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 :النشر قىاعد
 

 علمية  مجلة وهي .الانسانية و الاجتماعية المختلفةبالدراسات  المتعلقة الأبحاث بنشر دراسات اجتماعية، تعنى
  .موثق علمي بأسلوب المعَالجَة و سابقاً، نشرها يتم لم التي الأصيلة، بالأبحاث أكاديمية محكمة ، تهتم 

 با المقالات ترسل  المقال يكون أن ويشترط أدناه، المدون للمجلة الإل كتروني البريد عبر مرفق ملف شكل في وجو
با ببرنامج   الأجنبية ، أما اللغة 01قياس  Transparent Arabicبالعربية :  الخط . نوع Microsoft Wordمكتو

 . 08قياس  Times New Romanالخط :  فنوع
 أن ويجب الهوامش، الاحالات، فيها صفحة ، بما 81صفحة و حد أقصى 01 أدنى كحد المقال حجم في يراعى 

ً  الصفحات ترقم ً  الباحث لسلاً ويرفقمتس ترقيما  .المفتاحية الكلمات إدراج ضرورة ، مع ملخصا
المقال صاحب مسؤولية تحت ويبقى مضمونها المراجعة، أو للتعديل طلب محل المقبولة النصوص تكون أن يمكن 

  .وحده
الإل كتروني البريد الهيئة، أو الجامعة اسمه الكامل، يحدد أن مقال صاحب كل على. 

يات: المنهجيّة، التوثيق، وأن لا تكون قد  يشترط في المادة المرسلة أن تلتزم بأصول البحث العلمي على مختلف المستو
يّة أخرى.  نشرت أو أرسلت للنشر في كتاب أو دور

.تخضع المادة المرسلة لمراجعة هيئة التحرير، ولا تعاد إلى صاحبها، نشرت أم لم تنشر 
د المنشورة منفصلةً أو ضمن كتاب.للمجلّة حّق إعادة نشر الموا 
.ِّر بالضرورة عن وجهة نظرها ّ  ما تنشره المجلّة لا يعب
.يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات فنية بحتة 
يلي كما موثقة تكون النشر مادة :  

 .الصفحة رقم النشر، وسنة النشر مكان )الناشر(، النشر دار ،"الكتاب عنوان" المؤلف، اسم : لل كتب بالنسبة -
 .الصفحة رقم النشر، وسنة النشر مكان العدد، المجلة، عنوان ،"المقال عنوان" المؤلف، اسم : للمجلة بالنسبة -
 الملف(. )يشمل كاملا الإل كتروني العنوان التصفح، تاريخ ،"المقال عنوان" المؤلف، اسم : الانترنت لمراجع بالنسبة -
ورقم  اسم ملتقى/مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة ،"البحث عنوان"المؤلف، اسم :مؤتمر أو ملتقى أعمال في لبحث بالنسبة -

  .الانعقاد تاريخ المنظمة، المؤسسة الملتقى،
في ....شهادة لنيل منشورة ماجستير، غير/دكتوراه رسالة الرسالة، المؤلف، عنوان اسم :دكتوراه أو ماجستير رسالة -

  .الدولة الجامعة، التخصص،
 المتن في ظهورها حسب بالتسلسل وترقم الصفحة التي وردت فيها، آخر في والمصادر والمراجع الإحالات توضع -

 .فعلا( منها المقتبس والمصادر تلك المراجع فقط هي المقال )مراجع
  



 
 



  

 دور الإعلام في مواجهة الظواهر السلوكية السالبة في المجتمع )ظاهرة تعاطي المخدرات(
 12 جامعة موته، الأردن.  -  محمد عبد الرحمن محمد المعايطة .د
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ية من أجل تحقيق تنمية  -تفعيل أبعاد المسؤولية البيئية  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الجزائر
ية  مستدامة  في ظل اتفاقية باريس الاطار

يطي مصطفى   د.  96 الجزائر -جامعة غرداية -بوداود بومدين   د. -طو

 دور وسائل الاتصال الحديثة في انقلاب القيم داخل المجتمعات العربية
 26  الجزائر -جامعة بومرداس -ليلى مداني  د.  

ية  - القيم الدينية للطرق الصوفية والتنشئة الاجتماعية دراسة ميدانية لعلاقة الآباء بالأبناء في الزاو
 التجانية بعين ماضي بالأغواط

 012 الجزائر -مستغانم  جامعة -خديجة طوبال أ.، جامعة الاغواط -تواتي خضرون د.

 الشباب و ديناميكية التشغيل في الجزائر
 083   الجزائر -جامعة تلمسان  -بوشعور رضية د. ، زهراوي محمد أنور الباحث 

 فهرس المحتىيبد



 

 

بية الاجتماعية   في نسقها المعرفي و واقها العمليالتر
 010 الجزائر -الأغواط، جامعة د. احمد عبد اللطيف شتوح

 إدارة الازمات في الإسلام 
 093 ناالسود  -جامعة وادي النيل -د. صلاح الدين حسن محمد عبدالله 

ية - الاضرحة بمنطقة البويرة  -دراسة تاريخية وأثر
 021 8الجزائر جامعة -معهد الآثار -محمودي ذهبية  . د

 -دراسة ميدانية -التعليم الثانوي بمدينة الأغواطتذة االذكاء الوجداني لدى عينة من أس
 803 8جامعة وهران  -مخلوفي عمار  أ. ،  جامعة الأغواط -نقموشمحمد الطاهر  د.

  )وقفة مع التحرّر والعدالة والمساواة( المرأة في الفضاء الصوفي

 810  ،الجزائر 8جامعة وهران -بغدادي خديجة  أ.
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 دور الإعلام في مواجهة الظواهر السلوكية السالبة في المجتمع )ظاهرة تعاطي المخدرات(
 

 محمد عبد الرحمن محمد المعايطة  .د
 جامعة موته، الأردن.       

 المستخلص 
الإعلام في مواجهة الظواهر السلوكية السالبة في المجتمع  وسائل هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور     

ي ظاهرة تعاطي المخدرات، استخدم الباحث المنهج الوصفي؛ لأنه يعمل علي وصف الظاهرة وصفاً الأردن
 دقيقاً كما هي في الواقع، وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

 المجتمع الأردني  وقضايا مشاكل في سلسلة كبيرة أهمية تحتل المخدرات تعاطي قضية أصبحت . لقد1
علام دوراً كبير في الحد من الظواهر السلوكية السالبة في المجتمع الأردني وخاصة . اتضح أن للوسائل لإ2

 الدرامي، أو الفني ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب وتم تناولها بأساليب مختلفة منها ما هو التحريري
يق عن أو  المواجهي. الاتصال طر
 وتحليل ومناقشة وحلول دراسة إلى اجتماعية تحتاج ة. توصلت الدراسة إلي جدولة برامج تم تنفيذها كقضي3

 وسلوكياته. وأخلاقياته واقع المجتمع مع تتوافق وموضوعية منطقية
بية مع قضايا غير المباشر أو المباشر الارتباط إدراك الاتصال وسائل على وتوصي الدراسة القائمين     التر

ية  .ذلك وغير والانحلال الأخلاقي والفساد ة والفقرالجريم المراهقين، وانتشار للشباب المفرطة والحر
Abstract 
   The study aimed to identify the role of the media in the face of behavioral phenomena negative in 
the Jordanian society phenomenon of drug abuse, the researcher used the descriptive method; 
because it works to describe the phenomenon and accurate description as in fact, and the study 
reached the following results: 
1. The issue of drug abuse has become very important in the series of problems and issues of 
Jordanian society 
2. It was found that the means to inform a significant role in reducing negative behavioral 
phenomena in the Jordanian society, especially the phenomenon of drug abuse among young people 
and was addressed in different ways, including what is editorial or artistic drama, or through 
contact face. 



