  للمجتمع،  الثقافي  بالنسق  وعالقتهما  واملرض  الصحة 

 173، ص2014، جوان15:مسيلة، الجزائر مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد « الطبية

 1978رعاية الصحية األولية، جنيف. منظمة الصحة العاملية: تقرير املؤتمر الدولي لل-31
 9، ص 2007،عمان، األردن،1رائدة خليل سالم:الصحةاملدرسية.دار أجنادين ومكتبة املجتمع العربي، ط-41
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، من جميع الوجوه بواسطة جهود منسقة  15وإطالة العمر وترقية الصحة وكفاءتها" 

 :16بل املجتمع ومنظماته ومؤسساته، وذلك لتحقيق األهداف التالية ومنتظمة من ق

 *توفير بيئة صحية. 

 *السيطرة على األمراض االنتقالية واملعدية. 

 *تثقيف الفرد صحيا. 

مبكر   تشخيص  مع  للمجتمع  والتمريضية  الصحية  الخدمات  وتوفير  *تنظيم 

 لألمراض وتوفير العالج املناسب. 

االجتماعية لتأمين املطلوب لكل فرد وتوفير الحد األعلى من الصحة  *تطوير الحياة  

 املناسبة له.

التعريف أكد  *توفير الخدمات الصحية النفسية والعقلية. ومن املالحظ أن هذا 

كمقومات   واالجتماعية  والنفسية  البدنية  الجوانب  ترابط  على  أيضا 

إل  ينسجم  أنه  ر  قِدّ
ُ
ن تعريف  وهو  الفرد،  صحة  في  مع  أساسية  كبير  حد  ى 

إجرائي   كتعريف  معه  التعاطي  يمكن  ثمة  ومن  بحثنا،  موضوع  طبيعة 

 ملصطلح الصحة هنا. 

األنصاري  لطفي  الباحثة سامية  إكساب   ولقد عّرفت  "عملية  بأنه:  الصحي  التثقيف 

ز من صحة األفراد واملجتمع طوال حياتهم   ن وتعّزِ التي تحّسِ ونشر املعرفة والسلوك 

ا اتخاذ  في  الفردي  وتعينهم  املستوى  على  الصحية  املشاكل  لحل  الصائبة  لقرارات 

واملجتمع"  الباحثة  17واألسري  اتفقت  السيد  ».كما  والباحث  صديقي  عثمان  سلوى 

" رمضان هو:  الصحي  التثقيف  أن  املجتمع  على  أفراد  تزود  التي  العمليات  تلك 

تك  وقد  السوية،  الصحية  واملمارسات  والخبرات  واالتجاهات  عملية  باملعلومات  ون 

 
 15، ص 2002في الصحة والسالمة العامة.دار املسيرة، األردن، وآخرون مبادئتاال قطيشات -51

 17،ص2002، 3والسالمة العامة.دارالفكر،األردن، ط ةوآخرون: الصحأمل البكري -61

 303، ص2007اإلسكندرية، زاالجتماعي. مركالنفسية وعلم النفس  ةاألنصاري: الصحسامية لطفي -71
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حماية   األفراد  تعليم  عملية  وبالتالي  بالصحة،  الخاصة  والسلوكيات  لألفكار  تغيير 

 .18أنفسهم من املشاكل الصحية واألمراض" 

محمدبأنه رحيم  الباحثأبو  عرفه  فقد  املدرس ي  الصحي  التثقيف  من  :  أما  "مجموعة 

التالميذ في السنوات  املفاهيم واملبادئ واألنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة  

الدراسية وتعزيز صحة املجتمع من خالل املدارس"، كما يضيف لنا الباحثانزياد علي  

آغا  املنظم   الجرجاويومحمد هاشم  التعليم  في  "يتمثل  املدرس ي  التثقيف الصحي  بأن 

واملهارات   املعرفة،  الثالث:  التربوية  املكونات  تحقيق  نحو  للمدرسة  واملوجه 

 .19ورية للحفاظ على الصحة والنهوض بها " واالتجاهات الضر 

التثقيف   أن  على  جميعها  اتفقت  قد  نجدها  السابقة  للتعريفات  قراءتنا  خالل  من 

الصحي في العموم هو عملية تربوية غايتها األساسية إكساب الفرد املعرفة الصحية  

ترجمة    " عملية  خالل  من  وذلك  املعلومات،  لبعض  اختزان  مجرد  وليس  الفعالة، 

الفرد  ال مستوى  على  سليمة  صحية  سلوكية  أنماط  إلى  املعروفة  الصحية  حقائق 

 . 20واملجتمع، وذلك باستعمال األساليب التربوية الحديثة" 

أنه   على  إجرائيا  الصحي  التثقيف  مفهوم  تقعيد  يمكننا  ذكره،  سبق  ما  ضوء  وفي 

سلو  أنماط  إلى  وتحويلها  للتالميذ  املقدمة  الصحية  الحقائق  ترجمة  على  عملية  كية 

رفع   بهدف  الحديثة  التربوية  األساليب  باستخدام  وذلك  واملجتمع،  الفرد  مستوى 

 .21مستوى الوعي الصحي للتالميذ

 الوظيفة التثقيفية للمؤسسة التعليمية: -ثانيا

 
عثمان  -81 السيدسلوى  دار    الصديقي  االجتماعي.  املنظور  من  الصحية  والرعاية  العامة  الصحة  رمضان: 

 .55، ص2004املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
واقع تطبيق التربية الصحية في مدارس التعاليم الحكومي بمدينة »  هاشم آغا:  الجرجاوي محمدزياد علي  -19

العلوم اإلنسانية، املجلد  مجلة جامعة األزهر بغزة سلسلة العلوم  «.  غزة  ، 1، العدد13اإلنسانية، سلسلة 

 1210، ص2011ماي 

فريحات  -02 مبادحكمت  العامة.ط  ئ وآخرون:  الصحة  األردن،  1في  اليازوري،  دار  -  215، ص ص  2002، 

216 

من  -12 األردن  في  الزرقاء  محافظة  مدارس  في  للطلبة  املقدمة  الصحية  الخدمات  برامج  »واقع  أحمد:  بدح 

 279، ص2007، حزيران 3، عدد1نظر مديري املدارس «، مجلة جامعة النجاح لألبحاث اإلنسانية، ج وجهة
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عقول   في  مكانها  تحتل  نفسية  اجتماعية  ظاهرة  الثقافة  اعتبار  من  انطالقا 

تصرفاته في  سلوك  شكل  على  ثقافي األفراد،وتظهر  تكوين  اإلنسان  فإن  اليومية،  م 

ونتاج للثقافة التي تحتضنه، وهذا يعني أن الثقافة فعل تكويني بنائي ال يقتصر على  

 .22الجانب املعرفي، بل يشمل مختلف جوانب الفرد وتجلياته اإلنسانية

للثقافة  ويتعين التنبيه في هذا الصدد أن ثقافة األطفال ليست تعبيرا فرعيا مصغرا  

املجتمعية، كما ترد في العديد من التعريفات، وال يمكن من زاوية منهجية أن ننسج  

فعالم   الشاملة،  للثقافة  تقدم  التي  التعريفات  منوال  على  الطفل  لثقافة  تعريفا 

فإن مشكالت   وبالتالي  نوعية،  والراشدين بصورة  الكبار  عالم  يختلف عن  الطفولة 

تها النمائية تجعلنا في حل من االستنتاجات املعرفية  الطفولة واحتياجاتها وخصوصيا

 .23التي تتعلق بثقافة الراشدين وعاملهم 

فهي   للطفل،  النمائي  الطابع  على  تركيزها  في  األطفال  ثقافة  خصوصية  تكمن  كما 

إلى   صريحة  إشارة  يتضمن  وهذا  وعقليا،  وجسديا  ونفسيا  أخالقيا  وتنميه  تشكله 

للثقا البنائي  التربوي  بأن  الدور  القول  يمكن  األساس  هذا  وعلى  الطفل،  عالم  في  فة 

الثقافة الطفلية ثقافة بنائية تتجه إلى بناء الشخصية، وتكوين الطفل إنسانيا، ومن  

وعقلي   وأخالقي  معرفي  تكوين  طابع  تأخذ  الطفل  ثقافة  فإن  الوظيفي،  املنطلق  هذا 

افة الطفل في كم  مشكال لوحدة هوية الطفل وشخصيته.و ال يمكن لنا أن نختزل ثق

إنها   من ذلك،  أكثر  هي  بل  الذاكرة والوعي،  في  تكدست  التي  واملعلومات  املعارف  من 

بوتقة   في  تتشكل  التي  واألخالقية  واإلنسانية  العقلية  القدرات  مختلف  إلى  ترمز 

 .24التكوين الشخص ي للطفل/التلميذ

بطبيعتها، وال    ولذلك كانت املؤسسة التعليمية قبل كل ش يء مؤسسة تربوية ثقافية

إلى التالميذ فحسب، وإنما في تنشئتهم   تكمن وظيفتها في مجرد نقل املعارف العلمية 

وتثقيفهم وإعدادهم للحياة االجتماعية. والثقافة املدرسية ليست ركاما من املعارف  

والدالالت،   واملعاني  القيم  من  نمط  ذلك،  إلى  إضافة  هي،  وإنما  الخالصة،  العلمية 

قات، ونظام للتفاعل بين أعضائها، وهي تسعى إلى تربية التالميذ وفقا  ونسق من العال

 
ثقافة الطفل العربي في زمن التحديات «،  -دور التربية العربية في بناء ثقافة املواجهة واالنطالق علي أسعد وطفة: »-22

 . 190، ص 2006، جانفي، مارس 3، العدد34مجلة عالم الفكر، املجلد 

 191املرجع نفسه، ص-32

 191املرجع نفسه، ص-42
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تشكيل   في  الثقافة  هذه  مهمة  وتكمن  وثقافتها.  وسطها  في  تسود  التي  املعايير  لهذه 

والناشئة التالميذ  عند  والوعي  واالتجاهات  السلوك  من  من  25أنماط  العديد  في   ،

ال هذا  الصحي.وفي  املجال  في  السيما  املؤسسة  املجاالت   إلى  النظر  صدديمكن 

باكمان   الباحثين  من  كل  يرها  كما  كمجتمع  Secordسيكورد وBackmanالتعليمية 

متغاير   بمركب  املدرسية  الثقافة  هذه  وتتحدد  الخاص..،  ومناخه  ثقافته  له  مصغر 

التالميذ   سلوك  في  تؤثر  التي  امللموسة  الصحية(  )الثقافة  الفرعية  الثقافات  من 

مختل بطرق  التعليمية  وعملهم  املؤسسة  إلى  ينظرون  الباحثين  أن  هنا  ويالحظ  فة، 

 .26بوصفها مجتمعا متكامال بثقافته ومكوناته 

ال   التعليمية،  املؤسسة  في  األطفال  نجاح  إن  القول  يمكن  سبق  ما  على  وتأسيسا 

يتوقف على مدى تمثلهم للجانب العلمي في ثقافة املؤسسة فحسب، وإنما يرتهن ذلك 

قدرتهم على تمثل معاييرها السلوكية وفي تشربهم لقيمها الثقافية، فاملؤسسة  في مدى 

التعليمية بيئة ثقافية قبل أن تكون بيئة علمية معرفية، وفي الوقت الذي ال يستطيع  

املدرس ي   النجاح  بلوغ  لن يستطيعوا  فإنهم  واملعايير  القيم  تمثل هذه  التالميذ  بعض 

 .27رتهم العقليةوالتواصل على دروبه مهما بلغت قد

التثقيف   بينها  من  عديدة  احتياجات  الطفولة  مرحلة  في  للفرد  أن  البيان  عن  وغني 

كبيرة   قدرة  لديه  املرحلة  هذه  في  والتلميذ  الجوانب،  كافة  من  لنموه  الالزم  الصحي 

متنوعة، يتلقى    الكتساب سلوكيات  التي  األولى  البيئة  هي  كانت مؤسسة األسرة  وإذا 

الصحية إال أن املؤسسات التعليمية لها دور عملي وتطبيقي في هذا  فيها الطفل قيمه  

مقومات   عن  أوال  الحديث  نستبق  العملية،  هذه  معالجة  في  التعمق  وقبل  الجانب، 

 التثقيف الصحي املوجه للمجتمع املدرس ي. 

 أسس ومقومات التثقيف الصحي باملؤسسة التعليمية: -رابعا

للتثقيف  والترقية الصحية  انطالقا من وصف املؤسسة   أنها مصدر  التعليمية على 

كن التالميذ من اكتساب معارف تسمح لهم باتخاذ قرارات صائبة في مجال الصحة   مَّ
ُ
ت

 
،  1علي أسعد وطفة: أصول التربية؛ إضاءات نقدية معاصرة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،ط-52

 .118-117،ص ص2011الكويت،

 .118املرجع نفسه، -62

 . 118املرجع نفسه، ص-72
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مجرد   ليست  الصحي  التثقيف  عملية  فإن  سليمة،  صحية  عادات  لديهم  وتخلق 

وفاعليتها   الصحيح  مدلولها  تكتسب  عملية  ولكنها  تلقن،  معارف  أو  معلومات 

على   الوقوف  نحاول  التي  الحيوية  الجوانب  من   جملة  لها  تتوفر  عندما  الحقيقية، 

 أهمها فيما يلي: 

أن تكون النشاطات التثقيفية مركزة أساسا على املتعلم، ومكيفة حسب قدرته   •

في   الصحي  التثقيف  عملية  اهتمام  محور  لكونه  والحركية،  النفسية  واستعداداته 

فيها مراعاة شروط التعليم وقوانينه كالنضج واملمارسة    الوسط املدرس ي، وبالتالي تتم 

والدافعية، مع ضرورة ربط دوافع املتعلم بالسلوك الصحي ودراسة حاجاته وتحريك  

 .28حوافزهم وتحديد هذا السلوك الصحي السوي إلشباع هذه الحاجات

أن يتم التطرق للمشكالت الصحية املحلية املوجودة فعال، وفق جدول أولويات   •

يتحقق  ا املناسب، حتى  باألسلوب  الصحية  املعلومة  ترتبط  أن  فاملهم، شريطة  ألهم 

سلوك  إلى  املعلومة   هذه   وتتحول  امللتقى،  لدى  التامة  القناعة  وتحدث  التأثير، 

، من خالل إعطاء األولوية  29وممارسة على صعيد املدرسة واملجتمع وتنتقل إلى األسرة 

إلى تط النشاطات الصحية  وير السلوك وإيقاظ االهتمام، وال تكون مجرد  في اختيار 

مادة إعالمية صرفة، حتى تؤدي املعرفة املقدمة في إطارها دورا قاعديا في بناء سلوك  

 املتعلم واكتساب املهارات. 

في   • التالميذ  ميول  دراسة  الصحية(  الرسالة  )حامل  الصحي  املثقف  على  يجب 

البي  الظروف  وكذلك  للتعليم،  املختلفة  التي  املراحل  الدوافع  أهم  على  للتعرف  ئية 

 .30تؤثر في تفاعالت التالميذ وتكون دافعا في السلوك الصحي املرغوب فيه

عين   • ألن  تصرفات،  من  يأتيه  أو  يقول،  فيما  قدوة  الصحي  املثقف  يكون  أن 

 التلميذ ترصد كل ش يء بدقة، واألعمال أشد رسوخا في ذهنه وسلوكه من األقوال. 

 
الص-82 التربية  تطبيق  صدراتي:"واقع  فضيلة  دبلة،  العالي  علوم  عبد  مجلة  املدرسية  األوساط  في  حية 

 .112، ص2013، جوان 6اإلنسان واملجتمع"، العدد

ط-92 وأهميته"،  دوره  املجتمع،  وأفراد  للطالب  الصحي  "التثقيف  الكيالني:  دار  1نجيب  مصر،   ،

 . 35، ص2012الصحوة،

 . 114عبد العالي دبلة، فضيلة صدراتي:مرجع سابق، ص-03
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التلميذ على • يدرب  الصحية(،    أن  للمعلومة  الصحي)حامل  املثقف  بدور  القيام 

باملستوى   والنهوض  للوعي  اشباع  كمركز  املدرس ي  واملجتمع  التلميذ  يصبح  وبذلك 

 الصحي للجميع. 

التوعية، فليست   • في  التقليدية  باألساليب  أو    اإلرشاداتعدم االكتفاء  املكتوبة 

ام وسائل التوعية األخرى  املسموعة هي الوسيلة الوحيدة لذلك، وال شك أن استخد 

كاألفالم واألناشيد والفنون التشكيلية والتمثيليات تؤدي دورا مؤثرا في هذا املجال،  

املشكالت   وتشخيص  تجسيد  في  وتسهم  معا،  والعقل  الوجدان  تخاطب  ألنها 

 .31املطروحة، واألسلوب األمثل لحلها 

التوعية الصحية،  توضيح الرابطة الوثيقة بين اآلداب والنصوص الدينية وبين   •

من   اإلسالمية  بقيمها  الصحي  التثقيف  عملية  من  الصحية  األهداف  ربط  فعملية 

شأنه املساعدة في تحقيقها، السيما تعميق الشعور لدى التالميذ بأن املحافظة على  

الخمس )الكليات  إسالمية  ضرورة  هو  إنما  وتعزيزها  وهي الصحة  الضروريات  أو 

ال حفظ  أمور:  خمسة  في  واملال منحصرة  والنسل  والعقل،  والنفس  ما  32دين،   )

العملية  لهذه  واستجابة  إقباال  أكثر  تراثنا  33يجعلهم  من  هائل  كم  وجود  ظل  في   ،

 اإلسالمي في هذا املجال تحديدا.  

باملؤسسة   • الصحي  الفريق  مسؤولية  تتعدى  الصحي  التثقيف  عملية  جعل 

التعليمية، من خالل مشاركة فاعلين آخرين على غرار األخصائي االجتماعي والنفس ي  

 واملعلم، أولياء التالميذ، اإلداري، حيث بإمكان هؤالء املساهمة في عملية التوعية.  

سات اإلعالمية ) التليفزيون واإلذاعة  التنسيق بين وزارة التربية والتعليم واملؤس •

والصحف(، حتى يسهم التربويون املتخصصون بأسلوبهم ودراساتهم في تطوير برامج  

 .34الثقافة الصحية املوجهة أساسا لفئة األطفال 

 
 .36-35سابق، ص ص نجيب الكيالني: مرجع  -13

انظر في هذا الصدد: جعفر عبد هللا الوردي:الكليات الخمس حقيقتها وآثارها، مكتبة الحبيب املصطفى،  -23

 (2015-02-12تاريخ )تصفح املوقع:  umma.com-www.h، كتاب الكتروني من موقع حياة األمة: 7ص

 . 112ضيلة صدراتي:مرجع سابق، صعبد العالي دبلة، ف-33

 . 36نجيب الكيالني: مرجع سابق، ص-43

http://www.h-umma.com/
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التثقيف   برامج  تطوير  عند  االعتبار  بعين  أخذها  يجب  األسس  هذه  فإن  وعليه 

في املناهج الدراسية، إذا أردنا أن تكون    الصحي أو عند إدخال املوضوعات الصحية

منها. املرجوة  لألهداف  محققة  البرامج  السابقةهذه  بالحقائق  الوعي  يفارق  أن  وال   ،

املسألة الصحية في املؤسسة التعليمية تحولت من منطق الحق االجتماعي إلى منطق  

االب املدارس  لتالميذ  الصحي  التثقيف  أصبح  وبالتالي  االجتماعي،  تدائية  الواجب 

ضرورة اجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى خطوة إستراتيجية للحفاظ على صحة  

الصحية   للرسالة  نقل  قناة  التالميذ  جعل  خالل  من  التعليمي  النسق  عبر  املجتمع 

 للمجتمع ككل. 

 :الصحي املدرس ي في تفعيل التنمية الصحية ف أهمية التثقي -خامسا

العاملية   الصحة  هيئة  اتفقت  والثقافة  لقد  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  ومنظمة 

على   التربية  في شؤون  والثانية مختصة  الصحية،  بالشؤون  مهتمة  األولى  أن  باعتبار 

أن التثقيف الصحي في املؤسسات التعليمية يعتبر جزءا هاما من التربية العامة، كما  

املشكالت من  العديد  لحل  املؤسسة  هذه  تقدمها  حيوية  وسيلة  الصحية    يعد 

 .35كاإلصابة باألمراض املعدية واملزمنة، وسوء التغذية، وأمراض الفم واألسنان 

آلية   املدرس ي  الصحي  التثقيف  أيضاالتربيةالحديثةعلىأن  أكدت  كما 

منأهمسبلتحقيقالصحةالعامة   كونه  عن  فضال  لبلوغالتعليمأهدافه، 

وإذا التثقيفالصحي  للمجتمعككل،ومنهناوجباالهتمامبهتخطيطاوتنفيذاومتابعة.  كان 

وأهمية،   ضرورة  فللتالميذأكثر  إليه(  اإلشارة  سبقت  )كما  لكلفرد  ومهما  ضروريا 

وانطالقا من أن جميع الخبرات في هذه املؤسسة تتجه إلى االهتمام بالسلوك الصحي 

بالنظر   إستراتيجية  أفضل  يعد  ذلك  فإن  للتالميذ،  السليم  والخلقي  واالجتماعي 

التالية   التعليمية  .وم36لألسباب  املراحل  بمختلف  التالميذ  عدد  أن  املعروف  ن 

الدول) من  الكثير  استقبال  يشكلنسبةكبيرةمنمجموعالسكانقدتصإللىالثلثفي  تم 

  لدخول في ا  الوطني   املستوى   على  التربوية  األطوار  مختلف  في  تلميذا   ماليين  9  من  أكثر

االبتدا   4.373.222بلغ  حيث  (،  2018  -2017  املدرس ي) في  وتلميذ  في    2.820.172ئي 

 
اإلدارة املدرسية في تفعيل التربية الصحية في املرحلة األساسية بمحافظات غزة"    ر فضة: »دو سحر جبر  -53

رسالة لنيل شهادة ماجستير في أصول التربية من كلية التربية، جامعة األزهر، غزة إشراف فايز علي األسود،  

 .19، غير منشورة، ص2012-2011عصام حسن اللوح، فلسطين،

 . 1215سابق، ص عآغا: مرج هاشم الجرجاوي محمدزياد علي -63
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إلى   الثانوي  الطور  في  التالميذ  عدد  سيصل  حين  في  املتوسط،   1.222.687الطور 

لذايجباالهتمامبصحةهذاالعددالكبيرمنأفراداملجتمع،وب37تلميذ(  يصبح  ه،  ذا 

التثقيف الصحي املدرسيضرورياوذاأهميةخاصة، فكل طفل بلغ السادسة من عمره  

فيها ملدة ست أو خمس سنوات، ويمكن استغالل فترة  يلتحق بهذه املؤسسة ويستمر  

الصغر منذ  السليمة  الصحية  التربية  قواعد  الطفل  بتلقين  املبكرة  ما  38الطفولة   ،

يرجح كذلك إمكانية نقل الوعي الصحي من هذه املؤسسة إلى األسرة واملجتمع بفعل  

بس األولياء  تأثر  خالل  من  الصحي  التثقيف  لعملية  االرتدادي  أبنائهم  العامل  لوك 

 الصحي، كما يمكن لهؤالء األولياء املساهمة في هذه العملية )عملية األثر الرجعي(.

إن تكوين العادات الصحية يحتاج إلى التكرار ويمكن أن يتحقق ذلك في البيئة   

املدرسية، التي تتوفر على الكثير من التسهيالت التي تسمح بعملية التثقيف الصحي،  

 . 39موظفي الصحة املدرسية، املناخ التربوي وغيرها   مثل توفر املدرسين،

يصل    ألنه  التعليمية،  باملؤسسة  التلميذ  يقضيه  الذي  الوقت  عامل  استثمار 

حتى إلى ست ساعات يومياويستمرتقريباخمس سنوات، من خالل العمل على توعيته  

ساته  في العديد من املسائل الصحية السيما غرس االتجاهات االيجابية ومراقبة ممار 

 السلوكية وتوجيهها توجيها صحيحا. 

للتلميذ    الصحية  السالمة  أهمية  من  أهميته  املدرس ي  الصحي  التثقيف  يستمد 

يتمتع   الذي  فالتلميذ  السليم،  الجسم  في  السليم  العقل  ألن  التعلم،  عملية  في 

قدرة   أكثر  االجتماعية،  النفسية،  العقلية،  البدنية،  أبعادها  بكل  الجيدة  بالصحة 

له  واستعد  تهيؤها  التي  التعليمية  للخبرات  اكتسابا  وأكثر  العلمي  للتحصيل  ادا 

 املؤسسة التعليمية. 

بها التلميذ من سعة االستيعاب وسهولة    التي يتميز  خصوصية السن املدرسية 

التربوية  البيئة  في هذه  بما حوله  للمعلومة 40التأثر  منه مستقبال مفضال  يجعل  ما   ،

 

   الجزائرية: االذاعة عموق الصدد: هذا في انظر-37

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170906/120693.html 

 ( 2018-10-12)تاريخ تصفح املوقع 

 . 107عبد العالي دبلة، فضيلة صدراتي:مرجع سابق، ص-38

 107املرجع نفسه، ص-93
 . 112عبد العالي دبلة، فضيلة صدراتي:مرجع سابق، ص-40

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170906/120693.html
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أن   اعتبار  التلميذ ومتصلة  الصحية، على  بيئة  من  الصحي مشتقة  التثقيف  عملية 

تقبله   يسهل  وبذلك  ومشاعره،  عواطفه  على  تأثيرها  من  يزيد  ما  حياته  بواقع 

 واستجابته لها.

الصحي  التثقيف  بعملية  أكثر  االهتمام  تستدعي  التي  األسباب  أهم  هذه  كانت 

التعليمية، واآلن ما هي القضايا الصحية التثقيفية التي يجب أن يشتغل    باملؤسسة 

العنصر   عنهافي  اإلجابة  املدرس ي؟سنحاول  باملجتمع  املجال  هذا  في  الفاعلون  حولها 

 املوالي.

الصحي  -سادسا التثقيف  برامج  التعليمي:تتسع  بالحقل  الصحي  التثقيف  مجاالت 

املدرس ي لتشمل العديد من املواضيع الصحية التي قد تختلف من مجتمع مدرس ي إلى  

 :41حتياجات أفراده، والتي يمكن أن نقف على أهمها في ما يليآخر تباعا ال 

الجسم   ❖ بنظافة  توعيته  من  إطارها  في  يدخل  وما  للتلميذ  الشخصية  النظافة 

الصحية   والعادات  واألسنان،  الفم  تنظيف  السيما  وامللبس  والشراب  والطعام 

 السليمة املتعلقة بها. 

، وغيرها  التيتانوسالدفتريا،  التحسيس بأهمية التطعيم ضد األمراض املعدية ك ❖

والعالج   الصحي  كالعزل  األخرى  التوعوية  اإلجراءات  عن  الطفولة فضال  أمراض  من 

 والتعقيم والتطهير وحماية اآلخرين من انتقال العدوى إليهم.    

حيث   ❖ من  للتالميذ،  الغذائي  الوعي  تنمية  خالل  من  ويتم  الغذائي:  الوضع 

الت من  والحماية  والكمية  الباعة  النوعية  وتجنب  الجيد،  املضغ  وأهمية  لوث، 

بأمراض   تعريفهم  إلى  باإلضافة  الغذائية،  للوجبات  الصحية  واملواصفات  الجائلين، 

 سوء التغذية.

املؤسسة   ❖ مستوى  على  واألخطار  الحوادث  لتجنب  والسالمة،  األمن  إرشادات 

 املدرسية. التعليمية وبيئتها املجاورة، والتي تطال حتى أماكن الزيارات والرحالت

 
نجيب  -41 الصدد:  هذا  في  مرجانظر  ص  عالكيالني:  ص  باخطمة:  30-25سابق،  بلقيس  أيضا:  وانظر   ،  «

 الثقافة الصحية مفهومها وسبل تحقيقها 

»https://balkees.wordpress.com:(2015-08-02)تاريخ تصفح املوقع 
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التثقيف حول حماية البيئة املدرسية ونظافتها، بمشاركة التلميذ مع تشجيعه   ❖

 وتقديم الحوافز املعنوية أو غيرها.

الشاملة وأبعادها وأثارها االيجابية،   ❖ املدرسية  الخدمات الصحة  التوعية حول 

ة  ما يجعل منها ممكنة التطبيق عمليا، وخاصة فيما يتعلق بخدمات التطعيم، وصح

 األسنان، والفحص، وخدمات املختبر الدورية...و غيرها.

البدني   ❖ النشاط  ممارسة  غرار  على  الصحي  الحياة  نظام  حول  التلميذ  تثقيف 

األلعاب   في  رغبته  تنمية  خالل  من  صحته  على  املحافظة  في  وأهميته  بانتظام 

اإل  تجنب  مع  عليها،  املتعارف  الصحية  الضوابط  نطاق  في  والترفيه  جهاد  الرياضية، 

 والتوتر بتنظيم ساعات النوم والراحة.   

تدريب التالميذ على اإلسعافات األولية املبسطة مع تحسيسهم بضرورة وأهمية   ❖

 مراجعة الطبيب دون خوف، وتحسين الصورة الكامنة لديهم عن الطبيب والعالج.

توعية التلميذ حول كيفية وأهمية اكتشاف أي انحراف صحي يصيبه من خالل   ❖

على التعبير عن شكواه، وما يشعر به من آالم أو تغيرات غير طبيعية تؤثر  تشجيعه  

 على سالمته الصحية.  

أخرى،   إلى  دراسية  سنة  من  تختلف  قد  التثقيفية،  املجاالت  أولويات  فان  وبالطبع 

على   تطرأ  أحدات ومتغيرات  من  يجد  ملا  وفقا  وتعدل  آخر،  إلى  تعليمي  مستوى  ومن 

س ي وخاصة التالميذ، ومن ثم يصبح سلم أولويات املواضيع  صحة أفراد املجتمع املدر 

للمؤسسة   املجتمعية  للبيئة  والزمني  املكاني  البعد  مكيفا حسب  الصحية  التثقيفية 

 التعليمية. 

الصحي    -سابعا للتثقيف  اإلستراتيجية  املؤسسة  األهداف  في 

املدرسيكثيراعنه التعليمية: للمجتمع  املوجه  الصحي    التختلفأهدافالتثقيف 

للمجتمعبشكلعام، وفي ضوء ما شهدته عملية التثقيف الصحي من عناية في الوسط  

التربوي، وبالنظر إلى التطورات التي عرفتها من حيث التوجه واالهتمامات، كان لزاما  

 أن ترتقي بوصفها أداة فاعلة في دعم الصحة العامة إلى مستوى األهداف التالية:    

التالميذ   ➢ وعي  في تنمية  الحياتية  املشكالت  مواجهة  في  املدرس ي  املجتمع  وأفراد 

 البيئة املدرسية واملحلية ومشاركتهم في إيجاد الحلول املناسبة لها. 
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تزويد التالميذ باملهارات والخبرات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم ومعارفهم   ➢

الصحة،   وتعزيز  املرض  من  للوقاية  الصحي  وتدريبهم على حل  واتجاهاتهم وسلوكهم 

 املشاكل الصحية البسيطة لديهم بطرق ابتكاريه. 

أفراد   ➢ لدى  صحية،  سلوكية  أنماط  إلى  املعروفة  الصحية  الحقائق  ترجمة 

 املجتمع املدرس ي. 

اتخاذ   ➢ عمليات  في  واملشاركة  املبادرة  روح  وإذكاء  النفس  على  االعتماد  تشجيع 

 الل التعبئة للمواد املتاحة. القرارات التي تؤدي إلنجاز البرامج الصحية من خ

تنمية مواهب التلميذ وأفراد املجتمع املدرس ي ورفع كفاءاتهم لضمان مشاركتهم   ➢

 في التنمية الصحية والتخطيط لها. 

السلوكات   ➢ لتعزيز  الصف  داخل  صحية  ومشروعات  بأنشطة  التالميذ  قيام 

ل األطباء  الصف)زيارة  خارج  األنشطة  دور  على  التركيز  السيما  لمدرسة،  الصحية 

تشجع   التي  امليدانية(،  الزيارات  املكتبي،  النشاط  الحائط،  مجلة  املدرسية،  اإلذاعة 

العملية   املنافسة  وإثارة  املتكاملة  الشخصية  وتكوين  واالبتكار  اإلبداع  على  التالميذ 

 بينهم. 

تحفيز األفراد من أجل إقامة عالقات لدعم كل جوانب الرعاية الصحية األولية   ➢

 .42في مجتمعهم 

املساهمة في إثراء وترقية الوظيفة التربوية في املؤسسة التعليمية، بجعلها تقوم   ➢

بدور صحي ريادي تبرز من نتائجه في تصرفات التلميذ وسلوكه، ومن خالله في أسرته 

 واملجتمع. 

املشاكل   ➢ أولويات  تحديد  مع  إعالمية صحية  بثقافة  التعليمية  املؤسسة  تزويد 

 في الواقع الذي يعيش فيه. الصحية والنفسية للتلميذ 

تزويد القائمين بالشؤون الصحية، وال سيما مدرس الثقافة الصحية، وتطوير   ➢

األهداف   تحقيق  على  قادرا  لجعله  وتكوينه  املدرسية،  للمناهج  أساس ي  كمنفذ  دوره 

 وتوليد األنشطة واملهارات املالئمة مع حاجيات البيئة املحلية. 

السلي ➢ الصحي  السلوك  أنماط  لديهم  تحديد  للتالميذ مع تصحيح االنحرافات  م 

 .43لجعلهم قادرين على التكيف مع بيئتهم وتغيراتها 

 
 . 11، ص2007املدرسية، دار أجنادين، عمان، األردن،  ةسالم: الصحرائدة خليل -42
 . 132-131عبد العالي دبلة، فضيلة صدراتي:مرجع سابق، ص ص-43
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بما   ➢ السليمة  والعادات  االتجاهات  وتنمية  الصحية  الثقافة  تفعيل  على  العمل 

يتفق واملرحلة العمرية لألطفال ومستواهم الدراس ي، بهدف الوصول إلى الوضع الذي  

ن استعداد  على  تلميذ  كل  الصحية،  يجعل  اإلرشادات  مع  للتجاوب  وعاطفي  فس ي 

املداومة   بفعل  شعور  بال  تؤدى  عادات  إلى  السليمة  الصحية  املمارسات  وتحويل 

 44والتكرار 

 
 .131-117املرجع نفسه: ص ص-44

 
 مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية  

 وإشكالية بناء الدولة 
 د. صالح دعاس عميور 

 3جامعة قسنطينة-كلية العلوم السياسية 

 
 : امللخص

النقاش           ينته  لم  والتساؤالت  اإلشكاليات  من  العديد  الجزائرية  التحريرية  الثورة  مواثيق  تثير 

سياس ي.    وتوظيف  ومناكفات  خصومات  محل  مازال  منها  الكثير  بل  اآلن،  حد  إلى  حولها  والجدال 

ه املواثيق تحمل في طياتها أي نموذج أو مقاربة للدولة الجزائرية لعل أهمها يتمثل في ما إذا كانت هذ

 املراد بناؤها بعد االستقالل؟.