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

8 

3. The study reached a schedule of programs that have been implemented as a social issue that need 
to be studied, analyzed, discussed and logical and objective solutions that are compatible with the 
reality of society, its ethics and its behavior. 
   The study recommends that communicators be aware of the direct or indirect link with the issues 
of education and excessive freedom of young adolescents, the spread of crime, poverty, corruption, 
moral decay and so on.  

  المقدمة:
 وممنوع المجتمعية، القيم والمبادئ مع يتنافى سلوك أنواعها بجميع المخدرات تعاطي أنواضحاً  أصبح لقد        

 واقتصاده الإنسان صحة على سلبي تأثير من لما يحدثه نظرا والعالمية، الوطنية والدساتير القوانين معظم من
 بات ولهذا . المشينة والأعمال الجرائم ارتكاب إمكانية جانب إلى وربما ضياعها، أسرته حياة نظام واضطراب

 ً  على أخلاقيات الحفاظ أجل من حالة لكل المرسومة العقوبات وتطبيق الأفعال هذه ملاحقة مرتكبي لزاما
 .ووئام سكينة في الطبيعية الحياة سير استدامة وضمان المجتمع

 الدور أن إلا متعاطي المخدرات، ردع في أساسيا دورا تلعب الموضوعة واللوائح القوانين أن وبرغم      
 في التمادي خطورة إلى الناس انتباه في لفت فعاليته أثبت الإعلام وسائل تلعبه أن يمكن الذي التوعوي

ً  المحرمة المواد تعاطي ً  دينيا ً  ،وإنسانيا  عملية حلول وإيجاد وتحليل مناقشة في الإعلام وظائف أهم من انطلاقا
 الظواهر للقضاء على والمواطن المسئول انتباه ولفت والتوعية التنوير في فاعلة كمشاركة لمجتمع المختلفةا لقضايا
 .المخدرات تعاطي قضية ومنها المجتمع في السلبية

 :التالية العلمية القواعد وفق البحثية، الورقة هذه أهمية تأتي هنا ومن
 من خالصة أمامها بمسئولية الوقوف وضرورة مخدراتال تناول مشكلة طبيعة من تأتي ث:البح مشكلة -1

  :التالية للتساؤلات إجابة عن البحث في الإعلام وسائل
 المجتمع؟ وقضايا مشاكل في سلسلة كبيرة أهمية تحتل المخدرات تعاطي قضية أصبحت . هلأ

 لمكافحتها؟ حةواض إعلامية سياسة يمكن وضع وكيف المشكلة، هذه إزاء الإعلام وسائل موقف هو ما . ب
 الإعداد في المناسبة العلمية الأسس إعلاميا وفق المخدرات مكافحة قضية لتناول المناسبة الطرق هي ما .ج

 وسيلة إعلامية؟ كل مع يتناسب بما والتنفيذ
 البحث حقيقة مشكلة استيعاب في الأنسب هو الوصفي المنهج أن الباحث وجدالبحث:  منهجية -2

يقة تناولها في الإعلام وسائل دور وسرد وتشخيصها، ً  يترك والأسلوب الذي بالطر ً  تأثيرا  في المساهمة في ملحوظا
 .مكافحتها
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 الإطار النظري: -3
إن للمدرسة ونظامها وحجمها لها تأثير واضح في تحديد المستوى العلمي والتربوي ومن ثم تحديد مستوى التحصيل 

 به بعض المدارس من سمعة جيدة يعود إلى مجموعة عوامل منها:الأداء العام للتلاميذ ولا ريب أن ما تتمتع 
ية. بو  أ. أداء المعلمين والإدارة وشعورهم بالمسؤولية الوظيفية والتر

 ب. الاهتمام بالنسيج الاجتماعي المحيط بالمدرسة وما يتميز به من قيم وتقاليد وتوّجه.
 تعلم، وله الأثر ال كبير في مستوى تحصيله الدراسي.ج. تمتع المعلم بالروح الديمقراطية يدفع التلميذ إلى ال

ً وأنموذجاً  يكون مناسبا د. يُعد المنهاج الدراسي من العوامل المهمة في تحديد مستوى التحصيل الدراسي و
للتلميذ الاعتيادي. أما الأسرة فلها مهمة أساسية في تحقيق مدى النجاح والتفوق الدراسي للأبناء وهي تؤمن 

حاضر بضرورة التعلم لاسيما في مرحلة الدراسة الابتدائية. ومن العوامل المهمة في تحديد المدى في الوقت ال
 التعليمي الذي يبلغه التلميذ في الأسرة هو تأثير الأصحاب والأقران.   

ً من حياة الشعوب والمجتمعات لا تستطيع الاستغناء عنه، بل أن  يا هاما أصبح الإعلام يمثل عنصرا جوهر
ام بات يمثل مصدرا أساسيا من مصادر المعلومات والثقافة والتعليم وتغيير الاتجاهات والسلوك في الإعل

 المجتمعات الحديثة .
وتتمثل خطورة الدور الذي يؤديه الإعلام في حياة الشعوب في كم التأثير الهائل الذي يحدثه في حياة 

علام ، ويمكننا القول إن خطورة تتمثل في اتجاهين للإمتزايدة  التي يؤليها الجمهور الناس، والثقة ال كبيرة ال
متناقضين، الأول هو الدور الذي يمكن أن يؤديه في أقناع الجمهور بتعديل سلوكه وتغيير اتجاهاته وأرائه لمصلحة 
ية المختلفة التي تقوم بها الدولة  المجتمع، الأمر الذي ينعكس في استخدام الإعلام بفعالية في الحملات التنمو

 مثل حملات مكافحة المخدرات وغيرها . 
يونية  والاذاعيه  أما الاتجاه الثاني فيتمثل في القيم السلبية التي يتضمنها الإعلام وبالذات الدراما التلفز
والسينمائية، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، وذلك ينعكس في التأثير الخطير الذي يحدثه في الجمهور 

 (1). ير المثقفين الذين يندفعون إلى تقليد أبطال الدراما والتشبه بهم وبالذات المراهقين وغ
وبذلك فان للإعلام دور هام في توعية الشباب بخطورة هذه المشكلة وضررها الهائل على المجتمع والأسرة 

نتشار هذه والفرد، كما يبرز دور الإعلام في الحد من النماذج السلبية التي تقوم بها الدراما والتي تسبب في ا
 (2)الظاهرة  .

                                                           
 .215-214، ص2003وفقي حامد ، ظاهرة تعاطي المخدرات الأسباب. الآثار . العلاج ، بحث منشور على الانترنت ، ال كويت،  (1
أبحاث مؤتمر الشباب الجامعي وآفة  طلعت عبد الحميد عيسى، دور الأعلام الفلسطيني في توعية الشباب الجامعي بآفة المخدرات ، بحث في ملخصات (2

 . 31،ص2006المخدرات، الأردن ، جامعة الزرقاء الأهلية، 
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وسائل  تقارب أن الإسلامية، إلا العربية مجتمعاتنا على دخيلة هي المخدرات ظاهرة أن وبرغم
ية إطار في وتداخلها الاتصال  خلال من ونتائج تناولها، وتكويناتها لعب دوراً بيعتها قد الصغيرة، ال كونية القر

 إلى تسيء المخدرات من لأنواع متنوعة أبطالها تعاطي من لعربيةوا والمسلسلات الأجنبية الأفلام في نشاهده ما
يضية عكسية كدعاية فهم المستقبل ًناً( تحر  يكتسبوا لم السن الذين صغار أوساط خاصة في للتقليد، )أحيا

يكلي" مؤسسة أجرته الذي تبين المسح فقد ونافع للإنسان، ضار هو ما بين التمييز في الكافية التجربة  " ريدر و
يون والسينما (1) العام الرأي لاستطلاع  جذابة تبدو وال كحوليات المخدرات جعل في الأثر أكبر أن للتلفز

 وتعاطي الماريجوانا ال كحوليات تناول أسباب أهم من وأن . السادس إلى الرابع من لطلا الصفوف بالنسبة
 السن.بكبر  بالرغبة الشعور مباشرة تليه الآخرين، مع أو التكيف التواؤم هو
  ً  تعاطي إلى التعاطي المنتظم، إلى العرضي التعاطي من تبدأ مراحل على المخدرات تعاطي ما يتطور وكثيرا

 يسبب أن المخدرات تعاطي أن بإمكان البحوث وتبين .الكامل الإدمان إلى النهاية وفي المتعددة، المخدرات
في  متفوقين كانوا الذين للطلاب النسبةب صحة ذلك ثبت وقد . والأكاديمي الأداء الدراسي في انخفاضا

 سلوكية أو أكاديمية من مشكلات يعانون كانوا الذين بالنسبة لأولئك وكذلك المخدرات، تعاطي قبل دراستهم
 .التعاطي قبل

ً انطلا  موازين العلاقات واختلال أسرته وتفكك وعرضه صحة المواطن على سلبياتها جوانب تجسيد من قا
ياضية ادية والثقافيةوالاقتص الاجتماعية  :يلي كما وغيرها والر

 والإليكترونية المقروءة الصحافة :أولا
 والذين على القراءة والقادرين إلا المتعلمين محتواها من يستفيد لا والإليكترونية المقروءة الصحافة أن برغم

 الجوانب في لمحتوىا يمكن تكريس أنه إلا السكان، نصف من النامية أقل الدول مجتمعات بعض في يشكلون
 :التالية

ية التغطية .1  ضمنها ومن والبحث والتحليل المتابعة إلى وظواهر تحتاج أحداث من المجتمع في يدور لما الإخبار
 . المخدرات تعاطي ظاهرة

 تحتاج حالات محددة في عن تعاطيها الناتجة الجرائم حول الأخبار بنقل الصحفي يكتفي لا الصدد هذا وفي
ية في التقارير المتبعة بالتفاصيل المطروحة تغطية القضية الصحفي ويستطيع بل نشر، إلى  وإجراء الإخبار

 توضيح لغرض متناول المخدرات، من سلوكيات والمتضررين الشرطة ورجال المدمنين مع المقابلات الصحفية
 لأركان التحليلي – التحريري دوبالسر والاجتماعية، الصحية والنفسية جوانبها في الإدمان لعملية السيئة النتائج

                                                           
 .31، صطلعت عبد الحميد عيسى، دور الأعلام الفلسطيني في توعية الشباب الجامعي بآفة المخدرات، مرجع سبق ذكره (1
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ية استخدام الصدد هذا في ويمكن والبيئة والمجتمع، الإنسان المباشر على التأثير يكاتير  من لمزيد الرسوم الكار
 .ملامحها الواضحة في السلبية بالصورة هذه الظاهرة جوهر تجسيد

 بكافة تعاطي المخدرات ظاهرة دتحليل أبعا في التعمق تستطيع بدورها الصحفية والتحقيقات المقالات .2
 نصوص تنفيذ وأهمية في مواجهتها والقضاء النافذة واللوائح وموقف القانون متعاطيها، أمام بالوقوف أشكالها

ً العقوبات   وسمعته البلد الأفراد واقتصاد صحة على الإنسانية، والحفاظ العلاقات وصفاء أخلاقيات على حرصا
 .واستقراره وأمنه

 المسموعة: اعةالإذ :ثانيا
 كانوا متعلمين سواء المجتمع كافة أفراد إلى الوصول على بقدراتها المسموعة الإعلام وسيلة دور وبتحسين       

ية سواء الأسرة، أفراد سماعها جميع يستطيع برامجها أن باعتبار أميين، أو ية – التعليمية منها أو الإخبار بو  أو التر
 حجم وذلك لصغر أخرى إعلامية أية وسيلة من أكثر تعمقت التي الراديو فةصحا أن الترفيهية يلاحظ الفنية

 والتحليل للوقائع المعلومات وتقصي في تناول الأحداث عليه الحصول وسهولة مكان كل في وانتشاره الراديو
 يةإمكان مع والآراء والمداولات بالحقائق تعج ومتسلسلة أفكار منتظمة في التغطية في العلمي – البحثي

 مجرى هدف في تسير التي الأفكار لتأكيد منها مختصرة فقرات أو أو بعضها المقابلات الصحافية استخدام
يقة المخدرات قضية تستطيع تناول البرنامج، الأفعال  من المجتمع وحماية قواسم القانون فيها تتوازن معمقة بطر

 مستنارة تعكس أخلاقيات توعية أجل من هاإزائ الحنيف ومبادئ الإسلام قيم إلى الارتكان وضرورة الشاذة
 لبالغ المحتوى البحثي ومعدي البرنامج لسرد المتحدثين اختيار حسن فإن الصدد هذا وفي .العربي المسلم المجتمع
 المجتمع حياة على الخطيرة الأبعاد والانعكاسات وتوضيح المخدرات انتشار مكونات إلى الولوج في الأهمية

 حياة عن وثقافيا وسياسيا واقتصاديا اجتماعيا يصعب عزلها الفرد المسلم حياة أن قمنطل من عامة، بصفة
 والعشائر بين الأفراد والعلاقات التفاعل عوامل تفرضها الانتماء وتتأثر وطبيعة تؤثر فهي بصفة عامة، المجتمع

 سلبية ظاهرة إزاء اضحةوو محددة مواقف واتجاهات تحديد تقتضي التفاعل هذا فإن معادلة ولهذا . والجماعات
الوقائع  كشف حقائق في الرئيسي الهدف إلى للوصول وتطوره المحتوى وطبيعة .أنواعها بجميع انتشار المخدرات