التحريرية،            للثورة  األساسية  املواثيق  إلى  التطرق  علينا  يجب  كان  التساؤل  هذا  على  ولإلجابة 

املواثيق   هذه  طرابلس.  مؤتمر  ووثيقة  الصومام  وثيقة  نوفمبر،  أول  بيان  ملراحل  وهي  تؤرخ  التي 

قادة   بين  الداخلية  الصراعات  مجملها  في  تعكس  الثورة،  مسار  في  مفصلية   ومنعطفات  حاسمة 

الجزائر   في  يحكم  من  شرعية  وحول  جهة،  من  واإليديولوجية  السياسية  الخيارات  حول  الثورة 

 املستقلة من جهة ثانية. 

التحريرية   الثورة  املفتاحية:  مؤتمر  الكلمات  الصومام،  مؤتمر  نوفمبر،  اول  بيان  الجزائرية، 

 طرابلس،إقامة الدولة، استعادة الدولة

Résumé:  ــ  ـ

 Les chartes de la Révolution algérienne suscitent un bon nombre de 

problématiques et questionnements dont le débat ne semble guère prêt à 

s’apaiser jusqu’à nos jours. A vrai dire, une bonne partie de ces chartes 
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demeure toujours une source de malentendus, d’animosités et 

d’instrumentalisation politique. D’ailleurs la question la plus fondamentale de 

ce débat est la suivante: est-ce que ces chartes contiennent ou pas un modèle 

ou une approche concernant le nouvel Etat algérien qui devait se construire 

après l’indépendance ?  

 Pour apporter une réponse à cette question, il a fallu étudier les 

chartes fondamentales de la Révolution nationale nommément la Déclaration 

du 1er novembre, la Charte de la Soummam et la Charte de Tripoli. Ces 

documents, d’un coté, expriment l’importance de certaines périodes et 

l’ampleur de certains changements dans le parcours de la Révolution et, de 

l’autre, ils reflètent les dissensions internes entre les leaders de la Révolution 

quant aux choix politiques et idéologiques ainsi que la question de la légitimité 

de ceux qui allaient gouverner l’Algérie indépendante. 

 Mots clés: la Révolution algérienne, la Déclaration du 1er novembre, 

le congrès de la Soummam, le congrès de Tripoli, la construction de l’Etat, la 

réappropriation de l’Etat. 

 مقدمة 

الشعب   مسيرة  في  واألساسية  املهمة  املحطات  من  محطة  الجزائرية  الثورة  تاريخ  إن 

مذب على  ونساء  رجال  قدمها  الجسام،  بالتضحيات  املليئة  حتى  الجزائري  الحرية  ح 

التصورات   حولها  وتكثر  كثرت  التي  الدولة  هذه  ودولتها.  استقاللها  األمة  تستعيد 

والتأويالت، بين منكر لكينونتها ابتداء وبين من يقول إنها وليدة االستعمار وبين قائل  

وثورة التحرير ما هي إال أداة الستعادة    ،بأنها دولة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

 دولة، التي حاول االستعمار طمسها وإنكارها. هذه ال

ومحاولة منا إلثراء هذا النقاش وتعميق البحث في أطروحاته الفكرية، ارتأينا أن         

النصوص التأسيسية األولى للدولة   املتواضعة  البحثية  الورقة  نعالج من خالل هذه 

الصعوبة بمكان اإلحاطة  الجزائرية، والتي عرفت تاريخيا بمواثيق الثورة. وملا كان من  

واملعرفية   املنهجية  البحث  موضوع  مقتضيات  إن  كما  والتفاصيل،  األحداث  بكل 

إلى   الباحث  في ثالث محطات يراها مفصلية في مسار الثورة،    التركيز والبحثدفعت 

بل في مسار ومصير الدولة الجزائرية حاضرا ومستقبال. وتتمثل هذه األحداث في: أول  

 . 1962ومؤتمر طرابلس  1956، مؤتمر الصومام  1954نوفمبر
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نوفمبر   اثنين،     1954فأول  سببين  إلى  واألخالقية  واألدبية  التاريخية  أهميته  ترجع 

استمرار    أولهما أي  الجزائري،  الشعب  تاريخ  من  ومتجددة  جديدة  ملرحلة  يؤرخ  انه 

األولى   البدايات  منذ  الجزائري  الشعب  بها  يتشبع  التي  واملقاومة  الرفض  لثقافة 

الحتالل فرنسا للجزائر. أما ثانيهما فيتمثل في أنه  اليوم الذي صدرت فيه أولى وثائق  

تاريخيا عرفت  التي  التحريرية،  الخطوط    الثورة  تضمنت  والتي  نوفمبر  أول  ببيان 

 العريضة ألهداف ومبادئ الثورة .

فكان الهدف األساس ي منه  تقييم    1956أوت    20أما مؤتمر الصومام واملنعقد في          

املرحلة السابقة وإعادة هيكلة الثورة تنظيميا ومؤسساتيا، حتى تستجيب لضرورات  

ومفردات وثيقة مؤتمر الصومام عن تلك التي  املرحلة. وعلى الرغم من اختالف لغة  

يتغير.   لم  الثورة  وأهداف  ملبادئ  العام  التصور  أن  إال  نوفمبر،  أول  بيان  تضمنها 

فان  وفي طرابلس  املقابل،  املستوى  1962مؤتمر  على  ولو  قطيعة  شكل  والذي   ،

إيديولوجية   مسحة  إضفاء  خالل  من  نوفمبر  مبادئ  مع  واإليديولوجي  السياس ي 

 لى خيارات دولة الجزائر ما بعد االستعمار. واضحة ع

 إشكالية الدراسة: 

إن اإلشكالية التي تحاول هذه الدراسة االقتراب من اإلجابة عنها هي: إلى أي  

الدولة   لبناء  ومؤسساتية  قيمية  منظومة  التحريرية  الثورة  وثائق  شكلت  مدى 

 الجزائرية بعد االستقالل؟ 

 التالية: وتتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة  

أول   -1 بيان  واضعو  عمل  التي  التاريخية،  الجزائرية  الدولة  طبيعة  هي  ما 

 نوفمبر على استعادتها بعدما غيبها االستعمار الفرنس ي؟ 

ما هي أهم القرارات واإلجراءات إلي نصت عليها وثيقة مؤتمر الصومام من     -2

 اجل إعادة هيكلة أسس الثورة التحريرية؟ 

طر   -3 مؤتمر  يتوصل  لم  طبيعة  ملاذا  حول  توافقية  صيغة  إيجاد  إلى  ابلس 

إلى خلق استقطاب   السياسية بعد االستقالل، مما أدى  الدولة والخيارات 

 سياس ي حاد وصل إلى حد التقاتل؟
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 فرضية الدراسة: 

 ينطلق الباحث من فرضية أساسية، تتمثل في:

وبا االستمرارية،  وعدم  بالتغير  التحريرية  الثورة  مواثيق  مضامين  تميزت  لتالي " 

 فهي مواثيق إلدارة وتسيير الثورة أكثر منها لبناء الدولة بعد االستقالل"

 

 منهجية الدراسة: 

إن طبيعة املوضوع التاريخية، تستلزم توظيف املنهج التاريخي كأداة بحثية،   

كما   الثورة.  مواثيق  فيها  وضعت  التي  التاريخية،  الظروف  استقراء  من خالل  وذلك 

باملقاربة   لربطه  وذلك  مختزلة؛  بصفة  ولو  املضمون،  تحليل  منهج  الباحث  وظف 

 النقدية التي بني عليها للموضوع.  

 الدراسة: أهمية وهدف 

تكمن أهمية الدراسة في محاولة لقراءة مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية،   

حد   إلى  يصل  قد  الذي  فيه،  املبالغ  التقديس  عن  بعيدا  ومنهجية،  علمية  قراءة 

النفاق، وبعيدا عن التدنيس الذي وصل بالبعض للترويج ملقولة إن "دغول" هو من  

 منح االستقالل للجزائر.

النقاش، حول األهمية  ولذلك فهذ ا املقال هو مساهمة من الباحث إلثراء 

الجزائري،   الثورة وما قدمته للشعب  التاريخية، والسياسية، واإليديولوجية ملواثيق 

التحرير،   ثورة  قادوا  الذين  للرجال  اعترافا  وكذا  واملجتمع؛  الدولة  ملشروع  كأساس 

 ين اخطأوا. والجتهاداتهم السياسية والفكرية، وأين أصابوا، وأ

 حدود الدراسة: 

تمتد حدود الدراسة تاريخ إصدار أول وثيقة للثورة التحريرية، أال وهي بيان  

 . 1962، لتنتهي عند وثيقة مؤتمر طرابلس في 1954أول نوفمبر 

 :األمة–أول نوفمبر واستعادة الدولة   -أوال /
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إسكات    إسرائيل:  "اختالق  عنوان  يحمل  الذي  كتابه  التاريخ  في 

التاريخ   بأن  القائل  اإلسرائيلي  املنظور  تفنيد  ويتالم"على  "كيث  الفلسطيني"،عمل 

إلى   يمتد  والذي  الطويل  اإلسرائيلي  التاريخ  في  قصيرة  مرحلة  إال  هو  ما  الفلسطيني 

آالف السنين، وذلك عن طريق تقديم املنظور البديل نتيجة التحوالت والتبّدالت التي  

األساسا وحركت  يسمى  خلخلت  ما  أنتج  ما  وهذا  القديم،  املنظور  عليها  بني  التي  ت 

 44التحول في املنظور. 

 

للمنظور           قائم على قراءة جديدة  ملنظور جديد،  املنظور يؤسس  في  التحول  هذا 

في  يمثل مرحلة صغيرة  الذي  هو  اإلسرائيلي  التاريخ  إن  مفادها  اإلسرائيلية،  والرؤية 

 ذوره في أعماق التاريخ. التاريخ الفلسطيني الضارب بج

" كتبه  بما  األطروحة  استئناسا  ليفند  جاء  نوفمبر  أول  بيان  فان  ويتالم"،  كيث 

تاريخ جزائري. وهي  أو  أو شعب جزائري  امة   أو  دولة  بعدم وجود  القائلة  الفرنسية 

في  عباس"  "فرحات  غرار  على  الجزائرية  النخب  بعض  حتى  تبنتها  التي  األطروحة 

نضالية؛ حيث أضحت املسلمة التي  اعتنقتها اإلدارة الفرنسية  محطة من محطاته ال

إن   منذ  جاهدة  فرنسا  عملت  لقد  الجزائر.  في  وجودها  وشرعنة  لتبرير  االستعمارية 

وطئت أقدام عسكرها ارض الجزائر على تقزيم ونفي اآلخر الجزائري، وطمس هويته  

حة العنصرية وغير العلمية  وتاريخه. وعليه جاء بيان أول نوفمبر ليرد على هذه األطرو 

الدولة الجزائرية والتأكيد على أن تاريخ   واملنافية للحقيقة والواقع، وذلك باستعادة 

الجزائرية   الدولة  تاريخ  في  عابرة   مرحلة  إال  هو  ما  الجزائر  في  االستعماري  فرنسا 

 الطويل والتليد. 

نوفمبر        أول  الج  1954فبيان  للشعب  نداء  في شكل  من  والذي صيغ  زائري موجه 

االستقالل   على  السياس ي  برنامجه  في  نص  الوطني،  التحرير  لجبهة  العامة  الكتابة 

 :44الوطني بواسطة 

املبادئ    -1    إطار  في  السيادة  االجتماعية ذات  الديمقراطية  الجزائرية  الدولة  إقامة 

 اإلسالمية. 

 إحترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني.  -2 
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ا  نجده  إن  بالعربية،  املكتوبة  نسخته  في  نوفمبر  لبيان  املتأنية  لقراءة 

والقراءة  الجزائرية".  الدولة  إقامة  مصطلح"  الوطني  االستقالل  محور  في  يستعمل 

التحريرية   الثورة  أن  إلى  يشير  بأنه  االستنتاج  إلى  تدفعنا  اإلقامة  ملصطلح  األولية 

ال من  جزائرية  دولة  إقامة  إلى  تهدف  دولة  الجزائرية  هناك  تكن  لم  أنه  أي  عدم، 

وهذا يتقاطع مع األطروحة الفرنسية السالفة الذكر والتي    1954جزائرية قبل سنة  

اندريشارل   غرار"  على  كتاباتهم  في  االستعمارية  املدرسة  عرابوا  مؤرخوها  لها  روج 

املغرب والجزائر،   التي تشمل  الفرنسية،  الشمالية  إفريقيا  إن  الذي يقول"  جوليان" 

ولم ينحصر األمر في املؤرخين وحسب بل  44ونس، ليست لها حالة مدنية دقيقة".وت

 1955امتد إلى السياسيين حيث يصرح " ادغار فور " رئيس الحكومة الفرنسية، سنة 

فالشعب الجزائري "   44متحدثا عن الجزائر "أنها لم تكن أبدا امة وال دولة في التاريخ".

نون الفرنس ي الذي يعطي الجنسية الفرنسية  وذلك بصدور القا 1889ولد فقط سنة 

 44بطريقة آلية، لكل من يولد في الجزائر من أبوين أوربيين". 

في املقابل يمكن أن تكون عبارة "إقامة" تعود على املبادئ اإلسالمية، أي أن   

يجب   وال  للنقاش  أصال  مطروح  غير  التاريخي  وجودها  أو  الجزائرية  الدولة  كينونة 

نما التساؤل يدور حول هوية وطبيعة الدولة الجزائرية، التي ستبنى  التشكيك فيه. وإ

الدولة   أن  حيث  ذلك،  في  فاصال  واضحا  كان  فالبيان  الثورة،  نجاح  بعد  ستقام  أو 

 الجزائرية بعد االستقالل ستقام في إطار املبادئ اإلسالمية. 

ك  الخالفة اإلسالمية؛ والتي  في ظل نظام  انت  فبعدما كانت هوية "عثمانية" 

حاول   الذي  الفرنس ي  االستعمار  جاء  سيادتها؛  خاللها  من  اإلسالمية  األمة  تمارس 

الهوية، وقطعها من جذورها الحضارية التي استنبتت ونمت فيها؛ وذلك   طمس هذه 

بإحالل محلها هوية أخرى، وثقافة أخرى هي ثقافة املستعمر. حيث عمل على إحداث  

لها ألطروحة "الجزائر الفرنسية"؛ ومن ثم  قطيعة تاريخية ومعرفية، ليؤسس من خال

وتفنيد   والحضاري،  السياس ي  املشروع  هذا  لتحطيم  نوفمبر  من  الفاتح  ثورة  جاءت 

فرنسا"،  من  قطعة  "الجزائر  أو  الفرنسية"  "الجزائرية  إلى   44مقولة  الجزائر  وإعادة 

املشروع هذا  حمل  من  اول  وكان  اإلسالمية.  الحضارية   وبيئتها  الطبيعي  هو    مكانها 

على   عمل  من  هو  الفرنس ي  االستعمار  أن  يدرك  كان  الذي  الجزائري،  الشعب  حزب 
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تغييب الدولة الجزائرية، التي كانت قائمة بكل مؤسساتها؛ وبالتالي عمل على استرجاع  

 44. 1830االستقالل الوطني وبعث الدولة الجزائرية املعتدى عليها سنة 

السياق    مقتضيات  مع  التحوالت  وتماشيا  مع  وانسجاما  التاريخي، 

السياس ي  املستوى  على  سواء  الداخلية،  وحتى  واإلقليمية  الدولية    -والتطورات 

املعرفي؛ واتساقا مع املفاهيم واملصطلحات التي  -االستراتيجي أو على املستوى الفكري 

والتجربة   بالخبرة  واملرتبطة  عقود،  ملدة  السياسيين  واملمارسة  الفكر  في  ترسخت 

الدولةاأل  أصبحت  ومحوري  -وروبيتين؛ حيث  أساس ي  فاعل  القومية  الدولة  أو  األمة 

ومعترف بها في القانون والعالقات الدوليين. فمنذ ظهور هذا املفهوم  في أوائل القرن  

الصفة   تغيرت  السياس ي،  التنظيم  أشكال  من  كشكل  أوروبا  في  عشر  التاسع 

تقليديا   وقفا  الدولة  تعد  للدولة"فلم  لألمة  الشخصية  ملكا  أصبحت  بل  للملك؛ 

 44توجدها لتدير حكومتها وتنظيم الخدمة العامة فيها". 

التحريرية    الثورة  أهداف  تخرج  ال  أن  واملوضوعي  الواقعي  من  فكان 

املطالب   بشرعية  الدولي  االعتراف  لكسب  وذلك  السياق،  هذا  عن  الجزائرية 

الطبيعي   حقهم  هو  لالستعمار  محاربة  من  الجزائريون  به  يقوم  ما  وان  الجزائرية، 

بنصها على ضرورة تصفي الدولية،  القوانين  تقره  الذي  ة االستعمار وحق  والشرعي، 

 الشعوب في تقرير مصيرها وإقامة دولها القومية بعيدا عن كل وصاية.  

مصطلح   فنجد  بالفرنسية  املكتوبة  البيان  نسخة  في  يترجم  restaurationوأما  الذي 

وهذا يعني أن الثورة التحريرية ما جاءت إال لكي توصل  44ب"استعادة" أو "استرجاع"

االستعمار الفرنس ي. فالثورة التحريرية ما هي إال  ما قطع وتصلح ما أفسد من طرف  

سنة. وهذا ما    124أداة لبعث واستعادة الدولة الجزائرية، التي ألغيت وعطلت ملدة  

الجزائر   "شخصية  كتابه  في  بلقاسم"  نايت  قاسم  "مولود  الجزائري  العالمة  يؤكده 

قبل   العاملية  وهيبتها  م1830الدولية  بعدد   ذلك  على  يستدل  حيث  االتفاقات  "،  ن 

التي وقعتها الجزائر مع العديد من الدول، على رأسها فرنسا. حيث وقعت الجزائر مع  

قبل   معاهدة    1830فرنسا  املتحدة  الواليات  مع  وعقدت  واتفاقية،  معاهدة  سبعين 

يوم   وصداقة  سنة  1776سبتمبر  5سلم  وذلك  أخريان  معاهدتان  تبعتها   ،1815 

ثماني  1816و انكلترا  عقدت  كما  الجزائر.،  مع  اتفاقية  داللة  44عشرة  يدل  وهذا 

الغزو   قبل  موجودة  كانت  الجزائرية  الدولة  أن  على  قاسم"  "مولود  حسب  واضحة 
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الدولي مما   الدولية واالعتراف  القانونية  بالشخصية  تتمتع  وكانت  للجزائر،  الفرنس ي 

القانون  يكفله  الذي  السيادة  منطق  إلى  استنادا  باستقاللية  التصرف  من    مكنها 

 الدولي.

البيان          التشكيك في نوايا واضعي  الغرض منها  السالفة الذكر لم يكن  القراءة  إن 

الترجمة   أهمية  وهي  وأساسية،  مهمة  تطرح قضية  وإنما  نزاهتهم،  أو  وطنيتهم  في  وال 

وخطورتها على مدلول ومعاني األلفاظ والكلمات ومن تم املصطلحات، بخاصة تلك  

 ويل وتعدد القراءات. املصطلحات القابلة للتأ

إن بيان أول نوفمبر يعبر عن تصور أو إطار نظري يتضمن خطة عمل يتم بمقتضاها  

الحقيقة   في  فهو  املستقلة.  الجزائرية  الدولة  إال    -البيان  -بناء  طياته  في  يحمل  لم 

جاء   األخر  والبعض  قراءة،  من  أكثر  ويحتمل  مطاطي  منها  البعض  عامة،  مبادئ 

مع   وتكيفا  وبخاصة  انسجاما  الجزائري  املجتمع  يعيشها  كان  التي  املرحلة  ضرورات 

طبقته السياسية، فالبيان لم يتضمن إجراءات عملية وتنظيمية وفق خطة مرحلية 

يتم االسترشاد بها في بناء الدولة بعد االستقالل. إذ يمكن اعتباره إطار عمل بإمكانه  

ف األطياف السياسية  في أن يكون انطالقة نحو خلق توافقات مستقبلية بين مختل

 مرحلة الثورة. 

فمبدأ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية في إطار املبادئ اإلسالمية         

تتجاذبها   الثورة، حيث كانت  الجزائرية غداة إعالن  السياسية  للخارطة  انعكاس  هو 

والتيار الالئكي بشقيه    ثالثة أطراف أو تيارات أساسية التيار الوطني،  التيار اإلسالمي

إجراء سياس ي وضعه   أو  املبدأ يعتبر خطوة سياسية  اللبرالي والشيوعي، وعليه فهذا 

اإلقصاء  سياسة  عن  واالبتعاد  الثورة،  حول  وطني  إجماع  لخلق  البيان  كاتبوا 

 واالستعداء.  

كما نص البيان في أهدافه الخارجية على ضرورة تدويل القضية الجزائرية،   

و  واإلسالمي.وتحقيق  العربي  الطبيعي  إطارها  في  إفريقيا  شمال  العنصر   44حدة  هذا 

الوطنية، التي تستبطن قرونا من التشكل   الهوية  الذي يشكل رافدا مهما من روافد 

من   بدءا  بدمائهم،  الجزائريون  شيده  الذي  الحضاري  والتراكم  الثقافي 

معرجا زياد  بن  بطارق  مرورا  الكاهنة  إلى  نسومر    يوغورطاوماسينيسا  فاطمة  على 
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وصوال إلى العربي بن مهيدي ومراد ديدوش ومصطفي بن بولعيد وعميروش وغيرهم  

 كثير. 

 مؤتمر الصومام وإعادة هيكلة أسس الثورة التحريرية: -ثانيا/

في   املنعقد  الصومام  مؤتمر  الثورة    1956أوت    20إن  اندالع  بعد  سنتين  أي 

م  تقييم  منه  األساس ي  الهدف  كان  السنتين  التحريرية،  في  يتحقق  لم  وما  تحقق  ا 

يتماش ى والوضع   تنظيمي ومؤسساتي،  إطار  الثورة وذلك بخلق  املاضيتين، ومأسسة 

الذي أنتجته املواجهة مع االستعمار الفرنس ي واستيعاب العدد الكبير من امللتحقين  

الطلبة الجزائريين  في   الذي  1956ماي19بها، وبخاصة املثقفين بعد انضمام  ، األمر 

الذي  أ املثقف/السياس ي/العسكري  بعد  وهو  الصراع   أبعاد  من  آخرا  بعدا  ضاف 

حاول   الذي  السياس ي/العسكري،  للبعد  إضافة  االستقالل،  مرحلة  غاية  إلى  استمر 

 مؤتمر الصومام الحد من غلوائه ووضع حدود ملجال تحرك كل منهما.  

الجو   مست  القرارات،  من  العديد  على  الصومام  مؤتمر  تمخض  انب  ولقد 

 : 44في  -بخاصة ما تعلق ببناء الدولة –املؤسساتية والهيكلية للثورة؛ لعل أهمها يتمثل 

من   -1 الجزائرية  للثورة  الوطني  املجلس  دائما    17عضوا،    34تكوين  عضوا 

عضوا مساعدا، والذي يعد أعلى جهاز للثورة، يوجه سياستها، ويتخذ  17و

 القرارات املتعلقة بمستقبل البالد.

من  إنشاء   -2 مكونة  والتنفيذ  للتنسيق  عن 44أعضاء،   5لجنة  مسؤولة  وهي 

واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  الثورة  فروع  جميع  وإدارة  توجيه 

أمام   مسؤولة  وهي  أمامها  مسؤولين  القادة  وكل  واإلدارية  واالجتماعية 

 املجلس الوطني للثورة. 

 ج.قرار أولوية السياس ي عل العسكري وأولوية الداخل على الخار  -3

بمثيلتها وثيقة نوفمبر، تظهر    لوثيقة الصومام ومقارنتها  املتأنية  القراءة  إن 

أن املسحة اإليديولوجية والنسق الفكري واملعرفي التي اتسمت بهما سواء من حيث  

املفردات اللغوية املستعملة أو من حيث املصطلحات واملفاهيم املوظفة، هي انعكاس  

مجريات املؤتمر. فأثناء الحديث عن طبيعة الثورة  لتوجهات التيار الذي هيمن على  

إنها معركة وطنية   إنها ثورة منظمة وليست تمردا فوضويا  الوثيقة:"  وأهدافها تقول 
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إنها   دينية،  حربا  وليست  االستعمار،  ينتجه  الذي  الفوضوي  النظام  لهدم  تسعى 

إلقطاع* وهي أخيرا  مسيرة إلى األمام في االتجاه التاريخي لإلنسانية، وليست عودة إلى ا

وليست   واجتماعية،  ديمقراطية  جمهورية  ظل  تحت  جزائرية،  دولة  إلحياء  معركة 

 44نظام ملكي أو ثيوقراطي مندثر". 

واجتماعية"    ديمقراطية  "جمهورية  دينية"،  حربا  "ليست  مثل  املفاهيم  إن 

الي  و"نظام ملكي أو ثيوقراطي"، هي مفاهيم من صميم النسق الفكري واملعرفي الليبر 

والحداثي؛ الذي يحاول أن يؤسس لقطيعة معرفية وتاريخية، مع اإلسالم ومدلوالته  

االجتماعية والسياسية والثقافية؛ فعبارة "إطار املبادئ اإلسالمية" الذي تم تبنيه أو  

استبدالها   تم  وإنما  الصومام،  وثيقة  في  تظهر  لم  نوفمبر  أول  بيان  باألحرى تضمينه 

"إعادة هي  أخرى  احد فقراته    بعبارة  في  امليثاق  اإلسالمي؛ حيث نص  للدين  االعتبار 

وإعادة   العلماء  بجمعية  واإلشادة  العربية  للغة  املكانة  وإرجاع  الفرنسة  على"رفض 

اإلسالمي"'.  للدين  أي   44االعتبار  استبعاد  ضرورة  عن  الحديث  تم  باملقابل  لكن 

ديني نظام"ثيوقراطي"  إلقامة  توجه  أو  يدفعنمحاولة  ما  هذا  عن  .  التساؤل  إلى  ا 

مقررات مؤتمر الصومال هل تتعارض مع بيان أول نوفمبر أم إنها تكملها وال تنفيها؟  

عن   الحديث  إلى  اإلسالمية،  املبادئ  إطار  في  جزائرية  دولة  إقامة  عن  الحديث  فمن 

إعادة االعتبار للدين اإلسالمي؛ وعليه عوض أن تقام الدولة وفق املبادئ اإلسالمية،  

تكو  أن  العكس أي  مستقل حدث  كمتغير  اإلسالمية  واملبادئ  تابع  كمتغير  الدولة  ن 

التابع. فاملؤتمر   الدولة أصبحت متغير مستقل والدين اإلسالمي هو املتغير  أن  وهو 

سياس ي   صراع  خلق  كما  وتساؤل"  شك   " محل  الجزائر  وانتماء  هوية  مسألة  وضع 

العربية القومية  تيار  هي  تيارات  ثالث  بين  والتيار    وإيديولوجي  اإلسالمي  والتيار 

الحداثي، وهذا انعكاس ملا كان سائد عامليا في مرحلة الحرب الباردة؛ حيث  -العلماني

واإلسالمي   العروبي  القومي  التيار  مع  مواجهة  في  والليبرالي  الرأسمالي  الغرب  كان 

 والتيار الشيوعي، وإن كان بدرجات متفاوتة. 

وإعا  السياسية  الرؤية  في  التحول  التي  هذا  الثورة  فلسفة  في  النظر  دة 

مصداقية   في  التشكيك  إلى  املجاهدين  من  بالعديد  نوفمبردفعت  أول  بيان  احتواها 

مؤتمر الصومام وبأنه انحراف عن بيان أول نوفمبر.ولم يتوقف األمر عند ذلك، بل  

إياه مؤتمرا   الثورة  برفض مقررات مؤتمر الصومام، معتبرين  العديد من قادة  قام 
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وغير شرعي، وقراراته ال تتناقض فقط مع بيان نوفمبر بل أكثر من ذلك فلقد  باطال  

كانت ضد البيان وما جاء فيه. حيث يقول"عمار بن عودة" :"أن قادة الوالية الثانية  

نوفمبر   أول  بيان  في  جاء  ملا  مخالفة  جاءت  ألنها  الصومام،  مؤتمر  قرارات  رفضوا 

للدولة1954 الالئكي  الطابع  على  وركزت  استرجاع    ،  بعد  بناؤها  املراد  الجزائرية 

لكن املفارقة أن "عمار بن عودة"* الذي ينتقد مؤتمر الصومام،   44السيادة الوطنية".

الذين   مزهودي"  و"ابراهيم  اوعمران"*  "عمار  جانب  إلى  الثالثة  األعضاء  احد  كان 

 44أرسلتهم لجنة التنفيذ والتنسيق إلى تونس لشرح نتائج مؤتمر الصومام.

اإلجراءات السياسية والتنظيمية املتخذة على غرار "أولوية الداخل على    أما

الخارج" و"أولوية السياس ي على العسكري" فقد أثارت العديد من الجداالت الفكرية  

ووالءات   استقطبات  عنها  نتجت  صراعات  إلى  تحولت  التي  السياسية  واالختالفات 

الد من  الثورة  تفجير  إلى  تؤدي  أن  كادت  اعتبرهما  عصبوية،  املبدآن  فهذان  اخل. 

املناطق    بعض  في  مسلحة  مواجهات  نشوب  أدى  مما  "اقصائيين"  مبدأين  البعض 

 44كادت أن تتحول إلى مواجهات شاملة بين أنصار مؤتمر الصومام ومعارضيه. 

أن   حاول  رمضان"*  عبان  السياس ي"  القائد  ورائه  ومن  الصومام  فمؤتمر 

هة طغيان النزعة العسكرية ومؤيدو القوة الصلبة يعيد االعتبار للسياسة أو في مواج

مؤتمر   غاية  الى  للثورة  األولى  السنوات  في  العسكري  الجناح  فهيمنة  فرنسا.  لهزيمة 

الصومام،هو تطور تاريخي وموضوعي وامتداد للتيار للجناح االستقاللي داخل حركة  

اجهة فرنسا،  انتصار الحريات الديمقراطية والذي كان يؤمن بالحل العسكري في مو 

في   السرية  املنظمة  داخل  تربى  الذي  الجناح  التحرير    1949ذلك  جبهة  إلى  وصوال 

 44الوطني التي فجرت الثورة.

ومؤيديه   رمضان"  "عبان  تيار  انتهجه  الذي  السياس ي  السلوك  هذا  أن  إال 

اعتبر  علي كافي"*  الذي  "الذين عرفوا تاريخيا باملركزيين، رأى فيه البعض ومن بينهم،  

األول   هدفه  "كان  الخارج،  على  والداخل  العسكري  على  السياس ي  أولوية  قرار  أن 

الوطني،   التحرير  جيش  طليعتهم  وفي  الحقيقيين  الثوريين  على  القضاء  واألخير 

يسعى   التيار  هذا  كان  قائال"  أردف  ثم  املعتدلين".  ومساملة  التفاوض  فكرة  وتكريس 

يارات، وبالتالي العودة بالثورة تدريجيا إلى  الستقطاب ساسة محترفين من مختلف الت

 44الكفاح املسلح ومواصلة طريق التفاوض".
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مجموعة     أعضاء  احد  عودة"  بن  "عمارة  العقيد  التاريخية،    22وبدوره 

العمل   لخوض  مؤهلة  كانت  التي  الوطنية،  الحركة  داخل  تيارين  وجود  عن  يتحدث 

رافضا   األساس  من  كان  والذي  فرنسا،  مع  املسالم  التيار  عليه  أطلق  تيار  الثوري، 

تيار املتحمس للثورة والذي  للثورة أو تأجيلها كان يقوده  "بن يوسف ين خدة"*، وال

 44الذين كانوا في الجبل وهم ثالثة عشر.  44كان اغلب أعضائه من املنظمة السرية،

خالل          من  والقيادة،  السلطة  قضية  في  فصله  من  وبالرغم  الصومام  فمؤتمر 

إال  44، حصره للسلطة في يد السياسيين وحصره للقيادة للداخل على حساب الخارج

ص  لبداية  أرخ  االشكال  أنه  مختلف  اتخذ  الجزائر  في  السلطة  على  سياس ي  راع 

دفعت   الخارج  على  الداخل  أولوية  مبدأ  فتكريس  اآلن.  إلى  مستمرا  زال  ما  والصور، 

بلة"   بن  أحمد   " بين  نشوب صراع  إلى  أدى  مما  قراراته،  رفض  الى  الخارجي  "بالوفد 

الزعماء الخمسة،    22فرنسا في    من طرف  44و"عبان رمضان" إنتهى باختطاف طائرة 

بين  1956.44أكتوبر   أخر  صراعا  فجر  فقد  العسكري  على  السياس ي  أولوية  أما 

وبين   جهة  من  السياسيين  رأس  على  رمضان"  "عبان  بين  والعسكريين،  السياسيين 

 على رأس العسكريين من جهة ثانية. 44بالباءات الثالث،

سنة    رمضان"  "عبان  إغتيال  من  الرغم  الصراع  1957وعلى  أن  إال  بين  ، 

بين   أكبر  وبشدة  الصراع  احتدم  حيث  الالعبون؛  تغير  وإن  حتى  إستمر،  الطرفين 

بزعامة "فرحات   44القيادة العامة لألركان بقيادة "هواري بومدين"* والحكومة املؤقتة

بأزمة   إلى ما عرف  الصراع  أدى هذا  عباس"* و"بن يوسف بن خدة" من بعده، وقد 

 44في أتون حرب أهلية ال تحمد عقباها. التي كادت أن تدخل الجزائر  1962صيف

تقييما           قرارات  من  تضمنته  وما  الصومام  وثيقة  تقييم  أن  على  التأكيد  ويبقى 

فيها   انعقد  التي  املرحلة  وضرورات  التاريخي  السياق  عن  يخرج  أال  يجب  موضوعيا، 

العديد من القضايا املصيرية، والفصل   اتخاذ قرارا ت حاسمة في  فيها  املؤتمر.فعدم 

الواقع   ومقتضيات  داخلها  القوى  وموازين  الثورة  ضرورات  فرضته  نهائية  بصفة 

لوثيقة   االستراتيجي  الطابع  يبرز كذلك  الجزائري، كما  للشعب  السياس ي واالجتماعي 

للشعب   موجهة  تكن  لم  املؤتمر  فقرارات  نوفمبر،  أول  بيان  غرار  على  الصومام 

والسياس  الفكرية  أطيافه  بمختلف  كذلك  الجزائري  موجه  كان  وإنما  وحسب  ية، 

للمجتمع   وكذا  االستعمارية  ولفرنسا  الجزائر  في  املقيمين  واليهود  للفرنسيين 
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منطلقات  44الدولي. من  يفعلوا ذلك  "لم  الصومام  مؤتمر  نتائج  عارضوا  من  فأغلبية 

بالجري   يتعلق  بعضها  شخصية  بإغراض  مدفوعين  فقط  كانوا  لكنهم  إيديولوجية، 

 44ها األخر ناتج عن االنحياز ألشخاص دون التمعن في املوضوع". وراء السلطة وبعض 

التي    واملؤسسات  الصومام،  مؤتمر  في  املتخذة  اإلجراءات  من  الرغم  وعلى 

لبناء   الفعلي  التأسيس  لبداية  أولى  لبنة  تكون  أن  يمكن  كان  والتي  عنه،  إنبثقت 

مقررا أن  غير  املستقلة،  الجزائرية  للدولة  ومستقر  دائم  عليها  مؤسساتي  تهغلب 

الحاضن   مع  وعالقته  الداخل  من  الثورة  تنظيم  إلى  الهادف  والتقني  اآلني  الطابع 

العدو   مع  املعركة  إدارة  واستمرار  لكيفية  كان  كما  جغرافيا،  وهيكلتها  الشعبي 

 الفرنس ي القسط األوفر في مقرراته.  