 الحنيف الإسلام الأفكار السائدة ومعتقدات اتجاهات مع والمتناقضة المجتمع في بالظاهرة المرتبطة الاجتماعية
يق في شك بلا ستسير التي لأصناف المخدرات واطنينالم بعض تعاطي عن الناتجة والأضرار  تأييد كسب طر
 (1) .المستقبل

وآراء  لاستقبال مداخلات الهاتف خطوط فتح الإذاعية البرامج مقدم يستطيع السياق هذا وفي     
 رحبة لرؤى آفاق لفتح وأيضا بل والآراء السائدة، الأفكار لاتجاهات تأييدهم ل كسب فقط ليس المستمعين

                                                           
  .   32لجامعي بآفة المخدرات، مرجع سبق ذكره، صطلعت عبد الحميد عيسى، دور الأعلام الفلسطيني في توعية الشباب ا (1
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 برامج لإعداد تحتاج بدورها لأفراد حقيقية معاناة بعضها ربما ستتضمن والتي المجتمع، عمق من تأتي ديدةج
 على وضع النقاط في تساعد شخصيات متخصصة اختيار في وتساعد الثابتة الحقائق من تكشف ال كثير جديدة

 التوجيه في تساعد الظاهرة إزاء بيةقناعات إيجا على لتأثير إضافي العلمي – الإعلامي الخطاب بتوجيه الحروف
يق في والسير تعاطي المخدرات انتشار من التخلص ل كيفية  (1).بأسرها والأمة الفرد يخدم الذي السوي الطر

والندوات  المؤتمرات العلمية في مراسلوها يتواجد أن ينبغي الإعلامية الوسائل كبقية والإذاعة      
 محتوى الأوراق المقدمة من للاستفادة المجتمعات لإسلامية في تالمخدرا انتشار موضوع في التخصصية

التي  تلك خاصة الإعلامية المتبعة، والسياسة تتماشى منها هامة مقاطع وتسجيلها لاختيار المطروحة والأفكار
ية برامجية لفقرات جديدة رؤى ستضيف  تواجد استغلال جانب الظاهرة إلى من انتشار الحد في تساهم توعو

 والنفسي الوقائي الطب في المتخصصين أولئك معهم، خاصة إضافية حوارات لإجراء العلمية الأوراق معدي
في  بها والسير النظر وجهات في التقريب لهدف الدين، علماء الاجتماع والقانون وفضيلة وعلماء والإدمان

يق إلى المواطن وإرشاده تنوير مجرى  إرشاد وواجب خدرات،من الم نوع أي تعاطي تجنب في السوي الطر
والتمسك  الذات ومراقبة وديني أخلاقي السلوك كتحصين هذا بمخاطر والأقارب الأطفال الأسرة وتوجيه

ّ ه بكتاب ّ ه صلى نبيه محمد وسنة وجل عز الل  .وسلم عليه الل
 عم والمعاني التي تتناسب والجمل تعليم الاجتماعية الشرائح تصنيف يستوجب الإذاعي التخاطب لغة إن   

يقة الأفكار إيصال بغية والتعليمي، الثقافي المستوى  اللهجة استخدام مع إمكانية الجميع واضحة يفهمها بطر
 .البعيدة القرى والبوادي في للمستقبلين خاصة العامية،
يع إن         ية الإذاعية البرامج أداء نمطية تنو ية – التحرير ً في  تساعد الفنية – والدرامية الإخبار كثيرا

 فتكثيف نشرات الأخبار قبل الحرجة الأوقات أو في الموجهة البرامج إطار في مختصرة تنويهات خصيصت
والأسرة  الفرد على تعاطي المخدرات أضرار من جانبا تتناول محددة المحلية لمواقف باللهجات معبرة فلاشات
 الطرق أقرب هو لتمثيلي الإذاعيا الأداء مبسط، لأن تمثيلي بحوار أو مركز إرشادي بأسلوب سواء والمجتمع،
 يبدأ مناسب بتأثير المتلقي إلى الفكرة إيصال في بصورة مباشرة القضية وملامسة المعبرة المواقف لتسجيل

تناول  نم بصديقه يتأثر لصديق أو مدمن، لشخص أو مكافحة المخدرات، محدد لقانون موقف بتشخيص
يق هذا السير في خطورة اكتشاف في ذروته غيبل درامي اتجاه يسير في ذلك غير أو المخدرات  والتوبة الطر

يق الصلاح إلى والعودة  2).) إلخ .....طر

                                                           
يونية الدراما . الخلوصى ناطق (1   29 ص . 1999 تونس .العربية الدول إذاعات .اتحاد . العربية الإذاعات مجلة . التلفز
  .   33، صطلعت عبد الحميد عيسى، دور الأعلام الفلسطيني في توعية الشباب الجامعي بآفة المخدرات، مرجع سبق ذكره (2
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 فإن في الأداء ولذلك الفنون المختلفة باستخدام التربوي وهدفها طبيعتها بحسب تتنوع الإذاعية والبرامج     
 في مؤثرة وطرق جديدة اليبأس لاكتشاف لبالغ الأهمية الإذاعة في للعاملين تدريبية دورات تخصيص

 .أنواعها بجميع المخدرات من انتشار الحد عمق المحتوى تضمين
:ً  :المرئية الإذاعة ثالثا
 في المساعدة والعوامل وأنواعها وأركانها وملامحها وزواياها وأبعادها ولغتها بمقوماتها السينمائية الصورة تعتبر

 الجزء لأن ذلك المرئي، الإعلام وسيلة أداء في الهام بيريالتع ظهورها، الشكل وخلفيات اتجاهاتها تحديد
يون يصبح بدونها التي الصورة على يعتمد البرنامج في إعداد الأساسي  إلى قريبة إعلامية أخرى وسيلة التلفز
يون أخذ فقد لذلك الإذاعة، يه بكل الصورة تجسيد عاتقه على التلفز  .أبعاد من ما تحو

 ال كوادر المصورة سواء باستخدام اللفظي للنص مكملة كوثيقة الصورة مع عاملتت الوثائقية فالبرامج    
 جانب إلى الموضوع المتناول عن المعبرة الثابتة أو اللقاءات الأحداث مواقع من فيديو( أو المتحركة )سينما

ية المعلومات بملامح استعراض  ين التوضيحيةالعناو  الإطار هذا ويدخل في المستهدفة الفقرة طبيعة تعكس بصر
 إلخ. .. إحصاءات المتحدث، اسم الحدث، وقوع لمكان

 خطة مدروس وعبر بشكل المهمة بهذه للقيام الحرفية القدرة فإن ولذلك . شابهها وما والرسوم البيانية الخرائط
يو  فائقة مكانيةوبإ مباشر المادة المستهدفة بتأثير عن التعبير في الفعلية القيمة تجسيد على سيعمل تفصيلية سينار

ية تتولى الصورة أن في الحسبان الوضع مع والإثارة، الإقناع على  جمة وإيضاحات معرفية مهام الإخبار
يو حدود لمعلومات تتجاوز  أن يعني وهذا .فضول المشاهد تسترعي التي لإلمامها بالجزئيات وذلك والتعليق السينار

 التعبير بتزامن سواء متناول، موضوع كل مع وعة تتناسبمتن مختلفة وبتأثيرات بأشكال ومعبرة شاملة الصورة
 فإن كلتا الحالتين وفي– محددة أهداف إلى للوصول ذاتها عن والتعبير الصورة أو باستقلالية والصوري اللفظي

ً  على وتبقى البرنامج وقت من الأسد نصيب يأخذ التعبير المرئي ً  الدوام محورا ً  أساسيا  مع بالنسبة للمشاهد، وهاما
ية السمع المواد بتطور تكنولوجيا جديد يوم كل مع الاستفادة تأكيد يسها وأساليب استخداماتها بصر  لهذه وتكر

من  هي جزء الأدوات وهذه الانترنت عبر والتواصل للحاسوب المتواكبة القدرات إلى إضافة الأغراض،
ية فيها تساعد التي الوسائل  (1). عملية التقبل فيها بصورة يسهل الموضوع وشرح توضيح على الرؤ

يوني البرنامج معدو يستطيع الإمكانيات وبهذه  المواضيع المكرسة فكرة في إيصال الأمثل الاستغلال التلفز
 :منها محاور عدة في المخدرات انتشار لظاهرة
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 :الإرشادية-الدينية البرامج . محور1
 تذكر إرشادية –دينية بتكريس برامج المرئية امالإعل وسيلة دور لتفعيل والإسلامية العربية البلدان تسعى   

 والسلوك السامية الأخلاق ترتكز على التي الدينية بالقيم والمثل الالتزام وضرورة الحنيف الإسلام بتعاليم الناس
 على تكوينه سلبا وتؤثر لم المس حياء التي تخدش والفحشاء المنكرات أنواع كل والمحبة وتجنب والتآلف القويم
  .أشكالها المخدرات بكافة ومنها المحرمة تلك خاصة اني،الإنس

يونية الندوات تمثل السياق هذا وفي     ً  التلفز يم آيات فيه العلماء إرشادياً يستعرض محورا  وسنة القران ال كر
يم رسوله بية المسلم عبر المجتمع تحصين وأهمية وشرح معانيها الظاهرة بهذه المرتبطة ال كر  في ذاتيةال الإسلامية التر

ّ ه عليه صلى الرسول لقول نفسه ومجسدا حارس الإنسان يصبح بحيث المسلمة، أوساط الأسر ّ ه )اتق وسلم الل  الل
 (1).بخلق حسن( الناس تمحها، وخالق الحسنة السيئة وأتبع كنت، حيثما

 في إرادة والعزيمةال وتعزيز السلوك الاجتماعي في العليا المثل على تؤكد ما عادة الإرشادية الندوات وهذه    
يق في السير يونية هذه البرامج مثل ولعل المستقيم، الطر  الوسائل باستخدام أثرها الفاعل تترك الدينية التلفز

ية، والأحاديث القرآنية الإيضاحية للنصوص  سلوك مضيئة من لجوانب الفقرات التمثيلية واستخدام النبو
ّ ه رسول صحابة  .على هداهم والسير بهم للاقتداء المسلمين وأئمة الل

يونية المحطة خارج من الدينية الندوات فعاليات نقل يمكن كما     علماء مع وإجراء المقابلات الصحفية التلفز
 هذه إلى الهاتفية المشاركات وإمكانية فتح . المخدرات وإرشادهم متعاطي من الإسلام موقف لتوضيح الدين

 انتشار ظاهرة إزاء وآرائهم مداخلاتهم إلى المشاهدين والاستماع ؤلاتتسا على العلماء المشاركين لإجابة البرامج
يعة الإسلامية طبًقا متناوليها ومصير المخدرات  (2) .السمحاء للشر

 :الفنية الدرامية البرامج . محور2
 كبيرة نسبةأن  العام الرأي استبيانات اتجاهات أثبتت فقد متابعة، البرامج أكثر الفنية – الدرامية البرامج تعتبر
 .المختلفة البرامج من اختيارها في تسلسل الصدارة موقع الدراما تضع المشاهدين من
 كانت سواء الدرامية العربية، المسلسلات والتمثيليات تتناولها التي القضايا رأس على تقف المخدرات وقضية   
يوني وثائقي رنامجمن ب تمثيلي جزء في أو بصفة عامة، الدرامي المسلسل أو الفيلم سياق في  هو هنا فالمهم تلفز

 أو أو الاجتماعي الأسري أو الشخصي على المستوى بها والإتجار المخدرات تناول استعراض خطورة
 يسير ما غالبا الذي المواضيع، من هذا النوع مشاهدة عند وذلك واضح . الأخلاقي أو الإنساني أو الاقتصادي

 تنعكس درامية بمعالجة تنتهي ما عادة المنحرفين من لمجموعة مجتمعية حقائق الأحداث بتجسيد تطور اتجاه في
                                                           

ية( (1 ّ ه حيثما كنت )الأربعون النوو  عبد العال بن سعد الرشيدي، شرح حديث: اتق الل
 .33،  ص ، مرجع سبق ذكره2005نسرين محمد جميل ألخالدي  (2
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ية العلاقات وانهيار الفواحش ارتكاب وعي من للحد الصحية سلباً على الجوانب  لتصل – المثالية وغيره الأسر
 على اظللحف طبيعية مرتكبيها كنتيجة على أقصى العقوبات وتطبيق المخدرات انتشار من للحد التوعية هدف إلى

 .الحنيف الإسلام بمبادئ الالتزام ذلك كل وقبل وتقاليده ومثله وعاداته المجتمع أخلاقيات
 :المواجهي الاتصال . محور3

 المخدرات قضية انتشار وجد( بتناول )إن والجامعي المدرسي المسرح برامج تكثيف المحور هذا في يدخل   
 هذا تناول يتم بحيث القائمة، أو الإشاعات الحقائق درات بحسبالمخ انتشار قضايا تناول مثل المحلية باللهجات

الموجودة  والظواهر ومبادئه وسلوكياته الاجتماعي بأخلاقياته الواقع استيعاب تجمع بين بأساليب الموضوع
 الإذاعية الإعلام وتستطيع وسائل الحنيف، الإسلام مع مبادئ يتنافى لا بما العرض في الأداء وأسلوب

ي  الإعلامية السياسة مع لتتماشى مناسبا تراه ما تعديلها وحذف أو كما هي المسرحية فصول نقل ونيةوالتلفز
ً  الناس مع فاعلة تواصل حلقة عامة بصفة المسرح الوطني والأهلي ويبقى القائمة، المعروفة  لمميزاته نظرا

 قضية المخدرات فتناول لفة، لذلكالمخت المجتمع شرائح مع المواجهي التواصل في الجذابة بالمقومات الدرامية
 وبالتالي للمستقبل، الحالة الانفعالية تأصيل على بلا شك سيعمل مدروس، تمثيلي بأداء الناس أمام وعرضها

يع على الصدى رجع انعكاسات  من الوقاية على بالفائدة تعود تأثيرات جانبية وإضافة الموضوع دعم السر
 (1) .المجتمع في انتشار المخدرات

 وخارجها المساجد في الجمعة واللقاءات وخطب والمؤتمرات الندوات في المواجهي الاتصال أدوار وتتجلى     
ية المفيدة بالنصائح للإدلاء الشباب مع  . المخدرات تعاطي في الانغماس تحاشي في المسلم عزيمة الإنسان لتقو

المكرسة  البرامج في بعضها لاستخدام الفعاليات هذه من جوانب تنقل أن هنا وسائل الإعلام تستطيع حيث
 ل كسب الحاضرين الفعاليات وجمهور هذه في المشاركين مع لقاءات إجراء وإمكانية الهام، الموضوع لهذا

 الآفة هذه من المجتمع لحماية وجماعية ذاتية والتحفيز لمبادرات المخدرات انتشار من الوقاية لفكرة التأييد
 المضرة.