 يحكم: مؤتمر طرابلس بين االستقطاب اإليديولوجي وشرعية من  -ثالثا/

ليبيا من    في   انعقد  الذي  إلى    27مؤتمر طرابلس   1962جوان سنة    5ماي 

واملجتمع   الدولة  ملشروع  العريضة  الخطوط  خالله  من  حدد  برنامج،  فيه  طرح 

لبناء   وتصور  برؤية  جاءت  املؤتمر  هذا  فمقررات  االستعمار،  نهاية  بعد  الجزائري 

في النقاط عما طرح   الكثير من  في  يختلف   يتخذ    الدولة  لم  الذي  نوفمبر  أول  بيان 

 كمرجعية تمثل نوع من التراكم املعرفي والسياس ي واألخالقي. 

فمؤتمر طرابلس الذي حضره بعض من القيادات السياسية والعسكرية للثورة،         

للجزائر   السياس ي واالجتماعي واالقتصادي  النظام  معالم  برنامجا حدد  فيه  ناقشوا 

"بم  عرف  والذي  نقطتين  املستقلة  إلى  فيه  التطرق  تم  والذي  طرابلس"  يثاق 

 :44أساسيتين 

 دراسة مشروع برنامج حزب جبهة التحرير الوطني.  -1

 تعيين أعضاء املكتب السياس ي لجبهة التحرير الوطني.  -2

والذي   الوطني،  التحرير  جبهة  برنامج  مشروع  في  واملتمثلة  األولى  للنقطة  فبالنسبة 

ب الواحد، تم املوافقة واملصادقة عليه بإجماع  تمحور حول الخيار االشتراكي والحز 

على الرغم من أن املجتمعين في طرابلس لم يكن يجمعهم اي   44الحاضرين في املؤتمر. 

االقتصادية   والتوجهات  السياسية  االختيارات  حول  لالنسجام  موضوعي   " رابط 
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وبخا  السياسية  واملدارس  التيارات  يضم جميع  املؤتمر  كان  صة  واالجتماعية، حيث 

 44الذين توغلوا داخل صفوف الثورة بطرق انتهازية".

ومؤتمر          نوفمبر  أول  بيان  في  جاء  بما  مقارنة  طرابلس  مؤتمر  به  جاء  ما  إن 

بيان   كان  بعدما  الدولة  لبناء  كأساس  االشتراكي  الخيار  كرس  أنه  نجد  الصومام، 

والدو  اإلسالمية،  املبادئ  إطار  في  الدولة  بناء  على  نص  قد  الديمقراطية  نوفمبر  لة 

االجتماعية تحولت إلى دولة يهيمن فيها حزب واحد على الحياة السياسية،االجتماعية  

واالقتصادية والثقافية أال وهو حزب جبهة التحرير الوطني. حيث لم يتخذ بيان أول  

 نوفمبر كمرجعية أساسية للخيارات السياسية واالقتصادية.

ت  تم  التي  االشتراكية  عن  فاإليديولوجية  عبارة  طرابلس،  مؤتمر  في  بنيها 

إيديولوجية هجينة لها العديد من املخرجات سواء على مستوى الخطاب السياس ي،  

السياسية، وهذا ما تأكد في مرحلة االستقالل، حيث يجد    أو على مستوى املمارسة 

املتتبع للشأن السياس ي الجزائري نفسه في حيرة من أمره  فالعديد من األسئلة تدور  

الجزائري  بر  التطبيق  إزاء  أو  الجزائر؟  في  االشتراكية  تطبيق  إزاء  هو  هل  أسه. 

لالشتراكية ؟ أو االشتراكية الجزائرية؟ ألنه في الوقت الذي كنا نهاجم فيه "اإلمبريالية  

العديد من دول املعسكر   التجارية تتم مع  وأذنابها"، كانت نسبة كبيرة من تعامالتنا 

سا. فما كان مكرس في القوانين واملواثيق وما كان يقدم في الرأسمالي وعلى رأسها فرن

 الخطابات السياسية ال يعكس في الكثير من جوانبه الواقع العملي واملمارساتي. 

هذا التناقض املوجود بين ما هو مكرس في النصوص، وبين ما هو مكرس في  

اآلن   -الواقع إلى حد  مازال مستمرا  الق  -والذي  إلى  تقديري  في  اإلرتجالية،  راجع  رارات 

التي تتخذ بطريقة متسرعة وإستعجالية، دون النظر في العواقب واملأالت؛ بل أغلبية  

الكبرى   فالخيارات  الضيقة.  الشخصية  املصلحة  وتقدير  للمزاج  خاضعة  القرارات 

مؤتمر   مرتكزات  أهم  احد  كان  الذي  واملجتمع،  الدولة  مشروع  غرار  على  واملصيرية 

له من نتائج خطيرة على طبيعة الدولة ونوعية الفرد الجزائري    الصومام، بما سيكون 

في مرحلة االستقالل، لم يحظ باملناقشة الكافية والعميقة؛ بل "تمت املصادقة عليه  

بسرعة كبيرة  دون مناقشة، إذ لم يغير منه حرف واحد، حيث تم تجاوز هذه الوثيقة  

 44وسهولة وحتى إهمال". 
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مجتمع ومشروع دولة مناقض في كثير من األحيان،  فلقد تم تطبيق مشروع   

ملشروع املجتمع والدولة الذي حمله بيان نوفمبر، وذلك من خالل التناقض الواضح  

الثورة،   مواثيق  في  املضمنة  النص"  "إيديولوجية  عباس"  "محمد  يسميه  ما  بين 

النخبة، ممارسات  في  املسجلة"  الفعل  ب  و"إيديولوجية  الحكم  على  عد  التي سيطرت 

 44مؤتمر طرابلس.

والتي حكمت    -فالنخبة التي حسمت الصراع لصالحها بعد مؤتمر طرابلس، 

تعاملت بطريقة انتقائية مع النموذج السوفيتي لالشتراكية،    -الجزائر بعد االستقالل

املركزية   الواحد،  الحزب  في  املتمثلة  السياس ي  التنظيم  باليات  احتفظت  حيث 

ا  -والديمقراطية  في    -لشعبويةالديمقراطية  املتمثلة  االقتصادي  التنظيم  وآليات 

أنه بإمكانها انتهاج اشتراكية علمية خالية    -أي النخبة-التخطيط، وذلك اعتقادا منها

من عناصر الثقافة الغربية، وبخاصة ما يعادي الدين، ال سيما اإللحاد حتى تتوافق  

 44مع املجتمع الجزائري واملعتقدات اإلسالمية. 

يخ  فيما  شكل  أما  والذي  السياس ي،  املكتب  أعضاء  انتخاب  عملية  ص 

العديد من الصراعات والنزاعات، وجعل   الثاني في أجندة املؤتمر؛ فقد فجر  املحور 

الخالفات العميقة والجوهرية التي كانت كامنة ومستترة أثناء مسار الثورة تطفو على  

السالح   استعمال  حد  إلى  وصلت  عداوات،  إلى  تحولت  وقد  مواجهات  السطح؛  في 

املبادئ؛   حساب  على  للذات  واالنتصار  الزعامة  حب  عن"  ناتج  كله  ذلك  عسكرية، 

 44والتسابق نحو السلطة الذي شكل الحافز العميق، لدى كل األطراف الفاعلة".

فمسالة الحكم وشرعيته كانت لها األولوية على ما عداها من قضايا حيث   

الثو  ملجلس  السابق  هارون"العضو  "على  الوطني  يقول  التحرير  "جبهة  التحريرية  رة 

، لم يسبق لها وإن حددت شكل الدولة  1962ماي    27إلى غاية   1954منذ أول نوفمبر  

تحت  إال  ديمقراطية    املستقبلية  ثورة  أو  اجتماعية  ديمقراطية  جمهورية  عبارة 

 44شعبية".

وعليه فإن وثيقة مؤتمر طرابلس مثلها مثل وثيقة بيان أول نوفمبر ووثيقة   

واملفاهيم،    -الصومام، املستعملة،  اللغة  مفردات  في  معهما  اختلفت  وإن  حتى 

على   هيمنت  التي  للنخبة،  واإليديولوجي  الفكري  التوجه  عن  املعبرة  واملصطلحات 
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لم تطرح تصورا معينا لبناء الدولة واملجتمع بعد االستقالل، وذلك ناتج عن   -املؤتمر

جسيد هذه الغاية على ارض الواقع. فهي  غياب إستراتيجية واضحة يتم بمقتضاها ت

لالستمرارية.   كبديل  القطيعة  تبنت  الدائم،  حساب  على  واملؤقت  اآلني  مع  تعاملت 

مشاربهم،   كانت  أيا  للمنافسين  واالستبعاد  اإلقصاء  ثقافة  كذلك  عكست  كما 

اإلجماع   بذور  تحمل  نوفمبر  بيان  ثقافة  كانت  بعدما  اإليديولوجية،  وتوجهاتهم 

 والتوافق. 

 خاتمة

وأبعادها           والنفسية  الحضارية  وخصوصيتها  بتفردها  الجزائرية  الثورة  إن 

ضد   قامت  التي  العالم،  مستوى  على  الثورات  أبرز  من  تعتبر  والدولية،  اإلقليمية 
التي   الثورة  أشكاله وأدواته، هذه  الظلم واالستعباد والتسلط االستعماري بمختلف 

عادة الدولة الجزائرية التي حطمها االستعمار  كان من أبرز أهدافها وذروة سنامها است

 سنة. 132الفرنس ي بعد احتالله للجزائر ملدة 
الدولة          ملاهية  العريضة  والخطوط  األساسية  املبادئ  تكريس  من  الرغم  وعلى 

املوجهة   املواثيق  أن  بنائها،إال  أدوات  إحدى  التحريرية  الثورة  تعتبر  التي  الجزائرية 
ال للعمل  وميثاق  والضابطة  الصومام  وميثاق  نوفمبر  أول  بيان  أهمها  ومن  ثوري 

طرابلس لم تتحدث عن اإلجراءات واآلليات التي يتم بها بناء هذه الدولة أو الكيفية  

التي يتحدد بها شكلها  وطبيعة النظام السياس ي الذي ينسجم مع واقع ونفسية الفرد  
 الجزائري. 

ا        يمكن  أعاله،  املذكورة  وإدارة  فاملواثيق  الثورة  لتسيير  وآليات  أدوات  عتبارها 

وطني   إجماع  لخلق  كوسيلة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  االستعمار  مع  الحرب 
وتوافقات حول أهداف الثورة، ورسالة عقالنية بعيدة عن التطرف والتشدد لتفادي  

املواثيق  تلك  إن  كما  الفترة.  تلك  في  الدولي  النظام  على  املهيمنة  القوى  مع    التصادم 
قادة  بين  واإليديولوجي  السياس ي  التنافس  مستوى  جوانبها  من  الكثير  في  عكست 

الثورة التحريرية، ذلك التنافس الذي حسم لصالح التيار اليساري الثوري املتمركز  

في   عروبية   قومية  بمسحة  االشتراكية  اإليديولوجية  معتنقا  الوطني،  البعد  حول 
 مؤتمر طرابلس.

 بوالخطا  المغربي  االحتجاج 

 السوسيولوجي
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 الرامي  إيمان

 الرباط –جامعة محمد الخامس 

 ملخص:  

بالفضاء   الجماعي  االحتجاج  لظاهرة  سوسيولوجي  فهم  تقديم  الى  الدراسة  هذه  خالل  من  نسعى 

،كما   التقليدية  املشروعية  ألنماط  تجاوز  انه  على  منه  كبير  في جزء  يظهر  الذي  املغربي،  العمومي 

ابراز   السياسية  نحاول  السلطة  بين  العالقة  في  حدث  انتقال  عن  كتعبير  االحتجاجية  املمارسة 

 والفاعل االجتماعي.

املفتاحية   –التغيير    -السلطة / الدولة  -الفاعل االجتماعي  -الفضاء العمومي  -االحتجاج:الكلمات 

 املشروعية. 

Abstract 

Through this study, we seek to provide a sociological understanding of the 

phenomenon of mass protest in the Moroccan public space, which appears in 

large part as transcending the patterns of traditional legitimacy, as we try to 

highlight the protest practice as an expression of an eventual transition in the 

relationship between political power and Social actor 

key words; 

Protest - public space - social actor - power / state - change - legitimacy. 

 

 مقدمة عامة  

أكثر   شهدت السنوات األخيرة تناميا ملحوظا ألشكال وصيغ االحتجاج باملغرب، ففي 

الحت مناسبة  على    من  فعل  كرد  الرافض  فعلها  تمارس  وهي  االحتجاجية  الحركات 

ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية من طرف الدولة أو  

 غيرها.       

فقد أفصح االحتجاج في أحد جوانبه عن وجود اختالالت داخل املجتمع، خاصة على  

'' بترسيخه  والدولة  األخير  هذا  بين  العالقة  الدولة  مستوى  لسلطة  مضادة  لسلطة" 

أن   يؤكد  ما  وهو  التوجيه.  أو  الضبط  على  األخيرة  هذه  قدرة  كثيرة  أحيانا  تتجاوز 

على   للضغط  كممارسة  حينا  يتراءى  إذ  صعوبات،  عدة  يطرح  مغربيا  االحتجاج 

أو   االحتقان  عن  للتنفيس  كممارسة  أخرى  أحيانا  ويظهر  إلحراجها،  أو  السلطة 

ر  ولو  الحسابات  املوجبة  لتصفية  األوضاع  عن  مسؤولون  أنهم  يفترض  من  مع  مزيا 

لالحتجاج.وهو ما ينبئ بتوافر وعي جماعي يمتلك ما يلزم من النضج  في اختيار سبل   
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املغرب   يشهده  ولعلما  لها.  مستدامة  حلول  إيجاد  على  والعمل  مشكالته  مواجهة 

يشكل حدثا    اليوم، وعلى غير قليل من األصعدة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات

املجتمع   بنية  في  متجذرا  واقعا  االحتجاج  من  جعل  املقاييس.  بكل  سوسيولوجيا 

املغربي، ألسباب اختلفت سياقاتها. يتعلق األمر بعوامل كثيرة ومركبة تنهل من نفس  

''بول   ألطرحة  وفقا  املجتمع   كما   الدولة  عليهما  تقوم  اللذان  والتركيب  الهجانة 

           باسكون''.              

يفرض علينا الحديث عن االحتجاج اليوم، في ضوء ما يجري في مجتمعنا املحلي من  

انتفاضات ومواجهات متنوعة األشكال، الوقوف على ما يرافق هذا األخير كممارسة  

وسلوك من ثمثالث، انتقاال من مستوى صناعة العنف، إلى ظاهرة  استغالل الفضاء 

جاجية جديدة أمال في صياغة غد أفضل ووضع عقد  العام اعتمادا على أشكال احت 

 اجتماعي وسياس ي جديد.         

وصيغ وأشكال  ممارسات  من  يستتبعه  وما  االحتجاج  يصبح  املعنى  عرف    -وبهذا  في 

النظرة »...أن    -هذه  اعتبار  على  املعرفية  الحاجة  تفرضها  أكاديمية  علمية  ضرورة 

يضطرون قد  أوضاعهم  بدراسة  يقومون  ال  بأخطائها    الذين  إنتاجها،  إلعادة 

 44وسلبياتها". 

 وتتمحور هذه الدراسة حول اإلشكالية التالية:    

خضم  في  وهو  املغربي  السياس ي  النظام  يقدمها  جديدة  إمكانية  هو  هل  االحتجاج، 

 التحول من نظام مغلق إلى آخر مفتوح؟ 

املتفرعة عنه   األسئلة  الفهم في ضوء  إمكانية توسيع مجاالت  وتمنحنا هذ االشكالية 

 وهي:                 

هل اإلمكانية االحتجاجية تعبير عن انتقال حدث في العالقة بين السلطة السياسية  

املشروعية   أنماط  زوال  على  قاطع  دليل  هو  االحتجاج  أن  أم  االجتماعي؟   والفاعل 

التقاليد والطقوس واملرجع العرفي والزعامات الرمزية(؟ وكيف  )  لكامنةفيالتقليدية ا

حق   له  الجميع  أن  بحكم  طبيعي  وهو  الحالية  في صيغته  االحتجاج  مع  التعامل  تم 

الظاهرة   مع  التعاطي  يتم  كيف  أخرى  بصيغة  العمومي؟  املجال  في  مبدئيا  املشاركة 

ها  اإلمكانية االحتجاجية التي يقدماالحتجاجية باملغرب من طرف الدولة؟ وما سقف  
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اليوم  املغربي  السياس ي  رهان  النظام  يفتح  أن  االحتجاج  استطاع  هل  وباملقابل  ؟ 

تخترق   واجتماعية  سياسية  ظاهرة  االحتجاج  أضحى  هل  وعليه  العمومي؟  الفضاء 

يلزم من   ما  الصاعد  املغربي؟ وهل يمتلك هذا املجتمع االحتجاجي  العمومي  الفضاء 

لبل في  وسائل  األقل  على  تستجيب  لديمقراطية  يؤسس  جديد  اجتماعي  ميثاق  ورة 

 الفترة الراهنة للشروط الدنيا لالختيارات الليبرالية االجتماعية؟                                  

تجاه   االجتماعية  التحوالت  على  الوقوف  هو  الدراسة  هذه  من  باألساس  مايهمنا  إن 

كظا العام  الفضاء  في  يحتضنها  االحتجاج  الذي  العام  املجتمع  وعلى  متنامية،  هرة 

ونمط   نوع  على  واقعة  إ،وكذا  أن  الثابت  من  بات  إذ  واألساسية.  العامة  شكالياته 

واقتصادية   اجتماعية  بأطر  املحكومة  أبعاده  تتداخل  لواقع  نتاج  هي  االحتجاج 

املجتمع   ينخر  الذي  والتأزم  االختناق  طبيعة  وتلخص  تكشف  وثقافية  وسياسية 

التحوالت   ملشكل  املستمرة  املقاومة  عوامل  ثقل  من  يعاني  الزال  كمجال  املغربي 

اختناقات   رصد  إلى  تهدف  الدراسة  هذه  أن  وجليا  واضحا  يبدو  تم  ومن  املتسارعة، 

من   باعتبارها واحدة  املعاشة  املوضوعية  الحياة  في مشاكل  النقدي  والتأمل  الواقع، 

على   املطروحة  االجتماعية  املشاكل  قناعة    أهم  من  منطلقين  حقاللسوسيولوجيا. 

راسخة أنه أن األوان لتفسير األسئلة التي يثيرها االحتجاج  وفقا للطرح "البورديوي"،  

وذلك بدراسة هذه الظاهرة عن قرب وبشكل هادئ لتحديد مالها وما عليها، اعتمادا  

الدراسا ماسجلته  أن  صادق  اعتقاد  هناك  مادام  انتقادي  ال  نقدي  منهج  ت  على 

السوسيولوجية حول هذه الواقعة قديما وحديثا، ال يشكل في واقع األمر سوى جزء  

من الحقيقة، أما الجزء اآلخر، أو الوجه الثاني، فهو الذي يشكل املسكوت عنه، وهو  

 الذي تم إقباره تحت ركام هائل من املغالطات تجابه به في كل حين.

 

 

 مفهوم الحركات االجتماعية :  -

الحرك العديد من لقد غدت  به  انشغلت  للدرس والتحليل،  االجتماعية موضوعا  ات 

الحقول املعرفية، إذبرز في كتابات الجغرافيين واملؤرخين والسياسيين وعلماء النفس  

الظاهرة.وقد   التعاطي مع هذه  رافق  الذي  االلتباس  تأكد من خالل  كما  واالجتماع، 
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التي البد منها حتى يتسنى لفعل  قدم هذا الجدل املعرفي عددا من العناصر األساسية  

 االحتجاج االنتقال من املستوى العرض ي إلى مستوى الحركة االجتماعية ونجملها في: 

واعية،    إرادة  املشاركين،  من  محددة،مجموعة  بأهداف  مقصودة  منظمة  جهود 

 سياسات، أوضاع، تغيير، مكونات فكرية محركة، ووسائل تعبئة.

البيومي غانم" في سياق تعرضه للحركات االجتماعية  وذات العناصر حددها "إبراهيم  

تغيير   بهدف  املواطنين  من  مجموعة  يبذلها  التي  املنظمة  الجهود  "بتلك  إياها  واصفا 

األوضاع، أو السياسات، أو الهياكل القائمة لنكون أكثر اقترابا من القيم العليا التي  

 . 44تؤمن بها الحركة" 

هربرتبلومر) معه  تماهى  ما  الحركة    (H. Bulmer وهو  أن  على  تأكيده  خالل  من 

االجتماعية   العالقات  طابع  تغيير  إلى  الرامي  الجماعي  الجهد  هي"ذلك  االجتماعية 

نظام   إقامة  تستهدف  منها مشاريع جماعية  مايجعل  في مجتمع معين، وهو  املستقرة 

السائد والرغبة في إقامة   النمط  إلى إحساس بعدم الرضا عن  جديد للحياة وتستند 

التغيير  44ير" نسق مغا بفعل  مرتبطا  اجتماعية يظل  املؤسس ألي حركة  "فالشرط   ،

النظام   وصيرورة  لبنية  عابرة  تكون  ال  بطريقة  يلحق  الزمان  في  "كتحول  املستمر"، 

 44االجتماعي، ملعرفة ما يعدل أو يحول مجرى تاريخها". 

روش ي كي  لدى  يحضر  التغيير  عنصر  عن  التنظيم"  Guy Rocher)وفضال  " شرط   )

مهيكل  كمح تنظيم   " االجتماعية  الحركات  أن  مبرزا  سابقه،  عن  أهمية  يقل  ال  دد 

 .44ومحدد، له هدف علني يكمن في جمع بعض األفراد للدفاع عن قضايا محددة " 

هدف كل حركة اجتماعية، في كل مكان وزمان إحداث التغيير، ولتحقيق ذلك البد  

جهة، وجعلها مشروعا متمايزا عن  لها من " االستمرارية" إلسباغ املشروعية عليها من  

ليس وظيفة –غيره من املشاريع األخرى املشتركة معها في الهدف نفسه من جهة ثانية. 

هنا   أما    –التمايز  االجتماعية،  الحركة  وجود  الوجود:  تبرر  أن  بل  التعدد،  تبرر  أن 

شازل   فرانسوا  عليه  يلح  ما  وهذا  الوجود.  لذلك  حاصل  تحصيل  فهو  التعدد 

(François Chuzel  معتبرا أن الحركة االجتماعية  " فعل جماعي لالحتجاج يهدف إلى )

والسياسية"  االجتماعية  البنيتين  في  التغيير  منظمة  44إحداث  جهودا   " يهم  فاألمر   ،

وجود   وقبلها  املجتمع.  في  التغيير  مقاومة  أو  التغيير  بهدف  الناس  من  عدد  يبذلها 
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حولها   تحقق  ومعايير  قيم  تؤطرها  "جماعة  اإلجماع  من  تصبح   44نوع  املعنى  وبهذا   .

الحركة االجتماعية  قوة توازن ضرورية لها إستراتيجية مسطرة تستمد شرعيتها من  

محض   رؤية  بغير  فالحراك  السياسية   الحاجة  عن  لها، فضال  االجتماعية  الحاجة 

 تنفيس للضغط .

على   تقدوبناء  مقص مما  جماعية  جهودا   " يهم  األمر  أن  جليا  يبدو  لهم  ،  ألفراد  ودة 

أهداف محددة يسعون إلى تحقيقها بمقاربة جماعية، وان األمر يتصل أيضا بوجود  

ومعايير مقبولة اجتماعيا ومن املمكن أن يتحقق بصددها نوع من اإلجماع في شكل  

غالبيتها   في  االجتماعية  الحركات  تتميز  كما  نسبي.  تعاطف  أو  مطلق  وتأييد  تضامن 

لألعض  الواعية  من  باإلرادة  معينة  درجة  بداهة  يفترض  التغيير  أن  اعتبار  على  اء، 

التنظيم كخاصية   أدنى من  إلى وجود حد  الوعي بالحاجات واملطالب، هذا باإلضافة 

 .44مميزة للحركات االجتماعية "

 سيرورة االحتجاج في املغرب املعاصر  -

في   يشتغل  املغربي؟ كيف  املجتمع  في  نفسه  االحتجاجي عن  الفعل  يعبر  مجال  كيف 

باملغرب فعل ممأسس؟  مركب" وتفاعالت مستمرة؟ هل االحتجاج  " يعرف حركيات 

 وكيف يتم التعاطي مع االحتجاج؟ 

تعبر   وسياسية،  اجتماعية  من حركية  اليوم  املغرب  يعيشه  ما  يطرحها  كبرى  أسئلة 

على   وبناء  االحتجاج.  من صيغ  وغيرها  واالعتصامات،  واملظاهرات،  اإلضرابات،  عنها 

ال حول  هذه  الدراسة  هذه  منه  انطلقت  الذي  االشكالية  على  ولإلجابة  تساؤالت، 

 مسألة النموذج االحتجاجي املغربي يمكن تقديم تصورين في هذا الصدد:                                                            

ال تسعينيات  من  األول  الهزيع  منذ  باملغرب  االحتجاج  انتقال  األول:  قرن  التصور 

املاض ي من نمط االحتجاج الصدامي مع أجهزة السلطة، نسجل ذلك مع تمرد عدي  

الريف  44اوبيهي  وانتفاضة  حركة  195844،  وانتفاضة  196544مارس    23،   ،20  

التي اندلعت على إثر االضطرابات   198444، باإلضافة إلى انتفاضة يناير198144يونيو

انتف ثم  اإلسالمي،  الحركي  املد  واتساع  دجنبر  الجماعية  التظاهر  199044اضة  إلى   ،

        السلمي. ومن املعطيات املفسرة لذلك عنصرين:                                                                                    
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من   - التسعينيات  أوائل  املغربي  السياس ي  النظام  بنية  تغير  األول:  التصور 

إل  تقليدية  بنية  ذو  مغلق  كنتيجة  نظام  وذلك  التدريجي،  االنفتاح  طور  في  نظام  ى 

املعسكر االشتراكي، وبالتالي خلخلة قواعد   انهيار  التي أسفر عنها  املرحلية  للتحوالت 

 املجال السياس ي املغربي.  

التي   - املدني،  املجتمع  لتنظيمات  األولى  الشرارة  انطالق  الثاني:  التصور 

السياس ي   النظام  وجعلت  نفسها  العمومي،  فرضت  النقاش  دوائر  في  بها  يقبل 

والسماح لها بالتظاهر السلمي بالفضاء العام العتبار املمارسة السياسية فيه تجري  

بدايةالتحرر   العصرية.وبالتالي  واملشاركة  التمثيل  عالقة  من  –بمقتض ى  بنوع  ولو 

الحقوقية    –االحتشام املنظمات  ظهور  عن  التقليدي، فضال  السياس ي  املوروث  من 

 44املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان في أواخر الثمانينيات(. )ك

وفي إطار إعادة رسم خريطة املشهد السياس ي، أصبح الفضاء العمومي، مجاال ينتمي  

إلى الحق العام وتمتلك فيه سائر قوى املجتمع حيزا معترفا به، مكفوال بقوة القانون،  

ا والتنظيمات  السياس ي  النظام  بين  التوافق  بقوة  الحق  أو  حيازة  وبالتالي  لحقوقية، 

 املشروع في التعبير.  

عالقته  في  املغربي  السياس ي  النظام  في  والتراجع  التقدم  مظاهر  بعض  ولقياس 

االحتجاج،   مع  منا النوعية  مستوى    صال  على  التاريخي  التحقيب  من  نوع  انجاز  من 

في مغرب   بنظيرتها  العشرين، ومقارنتها  القرن  التي عرفها مغرب  الكبرى  االحتجاجات 

القرن الواحد والعشرين، أمال في تقديم إجابة موضوعية لشكل ومضمون االحتجاج  

 باملغرب.                              

،  199044إلى    1956جاج باملغرب، منذ االستقالل عام  في مضمار تحقيب تاريخ االحت

ماالت   تحديد  في  األساسية  املفاصل  شكلت  احتجاجية  محطات  أمام  أنفسنا  نجد 

املغرب الالحق، واملحطات تلك  الثابت فيها هو النزوع نحو التحرر من إكراه السلطة  

 املخزنية، واملتغير هو االحتجاج.  

القر  في  السياس ي  النظام  كان  إلى لقد  النظام  إلعادة  كقوة  نفسه  يطرح  العشرين  ن 

الحقل االجتماعي، عبر احتواء الفوض ى واالرتجاج للوصول في النهاية إلى ما يضمن له  
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نفوذه  وتعميق  سيطرته  بسط  حول  متمحورا  انشغاله  كان  لهذا  والتجذر.  البقاء 

                                                                     لتقوية مكانته، والتقعيد إلعادة إنتاج نفس الرموز واألوضاع.         

إن حقال بهذه النوعية من البنى السياسية التي يحضر فيها املجال السياس ي كملكية  

املجتمع   قوى  سائر  تمتلكه  عمومي  كمجال  ال  الحاكمة،  والنخبة  للسلطة  خاصة 

مختل طور  وتدشين  االحتجاج،  إلنتاج  مؤهال  املتبادل،  سيكون  الحذر  سمته:  ف 

الخاصة   االحتجاجية  صيغه  العشرين  القرن  مغرب  جرب  فقد  العنيف.  والصدام 

وفقا لشروط عصره، وبالشكل الذي استوجبته تلك الفترة، عبر االحتجاج العلني في  

طبعته   االنتخابية،  املناسبات  وفي  جرائدها،  عبر  أو  السياسية  األحزاب  مقرات 

واملحاكمات املتتالية التي لم تتوقف طيلة الفترة الفاصلة بين    املصادرات واالعتقاالت 

السكان...(،    1973و 1961 انتفاضات  النقابية، اإلضرابات،  التنظيمات  )احتجاجات 

سياسات   وتنامي  االستثناء"،  "حالة  بإعالن  السياسية  الحياة  تعطل  جانب  إلى 

االجتماعية.    التنمية  وضرب  العام،  القطاع  وتفكيك  انفجرت  الخوصصة  وانفجار 

، اغتيال املهدي بن  1965أحداث عنف خالل وعقب )االحتجاجات التالميذية سنة  

يوم   السنة  نفس  في  في    29بركة  املتمثل   السبعينيات  في  السري  الحراك  أكتوبر، 

في  1973مارس    3أحداث   العسكريين  االنقالبين  عن  عالوة   16و  1971يوليو    10، 

يناير    24ل "االتحاد الوطني لطلبة املغرب" في    ، حظر النشاط القانوني1972غشت  

ابريل  1973 إضرابات  وإضراب  1979،  الثمانينيات،  في  املدن  انتفاضة    ،

األمني  1990ديسمبر14 الهجوم  عن  ناهيك  واملحاكمات،  اإلدارية  األحزاب  تناسل   ،

املاركس ي   اليسار  تنظيمات  على  ،   -الشامل  السياسية   44اللينيني...(  الحياة    لتشهد 

التعديالت   ضد  الوطنية  املعارضة  تصويت  حدة  زادها  جدا،   صعبة  لحظات 

في   املشاركة  عن  بوعبيد  الرحيم  وعبد  إبراهيم،  هللا  عبد  واعتذار  الدستورية، 

السري   االحتجاج  مورس  املقابل  وفي  الثاني.  الحسن  عليهما  عرضها  التي  الحكومة 

العمومية، وبين األبيات    داخل مراحيض الكليات واملدارس، وعلى جدران املؤسسات 

شكري  ملحمد  الحافي  )الخبز  والروايات  عبد  44الشعرية،  لصاحبها  أبواب  سبعة   ،

الغيوان 44الكريم غالب  الحال،   44، وعبر فضاء األغنية،  كأغاني مجموعة ناس  )أهل 

السيف البتار، مهمومة، غير خذوني...( التي كانت مرآة تعكس أحوال املجتمع الذي  

 اثين الشتات والتصدع.  كان يرزخ تحت بر 
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بعيدا عن   فترة صراع حاد  املرحلة،  بالذكر، مثلث هذه  أخيرة جديرة  وبقيت مسألة 

الفضاء العام، إذ أمام ضراوة االحتجاجات لم يتم تسجيل سعي أي منها إلى احتالل  

االحتجاج،   وممارسات  الحكم  بنى  في  الحضور  يزال شديد  ما  التقليد  كان  "الشارع" 

ماي )عيد العمال( الذي كان  فيه االحتجاج مرادفا  للفضاء العام، إلى    باستثناء فاتح

)القضية   املحلي  القطر  عن  الخارجة  العربية  القضايا  مع  التضامن  لحظات  جانب 

ماي   فبراير1990الفلسطينية  العراق  مع  التضامن  مسيرة  االحتفال  1991،  وكذا   )

املكسيك   )مونديال  الرياضية  باإلنجازات  تقديم  1986العرض ي  القصوى  والغاية   .)

 44مجتمع كامل األوصاف. 

غير أنه في أواسط تسعينيات القرن املاض ي بدأت االحتجاجات تعرف طريقها للفضاء 

واالجتماعية   السياسية  األصعدة  على  والنتائج  الفوائد  عظيم  لذلك  العمومي،وكان 

باال  املفقودة  الناس  ثقة  بناء  إعادة  في  إجمالها  يمكن  التي  كآلية  والنفسية  حتجاج 

ممكنة لتغيير أوضاعهم والسير بها نحو األحسن، ونهج يمكن اعتماده ملخاطبة نخبة  

املجتمع   وقوى  واملعارضة،  والنقابات،  الحقوقية،  املنظمات  نهضت  وقد  حاكمة، 

 املدني في هذا اإلطار بأدوار مهمة.

 مدخل للفضاء العمومي:  -

أداة أهم  االجتماعية  العلوم  في  املفاهيم  العامية    تعتبر  من  ظاهرة  أي  لنقل  معرفية 

مفهوم   بتحديد  سنقوم  وعليه  السوسيولوجية،  اإلجرائية  العلمية  إلى  االجتماعية 

العام كمجال   44الفضاء  وثانيا  املدني،  املجتمع  تطورات  فهم  في  مهم  كمصطلح  أوال 

الفردي   االغتراب  تضم  وساحة  االجتماعية،  التمثالث  بين  والتفاعلية  للتعددية 

 والجماعي. 

وروما   أثينا  عرفت  بحيث  العمومي،  الفضاء  مفهوم  أصل  اإلغريقية  الحقبة  تعد 

الفضاء مالمح  رسمت  ثقافية  وتجمعات  فلسفية  في   نقاشات  نشأ  الذي  العمومي 

التعريف  18القرن   ابتعد تحديدها للمجال العمومي عن  ، فساحة أغورا في اليونان 

العمراني ليصل إلى مستوى مفاهيمي أكثر تجريدا ينهل من االستقاللية الذاتية للفرد 

في منأى عن هيمنة الدولة، جاعال من أشكال التعبير عن الرفض وإعالن االحتجاج  

ك له.  من  خاصية  أخرى  بأقطار  أيضا  كانت حاضرة  املجالية  املمارسة  أن سيرورة  ما 
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العمومية   الحديقة  من  بكل  لندن،   املوقع Hyde parkضمنها  اعتبرت  والتي   ،

وسبل   الحرية  إلى  بالدعوة  املحتجين  وتجمعات  الحاشدة  للمظاهرات  التقليدي 

طابعها املتحرك  التي تجمع العامة من الناس ب  panthéomالعيش، إضافة إلى ساحة  

 االحتجاجات.  واملرن الذي يضم مجموعة من

استمرت تمظهرات الفضاء العمومي في املجتمعات الغربية الحديثة، فحسب األملاني   

في    (Y-Habermas) يورغنهابرماس العمومي  الفضاء  لتشكل  األولى  البدايات  كانت 

-نسا.  والفضاء العام   نهاية القرن السابع عشر في إنجلترا والقرن الثامن عشر في فر 

الهابرماس ي   املمارسة  -باملعنى  لتأطير  السياس ي  الفعل  فيه  يتداخل  الذي  امللتقى  هو 

الرأي   يكسب  دعائي  بشكل  طابالسياسية  الفعل    عالعام  على  القائم  العمومية، 

والفعل   الفعل  رد  يحكم  معيار  العمومية  تصبح  وبذلك  األفراد،  بين  التواصلي 

 مع قضايا الشأن العام  التي تخضع بدورها لهذا املعيار.اإلنساني في تعاطيه 

تطرق هابرماس للعالقـات االجتماعيـة والسياسية في أوروبا الغربية منذ القرن الثامن  

في   هاما  دورا  البورجوازية  الطبقة  أسسته  الـذي  العام  املجال  لعب  حيث  عشر، 

سو  العام،  نظيره  نحو  الخاص  الفضاء  من  التدريجي  مستوى  االنتقال  على  اء 

وأم  العمومية  أواألركولوجية  الفاعلين،  والتقاء  التجمع  الطبيعة     اكن  مستوى 

خضع  وقد  الجماهير  طرف  من  الكتب  إنتاج  عملية  ظهور  عرفت  التي  الثقافية 

االجتماعية   الحياة  نمطية  على  أثر  لهذا  كان  مما  الطبقية،  للتراتبية  استهالكها 

  وسيع الفضاء العمومي بشكل يستجيب تطلب  توالعالقات بين الناس، الش يء الذي  

الفتتاحية املناقشات واملناظرات، لتطرح القضايا السياسية بشكل بعيد عن املنطق  

"منطق   اقتصاديا  أكان  الجهاز  منطق  يهيمن  ال  أخر  ''بمعنى  االقتصادي،  اإلداري 

" بالفرنسية  يدعى  ما  أو  الدولة"  "منطق  بيروقراطيا  أو  ".  Raison d’Etatالسوق" 

الديمقراطية   تتحول  ال  بالسياسة حتى  االهتمام  بعث  في  العام  الرأي  يساهم  وحيث 

فراغ   إلى  العمومي  الفضاء  يتحول  وال  السياسة  تغادر  ال  وحتى  تكنوقراطية،  إلى 

 44عمومي''. 

الظروف   حول   أساس ي  سؤال  من  هبرماس  ينطلق  العام  للفضاء  تعريفه  في 

دي حول قضايا الشأن العام؟، ليجيب عنه  االجتماعية التي تسمح بحوار عقالني نق

بأن الحوار والنقاش يتأسس على مبدأ عقالنية التفكير بهدف فتح سجال نقدي يتيح  
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وفقا لتصوره ''حلبة  الفضاء العمومي   ل ما يجعإمكانية تكوين رأي عام موضوعي. وهو 

ايا التي  تدور فيها املساجالت، وتتشكل فيها اآلراء واملواقف حول القض   للنقاش العام

وهمومهم''.  الناس  اهتمامات  باملكانة   44تجسد  يقول   هبرماس  جعل  الذي  الش يء 

في الفكر السياس ي املعاصر، باعتباره مجال  االرتكازية التي حظي بها الفضاء العمومي  

مطاطي وإطار للجغرافية العقلية للفرد. ليصير وفقا لهذا املعنى خطة ترمي لتحديث  

من  انطالقا  الذهني  بنوعيه    الفعل  الثقافي  الصراع  وتقبل  املغاير  على  االنفتاح 

الداخلي والخارجي، مما يتيح فرصة التعبير عن الرأي اآلخر أو نقد األوضاع القائمة.   

السوق   بين  االجتماعية  التفاعالت  مجموع  هو  العمومي  الفضاء  شديد  وباختصار 

فريزر) نانس ي  إلى  يورغن  ومن  املدني.  واملجتمع  حاولت   Nancy Frazeوالدولة  التي   )

األخير   هذا  بأن  معتبرة  الهابرماس ي  الطرح  مخرجات  على  العام  للفضاء  نظريتها  بناء 

أضحى متجاوزا، نظرا لدينامية إيقاع عالم اليوم الذي يعرف أحداث وتغيرات تضفي  

مستجدات العالقة التفاعلية التي تحدد طبيعة الفعل اإلنساني وفقا للزمان واملكان  

اشيا مع مستجدات الحركة االجتماعية الجديدة وطابعها العابر لألوطان.  الراهن، تم 

وهو ما يلح على ضرورة فضاء عمومي  بديل للفضاء البورجوازي نظرا للتحوالت التي  

"العام   معها  أصبح  والسياسية  واأليديولوجية  والعقلية  الفكرية  النماذج  طالت  

السيكولوجي، للتفريغ  وفضاء  استراتيجيا  الوظائف    "موردا  من  مجموعة  على  بناءا 

املعاصر املجتمع  في  واقعي  كمعطى  أو  علمي  كمفهوم  سواء  يؤديها،  ما    .التي  وهو 

الحامل   الديمقراطي"  الربيع  استقبلت"  التي  العربية  املجتمعات  في  اليوم  نلمسه 

لبراديغم تغيير أنماط االحتجاج ومجاالت طرحها. إذ كان للفضاء العام حضور قوي 

رة االحتجاجية التي عرفتها بعض الدول العربية، والتي عرفت انفالتا من قيد  في الظاه

باقتحام   املطالبة  على  لتتجرأ  الحكومية...(  املؤسسات  )األحزاب،  اإليديولوجية، 

لجميع   السياسية  املشاركة  يضمن  محدود،  وغير  مكشوف  كمجال  العام،  الفضاء 

لرفعأصواتهاوالتعبيرعناحتياج املجتمعية  األمر  الفئات  هو  كما  تماما   اتهاومطالبها. 

 بالنسبة للمجتمع املغربي  الذي يعيش على أثير إعادة هيكلة  املجالي باملد االحتجاجي.

ومفهومالفضاءالعموميأيضامناملفاهيمذاتالبعداالستراتيجيضمنهذااملقتربنظرالعالقت 

إذيضعهماصلبسيرورةتشكلمجتمعمدنيحقيقي،   والدولة،  هالجدليةبحقاللسلطة 
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فضاءات   إطار  في  العمومية  النقاشات  مأسسة  على  يعمل  الذي  النسيج  يحدد 

 44عمومية منظمة تنمو فيها الكفايات املتعلقة باملواطنة والطابع الفردي.

التصديق   أجل  من  للتداول  األساس  املبدأ  إقامة  هو  لهبرماس  بالنسبة  األساس ي  إن 

مع   يتماهى  ال  كمجال  العمومي  الفضاء  في  القيم  فصول  على  ولتتبع  املادي.  الواقع 

عالقة الفضاء العام باالحتجاج نطرح السؤال:هل هناك إمكانية لبناء فضاء عمومي 

ما سنعمل على   التي سجلناها سابقا ؟ وهو  التجارب  أنقاض إخفاقات  باملغرب على 

 االقتراب من بعض آفاقه . 

 االحتجاج وصراع الفضاء العمومي :

منتصف   في  أخرى  مستجدات  كظاهرة  ظهرت  االحتجاج  دخول  وهي  التسعينيات، 

التنظيم   مرحلة  إلى  واملجال  اإلنسان  تاريخ  كتابة  وإعادة  التغيير  هدفها  هيكلية 

الذي أحكمته السلطة على   الحصار  إلى تكسير  التطورات  أدت هذه  والسلمية. وقد 

كان   أخرى  احتجاجات  التحول  هذا  رافقت  وقد  كما  السابقة،  املراحل  في  املجتمع 

محطات  للم وفي  مناسبة،  من  أكثر  وفي  والقرى،  املدن  مختلف  في  معها  موعد  غرب 

 .44متفرقة من عقد التسعينيات وبداية األلفية الثالثة بأشكال ومضامين متنوعة 

وال يخامرنا الشك بأن هذه اللحظات االحتجاجية إن عبرت عن عمق األزمة البنيوية،  

حد أوجهها، فإنها تكشف في جانب آخر  واالختالالت التي تعتري الجسم التنموي في أ

الرئيس ي   العاملي والتي كان عنوانها  السياس ي  الخطاب  يقدمها  بات  التي  اإلمكانية  عن 

على   أجريت  التي  التعديالت  كانت  فيها  البداية  نقطة  اإلنسان"،  "الدمقرطة وحقوق 

العام   في  النصوص  1996الدستور  من  كثير  في  إصالحات  املذكرة   44بإدخال  بعد 

شتركة ألحزاب الكتلة في نفس السنة وقبلها مذكرة حزب االستقالل وحزب االتحاد  امل

، في حين كان األوج  بتعيين زعيم االتحاد االشتراكي وزيرا في 1991االشتراكي في اكتوبر

عن  1998مارس   وسيترتب  جديد.  عهد  ميالد  على  قوي  مؤشر  بمثابة  اعتبر  ما  وهو 

السياس  اإلصالح  انطالق مسلسل  إلى ذلك  امللكية  دفع  الذي  البالد  في  والدستوري  ي 

أوضاع   تحسين  وبالتالي  السياس ي،  التدبير  في  جديدة  آليات  على  االنفتاح  قبول 

املجلس   تشكيل  اإلنسان،  حقوق  وزارة  بإحداث  اإلنسان:  وحقوق  العامة  الحريات 

االستشاري لحقوق اإلنسان مع تأمين عضوية منظمات حقوق اإلنسان األهلية فيه،  
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احترام حرية التعبير والصحافة، إلغاء الظهائر املقيدة للحقوق والحريات، العفو عن  

 44سجناء الرأي، تطوير الحقوق املدنية . 

أسلوب االحتجاج   في  تغير  مالذي  للتساؤل:  مبررا واضحا  لنا  يوفر  كل ذلك صحيح، 

بها هذا املحو  ر في على طول هذه السنوات؟ واحد من األسئلة العميقة التي ينهجس 

 محاولة جادة الستجالء الثابت واملتحول في مسار االحتجاج املغربي. 

)املناقشة البرملانية مللتمس الرقابة( إلى التكليف الرسمي للكاتب األول  1990منذ ربيع  

فبراير   في  التناوب  حكومة  بتشكيل  اليوسفي  الرحمان  عبد  االشتراكي  لالتحاد 

بنية النظام السياس ي املغربي بشكل متنام   ، حصلت تحوالت بالغة األهمية في 199844

متصل وغير مسبوق ،أهمه خروج املعتقلين اليساريين السابقين إلى العلن لالحتجاج  

حول مخلفات املاض ي السياس ي في شكل تواصلي جديد، أصبح بعض املنفيين وزراء  

خيرة  في الحكومة بعدما تم االعتراف رسميا بالدستور رغم محدودية صالحيات هذه األ 

تاريخ   عن  الكتابة  الحكومي،  االئتالف  سلطة  عن  خارجة  سيادة  وزارات  لوجود 

)الزنزانة رقم   احمد املرزوقي  10االعتقال  تازمامارت:  44لصاحبها  إلى  الصخيرات  ، من 

الرايس...( ملحمد  الجحيم  إلى  وإياب  ذهاب  أمام  44تذكرة  وقفات  تنظيم  عن  ، فضال 

تازمامارت السابقة  السرية  وأخيرا  املعتقالت  شريف...،  موالي  درب  مكونة،  قلعة   ،

املخزن   رجاالت  أشد  جعل  ما  وهو  االعتراف  بمبدأ  مشمولة  السياسية  الحياة  باتت 

البخاري  شهادة  القمعي)  ماضيه  عن  يكتبون  الخلطي...(. 44والء  رسائل  كانت  44،  وإن 

أنه إال  كافية،  غير  والتشريعات  واملواثيق  القوانين  من  الهائلة  الترسانة  تمثل  هذه  ا 

 طفرة نوعية في تطور الحياة السياسية في املغرب.

إليها   القوة والقمع فحسب، بل تنضاف  بأجهزة  السياس ي ال تكون  النظام  بنى  تقوية 

الشرعية االجتماعية الداخلية، والتي تعني إشباع حاجات فئات واسعة من املجتمع،  

التطور الديمقراطي. ومن أبرز سمات  وإدماجها عبر التمثيل واملشاركة والعمل بخيار  

ندرج   البالد  في  االحتجاجية  للمسألة  النظام  مقاربة  في  امللموسة  املكتسبات 

وقضايا  االثني،  التنوع  كقضايا  والثقافية  االجتماعية  باألبعاد  االحتجاجاتاملوصولة 

الهوية   بمطلب  املرتبطة  األمازيغية  مثال  والسياسة.  الدين  بين  والعالقة  التي  الهوية، 

االحتجاجي  للسلوك  آخر  املساجد  44وجها  من  الذين خرجوا  اإلسالميين  ، وتظاهرات 

إلى   امتد  بل  الحدود  االحتجاج اإلسالمي عند هذه  يقف  ،ولم  الواضح  االحتجاج  إلى 
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العدالة   حزب  خالل  من  مورست  السياسية   واملساجالت  الفكرية  املناظرات 

املؤسسات  في  حضور  وله  منظم  كهيكل  من    والتنمية،  خطابه  يؤسس  السياسية، 

دعوي   كذراع  والتوحيد  )اإلصالح  سياس ي  حرج  كل  من  يحرره  الذي  الدعوة  موقع 

للعدالة والتنمية( وهو مالم يكن يسمح به في لحظات ماضية. إلى جانب كل هذا كانت  

املرأة بحقوق   تمتيع  )تعديل مدونة األحوال الشخصية،  هناك مطالبات حقوقية ب 

التي طا التعبير عن مطالب اجتماعية  أوفر...(  العام من أجل  لبت بالحق في الفضاء 

استعمال   "إستراتيجية  ميالد  على  أشر  ما  وهو  التأجيل،  تقبل  ال  وسياسيةملحة  

العامة   الحريات  ظهير  ينظمه  كحق  العام"   في  1958.44الشارع  نعاين  أصبحنا  إذ 

ف املتظاهرين في الفعل االحتجاجي القائم، توسعا ملحوظا يتجسد في استقطاب أال 

أمام   لنجدنا  العامة.  القضايا  في  للتداول  فضاء  أصبحت  التي  العمومية،  الساحات 

مايظهر أن   التفاعل واإلقناع، وهو  في  أكثر جدة  صور جديدة من االحتجاج واليات 

الحقل   ينعش  أن  بإمكانه  الذي  الوحيد  الفاعل  هي  تعد  لم  السياسية  األحزاب 

. وبالتالي خلق دينامية اجتماعية وسياسية أصبح فيها  السياس ي بنقاشاته وصراعاته

دمقرطة   سيرورة  في  محوريا  فاعال  الحقوقية  الفعاليات  ومختلف  املدني  املجتمع 

 تشمل املجتمع والدولة على حد سواء.

بعض   في  مفاعيله  سرت  الذي  التغيير  هذا  أن  على  نشدد  أن  السياق  هذا  في  يهمنا 

األعوام   في  الدولة  في: مفاصل  نجملها  عديدة  ملعطيات  كاستجابة  جاء  قد  األخيرة، 

في   املعارضة  دور  الدولي(،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  )توصيات  الدولي  الضغط 

التغيير   بضرورة  النظام  وعي  باملغرب،  السياس ي  التطور  قلب  في  الدمقرطة  جعل 

سياساته    االجتماعي والسياس ي والحد من احتكار السلطة والقمع إلى جانب تكييف  

 مع املتغيرات العاملية، تعاظم الديمقراطية وحقوق اإلنسان على الصعيد الكوني.

النظام   التطور االجتماعي والسياس ي لدى  تلك كانت بداية أولى، لتحول كبير في وعي 

املغربي. وهو تحول صاحبه تغيير  في مالمح الصراع الذي انضاف إليه فاعلون جدد  

 مازيغيون، النساء...( .، أ44، حقوقيون 44)إسالميون 

العام في املغرب، قد استفادوا   البيان أن الذين دشنوا إستراتيجية الفضاء  غني عن 

الدولية   للتحوالت  السياس ي  واألثر  والحريات،  الحقوق  على  التدريجي  االنفتاح  من  

على النظام  املغربي، والذي أصبح معه االحتجاج ضرورة لتحقيق التوازن املطلوب في 
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ة السياسية واملجتمعية بصفة عامة. في حين مورس االحتجاج في صيغته األولى  الحيا

 44في جو من الفراغ الحقوقي في نسيج النظام السياس ي. 

على  الوقوف  إلى  املغرب،  في  والسلطة  السياسة  لبنى  السابق  التحليل  يقودنا سياق 

النهاية من تسليط44تجربة "هيئة اإلنصاف واملصالحة". الضوء على   لعلنا نتمكن في 

الجاري في املغرب. دون أن يعني ذلك أننا نتوخى   السياس ي  التحول  حدود ومحدودية 

محاولة   اليتجاوز  العمل  هذا  في  مسعانا  أن  ذلك  التحوالت،  بهذه  الشاملة   اإلحاطة 

سنجرب   ذلك  ومع  االحتجاجي  الفعل  تؤطر  التي  الكبرى  الجدليات  على  اليد  وضع 

 لدينا من معلومات ونتائج تحليل.  التفكير فيها في ضوء ما توفر

 تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة: من الصراع إلى االحتواء   

السياس ي   التاريخ  كتابة  إعادة  تجربة  كانت  العشرين،  القرن  نهاية  مشارف  على 

ومن   ضرورية،  سياسية  ومهمة  تاريخية،  حاجة  بوصفها  األولى  مراحلها  في  املعاصر 

ملراجعة: تصفية ملفات املاض ي، والتقعيد لعهد جديد،   جملة ماكان في أولويات تلك ا

 السلطة واملجتمع.  -واالعتراف بأخطاء كانت سبب عدم الثقة  بين الدولة  

أتت   والتي  واملصالحة"،  اإلنصاف  "هيئة  أمثل على ذلك من تشكيل  دليل  من  وليس 

امللك   لتعبير   وفقا  والجالدين  الضحايا  بين  الجميل  الصفح  إلعالن  نفسه    تمهيدا 

، واستشراف بؤر املستقبل كما جاء على لسان عبد العزيز بلفقيه  44محمد السادس 

 44منسق تقرير الخمسينية. 

القمع ملف  فتح  بداية  جعلت    مع  جديدة  مسارب  انفتحت  الهيئة،  على  وعرضه 

على   دليل  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  إقرار  هل  وهو:  العريض  بالبند  يطرح  السؤال 

 تغير حصل في بنية النظام السياس ي املغربي؟.  

على األقل ذلك ما يبدو ومرد ذلك أوال: إلى إدارة الهيئة من طرف الضحايا أنفسهم،  

برنامج  استقرار  الرصاص،    وثانيا  حقبة  ارث  تصفية  مركزيين،  مفصلين  على  الهيئة 

إليهم    للضحايا، واالستماع  العلني  االعتراف  السياسية من خالل  الحقبة  تلك  وإدانة 

على   ذلك  وعرض  السرية  واالختطافات  االعتقاالت  معاناة  عن  دالة  صورا  مقدمين 

بتاريخ   األو   2004ديسمبر  22و  21املغاربة  الجلستين  بث  القناة  من خالل  على  ليتين 

األولى.  حبلى   44الوطنية  كانت  حقبة  حقائق  إدراك  من  الوطني  العام  الرأي  ليتمكن 
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السياسة من   بتأسيس  الوطنية  السياسية  الحياة  باألحداث، وبالتالي تصويب مسار 

مدخل االعتراف وتحمل مسؤولية ما وقع،  إلى جانب ما تضمنه ذلك من نقد مباشر  

 44سيرتها الذاتية.  لخيارات السلطة  وتصحيح

دشنت هذه املبادرة مسارا تصالحيا غير مسبوق في التاريخ الحديث للدولة املغربية،  

والشيلي إفريقيا  جنوب  تجارب  املغرب  يشبه  ال  ذلك  التي  44وفي  األسباب  باعتبار   ،

الباب،  44دفعت كال منها إلعادة فتح املاض ي.  التجاهل في هذا  التي ال تقبل  والحقيقة 

كيات النظام املغربي. لسنا نجادل في اختالف النظر بايجابية إلى رصيد  هي تغير سلو 

مظاهرا   نلحظ  أن  يمكننا  لكن  املنصرمة،  القليلة  األعوام  في  املحققة  املكتسبات 

إعادة   من  مختلفة  أوجها  نتبين  وأن  فعلها،  رد  وطرق  السلطة  مقاربات  في  متجددة 

ن املبكر الذهاب إلى قول ذلك ألن  إنتاج التقاطب بين التقليد والتحديث. ومع ذلك م 

"الحاضر   أن  علمنا  إذا  خصوصا  الرهانات  كل  على  مفتوحة  الزالت  هذه  دراستنا 

االستمرارية   عناصر  ثناياه  بين  يحمل  ذاته  الوقت  وفي  التحول  مظاهر  يشهد 

وبخاصة إذا وضعنا في   44والتواصل التي تتجلى رموزها في بعض الرموز واملؤسسات". 

مالمح   املطالبة  الحسبان  عدم  على  حرصت  والتي  للهيئة،  العام  التوجه  في  التوافق 

بالقانون   تتعلق  لحسابات  أسماءهم  ذكر  وعدم  الرصاص  سنوات  جناة  بمقاضاة 

 44الداخلي املنظم لعملها ومشروعها، مكتفية بمبدأ املصالحة وجبر الضرر. 

 الحركات االجتماعية الجديدة واالحتجاج حول السياسات العامة -

 االحتجاج على البطالة  )حالة األطر العليا املعطلة(  نموذج 

في تحليل السلوك االحتجاجي لحركة حاملي الشواهد العليا، يالحظ أنها عمدت منذ  

اليوم   إلى  التسعينيات  في منتصف  التأسيس  العام، منذ  إلى احتالل الفضاء  البداية 

لألط  األربع  الوطنية  "باملجموعات  تسمى  كبرى  حركة  أصبحت  العليا  حيث  ر 

الطعام،  44املعطلة". عن  واإلضراب  كاالعتصام،  عديدة  احتجاجية  أشكال  مختبرة 

مباشر   وإحراج  والحزبية،  العمومية  البنايات  واقتحام  الجماعي،  باالنتحار  والتهديد 

افتقاره   أيضا رغم  الشعارات  ليشمل  اكبر  نحو  واألفق على  املدى  هذا  اتسع  للدولة. 

نه "مشهد احتجاجي في طور التحول يبحث عن ذاته، من  إ44للحد األدنى من التنظيم.  

 44خالل تكسير ذاته وإعادة إنتاجها وفق الثابت واملتغير محليا". 
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العمومية،   الوظيفة  في  املباشر  اإلدماج  طلب  الحركة  هذه  مطالب  مجمل  من 

املادة   من  مطلبها  مشروعية  النص    23مستمدة  ومن  اإلنسان،  حقوق  إلعالن 

الصادرين عن وزير    99/888/99/695ب القرارين الوزاريين رقم  الدستوري، إلى جان

 44الوظيفة العمومية في مجاراته للجيل األول من املعطلين. 

ثم   واإلسالميين  اليسار  بين  الحركة  هذه  اطر  داخل   السياسية  االنتماءات  تتوزع 

ال انتماء عدد كبير لحزب االستقالل، بيد أن هذا  إلى جانب  قول  الحركة األمازيغية، 

السياس ي   االنتماء  إن  إذ  نقابي.  أو  سياس ي  غطاء  املعطلة  األطر  أن الحتجاج  اليعني 

االحتجاج   غاية  لتحقيق  مضافة  قيمة  يشكل  مورد  سوى  ليس  العاطل  لإلطار 

 44)العمل(.

املؤسسات   بين  العالقة  أن  إلى  نشير  أعاله،  الواردة  النظرية  املناقشة  ضوء  على 

و  والجمعوية  والنقابية  تخضع  الحزبية  ال  نموذجا(،  )املعطلين  االحتجاجية  الحركات 

لتوصيف خطي واضح املعالم، فهي رهينة بالضرورة بمتغيرات املشهد السياس ي. دون  

أن ينفي ذلك العالقة التاريخية التي جمعت الحركات االحتجاجية واألحزاب اليسارية  

و  مثال(،  املوحد  االشتراكي  حزب  الديمقراطي،  )النهج  نفسه  الراديكالية  النحو  على 

بالنسبة للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، وهو ارتباط استمر في شكله املوروث وفي 

قوة   أن  شك  فيه  يدخلنا  ال  الذي  لكن  املتغيرات.  مع  ومتكيفة  متجددة،  أشكال 

الترابط تظل في شموليتها محدودة ومقتصرة على حركات بعينها دون يصل امتدادها  

االحتجا مجموع  املغربية.العالئقي  واإليديولوجي  44جات  الفكري  السند  وغياب 

 للحراك هو ما يؤدي في النهاية إلى احتجاج ضعيف سريع الزوال. 

نعثر في مجتمعنا على تشكيل واسع من النماذج التي تشهد وجود مثل هذا اإلحجام  

املؤطرة   غير  االحتجاجات  بكون  األحزاب  بعض  طرف  من  يبرر  ما  وهو  السياس ي، 

ت واالنزالقات،  والعفوية  االحتماالت  كل  على  مفتوحة  وتبقى  كثيرة،  مخاطر  حوي  

كليا   أو  يهدد جزئيا  بما  السياس ي  ولالختراق  لالستغالل  تكون عرضة  أنها  على  ناهيك 

من   تحفظها  يفسر  ما  هذا  وبالتالي  النظام،  استمرارية  ومنه  االستقرار  شريط 

لكمي عادة ما يعكس توجها  غير أن هذا التوصيف ا44االحتجاج وسبل االنخراط فيه.  

كموقف   الجميع،  موقف  يترجم  جوهره  في  االحتجاج  أن  والحال  مخندقة،  رؤية  أو 

في سيرورة   باعتباره تحول  الهياكل والتنظيمات،  عابر لألحزاب والنقابات وغيرها من 
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الذي   التنظيمي  الزعيم  تقطع مع فرضية  احتجاجية  لثقافة  يمأسس  املعرفي   الوعي 

حدود لإلمكانية االحتجاجية، وعندما يصطدم هذا الوعي الجديد مع  يفكر في تعيين  

منها    مفر  ال  حتمية  واالنفجار  التصادم  يصبح  وسياساتها  تدابيرها  في  عتيقة  أنظمة 

فاالحتجاج   ومخرجاته.  الحدث وحجمه  لطبيعة  األحزاب  تقديرات  عن  النظر  بغض 

النخب   على  وينبغي  موسمية،  بصبغة  ليس  واأساسا  واملدنية  السياسية  لحزبية 

 44االنخراط فيها باستمرار. 

وهو   املغربي  السياس ي  النظام  يقدمها  إمكانية  االحتجاج  هل  سؤال:  على  وكجواب 

أولى   مالحظة  تسجيل  بداية  يمكن  مفتوح؟  آخر  إلى  مغلق  نظام  من  التحول  بصدد 

التهديد   يتم  عندما  املعطلة  األطر  مع  حوار  بفتح  الدولة  بقبول  أو  تتعلق  باالنتحار 

املعنوية عند انتحار املضرب أو    حرق الذات، فالجهات املعنية هنا تتحمل املسؤولية

وهو ما يدفعها إلى القبول على مضض بأسلوب التحاور، وهو سلوك جديد   44وفاته، 

بالنسبة للدولة وعن طريقه يمكن قراءة تاريخ التحوالت التي عرفتها ممارسات النظام  

ا  والسلوك  "مجتمع  السياس ي  مالمح  من  ملمحين  بحسبانهما  السواء  على  الحتجاجي 

التحوالت"  محك  في  فاالحتجاج   44مغربي  فاعليته.  تأكيد  إلى  طرف  كل  فيه  ينحو 

على   دليل  هو  بعنف  ومقابلته  ملفاتها،  تدبير  في  الدولة  لفشل  عنوان  أساسا 

انطلقنا   الديمقراطية املنقوصة. إذ يبدو من الصعب جدا جعل جواب اإلشكالية التي

منها حكرا على أحد التفسيرين دون اآلخر، ذلك ألنه اليمكن نفي بعض أوجه التغيير  

في   االحتجاج  بها  يجابه  التي  الطرق  عن  التغاض ي  باملقابل  اليمكن  كما  واالنفتاح، 

 بعض صيغه.  

افق  -  الدولة واالحتجاج، جدليات الصراع والتو

أن   هو  هنا،  املؤكد  األمر  من  إن  انطالقا  تتحدد  الالعنف  أو  العنف  إستراتيجية 

 معطيات النسق، وهي أيضا التي تحدد  الشكل واملضمون االحتجاجي.