 :اعدةمس إعلامية . أنشطة4
ية بالرسوم المطعمة والملصقات الشعارات من كبيرة كمية إنتاج إن         الإدمان لحالات والصور التعبير

 إلى يساعد العامة الأماكن بعض في العامة في الأماكن وتثبيتها الظاهرة هذه على للقضاء المصاحبة نصائح وال
 .السوي السلوك إلى موتوجيهه الوقاية جدية الناس إلى انتباه لفت في كبير حد

                                                           
يع،  والنشر لل كومبيوتر، العلمي المكتب الإدمان، سيكولوجية . فريد حسين (1  10 ص والتوز
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 خلال من والاقتصادية والنفسية والاجتماعية الصحية المخاطر إلى بتبصيرهم الناس معارف توسيع أن كما    
يونية الصحفية المسابقات تضمين  الدعاية وحملات الأطفال وبرامج الاجتماعية البرامج في والإذاعية والتلفز

 اجتماعية بها كقضية والإحساس المسألة هذه تناول في يجابيةإ  انطباعات بدوره سيرسخ المضادة للمخدرات
 .وبيئتهم الناس صحة على سلبية

 الوقاية واجب إلى واضحة الصحية بإشارات الفقرات وتطعيم والأسرة الأطفال لبرامج المتحركة الرسوم وتسخير
ية الرسوم جانب التقبل إلى عملية سيسهل أيضا المخدرات انتشار من يكاتير  للمقالات والمصاحبة الكار

 .الإطار هذا في الإرشادية
 اللفظي النص بين مذيع يربط أو )الصحفي الإعلامي للوسيط المبذولة الجهود أهمية إلى الإشارة بقي     

 التمثيل فن على تعتمد جذابة أداء بأساليب الموضوع ومزجه تلوين على القادر) الأخرى الفنية والأجزاء
ية ملفتة سمع لوسائط واستخدامه  المضمون تحميل اتجاه في فقط ليس أثره سيترك ملائم، عام وإيقاع بصر

براز في وأيضا بل متكامل، معرفي لمحتوى السعة الكافية يض بالجهود المتناسقة للعمل الظاهر الشكل إ  على للتحر
 (1).من انتشارها الوقاية الأقل على أو المخدرات داء من التخلص

بية وفي أخرى اجتماعية بقضايا مرتبطة المخدرات تعاطي قضية ويري الباحث إن        والصحة مقدمتها التر
 السلوكية بانعكاساتها المخدرات تناول هي مشاكل المجتمع لتفشي الرئيسي السبب أن باعتبار والجريمة، والفساد

 العامة المصلحة إنف ولذلك . القانون عليها يحاسب إضافية جرائم الفرد وارتكاب تصرفات على واعية الغير
 الخطط الظاهرة وفق هذه إزاء بواجباتهم للقيام المدني والمجتمع الدولة مؤسسات جهود افرتضتقتضي 

 الإعلامية الوسائل مع المباشر والتعاون بكل معطياتها المشكلة وحجم طبيعة لاستيعاب المرسومة والاستراتيجيات
ية لإمدادهم المحلية أداء  في للإعلاميين عوًنا ولتكون الناس عوام لدى المعرفة لتعميق بالمعلومات الضرور
 الإدمان، من الوقاية في مشتركة تتجسد أهداف لتحقيق محددة وقضايا اتجاهات في المتواصلة وبرامجهم مهامهم

 الأداء في أساليبه مراجعة تأكيد أجل من والتقييم معرضا للدراسة الدوم على الإعلامي النشاط يبقى وبحيث
المؤسسات  على والقائمين والقراء والمشاهدين المستمعين آراء واستطلاع جوانب القصور وتعديل تأثيره وقوة

 بكامله. الإعلامي والنشاط الجهد تعزيز في منها للاستفادة المختلفة الخدمية
يلخص الباحث مما سبق يه و  في هامهام المسئولة وتحمل الجهات المخدرات انتشار من الحد أهمية من إليه التنو

 من للوقاية الاجتماعي الوعي تعزيز في الفاعلة الإعلام للمساهمة وسائل نشاطات وتفاصيل . المواجهة عملية

                                                           
 11 ص مرجع سبق ذكره،  . فريد حسين (1
  



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

17 

وسائل  دور تلخيص يمكن حده، على إعلامية وسيلة كل وخصائص ووظائف على طبيعة بناء الانتشار هذا
 1):) التالية الجوانب في الإعلام

 والبحوث الدراسات من الإعلامية والاستفادة المادة إعداد في الاعتبار ينبع التربوي الهدف وضع : أولا
 أخطار بمواجهة المعنية الجهات واستراتيجيات وبرامج والندوات وأدبيات العلمية المؤتمرات وأدبيات العلمية

يوسع المحتوى يتعمق البلد، ل كي في المخدرات  ته علىوإسقاطا وأبعاده الموضوع بجوانب المواطن معرفة و
 .العامة والسكينة الأخلاقيات على والحفاظ العامة المصلحة

 ً براز  :ثانيا يعة تعاليم إ  العقوبات وتطبيق المسلم، في المجتمع المخدرات تحريم بتأكيد السمحاء الإسلامية الشر
 .لذلك واللوائح المنظمة والقوانين الدساتير في عليها المنصوص

 الاتصال بتكنولوجيا المتعلقة خاصة تلك الإعلام، وسائل أجهزة في المتوفرة نيةالتق الإمكانات استغلال : ثالثا
ية السمعية والوسائط الحديثة  :إنتاج في خاصة التوعية، عملية في الموجهة إنتاج البرامج في والبصر

 انتشار من الحد لموضوع المكرسة التمثيلية والتسجيلية السينمائية والأفلام والفنية الدرامية المسلسلات .1
يو  تكوين في والدول الأفراد خبرات وتناقل المؤهلة ال كوادر استقطاب أفضل يتم بحيث المخدرات، السينار

 طبيعة مع تتماشى والتي والمؤثرة المقبولة بالصورة ،والإخراج والأداء
 .في البلد المتبعة الإعلامية والسياسة وتقاليده وعاداته وسلوكه وأخلاقياته المجتمع

يونية الإذاعية فقرات البرامج خلال من سواء للأسرة المباشرة التوعية برامج كثيف. ت2  أو الدائمة، والتلفز
ية توعية حملات بإنتاج  . البرامج فقرات تتخلل التي الإعلامية التنويهات الإطار هذا في مستقلة، ويدخل دور

ية والمجلات جرائد اليوميةال في أسبوعية صفحات تخصيص إلى تحتاج بدورها المقروءة والصحافة  بنوع الدور
يكاتيرات الرسوم بمصاحبة القضايا المطروحة وتحليل المقالات استعراض من  .والمعبرة الساخرة والكار