لقاموس   توظيفها  خالل  من  املدني  بطابعها  اليوم  مغرب  احتجاجات  انفردت  لقد 

الطريقة "الغاندية"، بالتعبير عن الرفض على  لينحت بذلك لنفسه مسارا   44يطالب 

املهيمنة، وانجاز   النسقية  للتمرد على  باستثمار معجم حضاري  في االشتغال  جديدا 

أو قليال بالخطاب الحقوقي   العتيق وذلك بالتشبع كثيرا  الثورة  التغيير خارج خطاب 
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واملدني املنافي للعنف. وهو ما يطرح بعد "املتغير" في خصائص السلوك االحتجاجي،  

يمكن أن نلمسه في ثراء الثقافة االحتجاجية، باالنتقال من الثقافة الصدامية  والذي  

الشكل   في  اإلبداع  إلى  إضافة  الذكر،  أسلفنا  كما  السلمي  صنفها  في  الثقافة  إلى 

وضع   الكاريكاتورية،  املجسمات  الصور،  الشعارات،  الغرافيتي،  )الراب،  واملضمون 

 شموع...(.  الكمامات على األفواه، التعري، إضاءة ال

الحركات االحتجاجية ردا قمعيا.ولقراءة  لكن مقابل هذا املعطى، شهدنا في كثير من  

مالحظة   لحاصل  مختصرا  عرضا  نقترح  االحتجاجي  الفعل  مع  التعامل  هذا  فصول 

"بالحركات   املعنون  عمله  في  العطري  الرحيم  عبد  الباحث  أنجزها  ميدانية 

 مقدمات السخط الشعبي". االحتجاجية باملغرب مؤشرات االحتقان و 

"... قبيل انطالق أي حركة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط، تلوح حالة من  

تنخفض أو  حدتها  في  ترتفع  قد  الشارع،  بجنبات  األمني  نوعية    االستنفار  حسب 

املحتجين ومطالبهم، فعندما يتعلق األمر بوقفة احتجاجية من أجل قضايا املرأة أو  

االستنفار األمني اليتجاوز حدود املتوسط، لكن عندما يتصل األمر    الطفولة...، فإن

بحركات املعطلين أو املنتمين للحركات اإلسالمية، فإن الشارع يعرف حالة طوارئ، إذ  

واملحاذية   صعودا  اليمنى  جهته  من  الترجل  منع  ويتم  به،  السيارات  وقوف  منع  يتم 

من كليا  منها  املرور  يمنع  أو  البرملان،  ساحة    ملبنى  غاية  والى  القطار  محطة  أمام 

البريد...، وبمقابل زمر املعطلين تواصل قوات األمن بمختلف أجهزتها وبالزي الرسمي  

تواصل   باليماحيث  مقهى  وجلساء  املعطلين  زمر  بين  واالندساس  التموقع  واملدني، 

ن  التأمل النقدي لحركات وسكنات الحقل وفاعليه...، أفراد القوات املساعدة يطوقو 

املحتجين تنفيذا للتعليمات، هراواتهم الطويلة بيمناهم والدروع البالستيكية الواقية  

املحتجين...،   وتفريق  بالضرب  فيها  يؤذن  التي  "ساعة صفرهم"  انتظار  في  بيسراهم، 

األمن   وقوات  شعاراتهم،  ترديد  في  يستمرون  املعطلون  املوقف،  سيد  يظل  الترقب 

اللحظ في  باملراقبة، لكن  الشكل االحتجاجي  تكتفي  املعطلون تحويل  التي يقرر فيها  ة 

من وقفة إلى مسيرة باتجاه ساحة البريد تتحرك قوات األمن وتنطلق في تفريقهم بما  

أوتيت من عنف وقمع، ال يتم التمييز بين ذكر وأنثى في الضرب، وال حتى بين أعضاء  

للغاية حساسة  تظل  التي  غيرها  من  الكدمات  تستحمل  التي  سيارات  الجسد   ...،

رفض   من  آخر  تعتقل  الشرطة  وسيارات  عليه،  املغمى  لنقل  باملكان  تحل  اإلسعاف 
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محمد   شارع  يوميات  من  احتجاجية  حركة  فصول  تنتهي  هكذا  العصا،...  منطق 

أرضا جراء   بساطة  بكل  أو  الشرطة،  املستشفى ومخفر  في  تنتهي  بالرباط،   الخامس 

أخرى ال تنتظر هذا التعامل القمعي، بل  الضرب والهروب، وبالطبع فثمة احتجاجات 

دونما   بعيد،  من  باملراقبة  األمنية  قواتها  تكتفي  التي  الناعمة  الدولة  بمنطق  تقابل 

قبال   تكون مرتبة ومنسقة  التي  االحتجاجات  الثوثر، ففي هذه  عالي  حاجة الستنفار 

واملحتجين،   االحتجاج  لحماية  إال  األمنية  األجهزة  تحضر  ال  رسمي  الن  بترخيص 

اتجاه خياراتها   في  الدولة، بل تسير  تتعارض ضديا مع منطق  مصالحهم ومطالبهم ال 

 44وتوكيد شرعيتها". 

صيغتها   في  تبلورت  الحديث  السياس ي  املجال  ملشروع  األولى  اإلرهاصات  أن  صحيح 

املبدئية في منتصف تسعينيات القرن العشرين، إال أن هذا الينفي فرضية استمرار  

التعايش  البنى السياسية   تم  الحديثة،  السياسية  البنى  إلى جنب مع  التقليدية جنبا 

مناسبة. من  أكثر  في  أحداثه  لحظات صدام جرت  تهدده  أن  دون  عن    بينهما  ويترتب 

  -موضوعيا على سبيل الحصر-ذلك، توجه سياس ي يجمع بين منطق حديث تفرضه 

املتع قاعدة  وتعاظم  الواسعة،  التمدن  املعلوماتية،وحركة  املجتمع،  الثورة  في  لمين 

منطق   وبين  العاملي...،  االقتصادي  النظام  في  الوطني  االقتصاد  اندماج  عن  فضال 

تقليدي تتماهى فيه القيادة واإلمامة املتمثلتين في شخص أمير املؤمنين=امللك، والبد  

لهذا البناء التأسيس ي لنظام الحكم في املغرب من مؤسسات خاصة به وقيم سياسية  

عمل من خاللها على تأكيد حضوره ويعيد إنتاج نفسه عبرها، ممارسا  تالئم منطقه ي

تبني   ممكنات  من  والسلطة  السياسة  فضاء  لعزل  حيوية  ممانعة  الحداثة،  بذلك 

وهكذا   العاملي،  املشهد  وتحوالت  الداخل  متغيرات  مع  التأقلم  ومواصلة حشد سبل 

د املغربي فضاء لحصول  تكر سبحة االزدواجية. األمر الذي ال يمنع من أن يظل املشه

 44ممكنات متناقضة. 

والذي   الشخصية،  مزدوج  كمجال  املجتمعي  حقلنا  مسار  يبصم  الذي  القانون  إنه 

عليه   واملهيمن  فاملهيمن  "بالالنتصاروالالهزيمة"،  العطري  لتعبير  وفقا  يترجم 

واالزدواجية،   التردد  من  كثير  يمارس  حيث  األوضاع  نفس  إنتاج  إعادة  في  يستمران 

الحقلوهو   ذات  في  القمعية  والدولة  الناعمة،  الدولة  حضور  يفسر  الش يء   44. ما 

مستوى   على  الحاصل  التقدم  رغم  إذ  الدولة،  مشروعية  بأزمة  بالقول  يسمح  الذي 
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الحقوق والحريات الفردية، الزالت الدولة تظهر في صور متضاربة. والشك أن شروطا  

سطر  التي  النتائج  من  جوانب  إفراز  في  ساهمت  الفقرات  أخرى  في  باختصار  نا 

 السابقة، والتي ال يسعفنا املقام لذكرنا هنا. نأمل استئنافها في سياقات أوسع. 

 ثقافة االحتجاج   -

ذات   في  وممارساتي  تاريخي  إشكال  على  مباشرة   يحيل  سؤال  املغاربة؟  يحتج  كيف 

 اآلن، يطرح السابق والالحق مابين الوعي والواقع. 

مرة أخرى هل الواقع هو الذي يحدد الوعي ونوعيته؟    التساؤل سؤال كهذا يدفع إلى  

 أم أن الوعي هو الذي يؤثر في الواقع من أجل تبديله؟

يالحظ تحول املشهد االحتجاجي إلى نمط ثقافي يؤسس لذاته ثقافة خاصة جديدة ال  

في املجمل   تتميز  ثقافة  الشكل واملضمون، وهي  تتنامى وتتطور على مستوى  تراكمية 

 المح التالية : بامل

املادي، ضمن سياق كوني  1 الواقع  إلى  االفتراض ي  انتقال من  (ثقافة احتجاجية فيها 

 عوملي.

أي ليس عبر القنوات التنظيمية  خارج النسق اإليديولوجي املغلق )( ثقافة تنظيمية  2

 الكالسيكية (. 

 ( ثقافة احتجاجية جماعية بدون قيادة تنظيمية.  3

رغبة االنتماء إلى الفضاء الحر املشترك لإلنسانية، يغدو  (ثقافة احتجاجية تعكس  4

 44فيه املواطن املغربي مواطنا كونيا تنكشف أمامه سبل الكرامة واملساواة. 

البنية   في  تغيير  إلى  سينتهي  باملغرب  االحتجاج  مصير  أن  خاللها  من  يبدو  مالمح 

أنجزناه في هذا العمل، أن  والوظيفة. فاملالحظ بشدة في سياق املنجز التحليلي الذي  

إلى   األولى  الزاوية  تشير  زاويتين:  من  مقاربته  يمكن  املغربي  االحتجاج  ثقافة  موضوع 

وطرق   النضالية،  الخطوات  من  األفراد  تمكن  تكشف  والتي  حصل  ما  سياقات 

الثانية   الزاوية  أما  االحتجاجي.  الزمن  وتدبير  إعداد  السلمية،وتقنيات  االحتجاج 

التح إلى  نقط  فتشير  لبناء  تنحو  والتي  االحتجاجية،  الثقافة  لهذه  الجديدة  ديات 

ارتكاز الالعودة في املمارسة إلى صيغ املاض ي االحتجاجي. وهو ما يطرح أهمية اإلسناد  
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االحتجاجات   عمق  أن  هنا،  التوضيح  من  والبد  االحتجاجية،  للحركات  الثقافي 

يعادل ما  بعد  تنتج  لم  املاضية  السنوات  خالل  األفكار  الحاصلة  مستوى  على  ها 

فالزلنا نعاين بعض مظاهر االحتجاج املغلقة، ولهذا حاولنا في مختلف  44والذهنيات.

توسيع   بهدف  الجارية،  التطورات  املناسبة لحجم  األسئلة  إثارة  الدراسة  أطوار هذه 

 دوائر النقاش حول املتن االحتجاجي وإضاءة بعض جوانب فعله التنديدي.

 خالصةتركيبية: 

في   الحاصلة  التحول  جوانب  بعض  مختزلة  وبكيفية  السابقة  املحاور  في  شخصنا 

لهذا   اخترناها  التي  الكبرى  املالمح  رسم  ذلك  من  والهدف  املغربي،  السياس ي  املشهد 

أثارتها   التي  لإلشكاالت  تحليلنا  موضوع  في  محددة  عناصر  نقدم  أن  وقبل  العمل. 

نريد أن نتوقف عند عدد من املالحظات. أبرزها تلك التي    األسئلة التي انطلقنا منها، 

تضعنا أمام كيفيات تبلور االحتجاج في عالم متعولم، اختلطت فيه األسباب املولدة  

للنفس االحتجاجي، كما نقف في األدبيات نفسها على االستراتيجيات التي يهيئها املجال  

الثوابت من  كثير  على  يحافظ  والذي  الحديث،  مع    السياس ي  التقليدية  السلطانية 

 احتضانه بقوة ملسار التحديث.   

التوازن   تنظيم  إلى  دوما  يهتديان  فإنهما  اآلليتين،  بين  والجذب  الشد  استمرار  ومع 

التحديث، وباملقابل   االقتراب من مطالب قوى  في  التقليد  بينهما، حيث تستمر قوى 

سات التقليدية. األمر الذي  هذه األخيرة ال تتجاهل الجذور التاريخية العميقة للمؤس

ينتج عنه العمل بقاعدة التنازل املتبادل، ولعل املتن االحتجاجي واليات التعاطي معه  

 دليل حي عن هذه العقيدة السياسية.  

إن ما نعاينه رغم أهميته ال يسمح بتركيب موقف، بقدر ما يتيح فرصة صوغ أسئلة.  

بالتركيز على آلية واحدة من جدليات  ولهذا سنكتفي في هذا الباب بما يهم موضوعنا  

 التوافق والصراع، ونعني اآللية األولى املتعلقة بلغة التوافق. 

يسهل من باب النقد، أن نسجل بأن املغرب لم يشهد تغيرات على امتداد العشرين    

سنة املاضية، غير أن  املالحظة املوضوعية تسعفنا على إدراك جملة من التطورات  

البا فتحت  عوامل  التي  بثالث  عالقة  نظرنا  في  لذلك  جديد،  استئناف  أمام  ب 

بثقافة   االنبناء  في  مستمر  داخلي  مناخ  ثانيها  عاملي،  إيديولوجي  مناخ  أولها  متضافرة 
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الحاكمة   األطراف  لدى  سياس ي  وعي  نشوء  وأخيرا  املاض ي،  إرث  مع  تقطع  جديدة 

 يدفعها إلى تبني نموذج قيمي جديد. 

كان وكيفما  حال،  كل  فإن    على  املاضية،  عاما  العشرين  تجربة  من  النقدي  املوقف 

السياس ي   املجال  مساحة  وسعت  حديثة  قواعد  أنهخلق  هو  املسار  هذا  في  املؤكد 

 ونسجل ذلك في:

جماعية،   - إرادة  عن  الناجمة  االحتجاجات  من  لعدد  الدولة  أجهزة  تفهم 

 . 1990خاصة بعد أحداث دجنبر 

إقرار   تم  بالضبط  التاريخ  هذا  الوطني  فبعد  املجلس  وتشكل  األجور،  في  الزيادة 

للشباب واملستقبل، وشكل البرملان لجنة مكونة من مختلف الفرقاء لتقص ي حقائق  

القصر وحزبي االستقالل   بين  تتبين طريقها  هذا الحدث. كما وقد بدأت املفاوضات 

 واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إلجراء بعض التعديالت الدستورية.  

صعيد اخر بات االحتكام إلى الدستور والقانون واملؤسسات التمثيلية  أهم من  وعلى  

وميالد   السياس ي،  القرار  صنع  في  يؤثر  واعي  عام  لرأي  تدريجي  تكون  مع  قبل،  ذي 

، ذو منهج عملي حقوقي يروم تمكين  مجتمع مدني قوي على املستويين الرمزي واملادي

 نيابة عنهم في العمل . األفراد من الدفاع عن حقوقهم بدال من ال

من   اليمنعنا  هذا  فان  التحوالت،  من  تجربة  إلى  تحيل  السابقة  املعطيات  كانت  إذا 

من   أكثر  معها  وتطرح  األشياء،  من  الكثير  تفسر  التي  االحتجاج،  حقيقة  في  التفكير 

سؤال مأزقي. ففي كل احتجاج ومهما بدا بسيطا تبطن إمكانية التغيير ورفض القائم  

ا على  الحاصل  فالتغير  األوضاع،  على  من  ظاهريا  يحيل  سياس ي  السوسيو  ملستوى 

التدبير   وأنماط  األشياء  عمق  في  التأمل  لكن  كلي،  املاض ي  مع  يقطع  الذي  التحول 

اختالال   يعرف  لم  الذي  االستمرارية  نسق  داخل  تغيرات  على  يحيل  معه  والتعاطي 

بنيويا جوهريا. ويكفي الوقوف أمام تعامل السلطات األمنية ومختلف أجهزة الدولة  

ولعل    العام.  النسق  في  "االستمرارية"  منطق  يحضر  أي حد  إلى  ملعرفة  االحتجاج  مع 

كثيرا مما أشرنا إليه يتيح لنا التأكيد على االزدواجية التي ينطوي عليها النسق املغربي  

 والتي لم ينقطع حبلها.                                        
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يلوح االحتجا الثابت واملتغير،  التغيير  ومابين  ج كرهان اجتماعي جديد يتوق إلعمال 

وإعادة كتابة تاريخ األنساق، ويعبر عن أداء الفاعلين االجتماعيين الذين تحرروا من  

الثمثالت الغيبية، التي كانت تواجه القمع والتهميش بالصبر والقدرية، إلى التعبير في  

قل. ونحن نعتقد أن هذا  الشارع العمومي واملطالبة بالحق في إعادة توزيع منافع الح 

 السلوك يعتبر من املمهدات التي تعبد الطريق املؤدي إلى باب تحرير األذهان.    
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فكرية  مغامرة انجاز األطروحة: 
 مكثفة

 ية م االجتماعلوعال ناجح فيالبحث ال
 الجنيد حجيج أ.د 

2استاد علم االجتماع جامعة وهران   

 

 

Abstract  

 
The stages of presenting a thesis, since the preparative one to defending of this 

thesis, represent a culmination of an intellectual, psychological and physical 

marathon. As the thesis is a long, a dense, a challenging, and an arduous work 

for the student who is conducting it as well as for his immediate entourage. 

Thus, preparing a doctoral thesis in social sciences is boarding on an exciting 

intellectual adventure, and more or less unforgettable one.In short, the 

researcher is confronted with a personal assessment but also with intellectual 

endurance. For this, he must prepare both financially and emotionally, and 

often organize himself at the family level. 

We would like to point out that there is no designed formula or ready-made 

model for carrying out a successfully research, when we know that each 

student evolves in a particular context, more or less restrictive. According to 

us, the best thing is to have a good state of mind, which consists of learning to 

manage stress and focusing the ultimate goal to complete,so forth your work. 

 

 مدخل: 

في  بحث  أي  في  البدء  قبل  التالية  األسئلة  أنفسنا  نسأل  أن  األمر،  بادئ  في  يمكننا، 

 سياق إعدادأطروحة دكتوراه في علم االجتماع: 
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 ؟ما ذا نقصدباألطروحة الجيدة  -

 ما هي أفضل طريقة لبناء ذلك، من السؤال البحثي األولي حتى إنهاء العمل البحثي؟  -

كيف يمكن التعامل مع هذا املسار املاروطوني الطويل الحافل بالعديد من العثرات    -

 والعقبات؟ 

إلى   التحضيرية  بين املرحلة  املمتدة  الفترة  الباحث أن  الطالب  في علم  يجب أن يكون 

األطروحة، هي في واقع األمر فترةتتويج ملجهود مراطوني فكري ونفس ي    مرحلة مناقشة

وجسدي في اآلن نفسه، ذلك أن األطروحة  تتطلب من الطالب  القيام بسلسلة من  

 األعمال الطويلة واملرهقة خالل مساره في إعداداألطروحة ومناقشتها. 

أو ترويضه  يجب  الذي  الوحش  ذلك  أنها  على  األطروحة  تظهر  بأي    وهكذا  تدجينه 

 جيدا. 
ً
 44وسيلة أو ثمن. للقيام بذلك ال بد من االستعداد لذلك استعدادا

I/   :عمل فكري فردي جديد للطالب/  1رحلة أكاديمية طويلة املدى : 

 للتوتر والقلق. من املسلم  
ً
 حقيقيا

ً
تشكل األطروحة، في رأي جميع الباحثين، مصدرا

درجة   على  الحصول  أن  فرديةومحبطة  به  عملية  نتاج  يكون  أن  يمكن  الدكتوراه 

مشروع   وبناء  تصميم  على  القدرة  بشأن  القلق  من  الطالب  يعاني  ما  فغالًبا  للغاية. 

بحث علمي والتمكن من إنهائه في وقته ووفق القواعد العلمية واألكاديمية املتعارف  

 عليها.

عندما تكتب عن الباحثتقول    H. LHERETEوال يسعنا هنا إال نضم رأينا إلى رأي ليريتي 

يقطع   أن  عليه  يجب  الطويلة،  املسافات  عداء  مثل،  مثله  الدكتوراه،  طالب  إن   "

له.   النهاية  برسم خط  يقمأحد  لم  املاراطون،  ولكن على عكس عداء  مسافة طويلة. 

 44فالجانب األصعب من األطروحة هو االنتهاءمنها". 

اخ  اطروحته،  اعداد  عملية  في  الباحث،  بل  يواجه   
ً
شخصيا فقط  ليس  تبارا 

الوقت   نفس  في  نفسه  يعد  أن  عليه  يجب  لهذا  الفكري.  تحمله  اختبارمدى 

أن   يجب  ولذلك  واحساسيا.  انفعاليا  عاطفًيا،  وأحياًنا  عائلًيا  حتى  أو  مادًياونفسًيا 

ثقافي علمي مشجع إلجراء   في محيط دراس ي مناسبوفي مناخ  أنهيعمل   من 
ً
أوال يتأكد  

 بحث جيد. 
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يتم    للقيام زمني  جدول  تحديد  أي  عمل،  خطة  وتنفيذ  عليهاعداد  يجب  بذلك، 

، عند التسجيل واختيار املوضوع، مع مراعاة "الرزنامةالزمنية  
ً
 صارما

ً
احترامه احتراما

، أن هذه  44Y.LIVIANالنهائية" التي تحددها الجامعة.وفي هذا السياق، يذكرناليفيان 

للتقسي جدول  تحديد  الزمنيةتتضمن  املختلفة  الرزنامة  املراحل  فيه  الزمنييذكر  م 

الباحث،   للطالب  األولي  العمل  إلى  بالنسبة   
ً
سهال ليس  أمر  وهو  البحثي،  العمل  من 

تمكنه   التي  املفاتيح  كل  بالضرورة  إزاءه  لديه  ليس  جديد  عالم  إلى  سيدخل  الذي 

 اجتياز كل مراحل البحث. 

 فهم بيئتك الجديدة، ثم استخ
ً
دام أساليب منهجيه معينة  إن إجراء البحث يعني أوال

التدريب   من  كثيًرا  يستفيدوا  لم  والذين  قبل،  من  الطالب  من  العديد  يواجهها  لم 

 الحقيقي والقوي والكافي في النظرية واملنهجية للبحث األكاديمي. 

وهي   التقويم،  كمؤشرات  البحث،  يحتاجها  التي  املراحل  من   
ً
عددا يلي،  فيما  نقترح، 

 يبها وفًقا ملوضوع الرسالة: مؤشرات يمكننا إعادة ترت

 أشهر  10إلى  9مرحلة البدء واملراجعة األدبية )قراءات(....... من -

 أشهر  4إلى  3وضع إشكالية وتنقيحها....................من  -

 شهًرا  18إلى  16مسح وجمع البيانات ...................... من  -

 شهًرا  13إلى  12التحرير والتصحيحات .................... من  -

 شهور  3إلى  2النص النهائي وموافقة املشرف ............. من  -

 شهرا  48إلى 42.......... ........................................... املجموع
 

أنك   في  التفكير  عدم  وخاصة  العمل،  طريقة  وضع  تتعلم  أن  الضروري  من  لذلك 

ش يء عن   بالفعل كل  يتعين عليك  تعرف  التي  املهام  تحديد  املستحسن  من  املشكلة. 

املستندات واملفاهيم واألدوات واإلجراءات وتحديد   إنجازها وكذلك منطقها وتحديد 

ومع   امليداني.  البحث  عملية  وشرح خطتكفي  بامليدان،  يتعلق  فيما  كباحث  مكانتك 

بعمل ا 
ً
شغوف كن  معتدل.  بشكل  البحث  شغف  على  بالحفاظ  ُينصح  ك  ذلك، 

 األكاديمي مع الحفاظ على تواضعك وعدم االسراف في طموحك. 

 مغامرة جسدية ونفسية:/   2       



 

96 

 

 

" هو العدو الرئيس ي ألي طالب دكتوراه.  الوقتاعلم أن القول املأثور القديم هو أن " 

مواجهة   في  املجتمع  إكراهات  بهيمنة  يتسم  الذي  مجتمعنا  مثل  مجتمع  في  سيما  ال 

اليوم  الحياة  الوقت"  تنظيم  من  "التذمر  من  بنوع  يتميز  الذي   malaise duية 

temps.الذي يعيش فينا ويسكننا 

إن الوقت الذي يتم استغالله بشكل سيئ أو استغالله القليل هو مصدر الكثير من   

البحث حيث   مع  مريحة  غير  الحفاظ على عالقة  إلى  الطالب  الذي سيقود  اإلحباط 

التغلب عليها. يجب التأكيد في هذا املستوى    تصبح كل الجهود ثقيلة مملة، ويصعب

والعمل   الدراسة  بين  التوفيق  عليهم  يجب  الدكتوراه  طالب  من  العديد  أن  على 

لتكريس   الالزم  الوقت  ايجاد  عليهم  الصعب  من  يجعل  مما  اليومية،  والحياة 

 جهودهملمشاريعهم البحثية. 

ل التأكيد على أن  تجربته كباحث متمرس من خال44S.BALIBARوهكذا، يلخصباليبار 

"إننا النجد ما نبحث عنهونحن متسرعون في أمرنا ناهيك ونحن مندفعون ومرتبكون.  

)في هذه   ما كنانبحث عنه. من األفضل   آخر غير  
ً
األحيان نجد حتى شيئا وفي بعض 

 الحالة( القيامبالتركيز، التفكير ... فنحن النكتشف عن طريق الصدفة ... "

يشرع   حيث  العمل،  ملشاق  تحّمله  ملدى  الباحث  اختبار  هي  األطروحة  أن  الحظ 

  وشروطها وإن الطالب في رحلة ملسافات طويلة. ذلك أنانجاز أطروحة بكل مواصفاتها  

وكما هو شائع ال يصل    أنها  ليستمهمة مستعصية على الحل. صعبة غيركانت، مهمة 

اإلرادة   وصاحب  والفشل،  التعب  بمحطات  يمر  أن  دون  النجاح  حديقة  الي  املرء 

 القوية هو من يتغلب عليها وال يطيل وقوفه في هده املحطات. 

وغايته   البحث  وهدف  معنى  في  بعناية  والتفكير  جيًدا  االستعداد  املهم  من  لذلك، 

البداية، فإن عن  الدكتوراه هو بال شك املفتاح  وخصائصه. بمجرد انطالق  اد طالب 

للنجا  بعمل  حالسحري  القيام  خالل  من  النهائية  باملواعيد  االلتزام  الضروري  من   .

في   البحث  تقدم  مع  الالزمة  الطاقات  تدريجًيا  سيطلق  والذي  قسري،  وغير  منتظم 

 خطوات صغيرة، وأحياًنا تحت وطأة الطوارئ. 
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ظام صارم ومنضبط في بعض األحيان، ألن  إلجراء بحثك بنجاح، يجب عليك اتباع ن

البحث   هوالدافعوقوة  هذا  الصبر:  فقيدة  "املثابرة  الزمن.  مع  سباق  هي  األطروحة 

 .44J. HAMBURGERالعلمي." كما يذكرنا بحق هامبورجر

 في ماراطون طويل جًدا،  
ً
وروحا

ً
إن الرغبة في إجراء بحث أكاديمي يعني االنطالق جسما

االعتبار   في  األخذ  ا  مع 
ً
سباق ليس  هذا  من  سريًعاأن  االستفادة  الطالب  على  يتعين   .

موضوع   وبين  بينه  معينة  مسافة  على  اعتماده  وتدريب  تمرين  خالل  من  املغامرة 

 البحث ومنهجه. 

من املستحسن أن تتراجع إلى الوراء، لتشغيل هذا "الفاصل االبستيمولوجي" لتعيين  

قصد، مما سيسمح له بتحييد بعض  هذه املسافة التي طورها طالب الدكتوراه عن  

القراءات، وسائل اإلعالم، الشبكات   املعتادة )الحاشية،  التأثيرات الناتجة عن بيئته 

وموضوعية   وأصيلة  جديدة،  بطريقة  موضوعه  من  سيقترب  وبالتالي  االجتماعية(. 

وثيقة   ذاتصلة  مالئمة  وتساؤالت  شخص ي  تفكير  بناء  خالل  من  اإلمكان،  قدر 

 باملوضوع.

 :استعداداتالطالب الباحث وصفاته / 3

بايار قاله  ما  صياغة   إعادة  من  44JF. BAYARTيمكن   
ً
الدكتوراهنوعا طالب  "ينش ئ 

من   ونوع  التواضع  بين  مواقفهم  تتأرجح  املعرفة."،وهكذا  صنع  من  بدال  االبتكار 

 االعتزاز غير املفرط. 

الكنديةبيتشير  الباحثة  هذه  رأي  إلى  رأينا  تؤكد   .44PITCHERPنضم  ثالثالتي   ة على 

 أنواع رئيسية من صفات طالب مستمدة من أصحاب املهن التالية:

هؤالء الفنانين: الذي يتميزون بصفات "الجرأة، الخيال، الحدسية، هم عاطفيون،    -

 ملهمون ..." 

 الذين: "يعملون بدقة وجديةوصرامةومنهجية. "  طأولئك التكنوقرا -

 الحكيم، الصادق، املباشر، املعقول، الواقعي، املسؤول" هؤالء الحرفيون: منهم " -

الدكتوراه،   طالب  به  يقوم  الذي  للبحث  املختلفة ضرورية  والقدرات  الصفات  هذه 

أن   على  يدل  مما  تنظيما.  وأكثر  وواضح  مقنع  نهائي  عرض  إلى  منطقيا  يؤدي  الذي 

على الجهد    العمل جوهري، والنتائج ملموسة وأصلية، وأن البحث مخلص ونزيه مبني
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تقدم   في  متواضع،  بشكل  تساهم،  والتي  املرئية،  الفردية  واملساهمة  الشخص ي، 

 املعرفة، بفضل التأمل والتحليل في حقل محدود للغاية. 

 من كتابات، كتب، أرشيفات، استطالعات
ً
إنه "حرفي مثقف ينتج عمال ،  باختصار، 

ذلكسطيفانبو  مالحظات..." املتخصصي44S. BEAUDكمايؤكد  أحد  منهجية  ،  في  ن 

 البحث العلمي في العلوم االجتماعية.

 :القدرات الحدسية والتفكير النقدي للطالب/  4

غالًبا ما تعتمد اإلنجازات الكبيرة للبحث األساس ي بشكل عام على شعور حدس ي غير  

ابستيمولوجية في التقدم   عقالني وأحيانامتناقض بشدة. التصور الذهنيليس عقبة 

 العلمي. 

ون طالب الدكتوراه قادًرا، في الوقت نفسه، على الشك في نفسه، وعدم يجب أن يك 

الوقت   نفس  وفي  عليه،  الحصول  تم  فيما  التشكيك  الكاذبة عن طريق  األدلة  قبول 

. الش يء املهم هو  44P. BOURDIEUاالبتعاد عن "توهم املعرفة الفورية"بتعبيربورديو 

تكون   وأن  التساؤل،  عن  أبًدا  تتوقف  ال  الفرضيات  أن  حتى  تصيغ  وأن  مبدًعا، 

الخاطئة، والغريبة، للتأكد من عدم فرض رقابة على خيالك، بل محاولة زراعتها أثناء  

 تحديدها. 

أن يكون لديه حتًما لديه حالة ذهنية   الدكتوراه يجب  أن طالب  التأكيد على  يجب 

لخروج  معينة يتم تحريكها باستمرار بواسطة فضول فكري سيساعده بالتأكيد على ا 

 من األفكار املتفق عليها ويفضل االكتشاف. 

أي   في  النظر  اعادة  وقبول  النقاش  واثارة  تشجيع  هو  النقدي  التفكير  فإن  وأخيًرا، 

يحذرنا   ما  اليهامثل  الوصول  اليمكن  املطلقة"  املوضوعية  "الحقيقة  ألن  وقت. 

معيا44K.POPPERمنهابوبير  اعتبار  ويجب  العلمية،  املعرفة  انتقاد  يمكن  "قابلية ،  ر 

 في أي بحث أكاديمي. 
ً
 ضروريا

ً
 إعادة النظر" أمرا

التوصيات   اتباع  يعني  مما  معين،  ذهني  إطار  الباحث  لدىالطالب  يكون  أن  يجب 

الباحثبوبير احصاها  التي  األخالقية  املبادئ  يمكن  K.POPPERوتطبيق  والتي   ،

 تلخيصها على النحو التالي:
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 نحترمها بأي ثمن. / ال توجد سلطات يجب أن  1

 / من املستحيل تجنب األخطاء. 2

 / هناك أخطاء حتى في النظريات املثبتة.  3

 / ال تخفي أخطائك.  4

 / عليك الدخول في مدرسة األخطاء. 5

ا. 6
ً
 / كن ناقًدا ذاتًيا ويقظ

 / نحن بحاجة إلى اآلخرين، نقد اآلخرين ضرورة.  7

 / قم بانتقاد عقالني محدد وغير شخص ي.  8

منظم  تؤ  تطوير  إلى  منطقي  بشكل  التوصيات  لهذه  الصحيح  والتطبيق  املتابعة  دي 

 للبحوث الجامعية القيمة. 

 : صفات الدقة النظرية واملنهجية للباحث/  5

الحدسية الصفات  كانت  تلقين     les intuitionsإذا  أو  البحث  إلى  تؤدي  ما  عادة 

ه بالهروب من الجهل في  الفرضيات، فمن الدقة العلمية التي تسمح لطالب الدكتورا

األطروحة إكمال  إن  والتيهان.  التجوال  عن  والتوقف  األحيان  من  وإتمامهاهي   كثير 

 عملية تتطلب االحتراف واألسلوب والصرامة. 

أن   التي يجب  التحليلية  بالصرامة  التي نتحدث عنها هنا  العلمية  الصرامة  تبدأ هذه 

هذ ويقود  الباحث.  ذهن  في  باستمرار  موجودة  من  تكون  بعناية  التحقق  إلى  األخير  ا 

القادرة على تزويده   للمصادر األولية  األدبيات،  في مرحلة مراجعة  املصادر، وخاصة 

ووضع   معه  للتعامل  به  تعهد  الذي  املوضوع  حول  الالزمة  التوضيحات  ببعض 

 اللمسات األخيرة عليه.

ونطالب  وبالفعل، فإن إحدى الخصائص األساسية لعالم االجتماع هو وجوب أن يك

الدكتوراه  قادًرا باستمرار على شرح الطريقة التي أنتج بها "معرفة مقبولة ومرضية"  

connaissances valables"ال أن يقول أنتجت "معرفة علمية ،savantes . 

 موقًفا معيًنا تجاه ما يطرحه، مع اإلشارة  
ً
للقيام بذلك، يجب عليه أن يتبنى تدريجيا

 لفرضيات التي يبني عليها عمله البحثي. إلى األسس ونقاط البداية وا
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 بمبدأ االنعكاسية( ويمكنه أن يقول  
ً
يجب أن يفكر باستمرار في نهجه الخاص )عمال

يمكننا   املستوى  هذا  في  يستخدمها.  التي  والطريقة  رحلته  في  هو  أين  وقت  أي  في 

"الحقيقة"   الدكتوراه هو صاحب  طالب  بأن  االدعاء  التحدث عن بحث جيد، دون 

 يد وأن معرفته متفوقة على الباحثين اآلخرين.الوح

 

 

II/ اإلشراف على مشروعالبحث  : 

 البحث عن املشرف "املثالي":/  1

األول   املقام  في  يكون  مشرف،  عن  الطالب  يبحث  األطروحة،  موضوع  اختيار  بعد 

يمكنه التواصل معه، ولكن هو أيًضا أستاذ لديه معرفة كافية في    mentor"مرشًدا"  

 مجال مشروع البحث. 

 على جودة املتابعة واإلشراف الذي يتلقاه طالب  
ً
تعتمد درجة نجاح األطروحة جزئيا

يت وهذا  املحددة  الدكتوراه.  والطبيعة  السياق  على  اعتماًدا   
ً

فعاال ا 
ً
إشراف طلب 

 للبحث.

مدار   على  كثيًرا  تغيرت  قد  األطروحة  على  االشراف  وظائف  بأن  االعتراف  يجب 

أنها   كما  الجزائرية،  الجامعة  هزت  التي  لالضطرابات  نظًرا  املاضيين،  العقدين 

ز بحث دكتوراه. لحسن  أصبحت أكثر تعقيًدا في الوقت الحاضر عملية متابعة انجا

مثاليين   مشرفين  التغييرات،  هذه  كل  من  الرغم  على  صغيرة،  أقلية  بقيت  الحظ، 

 دافعهم األساس ي هو تدريب الباحثين الشباب ذوي الجودة. 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن مهمة ومهنة االشراف يكتسبها االستاذ في امليدان.  

الصف أو  العلمية  الدرجة  فإن  على  ومع ذلك،  التدريب.  في  مهارة  بالضرورة  تعني  ة ال 

بدًءا   امليدان،  في  بتدريب نفسه  يبدو عليها، يقوم االستاذ  التي قد  الغرابة  الرغم من 

انجازه   في  الخاصة  تجربته  ومن  سيئة،  أو  جيدة  كانت  سواء  ذكرياته،  من  دائًما 

الت  أن  أخرى  جهة  من  أيضا  يفسر  وهذا  املختلفة.  أبحاثه  وكذا  كوين  ألطروحته 

مدير   من  تختلف  اإلشرافية  املمارسات  أن  تعني  أطروحة  على  لإلشراف  االمبريقي 

 بحث إلى آخر. 
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الجامعة   مجال  في  ملموس  بشكل  املعاشة  التجربة  خالل  من  نالحظ  أن  استطعنا 

يتمتع   التي  السمعة والهيبة  بين  في بعض األحيان فجوة واضحة  الجزائرية،أن هناك 

 وسمعته غير معترف بها كمشرف.  بها األستاذ كمدرس / باحث،

التي كان   الدكتوراه  من املرغوب فيه على األقل أن يتذكر املشرف وضعيته كطالب 

األحيان   في بعض  التخلي عنه  اآلخر عاجًزا، ومحبطا،ويشكو  هو  كان  ما  غالًبا  عليها: 

الجميع   على  حياته  على  بالتأكيد  أثر  مما  للبحث،  املستمرة  االلتزامات  يواجه  وهو 

ستويات. وكثيرا ما كان يطلب جهدا من التفاهم معه والدعم الكافي، وأحيانا قدرة  امل

 معينة على التعاطف معه. 

والذي   مشرفه،  مع  املثالية  للعالقة  خاًصا   
ً

تمثيال الطالب  لدى  أن  نرى  عام،  بشكل 

داخل   ملموس  بشكل  يحدث  الذي  الواقع  عن  تماًما  بعيًدا  يكون  ما  غالًبا  نالحظه، 

على    جامعاتنا. يقتصر  ال  الرئيس ي  دوره  فإن  األطروحة،  ملدير  بالنسبة  ذلك،  ومع 

ومدير  materner"أمومة"   الدكتوراه  طالب  توقعات  أن  في  هناك شك  ليس  تلميذه. 

 األبحاث ستتباين بشكل ملموس.

شائعة،   غير  الحظ  لحسن  املمارسات،  هناذكربعض  الصعب  من  ذلك،  على  عالوة 

ومعامل اعتبار  في  تتمثل  "مرؤوسين"  والتي  أنهم  على  الدكتوراه  طالب   / الطالب  ة 

ووثائق   البيانات  جمع  عن  مسؤولين  كأمناء  املناسبة،  هذه  في  يشتغلون، 

شخصيةوإدخالها في الحاسوب، أو مساعدين لحراسة االمتحانات وتصحيح أوراقها  

الذي   والجامعية،  في ميثاق األخالقياتواآلداب  كما جاء  األحيان. ومع ذلك،  في بعض 

في  ي التعسف  "عدم  ب:  الباحث  االستاذ  بالتزام  املتعلقة  بنوده  إحدى  في  نص 

مهنته" إياه  تمنحها  التي  السلطة  إساءة  44استعمال  عدم  األساتذة  على  فعال  يجب   .

 استخدام السلطة املمنوحة لهم من قبل مهنتهم، في مواجهةالطالب الباحث. 

أثنا الدكتوراه  أن حضور طالب  امليدان  في  وامللتقيات  لقد الحظنا  الندوات  تنظيم  ء 

أعمال   في  بالضرورةمشاركتهم  يعني  ال  األخرى،  األقسام  أو  املخابر  قبل  من  العلمية 

والقيام   والبرامج،   الشارات  توزيع  في  دورهم  اختزال  يتم  ولكن  العلمية،  التظاهرات 

املشروبات تقديم  حتى  وأحياًنا  بالفيديووالتقاط صور،  هذا    ! بالتصوير  بأن  نعترف 

الدكتوراها طلبة  إلى دور بعض  يس يء بشدة  املعاملةقد  من  ويمسبحساسيتهم.   لنوع 
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إلى   النهاية  في  الذي يمكن أن يؤدي  الفهم   من سوء 
ً
الحالة قد تحدث هناشيئا وهده 

 غموض العالقة التيأحيانا ما تكون متوترة بين طالب الدكتوراه ومدير أبحاثه. 

األطروحة إعداد  أن  ننس ى  أن  نهايتها، هي عمليةطويلة  ال يجب علينا  إلى  بدايتها  ، من 

وشاقة، وحافلة باملطباتومليئة بالتأثيرات، والتي ستكون لها، بالتأكيد، نتائج واضحة  

 على جوانب متعددة ومتنوعة من الحياة اليومية للطالب.

الجيدة في عملية   الغرض هنا ما يلي هو وصف موجز لجميع )وليس كل( املمارسات 

تحقيقه   يمكن  البحث  مشروع  أن  تضمن  والتي  الدكتوراه  مستوى  على  اإلشراف 

 املنجزة في مدة أربع سنوات. LMDبالكامل خالل املدة التنظيمية ألطروحة 

 . / العالقة بين الطالب الباحث واملشرف: أو عالقة تفاهم2

الذي   املتابعة والجدية  منها، على جودة  تعتمد درجة نجاح األطروحة،في جانب كبير 

 اعتماًدا على السياق والطبيعة  
ً

ا فعاال
ً
يتلقاه الطالب من مشرفه. وهذا يتطلب إشراف

باحث   بين  ما هو قبل كل ش يء شراكة  إنتاج أطروحة  يعني أن  للبحث. مما  املحددة 

ا ذوي  من  أو حتى  ومتمرس  منهما سيعتمد،  متمرن  كل  وأن  "مبتدئ"،  وباحث  لخبرة 

بشكل وثيق وكبير على األخر من حيث اإلفادة واالستفادة املتبادلة بينهما على مر فترة  

 اعداد األطروحة. 

للطلبة   املناسب  الوقت  في  واملالحظات  والدعم  التوجيه  تقديم  في  املشرفيتمثل  دور 

تزوي عن   
ً
فضال بنجاح،  اطروحتهم  إكمال  مستنيرة  لتسهيل  بحثية  بنصائح  دهم 

وتذليل   العقبات  تجاوز  من  ستمكنهم  التي  رؤيتهم  بتوضيح  كفيلة  وإرشادات 

 الصعوبات. 

لقد أثبتت التجربة أن املشاركة في برنامج اإلشراف الذي يقوم على مقومات الجودة  

 ما يتوقف نجاحهعلى إقامة عالقات عمل جيدة ودائمة بين  
ً
في اعداد الدكتوراه غالبا

طالب  ال من  للعديد  بالنسبة  ألنه  واالحترام،  الثقة  على  قائمة  واملشرف،  طالب 

الدكتوراه، يصعب أحياًنا العيش في هذه املرحلة الحاسمة من حياتهم حيث تتميز في  

الذي   الطالب،  طمأنة  كيفية  املشرف  يعرف  أن  يجب  واإلحباط.  بالوحدة  الغالب 

تزويد بذلك عن طريق  القيام  على  في قدرته  التوجيهات  يشك  من  بأشكال متعددة  ه 
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وفق   وانجازه  البحثي  املشروع  والكفيلةبانطالق  الالزمة  والتقنية  واملنهجية  النظرية 

 املواصفات العلمية والقواعد األكاديمية.

 فقط إذا كان هناك جو من التفاهم واالحترام بين مؤطر البحث  
ً
يكون اإلشراف فعاال

عم آليات  إنشاء  يفترض  وهذا  فإن  والطالب.  لذا  املتكرر.  االتصال  على  للحفاظ  لية 

 قوًيا منذ البداية بين املشرف والطالب، في رأينا،  
ً

التفاعل الجيد الذي يتطلب تواصال

 هو مفتاح نجاح دراسات الدكتوراه. 

اإلشراف،   املستوى  على  التفاعل  وأنماط  أشكال  من  العديد  هناك  يكون  أن  يمكن 

 : .44DIETZAJوالتي نستعيرها من الباحثدييتز 

مشاريع  le délégant"املندوب"  - ورؤساء  عمداء،  الغالب  في  هم  املشرفون  هؤالء   :

والسمعة   بالهيبة  ويتمتعون  أخرى،  جامعات  من  معروفون  وأساتذة  كبيرة،  بحثية 

الوقت الكافي لالنخراط بشكل كامل في املهمة الحقيقية لإلشراف.   ولكن ليس لديهم 

الطالب عن تأطير  املستحسن عدم  أو غيرها،  من  إدارية  لديهم مسؤوليات  دما يكون 

 ألن املشرف يجب أن يكون جاهزا طوال املشروع. 

:يحافظ على مسافة معينة مع مرشحيه فيما يتعلق  le guide-expert"دليل الخبراء"  -

الرئيس ي في تحفيز عملية   بالجوانب الشخصية، فهو يتدخل فقط كعالم. يرى دوره 

لدكتوراه على اكتساب املعارف والخبرات الكفيلة  تصويب البحث ومساعدة طالب ا

 بتحسين أدائه في عملية بناء املوضوع وانجازه كباحث. 

الذي  le coach"املدرب"   - "امليسر"  دور  يلعب  الوقت،  إدارة  حول  نصائح  يقدم   :

أخالقيات   احترام  مدى  على  يحرص  الدكتوراه.  طالب  شخصية  تنمية  على  يساعد 

 طلوبة، وما يحدث في حالة حدوث خطأ: مثل االنتحالوالغش.املهنة وقواعد البحث امل

املشارك"  - الوقت  le co-auteur"املؤلف  من  يكفي  ما  سيكرس  الذي  الشخص   :

محرر،   هو  واألسلوبية.  واإلمالئية  والصرفية  النحوية  األخطاء  لتصحيح  والطاقة 

على   يؤكد  باختصار  لغوي، مراجع،  العلمية، مدقق  اللغة  في  تصور  مساعد، مدرب 

 العمل مع املترشح. 
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ما  l’ami"الصديق"  - ونادًرا  مقرًبا،  أو  أو صديًقا  داعًما  يكون  أن  يمكن  إنه مشرف   :

يتحدث عن محتوى العمل البحثي، وال يوجد اتصال يذكر بشأن تقدم العمل. غالًبا  

.
ً

 ما يكون  املترشحطالًبا سابًقا أصبح زميال

اإلشرا مناهج  في  االختالفات  من  الرغم  مديري  على  بين  سالفا،  أوضحناها  التي  ف، 

األطروحة، فبإمكانهم أن يتحولوا من خالل االنتقال من نمط إلى آخر خالل مراحل  

 دم املختلفة في تدريب الدكتوراه. التق

 توقعات متضاربة. :األدواراملنتظرة من طرف األستاذ املؤطر /3

ومتفهًما مع طالبه، الذي يتوقع  يوص ى، بشدة وبشكل عام، أن يكون املشرف صبوًرا  

ا إيجابًيايمكن أن يوجهه في االتجاه الصحيح، من خالل تزويده باملساعدة  
ً
منه سلوك

 العلمية، مما سيؤدي إلى تطوره وانفتاحه. 

على   يركز  أن  البحث،  ملشروع  األول  واملقيم  املستمع  باعتباره  املشرف،  على  يجب 

الدكتورا لطالب  واملنهجي  النظري  "املبتكر"التوجه  فيه  يرى  الذي   l’innovateurه 

 الذي يشجع األفكار الرائدة ويعتبره في طليعة املعرفة العلمية. 

"املنسق"  بالفعل  بمهامها   le moniteurإنه  املختلفة  األطراف  قيام  سيضمن  الذي 

على   دائًما  التركيز  مع  مخابر(،  إدارة،  دكتوراه،  )طالب  ومنتظمة  منظمة  بطريقة 

 لوفاء باملواعيد النهائية.ساعات العمل وا

الذي يقيس دائًما التقدم املحرز في البحث، ويضمن تقدم  le courtierوهو "املراقب"

املنشورات   مثل  أكاديمية  مساهمات  إنتاج  على  الدكتوراه  طالب  ويشجع  العمل 

ندوات   دراسية،  )أيام  العلمية  التظاهرات  في  املشاركة  خالل  من  واملداخالت 

 ولية(. وملتقيات وطنية ود

الذي سيساعد طالب الدكتوراه على االندماج في عالم  le médiateurوهو "الوسيط"  

باحثين   مع  اتصال  على  جعله  خالل  من  املهنية،  شبكته  من  يستفيد  لكي  البحث 

ضمان    
ً
أيضا خالل  العلمية،ومن  التظاهرات  في  املشاركة  على  ومساعدته  آخرين، 

لذين يمكنهم تقديم دعم لوجستي ومالي الحفاظ على االتصاالت مع شركاء الشبكة ا

 44ناجع إن أمكن عن طريقاالستفادةمن املنح البحثية. 
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اقبة املنتظمة ملشروع البحث/ 4  : اإلشراف واملر

الدائمة،   ومراقبته  للطالب  البحثي  املشروع  توجيه  في  الرئيس ي  الفاعل  هو  املشرف 

هذا الدعم، الذي يتطور  والذي يوجهه ويدربه خالل االجتماعات املنتظمة واملتكررة.  

مشروع   إدارة  من  مختلفة  بجوانب  يتعلق  مستقال،  الدكتوراه  طالب  يصبح  عندما 

 البحث. 

 لذلك وجب على املشرف، أثناء تنفيذ املشروع، أن يلتزم بما يلي: 

 وضع اآلليات واملبادئ األساسية التي تضمن مراقبة جودة عملية البحث.  -

 بيئة عمل عالية الجودة إن أمكن.يسعى إلى ضمانتوفر الطالب على  -

ينقل خبرته ومنهجيته وتقنياته إلدارة مشروع بحث علمي، مما سيساعد الطالب،    -

متقنة   ومجرياتهبصورة  مراحله  في  فيه  والتحكم  موضوعه  امتالك  على  شك،  بال 

لسالسة عملية اعداد األطروحة واتمامها بنجاح. 
ً
 ضمانا

تك  - األكثر  وأعطاله  بصعوباته  خبرته  يتنبأ  بفضل  ويساعده،  انسداداته  وكذا   
ً
رارا

وحنكته، بحلها والتغلب عليها مما  يمكن الطالب، في نهاية املطاف، من إكمال العمل  

 الجيد في الوقت املناسب وبالوسائل املخصصة.

أعماله    - إعداد وتنفيذ وتعزيز  في  املهنية  كما يجعله على دراية بمتطلبات األخالقية 

 ق النزاهة في البحث الجامعي.البحثية وفق ميثا

فهو   الدكتوراه،  ملشروع  الناجح  اإلنجاز  في  به  القيام  الواجب  للدور  بالنسبة  أما 

أن   عليه  يجب  الذي  للمشرف  الفعال  بالدور  تتعلق  قضايا  عدة  على   
ً
جزئيا يعتمد 

 بمدى  
ً
املعلومات الالزمة ملراقبة عمله في جوانب متعددة تتعلق أساسا يضمن توفر 

والصعوبات  وجدها  التي  واملستحدثات  البحثية  مسيرته  في  أحرزه  الذي  التقدم 

 واملشكالت التي واجهها. 

فمن   مكتوبة،  وثائق  على  للطالب  البحثي  للعمل  واملنتظمة  الفعالة  املتابعة  تعتمد 

الضروري، في هذا املقام، أن يقوم بعمليةالتسجيل والتدوين على الورق، وبانتظام،  

 تقدم العمل البحثي. لضمان 

بين   املنتظمة  واالتصاالت  اللقاءات  خالل  من  األهم  جانبها  في  املتابعة  عملية  تجري 

الدكتوراه وما يتخللها من تبادل معلومات وأفكار ونصائح وتوجيهات  املؤطر وطالب 
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نظرية منهجية وتقنية. ومن شأن هذه االجتماعات والتقارير املنبثقة عنها أن تجعل  

 ضمان التقدم الفعال لألعمال وبالتالي تجنب الركود.  من املمكن

توجيهه   خالل  من  البحث  مجال  في  خبرته  من  باالستفادة  لطالبه  املشرف  يسمح 

وإسداء ارشاداته له، من أجل تحديد أو تعديل األهداف، قصيرة كانت أو متوسطة  

املسطر  املدى للمشروع. يضمن املشرف تقدم األطروحة مع واحترام الجدول الزمني  

 للمشروع. 

 / االهتمام بقضية أخالقيات البحث العلمي: 5

أن البحث السوسيولوجي في الجامعة الجزائرية في أزمة كبيرة، وجزء من هذه األزمة  

 هو قضية السرقات العلمية والتزوير التي تهدد مصداقية البحث واملشتغلين فيه. 

املو  على  واملنشورات  اإلنترنت  تطور  بأن  االعتراف  السنوات  يجب  في  االلكترونية  اقع 

الذين   األخيرة أولئك  تم تجريمه من قبل جميع  املصادر بحرية، غالًبا ما  إلى  والولوج 

 يشجبون بشكل علني مدى انتشار "السرقة العلمية األكاديمية".

املنشورات    إلى  الوصول  املعلومات)أوالحوسبة(   تكنولوجية  استعمال  سّهل  لقد 

 .44جوء إلى ممارسة  النسخ الحرفي "النسخ واللصق" بشكل كبير وبالتالي الل

السوسيولوجي تشكل خطورة جسيمة على مهنة   البحث  أصبحت مسألة أخالقيات 

 البحث العلمي واملؤسسة الجامعية ككل. 

االخالقيات   تلعب  ومتداخلة،  عديدة  مشاكل  من  يعاني  الجزائر  في  البحث  واقع  أن 

 البحثية فيه دورا أساسيا. 

الجامع أطلق  أصبحت  العلمية  السرقات  من  مختلفة  أشكال  ظهور  تواجه  اليوم  ة 

 نذكر منها:   44عليها عالم االجتماع محمود عودة اسم "غسيل األبحاث العلمية"

 "تحوير االفكار املسروقة؛ -

 تغيير بعض املفردات واملصطلحات اللغوية؛  -

 أو تعديل السياق؛ -

 آخر." أو سرقة نص بحث برمته واستخدامه في بحث موضوع  -
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ا  
ً
انتهاك يعد  وأبحاثهم  عملهم  على  املتعمد  واالستيالء  اآلخرين  وأفكار  آراء  سرقة  أن 

البحث   ممار   األكاديميخطيًرا ألخالقيات  فإن  عموما  السائد  الرأي  سات  الجامعي.في 

الطلبة/ تهم  العلمية"  أي  "السرقة  دون  واملحتالين،  واملحبطين  الكسولين  الباحثين 

وجهة النظر "األخالقية"، إنها مسألة صدق وأمانة فكرية،    شعور أخالقي حقيقي. من

ولصق"   ب"نسخ  املعروفة  املمارسة  إلى  عمل  (copier-coller)واللجوء  إلى  يس يء 

 .44الطالب،ويقّوض الثقة ألنها ممارسة غير قانونية بل غير شرعية 

مج  في  العالي  التعليم  وزارة  عن  الصادرة  واألدبية  املواثيقاألخالقية  معظم  ال  إن 

البحث العلمي تضمنت بنودا الحترام معايير النشاط األكاديمي ومحاربة ما يلحقها من  

العلمية   إدانة بشدة السرقات  القوانين، تنص بصراحة علي  انحرافات وانتهاك هذه 

التي تحصل   املادة واملعلومات  العلمي، مع الحرص على أال يقدم  الباحث  البحث  في 

مصادر   الطالبالباحثمن  يتم  عليها  التي  املادة  هذه  الخاص.أن  عمله  أنها  علي  أخرى 

بأمانة   اقتباسها من كتابات وإنتاجات اآلخرين يجب أن تحدد بشكل واضح وتنسب 

 وصدق إلى صاحبها. 

ولهذا كان من الطبيعي أن تهتم املؤسسة الجامعية الجزائرية بموضوع حساس يمس  

ها والتصدي بقوة لها. حيث  أخالقيات البحث العلمي ووضع أساليب مختلفة ملواجهت

قامت في هذا السياق بصياغة ووضع ميثاق أخالقيات وآداب البحث العلمي ملعايير  

لدى   األخالقية  بالقواعد  الوعي  زيادة  شأنها  من  الجامعية،  البحثية  والقيم  األعراف 

هي:   امليثاق  عليها  يحث  التي  القواعد  هذه  أبرز  ومن  املستويات.  جميع  على  الطلبة 

 عية، والصدق والنزاهة في ممارسة البحث العلمي.املوضو 

واآلداب   األخالقيات  ميثاق  به  جاء  ما  حسب  الجامعي،  الطالب  واجبات  ومن 

غيره". أعمال  سرقة  أو  الغش  إلى  أبدا  يلجأ  أال   " االرتقاء  44الجامعية:  له  يتسنى  حتى 

وجب على الطالب    في مؤسسات التعليم العالي. لذلك بمستواه بطريقة نزيهة وصادقة

ككل،   الجامعة  ولسمعة  لنفسه  اإلساءة  يتفادى  حتى  الصفات  بهذه  يتحلى  أن 

 وإحداث الضرر بها بانتهاك حرمتها. 

أخالقية   مسؤولية  ولكنه  خالصة"،  "حرفة  ليس  األكاديمي  البحث  أن  الواضح  من 

عليها  بقساوة  ويعاقب  يكون  الطالب.  يحاسب  أن  الباحث  الطالب  من  بعزم  املطلوب 

 في أبحاثه، صادقا مع نفسه وتجاه اآلخرين.أ
ً
 وال وقبل كل ش يء أمينا
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العلمي،  البحث  ينظم  الذي  واآلداب  لألخالقيات  ميثاق  صياغة  أهمية  من  بالرغم 

نالحظ بأسف وحسرة كبيرتين أن هذه التوصيات األخالقية ليست حاسمة وفعالة في  

وأر حقيقة   و   ضاألمر  السرقة  لكثرة حاالت   
ً
نظرا في  الواقع  تم ضبطها  التي  االنتحال 

هو   ما  ولكن  مواثيق عديدة  هناك  تكون  أن  يمكن  الوطنية. حيث  الجامعات  معظم 

 يالحظ فعليا أن بعض الطلبة ال يلتزمون بها بتاتا. 

تزال   ال  التجاوزات،  هذه  ملكافحة  واملقترحة  بها  املوص ي  التدابير  أن  به  املسلم  من 

قف هذه املمارسة بما يسميها البعض باآلفة، بل  محدودة للغاية وال تكفي، في رأينا، لو 

"الوباء". إن برامج مكافحة السرقة العلمية التي أقيمت كسالح رادع غير متوفرة اآلن  

 وتظل "صامًتة" كليا في مواجهة براعة وحيل الطالب الغشاشين. 

لذلك كان من الضروري، في رأينا املتواضع، وضع مسألة أخالقيات البحث الجامعي  

مقدمة أولويات األستاذ املشرف، بالنظر إلى خطر السرقة العلمية املحتملة الذي  في  

 . واملشتغلين النزهاء فيهاتهدد وتقوض املصداقية العلمية واملؤسسة الجامعية 

يجعل   أن  األخالقية  املبادئ  احترام  عن  األول  املسؤول  املؤطر  األستاذ  على  يجب 

اللج الدكتوراه على علم بحقيقة أن  العلمية يشكل خطأ كبيًرا  طالب  إلى السرقة  وء 

 وخطيًرا وال يمكن تبريره، بأي حال من األحوال، بل قد يؤدي إلى الطرد.

وبالتالي فإن الطالب "املزور" يعرض نفسه إلجراءات تأديبية ردعية. في الواقع، يمكن  

ويمكن   املحتال  للطالب  التعليمية  اآلفاق  على  مدمرة  وآثار  عواقب  لها  تكون  أن  أن 

 تضّر أيضا بسمعته بشكل خطير وتدمر فرص العمل والتوظيف بالنسبة للبعض. 

األمانة   إن  ومسيئة.  خاطئة  أكاديمية  خطوة  تجنب  هو  العلمية،  السرقة  تجنب  إن 

 والصدق تؤديان دائما إلى النجاح في البحث األكاديمي. 

أعمال   يقدموا  أال  املؤطرين  األساتذة  تحذير  يجب  آخر  جانب  الطالب  من  وأبحاث 

املهنية   واآلداب  األخالقيات  ميثاق  في  جاء  لقد  الخاصة.  أبحاثهم وجهودهم  أنها  على 

الجامعية في إحدى قوانينها احترام النشاط األكاديمي والتي تنص على "احترام أعمال  

فإن   وعليه  املؤلفين،  أسماء  وذكر  والطلبة  الجامعيين  بزمالئه  الخاصة  البحث 

ت العلمية  الي  السرقات  تؤدي  أن  يمكن  التي  املبررة  غير  الجسيمة  األخطاء  من  عد 

 44الطرد."
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 : في الختام

 نقول أن الدور النهائي واألساس ي للمشرف هو إعداد الطالب للدفاع بجدارة  
ً
وختاما

نهج   بين  وسط  حل  حتى  أو  توازن  إيجاد  الضروري  ومن  النهائية.  األطروحة  عن 

"عدم   ونهج  املستمر"  تبني  "التدخل  من  الطالب  يتمكن  حتى  يفعل"  دعه  التدخل: 

 سلوك مسؤول منهي وعلمي. 

سوف سنختم بمالحظة تشاؤمية إلى حد ما، ألنه في الواقع "دعنا نقولها بصراحة، ...  

الوقت   لديهم  يكون  ما  نادًرا  واألطروحات  املذكرات  على  يشرفون  الذين  األساتذة 

املجال.   هذا  في  لطالبهم  قوي  تكوين  في  لتقديم  البحثي  اإلنسانية  التكوين  العلوم 

خفيف"،   االجتماعية  الحظوالعلوم  ليفيان  هوهذاما  الفرنسية،  للحالة  بالنسبة   ،

Y.LIVIAN  في ملموس  بشكل  اختباره  تم  والذي  تشاؤما،  االكثر  الوضع  هو  هذا   .
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الرياضيات  العوامل المؤثرة في تحصيل 
 لدى

 تالميذ المرحلة اإلعدادية في المغرب  
 أحمد أغبال
 خالد ملهوني 

 محمد حابا 

 .-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–جامعة محمد الخامس الرباط 

 ملخص 

على   واألسرية  الشخصية  املتغيرات  بعض  أثر  عن  الكشف  أجل  من  الحالية  الدراسة  تصميم  تم 

الرياضيات لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية في املغرب. يتعلق األمر باألداء  التحصيل الدراس ي في مادة  

و  األسرية.  التربوية  واملوارد  األكاديمية  واالنفعاالت  املدركة  الذاتية  والكفاءة  البحث  السابق  أجري 

عددها   بلغ  اإلعدادي  الثالث  والصف  األول  الصف  تالميذ  من  عينة  وتلميذة.   1190على  تلميذا 

أ  في  واستخدم  التالميذ  درجات  تباين  لتفسير  املقترح  النموذج  الختبار  املسار  تحليل  سلوب 

األول ونموذج  الصف  نموذج  بين  إليها وجود فروق معنوية  املتوصل  النتائج  أهم  الرياضيات. ومن 

الذاتية  والكفاءة  السابق  األداء  وهي  أساسية،  عوامل  ثالث  إلى  تعزى  اإلعدادي  الثالث  الصف 

والقد مرحلة  املدركة  من  العوامل  لهذه  التفسيرية  القوة  تختلف  املنزلية.  الواجبات  تدبير  على  رة 

دراسية إلى أخرى، حيث يتراجع التأثير اإليجابي لألداء السابق على التحصيل في الرياضيات، بينما  

املنزلي الواجبات  تدبير  على  القدرة  تأثير  يزداد  وكذلك  املدركة.  الذاتية  الكفاءة  تأثير  على  يتزايد  ة 

 الكفاءة الذاتية مع مرور الوقت. 

 الكلمات املفتاحية: 

األداء   األكاديمي،  الذات  مفهوم  الرياضيات،  قلق  الرياضيات،  شغف  املدركة،  الذاتية  الكفاءة 

 السابق، مهارات تدبير الواجبات املنزلية، املوارد التربوية األسرية. 

Abstract 

The current study was designed to investigate the effect of personal and 

familial variables on students' mathematics achievement in Morocco. These 

variables were selected on the basis of both theoretical and empirical 

considerations. The variables considered include: Prior performance, perceived 

self-efficacy, academic emotions, homework management skills,and home 

educational resources. 1190 students in the 7th and 9th grades were invited to 

participate in the study. Path analysis was used to test the proposed model for 
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explaining variations in mathematics scores. The analysis resulted in 

significant differences between 7th and 9th grades models due to three factors: 

prior performance, self-efficacy and homework management skills: the effect 

of prior performance on mathematics achievement decreases substantially over 

time, while the impact of self-efficacy significantly increases. Furthermore, the 

effect of homework management skills on perceived self-efficacy varies 

significantly across grade levels. 

Keywords : 

Perceived self-efficacy, liking mathematics, mathematics anxiety, academic 

self-concept, prior performance,homework management skills,home 

educationalresources. 

 مقدمة 

ة  
َ
ْدَرك

ُ
امل الذاتية  الكفاءة  بين  العالقة  حول  الدراسة  هذه  موضوع  يتمحور 

الواجبات   تدبير  على  والقدرة  األكاديمية  من  واالنفعاالت  السابق،  واألداء  املنزلية، 

أخرى  جهة  من  الدراس ي  والتحصيل  بنية    .جهة،  عن  الكشف  إلى  الدراسة  وتسعى 

العالقات بين هذه املتغيرات باستخدام طريقة النمذجة باملعادلة البنائية، وذلك من  

-أجل التحقق من بعض الفرضيات املرتبطة بنظرية الكفاءة الذاتية ونظرية التحكم

 في سياق املجتمع املغربي. control-value theoryالقيمة 

التحكم   الذاتية والقدرة على  الكفاء  ألبرت باندورا بوجود عالقة بين  يقول 

إنجازها في   املهام املطلوب  الوقائع والتأثير في مجريات األحداث، والقدرة على أداء  في 

ت على  بقدرته  الفرد  "قناعة  بأنها  ويعرفها  الحياة  مجاالت  السلوك  مختلف  نفيذ 

. ويميز،  (Bandura, 1977, p. 193)املطلوب بنجاح من أجل تحقيق النتائج املتوقعة  

يدل   السلوك.  نتائج  توقعات  الكفاءة ومفهوم  توقعات  مفهوم  بين  السياق،  نفس  في 

هذا املفهوم، في نظره، على "اعتقاد الفرد بأن سلوكا معينا يفض ي إلى نتيجة محددة".  

الفرد   إيمان  في  ولكن  يؤثر  ال  النتيجة  وتلك  الفعل  هذا  بين  سببية  عالقة  بوجود 

لتحقيق   املطلوب  السلوك  تنفيذ  على  قدرته  حول  شكوكا  لديه  أن  طاملا  سلوكه 

القدرة على القيام بفعل ما يزرع الخوف في   الثقة في  النتيجة املرغوب فيها. إن عدم 

وبات ومختلف أنواع  نفس الفرد ويثنيه عن بذل مزيد من املجهودات ملواجهة الصع

مع   التحديات. التكيف  إمكانية  للفرد  الذاتية  بالكفاءة  اإليمان  يتيح  املقابل،  وفي 

من   والصعوبات  التحديات  مواجهة  على  ويساعده  واملواقف،  الوضعيات  مختلف 
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هنا   ومن  العقبات.  على  للتغلب  الجهود  ومضاعفة  الذاتية  طاقته  في  التحكم  خالل 

-لكفاءة الذاتية واالنفعاالت األكاديمية في إطار نظرية التحكمتتبين لنا العالقة بين ا

 القيمة.   

تقوم هذه النظرية على مجموعة من املصادرات املتعلقة بالعوامل املثيرة ملا  

تجاه   املتعلمين  لدى  تتشكل  التي  اإلنجاز  انفعاالت  أو  األكاديمية  باالنفعاالت  يسمى 

ا االنفعاالت النفسيةاملرتبطة بشكل مباشر  األنشطة التعليمية ونتائجها. وتعرف بأنه 

بإنجاز األنشطة التعليمية، كالشعور باملتعة أو امللل أثناء التعلم، والشعور باإلحباط  

قبل   بالقلق  والشعور  وصعبة،  معقدة  تبدو  التي  املهام  مواجهة  عند  والغضب 

االن وتلعب هذه  الخ.  الفشل،  من  الخوف  أو  النجاح  إلى  فعاالت  االمتحان، والطموح 

املتعلمين، وتؤشر على نوعية   األداء والتحصيل لدى  في تحديد مستويات  دورا مهما 

 . (Pekrun, 2006)التعلمية ومدى جودة التعليم -العملية التعليمية

أداء  و  على  والقدرة  الذاتية  الكفاءة  بين  عالقة  وجود  يفترض  كذلك 

املنزلي بقوله:  الواجبات  املتغيرين  بين هذين  للعالقة  عبر هيفربمبنوتي عن تصوره  ة. 

-self"يمكن للواجبات املنزلية أن تساهم في تحسين وتنمية عمليات التنظيم الذاتي  

regulation    القدرة على تحديد الذاتية؛ كما أنها تساهم في تنمية  واإليمان بالكفاءة 

العمل محيط  وتنظيم  الزمن،  وتدبير  التركيز  األهداف  على  واملحافظة   ،

بأنها  (Bembenutty, 2011, p. 449)واالنتباه" املنزلية  الواجبات  . عرف هاريس كوبر 

املدرسة" داخل  العمل  أوقات  خارج  بإنجازه  تالمذته  املدرس  يكلف  عمل   "كل 

(Cooper, 1989, p. 7)  على بوتلر  جوسلين  املنزلية حسب  الواجبات  مفهوم  ويدل   .

ه التالميذ خارج الفصول الدراسية للقيام باألنشطة التي كلفوا  "الوقت الذي يقضي

بها من أجل التمرس وتعزيز أو تطبيق املهارات واملعارف املكتسبة حديثا، واكتساب  

بشكل مستقل   الدراسة  ملتابعة  الضرورية  إنجاز  (Butler, 1987)املهارات  ذلك ألن   .