 أوساط في المخدرات انتشار سلبيات توضح بالرسوم التي والمطعمة المبسطة المطبوعة والمواد القصص . إصدار3
 بخطورة تفشي الطفل لدى المعرفة تعميق لغرض وغيرها والاجتماعية يشيةالصحية والمع حياتهم في الشباب
 .منها الوقاية وسبل الظاهرة

ية .4  وعلم الصحية المجالات في والمختصين علماء الدين مع الإعلام لوسائل الصحفية اللقاءات إجراء استمرار
لدى  المعرفة نقص ثغرات سد في هموتوجيهات ونصائحهم مداولاتهم والقانون، لأهمية النفس وعلم الاجتماع

 لمداخلات البرامج خلال مباشرة من اتصالات فتح إمكانية مع . المخدرات ظاهرة تفشي بخطورة الجمهور
 نبذ في الناس قناعة يعزز وعمق بتوسع البرنامج ضيوف عليها ليجيب واستفساراتهم أسئلتهم واستقبال الجمهور
ً ادواقتص واجتماعيا الإدمان دينيا سلوك  لظاهرة المخدرات المكرسة العلمية والندوات المؤتمرات فعاليات  يا

                                                           
براهيم (1   50 ص . 1991  .القاهرة .والنشر للترجمة الأهرام مركز . مدمن بيتنا في . نافع إ
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 إزائها، الجمهور فعل ردود استقبال عليها وإمكانية والتعليق ومذيعيه البرنامج ضيوف مع جوانبها بعض ومناقشة
 .والنصيحة الرأي وإبداء للتعليق وخارجه داخل البلد المختصين مع حوار وفتح
 سياق في لإدراجها المخدرات المرتبطة بإدمان بالمعلومات وإمداده والجامعي المدرسي حالمسر دعم : رابعا

ية الأعمال وتقديم إعداد على والمبدعين والمخرجين الكتاب والممثلين وتشجيع للعرض، المرشحة النصوص  التوعو
 .دائمة بصورة

ية وجوائز تقدير شهادات تخصيص خامساً:  المقروءة الإعلام ي وسائلف المقدمة الأعمال لأفضل دور
يونية إذاعية برامج أو مسرحيات أو عمل أو أوراق أبحاث أو دراسات كانت سواء والمرئية والمسموعة  أو وتلفز
 بأداء وإقناع المخدرات انتشار من للحد والتوجيهات النصائح بتنفيذ الملتزمين لخطباء المساجد حتى أو ملصقات

 هذا تناول في للتنافس على مصراعيه الباب سيفتح والجوائز شهاداتال هذه مثل تخصيص لأن . متميزين
 أن كما والمبدعين، والكتاب المثقفين أوساط في المشاركة وسيوسع عملية التحفيز أساليب وبأفضل الهام الموضوع

 متنوعة وإدراج أسئلة . فاعلة بصورة الاتجاه هذا سيدعم الجمهور بمشاركة معهم وإذاعية صحفية لقاءات إجراء
يونية والإذاعية المدرسية ضمن المسابقات المخدرات تناول من الوقاية طرق حول الجهور معرفة لتوسيع  والتلفز

ً  ستلعب اليومية بدورها البرامج خارطة تتضمنها التي ً في دورا  إيجاد في والتفكير للمشاركة الناس دفع كبيرا
ً  الموضوع ال كفيلة بربط السبل  (1).انتشارها من للحد الجميع افرتض إلى جتحتا وبجدية اجتماعيا

ية تمتاز بان لديها قدرة عالية على جذب الناس من مختلف الأعمار ومن  بو ووسائل الأعلام كمؤسسات تر
 الجنسين ، وهي أداة هامه من أدوات النهوض بالمجتمعات ثقافياً .

ثيرها على صياغة تفكيره بما تملك وإذا سلمنا بدور وسائل الأعلام في صياغة شخصية الفرد وتوجيهه، وتأ
هذه المؤسسات الإعلامية من وسائل مطبوعة مثل : ال كتب والصحف والمجلات والنشرات والملصقات، أو 
يون والسينما والمسرح والمهرجانات والمعارض، فلا بد إن تسلم  بالوسائل السمعية والمرئية : كالإذاعة والتلفز

وقاية من ظاهرة تعاطي المخدرات . أن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بدور هذه الوسائل والمؤسسات في ال
عبر وسائل الأعلام تحتاج منا إلى خطة مدروسة تتوخى نشر المعلومات و الحقائق المتعلقة بظاهرة تعاطي 
يل آو تهوين , مما يتطلب ذلك توظيف كافة الطاقات وال كفاءات  المخدرات بموضوعية كاملة , دون تهو

بالإبداع بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال البرامج المختلفة ونشر الوعي العلمي فئات المجتمع المهنية  المتميزة
ية.   (2)والعمر

 

                                                           
يوني التعبير الصوري في ال .أحمد عقبات  (1  .   4العدد  .تونس .اتحاد الإذاعات العربية .العربية – 88م ص  2003 .مجلة الإذاعات  .برنامج التلفز
 12ص مرجع سبق ذكره،  . فريد حسين (2
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 موقف الإسلام من المخدرات:
الدين الإسلامي وضح نظاماً أخلاقيا يسير عليه الأفراد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جاء 

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون(  في قوله تعالى )ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير و
يعة الإسلامية  تحرم كل ضرر يصيب الإنسان في عقلة أو نفسه أو دينه أو ماله , ولذلك يكون ( 1) فالشر

يع ً للضرر الناشئ عن تعاطيها . فالمقاصد الخمسة التي جاءت بها الشر ة الإسلامية تعاطي هذه المخدرات محرما
يات الخمسة التي حرص الإسلام على  هي :  حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال , وهي من الضرور
يات وبما أن  المحافظة عليها وفي سبيل ذلك حرم الموبقات والمهلكات التي تحلق الضرر بأي من هذه الضرور

يات والمقاصد , فيك ون تعاطي المخدرات وإدمانها حرام بلا تناول المخدرات فيه ضرر مبين بهذه الضرور
  (2)جدال من وجهة النظر الإسلامية 

يات الخمسة وحرمته  يعة الإسلامية الخمر كمثال للأفعال التي تؤدي إلى الأضرار بهذه الضرور وتعد اتخذت الشر
ً لقولة تعالى ) يأيها الذين امنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس ً قاطعا من عمل الشيطان  تحريما

يصدكم عن ذكر  فاجتنبوه لعل كم تفلحون , أنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و
ّ ه وعن الصلؤة فهل انتم منتهون(    (3)الل

فالإدمان على المخدرات يفسد على الإنسان دينه لأنه يقود الفرد المدمن إلى المعصية وارتكاب ما نهى 
ّ ه يفسد على الإنسان جسمه ونفسه بالإمراض المتعددة وتعطيل أجهزة الجسم وتفسد علية روحة  الل عنه و

وعقله بالتوتر والقلق النفسي وتعطيل فكرة عن أداء وظائفه وتفسد عليه عرضه ونفسه لأنها تقود الإنسان إلى 
يسيا لإفساد المال وذلك ارتكاب المحرمات والزنا وثورت النسل الأمراض كما تعتبر المخدرات مصدر رئ