ال املدرس  مراقبة  غياب  في  يتم  املنزلية  إال  الواجبات  لتالمذته  قدم  قد  يكن  لم  ذي 

الدعم   يتلقى  أن  للتلميذ  يمكن  املقابل،  وفي  بشأنها.  التعليمات  من  األدنى  الحد 

زمالئه. أو  أبويه  قبل  من  شرطا   واملساعدة  املدركة  الذاتية  الكفاءة  تعتبر  ولذلك 

 ,Cera, Mancini &Antonietti)ضروريا الكتساب القدرة على التعلم الذاتي املستقل 

 . ويمكن ان نفترض أيضا بأنها تنمو بنمو القدرة على تدبير الواجبات املنزلية. (2013
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وأما فيما يتعلق بمسألة العالقة بين الواجبات املنزلية والتحصيل الدراس ي،  

فقد كانت محط جدل ونقاش حادين على امتداد العقود املاضية بين من يقول بعدم  

ا إبراز مساوئها املحتملة، وبين من يعمل على  جدوى الواجبات املنزلية، ويحاول جاهد

بينها   ارتباط  بوجود عالقة  يقول  من  بين  للمتعلمين؛  بالنسبة  اإليجابي  إظهار دورها 

العالقة   هذه  وجود  ينفي  ومن  الدراس ي،  التحصيل  تهدف  (Cooper, 1994)وبين   .

مادة   في  التحصيل  بين  عالقة  وجود  فرضية  من  التحقق  إلى  الحالية  الدراسة 

 الرياضيات واملواظبة على القيام بالواجبات املنزلية.  

 مشكلة الدراسة 

تسعى الدراسة الحالية إلى بناء نموذج للعالقات بين األداء السابق، واملوارد  

املدركة،   الذاتية  والكفاءة  املدرسية،  الواجبات  تدبير  والقدرة على  األسرية،  التربوية 

في   األكاديمية، والتحصيل  تابعا. وتكمن  واالنفعاالت  الرياضيات بوصفه متغيرا  مادة 

الرياضيات،   في  التحصيل  على  تؤثر  التي  العوامل  على  التعرف  في  البحث  مشكلة 

وتقدير أهميتها النسبية، وبيان ما إذا كان مقدار تأثير كل واحد منها ثابت أم أنه يتغير  

املطروح هنا هو:  مع مرور الزمن بعد االنتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى. والسؤال  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج تطبيق النموذج النظري املقترح على  

بيانات عينة الصف األول اإلعدادي ونتائج تطبيقة على بيانات عينة الصف الثالث  

 اإلعدادي؟ وما الذي يفسر التغيرات املحتملة في القوة التفسيرية لتلك العوامل؟  

هذ  صياغة  تمت  التحكموقد  نظرية  ضوء  في  النموذج  ونظرية  -ا  القيمة 

الكفاءة  تحتل  املنزلية.  الواجبات  حول  السابقة  الدراسات  ونتائج  االجتماعي  التعلم 

املتغير   دور  تلعب  أنها  حيث  من  النموذج،  هذا  في  مركزية  مكانة  املدركة  الذاتية 

و  جهة،  من  واألسرية،  الشخصية  العوامل  بعض  بين  العالقة  في  بين  الوسيط 

أهمية   وتكمن  أخرى.  جهة  من  الرياضيات  في  األداء  ومستوى  األكاديمية  االنفعاالت 

هذا النموذج في كونه يكشف عن أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءة الذاتية بالنسبة  

فيها   يواجهون  التعليم  مراحل  من  جديدة  مرحلة  يلجون  عندما  وخاصة  للتالميذ، 

تم   وقد  تعقيدا.  أكثر  جديدة  الهيكلية  امهاما  املعادالت  نمذجة  أسلوب  ستخدام 

Structural Equation Modeling (SEM)    بواسطة املسار  تحليل  تقنية  في  املتمثل 

أو    Amosبرنامج   الخارجية  املباشرللمتغيرات  التأثير  عالقات  اختبار  أجل  من 
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الواجبات   تدبير  على  القدرة  السابق،  األداء  األسرية،  التربوية  )املوارد  املستقلة 

املنزلية( على التحصيل في مادة الرياضيات، وتأثيراتها غير املباشرة من خالل سلسلة  

امل الذاتية  )الكفاءة  الوسيطة  املتغيرات  مفهوم  من  األكاديمية،  االنفعاالت  دركة، 

الكلية   العينة  بيانات  على  املقترح  النموذج  تطبيق  تم  وقد  الرياضيات(.  في  الذات 

وعينتي الصف األول والصف الثالث اآلعدادي كل على حدة، وذلك بناء على فرضية  

الدراس ي.   املستوى  باختالف  تختلف  املتغيرات  لبعض  التفسيرية  القوة  أن  مفادها 

وزمالؤه  تس كوبر  إليه  توصل  ما  على  الفرضية  هذه   Cooper, Robinson)تند 

&patall, 2006)    والتحصيل املدرسية  الواجبات  بين  االرتباط  عالقة  بخصوص 

الدراس ي، حيث تبين أن درجة االرتباط بين هذين املتغيرين تختلف باختالف املستوى  

 دراسة.  الدراس ي، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في مقدمة هذه ال

 منهجية الدراسة 

التابعة   اإلعدادي  الثانوي  التعليم  الدراسة جميع مؤسسات  شمل مجتمع 

مؤسسة، تنتمي اثنتان منها إلى التعليم    17للمديرية اإلقليمية لبوملان، البالغ عددها  

الخصوص ي؛ حيث قمنا بسحب قسم واحد من الصف األول اإلعدادي وقسم آخر  

ي كل مؤسسة بطريقة عشوائية. وبلغ عدد أفراد عينة  من الصف الثالث اإلعدادي ف

في الصف الثالث.   605في الصف األول و  585تلميذا وتلميذة، منهم    1190الدراسة  

نسبته   ما  اإلناث  و  41,8%وتشكل  األول  الصف  عينة  الصف   38,6%من  عينة  من 

 الثالث.  

 

 

 

 (%): توزيع أفراد العينة حسب الجنس والعمر1الجدول 

  فئاتالعمر )الصف األول اإلعدادي( فئاتالعمر )الصف الثالث اإلعدادي(

فما فوق  17 املجموع  14-16 فما فوق  14 املجموع   11-13  

 اإلناث 79,4 20,6 100 97,0 3,0 100

 الذكور  67,3 32,7 100 82,7 17,3 100

 املجموع 72,3 27,7 100 88,2 11,8 100
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 أدوات الدراسة

البيانات استخدمنا استبيانا يتألف من مجموعة من املقاييس، وفي  ولجمع  

فينيما   بلوره  الذي  الرياضيات  نحو  االتجاه  ملقياس  املختصرة  الصورة  مقدمتها 

تدبير  (Fennema& Sherman, 1976)وشيرمان مقياس  أيضا  االستبيان  وضم   .

املنزلية   ، Homework Management Scale(Xu Jianzhong, 2008)الواجبات 

املدرسية   االتجاهات  تقييم  استطالع  من  املشتق  املدركة  الذاتية  الكفاءة  ومقياس 

School Attitudes Assessment Survey(McCoach, 2002)  املوارد ومقياس   .

ولقياس   العينة.  ألفراد  الديموغرافية  الخصائص  حول  وأسئلة  األسرية،  التربوية 

نتائ استخدمنا  الرياضيات،  مادة  في  املرحلة  التحصيل  من  املرور  امتحانات  ج 

األول   الصف  من  لكل  النهائية  االختبارات  ونتائج  اإلعدادية،  املرحلة  إلى  االبتدائية 

 والصف الثالث اإلعدادي.

 نتائج تحليل املسار للعوامل املؤثرة على التحصيل في الرياضيات

املقترح   النظري  النموذج  صحة  اختبار  إلى  الدراسة  من  الجزء  هذا  يهدف 

لدراسة العوامل املؤثرة على مستوى التحصيل في مادة الرياضيات.  وقد تمت بلورة 

هذا النموذج في ضوء نظرية التحكم القيمة ونظرية التعلم االجتماعي وفاعلية الذات  

استخدام أسلوب نمذجة  نزلية. وقد تم  ونتائج الدراسات السابقة حول الواجبات امل

املتمثل في تقنية تحليل    Structural Equation Modeling (SEM)املعادالت الهيكلية  

برنامج   بواسطة  املباشرللمتغيرات    Amosاملسار  التأثير  عالقات  اختبار  أجل  من 

على القدرة  السابق،  األداء  األسرية،  التربوية  )املوارد  املستقلة  أو  أداء    الخارجية 

الواجبات املنزلية( على التحصيل في مادة الرياضيات، وتأثيراتها غير املباشرة عليه من  

في  الذات  مفهوم  املدركة،  الذاتية  )الكفاءة  الوسيطة  املتغيرات  من  جملة  خالل 

ويعتبر   الرياضيات(.  وقلق  شغف  في  املتمثلة  األكاديمية  واالنفعاالت  الرياضيات، 

املعادالت   نمذجة  املتعدد،  أسلوب  الخطي  االنحدار  لنموذج  امتدادا  الهيكلية 

تطبيق   تم  وقد  املتغيرات.  من  زوج  كل  بين  بسيطة  خطية  عالقات  وجود  ويفترض 

حسب   املصنفة  الفرعية  واملجموعات  الكلية  العينة  بيانات  على  املقترح  النموذج 

أن   افتراض  على  وذلك  إعدادي(،  والثالثة  إعدادي  )األولى  الدراس ي  القوة  املستوى 
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التفسيرية للمتغيرات تختلف باختالف املستوى الدراس ي. تستند هذه الفرضية على  

بخصوص عالقة   (Cooper, Robinson &patall, 2006)ما توصل إليه كوبر وزمالؤه  

درجة   أن  لهم  تبين  حيث  الدراس ي،  والتحصيل  املدرسية  الواجبات  بين  االرتباط 

ختالف املستوى الدراس ي، كما سبقت اإلشارة  االرتباط بين هذين املتغيرين تختلف با

الدراسة.   مقدمة هذه  في  ذلك  اختبار  إلى  من  البد  املسار،  تحليل  نتائج  وقبل عرض 

الجدول   يعرض  املالحظة.  الواقعية  للبيانات  املقترح  النظري  النموذج  مطابقة  مدى 

 مؤشرات مالءمة النموذج للبيانات. 6رقم 

 نموذج النظري للبيانات : مؤشرات حسن مطابقة ال6الجدول 

 عتبة القبول  قيمة املؤشر  مؤشرات حسن املطابقة

 - 4,634  (CMIN)قيمة كاي تربيع 

 - 6 (DF)درجة الحرية 

 3و 1بين  0,772 (CMIN/DF) نسبة كاي تربيع إلى درجات الحرية 

 1.000 > 95 (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

 0,005 < 0,08  (SRMR) املعياريةجذر متوسط مربعات البواقي 

 0,000 < 0,06 (RMSEA) الجذر التربيعي ملتوسط خطأ االقتراب 

 PClose 0,998 > 0,05اختبار مدى معنوية املطابقة

 0,988 > 90  (AGFI) مؤشر حسن املطابقة املصحح بدرجات الحرية

 0,999 > 90  (GFI) مؤشر حسن املطابقة

جودة   مؤشرات  املقترح  تشير  الهيكلي  النموذج  مالءمة  أن  إلى  املطابقة 

االنحدار   معامالت  بمعنوية  للجزم  عليه  االعتماد  بالتالي  ويمكن  ممتازة،  للبيانات 

 املنبثقة عن تحليل املسار. وفيما يلي عرض مفصل لنتائج هذا التحليل. 

 5و 4املسار التخطيطي للعينة الكلية، ويظهر الشكالن   3يظهر الشكل رقم 

وقد   التوالي.  على  اإلعدادي  والثالث  األول  الصف  من  لكل  التخطيطي  املسار 

املعيارية   االنحدار  أوزان  فيها    standardizedregressionweightsاستخدمت 

 . R)2(ومعامالت التحديد 
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 نموذج العينة الكلية  : 3الشكل 

 

 

 : نموذج الصف األول اإلعدادي  4الشكل 
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 : نموذج الصف الثالث اإلعدادي  5الشكل 

الثالثة،   السنة  ونموذج  األولى  السنة  نموذج  بين  فرق  وجود  من  وللتأكد 

على   االختبار  نتائج  ودلت  املسار.  تحليل  نتائج  بين  للفرق  تربيع  كاي  اختبار  أجرينا 

، كما هو مبين في الجدول رقم  p < 0,001وجود فرق معنوي بينهما عند مستوى داللة  

6. 

فرق بين نموذج السنة األولى ونموذج السنة  : نتائج اختبار كاي تربيع لل6الجدول 

 الثالثة إعدادي 

TLI 

rho-2 

RFI 

rho-1 

IFI 

Delta-2 

NFI 

Delta-1 

 

P 

 

CMIN 

 

DF 

 

 النموذج 

 األوزان البنيوية  22 58,695 000, 027, 027, 038, 039,

مواقع   على  للتعرف  النموذجين  مسارات  بين  مقارنة  إجراء  يمكن  وعليه، 

بينهما. وسنكتفي بعرض املسارات التي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الفروق  

 معامالتها املقاسة بوحدات غير معيارية. 

 

 

 

 

: اختبار داللة الفروق بين معامالت املسارات في نموذجي الصف األول  7الجدول 

 والثالث اإلعدادي 

       السنة األولى السنة الثالثة 

z-score p β p β       

-

3,782*** 

األداء في  0,471 0,000 0,290 0,000

 الرياضيات

 األداء السابق --->

شغف  0,163 0,000 0,340 0,000 ***2,992

 الرياضيات

 الكفاءة الذاتية --->
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2,8*** 0,010 0,104 0,205 -

0,042 

األداء في 

 الرياضيات

 الكفاءة الذاتية --->

شغف  ---> مفهوم الذات  0,245 0,000 0,376 0,000 **2,18

 الرياضيات

الواجبات  ---> الكفاءة الذاتية 0,339 0,000 0,530 0,000 **2,074

 املنزلية 

2,037** 0,959 -

0,002 

0,002 -

0,101 

 املوارد التربوية   ---> قلق الرياضيات

***p < ,001, **p < ,01. 

في   مسارات  ستة  عن  يقل  ال  ما  معامالت  بين  جوهرية  فروق  توجد 

)املعدل   السابق  األداء  مستوى  من  املتجه  املسار  مقدمتها  في  يأتي  النموذجين، 

النهائية من السلك االبتدائي( نحو مستوى األداء   السنة  املحصل عليه في امتحانات 

م ظل  السابق  األداء  تأثير  أن  ومع  الرياضيات.  في  كال الحالي  في  وموجبا  عنويا 

في السنة الثالثة إعدادي مقارنة بالسنة   38%النموذجين إال أن قوته تراجعت بنسبة 

التأثير  0,001األولى إعدادي بداللة إحصائية تساوي   العكس من ذلك، ازداد  . وعلى 

في  واألداء  الرياضيات  شغف  متغيري  على  املدركة  الذاتية  الكفاءة  ملتغير  املوجب 

الثالثة إعداديبداللة إحصائية   إلى السنة  السنة األولى  الرياضيات عند االنتقال من 

معنويةعند مستوى  0,001تساوي   توجد فروق  فيما    0,01. وكذلك  النموذجين  بين 

شغف  مسار  بمعامل  يتعلق 

.  الكفاءةالذاتية←مفهومالذاتاألكاديميومعاملمسارالواجباتاملنزلية ← الرياضيات

االنتقال  يميلمعامالالنحدارالدالعلىالعالقةالطرديةفيكلتاال عند  االرتفاع  إلى  حالتين 

من مستوى دراس ي إلى آخر. وتلعب املوارد التربوية األسرية دورا مهما في الحد من قلق  

نهاية  ال في  نهائيا  يتالش ى  اإليجابي  تأثيرها  ولكن  اإلعدادي،  السلك  بداية  في  رياضيات 

السلك. عند   هذا  الرياضيات  من  القلق  شعور  يشتد  أن  ذلك،  على  بناء  ويتوقع 

على وجود فرق    t-testاالنتقال من مستوى دراس ي إلى آخر. وبالفعل، دل اختبار "ت"  

ال وعينة  األول  الصف  عينة  بين  درجات  معنوي  متوسط  في  اإلعدادي  الثالث  صف 

الرياضيات  من  بالقلق  درجات  = p < 0,001)(t ,8,19-الشعور  متوسط  بلغ  حيث   ،

اإلعدادي   األول  الصف  تالميذ  لدى  الصف    2,24مقابل    1,90القلق  تالميذ  لدى 

 الثالث.
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: نتائج تحليل املسار للعينة الكلية والعينتين الفرعيتين باستخدام  8الجدول 

 الت االنحدار املعيارية معام

 التأثير الكلي التأثير غير املباشر التأثير املباشر 

 الثالثة األولى املجموع  الثالثة األولى املجموع  الثالثة األولى املجموع  

املوارد 

التربوية  

 األسرية 

         

الكفاءة  

 الذاتية 

,19*** ,20*** ,16*** - - - ,19** ,20** ,16* 

شغف  

 الرياضيات

,09** ,10* ,06 ,05** ,05* ,05** ,14* ,14* ,12* 

قلق  

 الراضيات

-,6* -,11** -,002 -,09** -

,08** 

-,08* -,15* -,19** -,08* 

مفهوم الذات 

 في الرياضيات

,08*** ,10** ,06* ,12** ,12* ,09* ,20** ,23** ,16** 

األداء في  

 الرياضيات

,08*** ,07* ,10** ,08** ,06** ,07** ,17** ,12** ,17** 

الواجبات 

 املنزلية

         

الكفاءة  

 الذاتية 

,24*** ,21*** ,29*** - - - ,24* ,21** ,29* 

شغف  

 الرياضيات

,07* ,14*** ,06 ,07* ,05** ,08** ,14** ,19** ,14* 

قلق  

 الراضيات

-,13*** -

,16*** 

-

,12*** 

-,10** -

,10** 

-,10** -,23** -,26** -,22** 

مفهوم الذات 

 في الرياضيات

- - - ,13* ,15** ,16** ,15* ,15** ,16** 

األداء في  

 الرياضيات

- - - ,07** ,06* ,12** ,09** ,06* ,12** 
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          األداء السابق

الكفاءة  

 الذاتية 

,23*** ,23*** ,23*** - - - ,23*** ,23*** ,23*** 

شغف  

 الرياضيات

,04 ,02 ,08* ,06** ,06* ,07** ,10* ,08* ,15* 

قلق  

 الراضيات

-,10*** -,15* -,07 -,08* -,06* -,10** -,18* -,21* -,17** 

مفهوم الذات 

 في الرياضيات

- - - ,13* ,13* ,14* ,13* ,13* ,14* 

األداء في  

 الرياضيات

,37*** ,53*** ,27*** ,07* ,04** ,10** ,44** ,57** ,36** 

الكفاءة  

 الذاتية

         

شغف  

 الرياضيات

,28*** ,24*** ,29***    ,28** ,24* ,29** 

قلق  

 الراضيات

-,14*** -

,15*** 

-,12** -,13** -

;08** 

-,14** -,27** -,23* -,26** 

مفهوم الذات 

 األكاديمي

,21*** ,28*** ,17*** ,17* ,10* ;18** ,37** ,38** ,35** 

األداء في  

 الرياضيات

,02 -,05 ,10* ,15* ,10* ,14** ,17* ,06 ,24** 

شغف  

 الرياضيات

         

قلق  

 الراضيات

-,45*** -

,33*** 

-

,48*** 

- - - -,45** -,33** -,48** 

مفهوم الذات 

 في الرياضيات

,37*** ,20*** ,42*** ,11** ,07** ,11* ,48* ,27* ,53* 

األداء في  

 الرياضيات

,15*** ,11** ,13*** ,15* ,07* ,18** ,30* ,18* ,31* 
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قلق 

 الرياضيات

         

مفهوم الذات 

 في الرياضيات

-,23*** -

,22*** 

-

,23*** 

- - - -,23*** -

,22*** 

-

,22*** 

األداء في  

 الرياضيات

-,17*** -

,12*** 

-

,20*** 

-,04** -

,04** 

-,03* -,21* -,15** -,23** 

مفهوم الذات  

 األكاديمي

         

األداء في  

 الرياضيات

,16*** ,13*** ,16***    ,16** ,13* ,16* 

*** p-value < 0.001; ** p-value < 0.01; * p-value < 0.05 

التربوية   )املوارد  الخارجية  للمتغيرات  املباشرة  التأثيرات  بفحص  أوال  لنبدأ 

الذي   املنزلية( على متغير الكفاءة الذاتية املدركة  السابق، الواجبات  األسرية، األداء 

يلعب دور الوسيط في العالقة بين املتغيرات الخارجية واالنفعاالت األكاديمية. نالحظ 

ا هذا  على  تأثيراتها  العينات  أن  لدى  العموم  على  ومتساوية  ومعنوية  موجبة  ملتغير 

تساوي   إحصائية  بداللة  الثالثة  0,001الثالث  السنة  تالميذ  عينة  باستثناء  وذلك   ،

الواجبات   بمسار  املرتبط  االنحدار  معامل  قيمة  عندها  بلغت  التي 

معام   (0,29)الكفاءةالذاتيةمستوىقياسيا←املنزلية  قيمة  عندها  انخفضت  ل  بينما 

األسرية التربوية  املوارد  بمسار  املتعلق  إلى  ال ← االنحدار  الذاتية  كفاءة 

في (p < 0,001)0,16مستوى  املنزلية  الواجبات  تأثير  مقدار  بأن  هنا  التذكير  ويجب   .

 الكفاءة الذاتية يختلف بشكل جوهري من مستوى دراس ي إلى آخر. 

ت الخارجية السابقة  لنفحص اآلن التأثيرات املباشرة وغير املباشرة للمتغيرا

في   الذات  ومفهوم  الرياضيات(  وقلق  )شغف  األكاديمية  االنفعاالت  على  الذكر 

تأثيرا   املنزلية  والواجبات  األسرية  التربوية  املوارد  متغيري  من  كل  يمارس  الرياضيات. 

موجبا وداال على الشغف بالرياضيات لدى العينة الكلية وعينة تالميذ الصف األول  

ول مستوى  اإلعدادي،  إلى  باالنتقال  وتتالش ى  تضمحل  اإليجابية  التأثيرات  هذه  كن 

الثالثة إعدادي، حيث تصبح غير دالة إحصائيا. وأما التأثيرات غير املباشرة ملتغيري  
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فإنها   بالرياضيات  الشغف  شعور  على  املنزلية  والواجبات  األسرية  التربوية  املوارد 

الث العينات  لدى  نسبيا  وثابتة  ودالة  معامالت  موجبة  قيم  تراوحت  حيث  الث، 

بين   املعنية  املسارات  في  بين    0,08و  0,05االنحدار  تراوحت  إحصائية    0,05بداللة 

والواجبات  0,01و األسرية  التربوية  املوارد  من  لكل  املباشرة  التأثيرات  كانت  وإذا   .

عدم   يعني  ال  ذلك  فإن  إحصائيا،  دال  غير  بالرياضيات  الشغف  شعور  على  املنزلية 

تأثيرها يمر كله عبر متغير وسيط، وهو متغير  وجو  د عالقة بينها، وإنما يدل على أن 

األداء   يؤثر  اآلخر،  الجانب  وعلى  الكامل.  بالتوسط  يسمى  ما  وهذا  الذاتية،  الكفاءة 

السابق تأثيرا مباشرا وموجبا في شعور الشغف بالرياضيات لدى عينة تالميذ الصف  

موجبا وغير مباشر لدى العينات الثالث، ويمر تأثيره الثالث وحدها، ويؤثر فيه تأثيرا  

بالكامل عبر املتغير الوسيط )الكفاءة الذاتية( في نموذج العينة الكلية وعينة تالميذ  

الثالث.   الصف  نموذج  في  املتغير  هذا  عبر  فقط  منه  جزء  يمر  بينما  األول،  الصف 

السابق   األداء  يمارسه  الذي  املباشر  التأثير  أن  الشغف  واملالحظ  شعور  على 

بالرياضيات يزداد باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثالثة إعدادي، حيث بلغت  

)غير دالة( لدى عينة السنة األولى   0,02قيمة معامل االنحدار املرتبطة بهذا املسار  

( لدى عينة السنة الثالثة. وفي املقابل، توجد عالقة  0,05)دالة عند مستوى    0.08و

بي السابق،  عكسية  األداء  األسرية،  التربوية  )املوارد  الثالث  الخارجية  املتغيرات  ن 

لدى   املباشرة  تأثيراتها  وتظهر  الرياضيات.  من  بالقلق  والشعور  املنزلية(  الواجبات 

-العينة الكلية وعينة تالميذ الصف األول، حيث تراوحت قيم معامالت االنحدار بين  

إحصائيا. وكانت العالقة بين الواجبات املنزلية والشعور  وهي كلها دالة   .0,16-و  0,06

قوة. األكثر  هي  األول  الصف  تالميذ  عينة  لدى  الرياضيات  من  يتعلق  بالقلق  وفيما 

املوارد   بين  عندها  مباشرة  عالقة  أية  وجود  يثبت  لم  إعدادي،  الثالثة  السنة  بعينة 

بالقلق من الرياضيات. ولكن  التربوية األسرية واألداء السابق، من جهة، وبين الشعور  

بمتغيري   يرتبط على نحو غير مباشر  الحالة  في هذه  الرياضيات  بالقلق من  الشعور 

الذاتية   الكفاءة  متغير  توسط  خالل  من  السابق  واألداء  األسرية  التربوية  املوارد 

املدركة، وهو توسط كامل. وتلعب الكفاءة الذاتية املدركة أيضا دور املتغير الوسيط  

العينة  بين   نموذج  في  الرياضيات  من  بالقلق  والشعور  الثالث  الخارجية  املتغيرات 

كليا.   وليس  جزئيا  كان  الحالة  هذه  في  التوسط  ولكن  األول،  الصف  ونموذج  الكلية 
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املنزلية   الواجبات  بين  العالقة  عن  جزئيا  مسؤولة  الذاتية  الكفاءة  كانت  وكذلك 

 ف الثالث.والشعور بالقلق من الرياضيات في نموذج الص 

مباشرا   تأثيرا  تؤثر  األسرية  التربوية  املوارد  أن  املسار  تحليل  نتائج  وأظهرت 

موجبا وداال في مفهوم الذات لدى العينات الثالث، وأن الكفاءة الذاتية واالنفعاالت  

املباشرة   غير  التأثير  وكان  املتغيرين.  هذين  بين  العالقة  جزئيا  تتوسط  األكاديمية 

املباشر في  للموارد التربوية   التأثير  أكبر من  األسرية على مفهوم الذات في الرياضيات 

النماذج الثالث. ولكن هناك إمكانية ألن يتضاءل هذه التأثير مع مرور الوقت. وكذلك  

في  الذات  مفهوم  على  ودال  موجب  بشكل  السابق  واألداء  املنزلية  الواجبات  تؤثر 

ليس جزئيا. وكشف التحليل أيضا عن  الرياضيات، وهو في جميع الحاالت تأثير كلي و 

السابق، من جهة،   التربوية األسرية واألداء  املوارد  وجود عالقة مباشرة وموجبة بين 

لألداء   املباشر  التأثير  أن  ويظهر  أخرى.  جهة  من  الرياضيات،  في  الحالي  األداء  وبين 

ا النماذج  في  األسرية  التربوية  املوارد  تأثير  من  بكثير  أقوى  كان  ولكن  السابق  لثالث. 

التأثير املباشر لألداء السابق على األداء الحالي يتضاءل بشكل جوهري باالنتقال من  

االنحدار   معامل  قيمة  بلغت  حيث  إعدادي،  الثالثة  السنة  إلى  األولى    0,53السنة 

إلى   0,27و املباشر باالنتقال من الصف األول  تأثيره غير  التوالي، بينما تضاعف  على 

( الثالث  يساوي    0,10مقابل    0,4الصف  داللة  الحالتين(.    0,01بمستوى  كلتا  في 

الرياضيات   في  الحالي  األداء  السابق على  واألداء  األسرية  التربوية  املوارد  تؤثر  وكذلك 

املتغيرات   بين  العالقة  تتوسط  التي  األكاديمية  واالنفعاالت  الذاتية  بالكفاءة  مرورا 

لثالث. ويظهر أن التأثير املباشر الذي يمارسه  الخارجية واملتغير املستقل في النماذج ا

جميع   في  املباشر  غير  التأثير  من  بكثير  أكبر  كان  الحالي  األداء  على  السابق  األداء 

بين   املباشر  التأثير  يقيس  الذي  االنحدار  معامل  قيم  وتراوحت    0,27النماذج؛ 

بين  0,53و املباشر  غير  التأثير  قيم  تراوحت  بينما  وهي0,10و  0,04،  دالة    ،  كلها 

إحصائيا. وإذا كانت الواجبات املنزلية ال ترتبط ارتباطا مباشرا باملتغير التابع )األداء  

الحالي في الرياضيات(، فإنها تؤثر فيه تأثيرا كليا غير مباشر مرورا باملتغيرات الوسيطة  

غير   التأثير  أن  واملالحظ  األكاديمية.  واالنفعاالت  الذاتية  الكفاءة  في  املباشر  املتمثلة 

للواجبات املنزلية في تحصيل الرياضيات يزداد مع الوقت، حيث إن قيمة هذا التأثير  
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األول   الصف  نموذج  في  املالحظة  القيمة  ضعف  تعادل  الثالث  الصف  نموذج  في 

 (. 0,05بمستوى داللة   0,06، مقابل 0,01بمستوى داللة يساوي  0,12)

ف بعضها  الداخلية  املتغيرات  أثر  اآلن  باملتغير  لنفحص  وعالقاتها  بعض  ي 

التابع )األداء في الرياضيات(. نالحظ ان الكفاءة الذاتية تؤثر تأثيرا مباشرا وموجبا في  

تساوي  إحصائية  بداللة  الذات  ومفهوم  الرياضيات  شغف  وترتبط  0,001متغيري   ،

بشكل   الذاتية  الكفاءة  وتؤثر  الثالث.  النماذج  في  الرياضيات  بقلق  عكس ي  نحو  على 

باشر في قلق الرياضيات مرورا بشغف الرياضيات، إذ انها تعزز شعور الشغف  غير م 

الرياضيات في جميع الحاالت.   بالرياضيات، وكلما زاد هذا الشعور قل الشعور بقلق 

الوقت،   الرياضيات يزداد قوة مع مرور  في شغف  الذاتية  الكفاءة  تأثير  أن  واملالحظ 

من   انتقل  األول   0,24حيث  الصف  نموذج  الثالث؛    0,29إلى    في  الصف  نموذج  في 

مع   الرياضيات  بشغف  مرورا  الرياضيات  قلق  في  املباشر  غير  تأثيرها  يزداد  وكذلك 

( الوقت  مقابل    0,08-مرور  األول  الصف  نموذج  الثالث    0,14-في  الصف  نموذج  في 

في النموذجين(. وتشير النتائج إلى أن املسار املتجه من    0,01بداللة إحصائية تساوي  

الكلية  ا العينة  نموذج  في  إحصائيا  دال  غير  الرياضيات  في  األداء  إلى  الذاتية  لكفاءة 

غير   التأثير  وأما  الثالث؛  الصف  نموذج  في  داال  كان  بينما  األول،  الصف  ونموذج 

األكاديمية   باالنفعاالت  مرورا  الرياضيات  في  التحصيل  على  الذاتية  للكفاءة  املباشر 

ك  الرياضيات  في  الذات  جميع  ومفهوم  في  إحصائيا  داال  كان  فإنه  وسيطة  متغيرات 

وقلق   الرياضيات  )شغف  األكاديمية  املشاعر  متغيرات  أن  على  يدل  وهذا  الحاالت. 

الذاتية   الكفاءة  بين  العالقة  تتوسط  الرياضيات  في  الذات  ومفهوم  الرياضيات( 

وجزئيا   األول  الصف  ونموذج  الكلي  النموذج  في  كليا  الرياضيات  في  في  والتحصيل 

للكفاءة  املباشر  غير  التأثير  مقدار  أن  إلى  النتائج  وتشير  الثالث.  الصف  نموذج 

الذاتية املدركة على التحصيل في الرياضيات يفوق تأثيرها املباشر في النماذج الثالث. 

وقد تبين أيضا أن التأثيرات املباشرة وغير املباشرة للكفاءة الذاتية على التحصيل في  

 وة باالنتقال من مستوى دراس ي إلى آخر. الرياضيات يزداد ق

ويلعب شغف الرياضيات دورا بالغ األهمية في التقليل من قلق الرياضيات،  

بلغت  الثالث، حيث  الصف  إلى  األول  الصف  من  االنتقال  عند  تأثيره  مقدار  ويزداد 

التوالي   االنحدار على  في   0,001بداللة إحصائية تساوي    0,48-و  0,33-قيمة معامل 
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الرياضيات    كلتا قلق  في  الرياضيات  شغف  تأثير  مقدار  وبلغ  عند    0,45-الحالتين. 

في نموذج العينة الكلية. ويؤثر شغف الرياضيات تأثيرا مباشرا    0,001مستوى داللة  

الذي   الرياضيات  بقلق  يؤثر فيها بشكل غير مباشر مرورا  أنه  الذات، كما  في مفهوم 

أثير املباشر يفوق مقدار التأثير غير املباشر  يتوسط العالقة بينهما. ولكن مقدار الت

بين   املباشر  التأثير  تراوح مقدار  أضعاف، حيث  األول    0,20بعدة  الصف  نموذج  في 

داللة    0,42و مستوى  عند  الثالث  الصف  نموذج  وأما  0,001 في  الحالتين؛  كلتا  في 

بين   تراوح  فقد   املباشر  غير  التأثير  و  0,07مقدار  األول  الصف  نموذج  في   0,11في 

على التوالي. ويظهر أن التأثير    0,05و  0,01 نموذج الصف الثالث عند مستوى داللة  

السنة   من  االنتقال  عند  تضاعف  قد  الذات  مفهوم  في  الرياضيات  لشغف  املباشر 

. (0,001على التوالي عند مستوى داللة    0,42و  0,20األولى إلى السنة الثالثة إعدادي) 

اط موجب ومباشر بين شغف الرياضيات ومستوى األداء  واظهرت النتائج وجود ارتب

بين   االنحدار  معامل  قيمة  وتراوحت  الثالث،  النماذج  في  الرياضيات  عند    0,11في 

في   0,001عند مستوى داللة    0,15في نموذج عينة الصف األول و  0,01مستوى داللة  

في  األداء  مستوى  على  الرياضيات  شغف  تأثير  مقدار  وبلغ  الكلية،  العينة  نموذج 

. وكذلك توجد 0,001عند مستوى داللة    0,13الرياضيات لدى عينة الصف الثالث  

عالقة غير مباشرة بين شغف الرياضيات ومستوى األداء في الرياضيات، حيث تبين  

ا الذات  ومفهوم  الرياضيات  قلق  متغيري  هذين  أن  بين  العالقة  يتوسطان  ألكاديمي 

ويعزز   الرياضيات  قلق  من  التقليل  في  مهما  دورا  الرياضيات  يلعب شغف  املتغيرين. 

إلى الرفع من مستوى األداء في الرياضيات،   الشعور بتقدير الذات، ويؤدي ذلك كله 

في  األداء  مستوى  على  الرياضيات  يشغف  املباشر  غير  التأثير  مقدار  أن  واملالحظ 

الرياضيات لدى عينة الصف الثالث يفوق مقدار التأثير املباشر في النماذج الثالث،  

الصف   عينة  نموذج  في  املباشر  غير  تأثيره  مقدار  من ضعف  أكثر  يعادل  بما  ويزيد 

النموذج   هذا  في  االنحدار  معامل  قيمة  بلغت  عند مستوى داللة    0,07األول، حيث 

في نموذج عينة الصف الثالث. وخالصة    0,001عند مستوى داللة    0,18مقابل    0,05

مع   يزداد  الرياضيات  تحصيل  في  الرياضيات  لشغف  املباشر  غير  التأثير  إن  القول، 

في   الذات  بمفهوم  ودال  عكس ي  نحو  على  الرياضيات  قلق  ويرتبط  الوقت.  مرور 

الحاالت   معظم  في  االنحدار  معامل  قيمة  بلغت  حيث  الثالث،  عند    0,23-النماذج 

، بمعنى إنه كلما زاد القلق بدرجة واحدة قل تقدير الفرد لذاته  0,001لة  مستوى دال
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. ويؤثر قلق الرياضيات بشكل مباشر وغير مباشر مرورا بمفهوم الذات  0,23بمقدار  

في تحصيل الرياضيات، ولكن تأثيره املباشر أقوى بكثير من تأثيره غير املباشر، حيث  

بين   املباشر  التأثير  مقدار  و  0,12-تراوح  األولى،  السنة  نموذج  نموذج    0,20-في  في 

يزداد   التحصيل  في  الرياضيات  لقلق  املباشر  التأثير  أن  يعني  وهذا  الثالثة.  السنة 

في   الذات  مفهوم  تأثير  مقدار  يزداد  وكذلك  آخر.  إلى  دراس ي  مستوى  من  باالنتقال 

وذج  في نم  0,13تحصيل الرياضيات بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، حيث انتقل من  

إلى   اإلعدادي  األول  تساوي    0,16الصف  إحصائية  بداللة  الثالث  الصف  نموذج  في 

 في كلتا الحالتين.  0,001

الجدول   املتعدد    9يعرض  االرتباط  مربع   squared multipleقيم 

)2correlations (R    تفسرها التي  التابعة  املتغيرات  في  التباين  نسب  يقيس  الذي 

 بها.   املتغيرات التنبئية املرتبطة

 

 : نتائج تحليل التباين املفسر في النماذج الثالث 9الجدول 

 املتغيرات املتنبأ بها 
2R 

 املجموع الثالثة األولى

 188, 199, 184, الكفاءة الذاتية

 126, 132, 125, شغف الرياضيات

 370, 354, 333, قلق الرياضيات

 445, 463, 325, مفهوم الذات في الرياضيات

 420, 378, 457, األداء في الرياضيات

 310, 305, 285, املتوسط 

تفسر املتغيرات الخارجية مجتمعة )املوارد التربوية األسرية، األداء السابق،  

نسبة   املنزلية(  في    18%الواجبات  املدركة  الذاتية  الكفاءة  مستوى  في  التباين  من 

و األولى،  الصف  الذاتية    20%نموذج  الكفاءة  وتفسر  الثالث.  الصف  نموذج  في 

نسبته   ما  الخارجية  في   13%واملتغيرات  بالرياضيات  الشغف  درجات  في  التباين  من 

تف  الذي  الرياضيات  قلق  درجات  في  التباين  نسبة  وارتفعت  الثالث.  سره  النماذج 

إلى   لتصل  الرياضيات  وشغف  الذاتية  والكفاءة  الخارجة  نموذج    35%املتغيرات  في 
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مقابل   الثالثة  و  37%السنة  الكلية  العينة  نموذج  السنة    33%في  نموذج  في 

وبلغت نسبة التباين في درجات مفهوم الذات الذي تفسره املتغيرات الخارجية   األولى.

األكاد واالنفعاالت  الذاتية  نسبته  والكفاءة  ما  األولى   33%يمية  السنة  نموذج  في 

في   45%مقطة مئوية؛ وبلغت هذه النسبة    13في نموذج السنة الثالثة، بفارق    46%و

نموذج العينة الكلية. وتفسر العوامل الداخلية والخارجية في النموذج املقترح نسبة  

  38%لى مقابل  من التباين في مستوى األداء في الرياضيات لدى تالميذ السنة األ  %46

 في نموذج العينة الكلية.    42%لدى تالميذ السنة الثالثة و

األولى  السنة  نموذجي  بين  جوهرية  فروق  بوجود  عموما  القول  ويمكن 

أن   ذلك  ومعنى  العوامل.  من  العديد  تأثير  بمقدار  يتعلق  فيما  إعدادي  والثالثة 

يؤدي   الذي  التفاعلي  املتغير  بوصفه  يتدخل  الدراس ي  العالقة املستوى  تعديل  إلى 

النموذجين   بين  املقارنة  نتائج  تشير  واملستقلة.  التابعة  املتغيرات  بين  املتوقعة 

املذكورين إلى أنه كثيرا ما تكون قوة تأثير بعض العوامل مشروطة باملستوى الدراس ي.  

فإذا كانت الواجبات املنزلية ال ترتبط على نحو مباشر بمستوى األداء في الرياضيات،  

مقدار  فإنه ولكن  النموذجين،  في  وسيط  كمتغير  الذاتية  بالكفاءة  مرورا  فيه  تؤثر  ا 

الثالثة   السنة  نموذج  في  املدركة  الذاتية  الكفاءة  على  املنزلية  الواجبات   = β)تأثير 

. وهذا يعني  (β = 0,29)مقارنة بما كان عليه في السنة األولى    38%ازداد بنسبة  (0,21

املنزلية الواجبات  تأثير  الدراس ي.   أن  باملستوى  مشروط  الذاتية  الكفاءة  وتؤثر  في 

الكفاءة الذاتية بدورها تأثيرا مباشرا في مستوى األداء في الرياضيات في نموذج السنة  

توسط  خالل  من  النموذجين  كال  في  مباشر  غير  بشكل  تؤثر  ولكنها  فقط،  الثالثة 

املالح الزيادة  الذات. ولعل  املباشر  االنفعاالت األكاديمية ومفهوم  في مقدار األثر  ظة 

بين   املالحظ  الفرق  عن  املسؤولة  هي  الذاتية  الكفاءة  على  املنزلية  للواجبات 

في  األداء  مستوى  على  املنزلية  للواجبات  املباشر  غير  التأثير  مقدار  في  النموذجين 

الرياضيات. وهو ما يدل على أن األثر غير املباشر للكفاءة الذاتية في مستوى األداء في  

بين   للعالقة  بالنسبة  الحال  وكذلك  الدراس ي.  باملستوى  أيضا  مشروط  الرياضيات 

األداء السابق واملوارد التربوية األسرية، من جهة، وبين التحصيل في الرياضيات، من  

 جهة أخرى. 
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بين  العالقة  تتوسط  املدركة  الذاتية  الكفاءة  أن  بوضوح  لنا  تبين  لقد 

في الرياضيات من خالل تفاعلها مع متغير املستوى   املتغيرات املستقلة ومستوى األداء

الدراس ي. وقد كان التوسط كليا في العالقة بين الواجبات املدرسية ومستوى األداء في  

السابق من جهة،   التربوية األسرية واألداء  املوارد  بين  العالقة  في  الرياضيات، وجزئيا 

ميع الحاالت كان التأثير غير  وبين مستوى األداء في الرياضيات من جهة أخرى. وفي ج

املتغيرات   تمارسها  التي  املباشرة  غير  التأثيرات  أن  بمعنى  موجبا،  الشرطي  املباشر 

في  األداء  مستوى  على  الذاتية(  )الكفاءة  الوسيط  املتغير  عبر  املذكورة  املستقلة 

هذه   آخر.تدل  إلى  دراس ي  مستوى  من  باالنتقال  الوقت  مرور  مع  تزداد  الرياضيات 

العوامل  النتي دينامية  في  املدركة  الذاتية  الكفاءة  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  على  جة 

 املحددة للتحصيل في الرياضيات. كيف يمكن تأويل هذه النتيجة ؟ 

أللبرت  االجتماعية  املعرفية  النظرية  ضوء  في  النتائج  هذه  تأويل  يمكن 

اد لقدراتهم الذاتية  ، تقول هذه النظرية بأن تقديرات األفر (Bandura, 1997)باندورا

تستند في املقام األول إلى املعلومات املستمدة من اإلنجازات السابقة، ولكن الكفاءة  

الذاتية املدركة تمارس تأثيرها على األداء الحالي في استقالل عن اإلنجازات السابقة؛  

ها عليه  ويكون تأثيرها على األداء في الوضعيات التي اعتاد عليها األفراد أقوى من تأثير 

الوضعيات   في  قوة  أكثر  السابق  األداء  تأثير  يكون  بينما  املعتادة،  غير  الوضعيات  في 

. ونوه باندورا إلى أنه من املمكن التحقق من بنية  (Wood &Bandura, 1989)املألوفة 

العالقات السببية بين الكفاءة الذاتية واألداء السابق من جهة، وبين نتائج السلوك،  

 . hierarchicalregressionباستخدام طريقة االنحدار الهرمي من جهة أخرى، 

كان   فإذا  مناسبا.  تأويال  املسار  تحليل  نتائج  تأويل  يمكن  املنطلق  هذا  ومن 

يتوقف   الرياضيات  في  التحصيل  على  الذاتية  للكفاءة  املباشر  وغير  املباشر  التأثير 

لسلك اإلعدادي وقويا  على املستوى الدراس ي للتالميذ، حيث يكون ضعيفا في بداية ا

مع   التعامل  في  التالميذ  خبرة  تزايد  إلى  ذلك  مرد  فإن  السلك،  هذا  نهاية  في  نسبيا 

في   عليها  اعتادوا  التي  الوضعيات  عن  تختلف  التي  الجديدة  التعلمية  الوضعيات 

مرحلة التعليم االبتدائي من حيث درجة تعقيدها، وتنوعها، وطبيعة املوارد واملهارات  

ا السلك  املعرفية  من  األولى  السنة  في  وتوظيفها.  تنميتها  التالميذ  على  يتعين  لتي 

اإلعدادي يجد التالميذ أنفسهم في مواجهة وضعيات تعلمية غير معتادة، وفي السنة  
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األخيرة من هذا السلك يكونون قد اعتادوا أكثر على التعامل معها. نفترض في ضوء 

الق تزداد  أن  االجتماعية  املعرفية  تتراجع  النظرية  وأن  الذاتية  للكفاءة  التفسيرية  وة 

قمنا   الفرضية،  من هذه  وللتحقق  الوقت.  مرور  مع  السابق  لألداء  التفسيرية  القوة 

إدخال   تم  التالية:  للخطوات  وفقا  املتعدد  الهرمي  الخطي  االنحدار  تحليل  بإجراء 

األولى، الخطوة  في  املنزلية  والواجبات  األسرية  التربوية  املوارد  الخطوة    متغيري  وفي 

الكفاءة   متغير  إدخال  تم  األخيرة  الخطوة  وفي  السابق،  األداء  متغير  أدخلنا  الثانية 

الثالث   الصف  وعينة  اإلعدادي  األول  الصف  عينة  على  التحليل  وأجرينا  الذاتية. 

 نتائج هذا التحليل.  10اإلعدادي كل على حدة. يعرض الجدول 

 

االنحدار الخطي الهرمي للعالقة بين مستوى األداء في  : نتائج تحليل 10الجدول 

 الرياضيات كمتغير تابع 

واملوارد األسرية والواجبات املنزلية والكفاءة الذاتية واألداء السابق كمتغيرات  

 مستقلة
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R 2R Δ
2R 

ΔF df β R 2R Δ
2R 

ΔF df β 

النموذ

ج 

 األول 

,3

5 

,12 ,12 38,39*

** 

2, 

56

1 

 ,2

5 

,06*

** 

,06 19,46

*** 

2, 

58

4 

 

املوارد  

التربوي

ة 

األسري 

 ة 

     ,29*

** 

     ,22*

** 

الواجب 

ات 

 املنزلية

     ,19*

** 

     ,09* 



 

131 

 

 
النموذ

ج 

 الثاني

,6

3 

,40*

** 

,28 262,79

*** 

1, 

56

0 

 ,4

4 

,19*

** 

,13 92,52

*** 

1, 

58

3 

 

املوارد  

التربوي

ة 

األسري 

 ة 

     ,13*

** 

     ,17*

** 

الواجب 

ات 

 املنزلية

     ,08*      ,07 

األداء  

الساب

 ق 

     ,57*

** 

     ,36*

** 

النموذ

ج 

 الثالث

,6

4 

,40*

** 

,00

2 

2,04 1, 

55

9 

 ,5

0 

,25*

** 

,06 41,60

*** 

1, 

58

2 

 

املوارد  

التربوي

ة 

األسري 

 ة 

     ,12*

* 

     ,13*

* 

الواجب 

ات 

 املنزلية

     ,07*      -,01 

األداء  

الساب

 ق 

     ,55*

** 

     ,30*

** 



 

132 

 

 
الكفاء 

ة 

الذاتي 

ة 

املدرك 

 ة 

     ,05      ,26*

** 

التربوية  املوارد  تفسره  الذي  الرياضيات  اختبار  في  التباين  قيمة  بلغت 

النموذج األول الخاص بالصف األول اإلعدادي.    0,12األسرية والواجبات املنزلية   في 

وعندما تم إدراج متغير األداء السابق في النموذج الثاني ازدادت قيمة التباين املفسر  

؛وبإضافة متغير الكفاءة الذاتية في النموذج  (ΔR2 = 0,28, p < 0,001)زيادة معنوية  

الذاتية لم   الثالث ظلت قيمة التباين الكلي املفسر مستقرة، وهذا يعني أن الكفاءة 

يكن لها أي تأثير على مستوى األداء في الرياضيات لدى عينة الصف األول اإلعدادي.  

معامل   قيمة  بلغت  اإلعدادي،  الثالث  الصف  بعينة  يتعلق  في   2Rالتحديدوفيما 

األول   ارتفعت قيمته  0,06النموذج  الثاني،  للنموذج  السابق  األداء  ، وبإضافة متغير 

جوهري   التفسيرية  (ΔR2 = 0,13, p < 0,001)بشكل  القدرة  تحسنت  وكذلك   .

 > ΔR2 = 0,06, p)عندما أضفنا إليه متغير الكفاءة الذاتية    0,06للنموذج بمقدار  

جوهري بين نموذج الصف األول ونموذج الصف الثالث:  . هنا يكمن الفرق ال(0,001

إحصائيا   دال  غير  الرياضيات  في  األداء  على  الذاتية  الكفاءة  تأثير  كان   = βفبينما 

 β( لدى عينة الصف األول اإلعداديأصبح داال لدى عند عينة الصف الثالث  (0,05

= 0,26 , p < ,001)  مرور مع  تزداد  الذاتية  للكفاءة  التفسيرية  القوة  كانت  وإذا   .)

من   باالنتقال  جوهري  بشكل  االنخفاض  إلى  يميل  درجاتها  متوسط  فإن  الوقت، 

إلى وجود فرق معنوي بين عينة    t-testمستوى دراس ي إلى آخر. تشير نتائج اختبار "ت" 

درجات متوسط  في  اإلعدادي  الثالث  الصف  وعينة  األول  الذاتية    الصف  الكفاءة 

لدى تالميذ    2,63لدى تالميذ الصف األول مقابل    3,03املدركة، حيث بلغت قيمته  

. وهكذا يقترن تراجع متوسط درجات الكفاءة (t = 3,86, p < 0,001)الصف الثالث  

الذاتية بازدياد قوتها التفسيرية مع مرور الوقت. وفي املقابل تراجع تأثير األداء السابق  

  βما كان عليه في السابق، ولكنه ظل مع ذلك معنويا، حيث انخفضت قيمة  مقارنة ب

إلى    0,55من   األول  الصف  عينة  أن    0,30لدى  واملالحظ  الثالث.  الصف  عينة  لدى 
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الزمن. مرور  مع  نسبيا  مستقرا  ظل  األسرية  التربوية  املوارد  نسبة   تأثير  وملعرفة 

، استخدمنا  2Total Rالكلي املشترك مشاركة كل عامل من العوامل األربعة في التباين  

جونسون   النسبية    (Johnson, 2000)تقنية  االنحدار  أوزان   Relativeلتحليل 

WeightAnalysis : وتوصلنا إلى النتائج التالية ، 

 

 

 

 

 

: نتائج تحليل األهمية النسبية للمتغيرات التنبئية في تفسير مستوى  11الجدول 

 األداء في الرياضيات

 

 

 املتغيرات املستقلة 

نموذج عينة الصف األولى  

 اإلعدادي 

نموذج عينة الصف الثالث  

 اإلعدادي 

 املتغير التابع: األداء في الرياضيات  املتغير التابع: األداء في الرياضيات 

الوزن النسبي  

 الخام 

الوزن النسبي  

(%) 

الوزن النسبي  

 الخام 

الوزن النسبي  

(%) 

 13,1 03, 10,9 04, األسريةاملوارد التربوية 

 2,0 01, 4,5 02, الواجبات املنزلية

 47,8 12, 76,5 31, األداء السابق

 37,1 09, 8,0 03, الكفاءة الذاتية املدركة

معامل التحديد الكلي   
2Total R 

,40 100 ,25 100 

الهرمي   االنحدار  تحليل  عنها  أسفر  التي  النتائج  مع  النتائج  هذه  تنسجم 

املتعدد، وتقدم لنا صورة أكثر وضوحا عن التفاوت بين املتغيرات املستقلة في القدرة  

األوزان   تحليل  نتائج  تشير  الرياضيات(.  في  )األداء  التابع  املتغير  بدرجات  التنبؤ  على 
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ي السابق  األداء  أن  إلى  حوالي  النسبية  بمفرده  اختبار    77%فسر  في  التباين  من 

وحوالي   اإلعدادي،  األول  الصف  تالميذ  لدى  الصف    48%الرياضيات  تالميذ  لدى 

الثالث. وعلى الرغم من التراجع الكبير في هذه النسبة، فإن األداء السابق ظل يمثل  

مس نسبة  أن  أيضا،  باملالحظة  والجدير  الوضعيات.  جميع  في  املهيمن  اهمة  العامل 

عند   مرات  خمس  بحوالي  تضاعفت  قد  الكلي  التباين  في  الذاتية  الكفاءة  متغير 

االنتقال من الصف األول إلى الصف الثالث اإلعدادي، واحتلت املرتبة الثانية بنسبة  

في نهاية السلك اإلعدادي، وجاءت في الرتبة الثالثة في بداية هذا السلك بنسبة    %31

لدى   11%وارد التربوية األسرية في التباين الكلي بين. وتراوحت نسبة مساهمة امل %8

و األول  الصف  املنزلية    13%عينة  الواجبات  متغير  وأما  الثالث.  الصف  عينة  لدى 

 فكانت نسبة مساهمته ضعيفة جدا.  

 خاتمة

لعل من أهم النتائج التي أسفر عنها تحليل املسار، وجود فروق جوهرية بين  

على   تطبيقه  ونتائج  اإلعدادي  األول  الصف  بيانات عينة  على  املطبق  النموذج  نتائج 

بيانات الصف الثالث. يعزى الفرق املالحظ في إطار هذه املقارنة إلى عدة عوامل، من  

سابق والكفاءة الذاتية املدركة. حيث تبين أن التأثير  أهمها الواجبات املنزلية واألداء ال 

إلى التراجع بشكل جوهري   املباشر لألداء السابق على التحصيل في الرياضيات يميل 

الذاتية   الكفاءة  متغير  تأثير  يشتد  بينما  آخر،  إلى  دراس ي  مستوى  من  االنتقال  عند 

 املدركة مع مرور الوقت.  

ضوء   في  النتائج  هذه  تأويل  أللبرت يمكن  االجتماعية  املعرفية  النظرية 

إلى   تستند  الذاتية  لقدراتهم  األفراد  تقديرات  بأن  النظرية  هذه  تقول  باندورا. 

العملية   التمكن  خبرات  من  املستمدة  املعلومات 

enactivemasteryexperiences   سلوك مالحظة  من  املستمدة  البديلة  والخبرات 

ا  vicariousexperiencesالغير   والحاالت    verbal persuationللفظي  واإلقناع 

والعاطفية ويرى  physiological/affective statesالوجدانية  -الفيسيولوجية   .

مصادر   من  مصدر  أهم  هي  السابقة  اإلنجازات  أو  التمكن  خبرات  أن  باندورا 

الذاتية   قدراته  حول  أحكامه  الفرد  عليها  يبني  التي   Bandura, 1997, p)املعلومات 

ا(80 وعلى  واإلنجازات  .  املدركة  الذاتية  الكفاءة  بين  املوجود  االرتباط  من  لرغم 
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السابقة، فإن الكفاءة الذاتية تمارس تأثيرها على أداء الفرد في استقالل عن إنجازاته  

السابقة. وهو ما عبر عنه باندورا في رده على "السلوكيين الراديكاليين" بقوله :"...ثم  

امل الذاتية  الكفاءة  بأن  هذه  يحاجون  فقدت  وقد  السابق.  لألداء  انعكاس  هي  دركة 

الحجة مصداقيتها منذ زمن بعيد، بعد ورود أدلة في العديد من الدراسات تفيد بأن  

الكفاءة الذاتية املدركة تساهم بشكل مستقل في األداء الالحق عندما يتم التحكم في  

ن مقدار التباين الذي  وذهب إلى أ .(Bandura, 1997, p 60)التباين في األداء السابق" 

وذهب   تفسره الكفاءة الذاتية في األداء الحالي يتجاوز مقدار ما يفسره األداء السابق. 

إلى أن تأثير الكفاءة الذاتية على األداء في الوضعيات املألوفة يكون أقوى من تأثيرها  

]بنتائج يتنبأ  أن  للمرء  يمكن   " الصدد:  بهذا  يقول  املعتادة؛  غير  الوضعيات    في 

السلوك[ بشكل أفضل، انطالقا من الكفاءة الذاتية املدركة، في الوضعيات العادية 

املعتادة"   بالوضعيات غير  الوضعيات  (Bandura, 1997, p 50)املألوفة مقارنة  . وفي 

املألوفة يكون تأثير الكفاءة الذاتية املدركة أقوى من تأثير األداء السابق، بينما يكون  

عبر   املألوفة.  غير  الوضعيات  في  الذاتية  الكفاءة  تأثير  من  أقوى  السابق  األداء  تأثير 

،  وود وباندورا عن هذا التحول في القوة التفسيرية لهذين املتغيرين بقولهما: "وهكذا

كشفت مقارنة البنية السببية في مختلف مراحل اإلدارة التنظيمية أنه عندما يواجه  

على   كبير  حد  إلى  يعتمدون  مألوفة،  وغير  معقدة  بيئة  تدبير  مهمة  مرة  ألول  املدراء 

الشخصية.   أهدافهم  تحديد  وفي  فعاليتهم  على  الحكم  في  ]السابق[  األداء  معلومات 

لديهم خط تتشكل  أن  بمجرد  اكتساب  ولكن،  فعاليتهم من خالل  اطات ذهنية حول 

املزيد من الخبرات، يصبح نظام األداء خاضعا لتصوراتهم الذاتية حول فعاليتهم التي  

تعقيدا"   أكثر  وبشكل  بقوة  فيه  وإذا  (Wood &Bandura, 1989, p. 378)تتحكم   .

االنسجام   تمام  تنسجم  ال  الدراسة  هذه  في  إليها  توصلنا  التي  النتائج  هذه  كانت  مع 

األداء   مساهمة  نسبة  أن  في  ذلك  يتجلى  منها.  االقتراب  إلى  تنحو  أنها  إال  الفكرة، 

نقطة مئوية في السنة الثالثة    29السابق في التباين الكلي قد تراجعت بمقدار حوالي  

نسبة   ارتفعت  بينما  األولى،  السنة  في  عليه  كانت  بما  مقارنة  اإلعدادي  السلك  من 

 ة في التباين الكلي بنفس املقدار.  مساهمة الكفاءة الذاتي

مواجهة   على  والقدرة  املواظبة  وروح  الذاتية  بالقدرات  الثقة  ولكن 

هذه   تنسجم  آخر.  إلى  دراس ي  مستوى  من  باالنتقال  وتتراخى  تضعف  الصعوبات 
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املشاعر   بين  العالقة  حول  دراساتهم  في  الباحثين  بعض  إليه  توصل  ما  مع  النتيجة 

ال والكفاءة  والعلوم األكاديمية  الرياضيات  في  األداء  ومستويات  املدركة  ذاتية 

(Wilkins, 2004 ; Wilkins & Ma, 2003 ; Dossey et al., 1988)  ولعل مرد ذلك إلى .

تزايد التوتر في املناخ املدرس ي كما يتصوره املراهقون كلما انتقلوا من مستوى دراس ي  

)أغبال،   املغربي  املجتمع  سياق  آخرفي  هذ2014إلى  تجارب  (،  تراكم  إلى  باإلضافة  ا 

للمؤسسات   النفسية  البيئة  في  املالحظ  التقهقر  مسلسل  مع  باملوازاة  الفشل 

التعليمية. تشير دراسة أجريت حديثا حول محددات األداء في الرياضيات لدى تالميذ  

لم    68%الصف الثاني اإلعدادي، إلى أن األغلبية الساحقة من التالميذ، أي ما يناهز  

الدراسة    يتمكنوا  ملواصلة  تؤهلهم  التي  األساسية  واملهارات  املعارف  اكتساب  من 

املؤسسات   في  العمل  تردي ظروف  إلى  ذلك  في  الرئيس ي  السبب  ويرجع  بشكل عادي. 

 .(Aghbal, 2017)التعليمية وتزايد تأثيرتها السلبية مع مرور الوقت 

الذات القول بأن جزءا مهما من الكفاءة  إلى  ية املدركة  نخلص من ذلك كله 

التي   املدرسية  الثقافة  في  السائدة  واملعايير  والتوقعات  التصورات  من خالل  يتحدد 

تحيط بعملية التنشئة االجتماعية. فإذا كانت التباينات املالحظة في درجات الكفاءة  

السابق   األداء  متغيرات  إلى  تعزى  السانكروني  املستوى  على  التالميذ  لدى  الذاتية 

التربوي البيئة  واملوارد  عوامل  فإن  املنزلية،  الواجبات  أداء  على  والقدرة  األسرية  ة 

نمو   مستوى  تحديد  في  الدياكروني  املستوى  على  األهمية  بالغ  دورا  تلعب  املدرسية 

الكفاءة الذاتية املدركة عبر مختلف مراحل التعليم. تشير العديد من الدراسات إلى  

املحيط   التالميذ حول  بين تصورات  املدركة  وجود عالقة  الذاتية  املدرس ي والكفاءة 

والنمو املعرفي بصفة عامة. فقد تبين أن تصورات التالميذ للمدرسة تتأثر بالعوامل  

الفاعلين   مختلف  بين  التفاعل  وبنوعية  التعليمية،  املؤسسة  داخل  التنظيمية 

واملدرسة   األسرة  بين  التواصل  ودرجة   & ,Christian, Bachman)التربويين، 

Morrison, 2001 ; Abdul Gafoor, Ashraf, M. 2012)  تؤثر هذه العوامل مجتمعة .

للقدرة   وترسم  املعرفي،  للنمو  األمثل  املستوى  وتحدد  لقدراتهم،  األفراد  تقديرات  في 

 على التعلم حدودها.  

أن   التعليمية  ملؤسساتهم  أرادوا  إذا  القادة  على  يتعين  ذلك،  على  وبناء 

يعملوا أن  فعالة  بطريقة  ولدى    تشتغل  وأسرهم  التالميذ  لدى  تحسين صورتها  على 
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بنية   في  املدركة  الذاتية  الكفاءة  تحتلها  التي  املركزية  للمكانة  ونظرا  العام.  الرأي 

التفاعالت بين املتغيرات املؤثرة في التحصيل الدراس ي، فإنه يتعين على مراكز القرار  

إص مشاريع  في  استراتيجي  تركيز  نقطة  منها  تجعل  أن  التربوية،  العليا  املنظومة  الح 

وذلك في إطار استراتيجية شمولية يكون هدفها األساس ي هو تحسين املناخ التنظيمي  

 للمؤسسات التعليمية. 

 

 

 

 

 خاتمة:

إستراتيجية آلية  يعد  الصحي  التثقيف  إن  القول  يمكن  سبق،  ملا  ما    -استقراء  إذا 

فئة التالميذ، وكذا    في التنمية الصحية للمجتمع املدرس ي وخصوصا  -أحسن تفعيلها

االجتماعي   النسق  إلى  املدرس ي  الصحي  الوعي  ونفاذ  امتداد  بحكم  فئاته  بكل  املجتمع 

التنبيه في هذا الصدد أن االستحقاق   أنه يجدر  التعليمية، على  عبر بوابة املؤسسة 

 يستدعي تجسيد فعلي ومبرمج ضمن الفضاء املدرس ي لكي يحقق غاياته املتوقعة.

 

 المراجع  

(. القدرة على الحكم الخلقي وكفايات المواطنة لدى عينة  2014أحمد بن حدو أغبال )  .1

،  15من التالميذ والطلبة الجامعيين بالمغرب. مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد  

.  2014، دسمبر4العدد   
2. Abdul Gafoor. K., Ashraf, M. P. (2012). Influence of School-Image 

on Academic Self-Efficacy Belief. Innovations and Researches in 

Education, Vol. 2(1) 

3. Aghbal, A. (2017). Les déterminants des performances des élèves 

marocains en mathématiques et leur évolution au cours de la décennie 

de réforme. Analyse secondaire des données TIMSS. Revue de 

recherche internationale et comparative en éducation - Nouvelle série, 

vol. 17. 

4. Andrew H. (2013).  Introduction to Mediation, Moderation, and 

Conditional Process Analysis. A regression-basedapproach. New 

York :TheGuilfordPress,   



 

138 

 

 
5. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of 

behavior change. PsychologicalReview, no 84, p.193. 

6. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New 

York: Freeman & Co. 

7. Bembenutty, H. (2011). Meaningful and maladaptive homework 

practices: The role of self-efficacy and self-regulation. Volume 22 ; 

no 3, (Spring). 

8. Bergh, D. (2015). Chi-Squared Test of Fit and Sample Size-A 

Comparison between a Random Sample Approach and a Chi-Square 

Value Adjustment Method. Journal of appliedmeasurement 

16(2):204-217. 

9. Butler, J. A. (1987). «Homework». School emprovement research 

Series.Portland: NorwestRegionalEducationalLaboratory, p. 1.  

10. Cera R., Mancini M. &Antonietti A. (2013). Relationship between 

metacognition, self-efficacy and self-regulation in learning. Journal 

of Educational, Cultural and PsychologicalStudies, no 7, 2013, pp. 

115-141. 

11. Cooper, H. (1989). Homework. White Plains. New York: Longman. 

12. Christian, K., Bachman, H.J., & Morrison, F.J. (2001). Schooling 

and cognitive development. In R.J. Sternberg & E.L. Grigorenko 

(Eds.), Environmental effects on cognitive abilities. Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum, pp. 287–335. 

13. Dossey, J. A., Mullis, I. V. S., Lindquist, M. M., & Chambers, D. L. 

(1988). The matilematics report card: Are we measuring up? 

(Trends and achievement based on the 1986 National Assessment, 

Report No. 17-M-01). Princeton, NJ: National Assessment of 

Educational Progress, Educational Testing Service. 

14. Fennama, E., & Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman 

mathematics attitude scales: Instruments designedtomeasure 

attitudes toward the learning of mathematics by females and males. 

Journal for Research inMathematics Education, 7 (5), 324-326. 

15. Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and 

Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. 

Guilford Publications.  

16. Johnson, J. W. (2000). A heuristic method for estimating the relative 

weight of predictor variables in multiple regression. 

MultivariateBehavioralResearch, 35, 1-19. 

doi:10.1207/S15327906MBR3501_1 

17. Luo, W., Ng, P. T, Lee, K. & Aye, K. M (2016). Self-efficacy, 

value, and achievement emotions as mediators between parenting 

practice and homework behavior: A control-value theory 

perspective. Learning and IndividualDifferences, Vol. 50, (August), 

pp. 275-282.  

18. Metsämuuronen (2012).Challenges of the Fennema-Sherman Test in 

the International Comparisons. International Journal of 

PsychologicalStudies; vol. 4, no 3 . 



 

139 

 

 
19. Pekrun, R., Frenzel, A.C. Goetz, T. & Perry, R. P. (2007). In 

Schutz, P. A. &Perkun, R. (eds). Emotion in education. San Diego, 

CA: AcademicPress. 

20. Perkun, R. (2006). The Control-Value Theory of Achievement 

Emotions: Assumptions, Corollaries, and Implications. 

EducPsycholRev (2006) no 18, pp.315–341. 

21. McCoach. D. B. (2002). A validation study of the school attitude 

assessment survey. Measurement and Evaluation in Counseling and 

Development. Volume 35, Issue 2, pp. 66-77 

22. Wilkins, J. L. M (2004). Maematics and Science Self- Concept: An 

International Investigation. The Journal of Experimental Education, 

2004, 72(4), 331-346. 

23. Wilkins, J. L. M., & Ma, X. (2003). Modeling change in student 

attitude toward and beliefs about mathematics. Journal of 

EducationalResearch, 97(1), 52-63. 

24. Wood, R. E., & Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of 

organizational management. Academy of Management Revie~ 14, 

n° 3, 361-384. 

25. Xu, J. (2008). Validation of Scores on the Homework Management 

Scale for Middle School Students. The ElementarySchool Journal, 

vol. 109, no 1 (September), pp. 82-95 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

140 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 

 