باستخدامه في مضرة الإنسان وبذلك فأتباع التعاليم الدينية هي خير وسيلة لأبعاد البشر عن الرذائل وما يتبعها 
معاصي وأمراض جسمانية واجتماعية وروحية فهي لها الفضل ال كبير في تنظيم أمور الحياة وبناء العلاقات 

ية حرمت ومنعت الممارسات السيئة واعتبرتها معاصي الإنسانية ومما لاشك فيه أن كل الأد يان السماو
ّ ه  وقد جاء قوله تعالى ))  (4)تستحق العقاب . وسعي القران ال كريم إلى تزين الطاعة والابتعاد عن معصية الل

 ( 5)وكره أليكم ال كفر والفسوق والعصيان (( 

                                                           
 (104آل عمران الآية ) (1
 ٠2 عدد تونس .العربية الدول إذاعات اتحاد .العربية الإذاعات - 39 ص م 2005 . مجلة . العولمة مرحلة في بالتلفزة المدرسة علاقة . وناس المصنف (2
 (191سورة المائدة الآية ) (3
يونية  .أحمد عقبات  (4  العدد  .جامعة صنعاء –الآداب  – 163ص  . 1994 .مجلة كلية  .وظيفة الفقرات التمثيلية في البرامج التلفز
 ( 7سورة الحجرات الآية ) (5
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ّ ه تعا لى كما في قوله تعالى )) ويحل لهم الطيبات ويحرم وبذلك يعتبر تعاطي المخدرات من الكبائر التي حرمها الل
 (1)عليهم الخبائث (( 

 الخاتمة :
 في وقدرتها إعلامية وسيلة وخصائص كل طبيعة اتجاهات، بناءاً على عدة في الإعلام وسائل دور يتمحور     

يق عن أو الدرامي، الفني أو بالأسلوب التحريري سواء لمخدرات، انتشارا موضوع تناول  الاتصال طر
 كقضية تنفيذها برامج جدولة واضحة، يتم إعلامية سياسة ضمن تناول الموضوع يتم ان فالمهم . المواجهى

 وأخلاقياته واقع المجتمع مع تتوافق وموضوعية منطقية وحلول ومناقشة وتحليل دراسة إلى اجتماعية تحتاج
 .وسلوكياته

بية قضايا مع غير المباشر أو المباشر الارتباط اكإدر الاتصال وسائل على القائمين من ينبغي كما    ية التر  والحر
 .ذلك وغير الأخلاقي والانحلال والفساد الجريمة والفقر المراهقين، وانتشار للشباب المفرطة

ية المؤهلة وال كوادر والتقنية الفنية الإمكانات استغلال الإعلام وسائل وتستطيع     الأمثل للاستخدام البشر
 والملصقات، الإذاعية والتنويهات والدرامية البرامج الوثائقية وإنتاج الصحفية والتحقيقات المقالات كتابة في

مع  حوارات وفتح الموضوع، لذات المكرسة العلمية والمؤتمرات الندوات الهادفة ونقل المسرحيات وعرض
 السيئ الإنساني ع والاستغلالالمستنق هذا في الانغماس بدء كيفية في تجاربهم المخدرات،لاستعراض متناولي

 علماء من الاستفادة يمكن كما ذلك. شابه وما السرقة واللجؤ إلى الدعارة مسار إلى الانجرار وإمكانية للمدمنين،
عن  الناتجة والإضرار المدمن حياة وتحليل مناقشة في والمهتمين والباحثين وفقهاء الدين والأطباء الاجتماع

 خلال من القويم، وإتباع السبيل الموبقات تجنب بأهمية المواطن ى وع وتعزيز والإرشاد المخدرات تناول
يونية،يشارك إذاعية برامج  .بمداخلاتهم واستفساراتهم الجمهور فيها وتلفز

يوني الإذاعي الصحفي العمل فنون يعنى أن وهذا  المستقبل انتباه لفت على قادرة والسينمائي والمسرحي والتلفز
 والتجارب الخبرات تبادل إمكانية جانب إلى . المعاش للواقع صورة واضحة وتقديم كثيرة إيحائية بأساليب

 بعين الوضع مع مصادرها المختلفة، من للعرض الجاهزة المواد وعرض العربية، الدول بين برامج مشتركة لإنتاج
 من النوع لهذا وتقبله وعاداته المجتمع طبيعة الاعتبار

 .البرامج
 لتناول الإعلام ووسائل الجهات المختصة جهود بتضافر مرهون المخدرات انتشار من وقايةال فان وإجمالا

 إلى واقعي، تحتاج مهني-  تحليلي ورصد متنوعة، جرائم أحيانا خيوط بها ترتبط اجتماعية كقضية الموضوع

                                                           
 ( 157سورة الأعراف الآية ) (1
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والمجتمع  رةالأس ستعم عنه الناتجة الأخطار وانعكاسات الإدمان ضحية هم عاجلة، طالما والشباب حلول
 .بكامله
 :المراجعقائمة 

براهيم1  50 ص . 1991  .القاهرة .والنشر للترجمة الأهرام مركز . مدمن بيتنا في . نافع . إ
يوني البرنامج في الصوري التعبير . عقبات . أحمد2  اتحاد .العربية – 88 ص م 2003 . الإذاعات مجلة . التلفز

 . 4 العدد .تونس .العربية الإذاعات
يونية البرامج في التمثيلية الفقرات وظيفة . عقبات . أحمد3  الآداب – 163 ص . 1994 . كلية مجلة . التلفز

 العدد .صنعاء جامعة –
يع،  والنشر لل كومبيوتر، العلمي المكتب الإدمان، سيكولوجية . فريد . حسين4  10 ص والتوز
ة الشباب الجامعي بآفة المخدرات ، بحث في . طلعت عبد الحميد عيسى، دور الأعلام الفلسطيني في توعي5

 .31،ص2006ملخصات أبحاث مؤتمر الشباب الجامعي وآفة المخدرات، الأردن ، جامعة الزرقاء الأهلية، 
 .العربية الإذاعات - 39 ص م 2005 . مجلة . العولمة مرحلة في بالتلفزة المدرسة علاقة . وناس . المصنف6

 ٠2 عدد تونس .العربية الدول إذاعات اتحاد
يونية الدراما . الخلوصى . ناطق7  . 1999 تونس .العربية الدول إذاعات .اتحاد . العربية الإذاعات مجلة . التلفز

 29 ص
. نسرين محمد جميل ألخالدي , ظاهرة تعاطي المخدرات , بحث منشور على الانترنت، الجامعة اللبناني، معهد 8

 2005العلوم الاجتماعية , 
امد ، ظاهرة تعاطي المخدرات الأسباب. الآثار . العلاج ، بحث منشور على الانترنت ، . وفقي ح9

 .215-214، ص2003ال كويت، 
 29 ص . 1999 تونس .العربية

يونية البرامج في التمثيلية الفقرات وظيفة . عقبات . أحمد10  الآداب – 163 ص . 1994 . كلية مجلة . التلفز
 العدد .صنعاء جامعة –
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 ستثمار والجودة في التعليم العالي ودوره في دفع عجلة التنميةالا

 )المعاهد الخاصة في الجزائر أنموذجا( 

 أ. بن مختاري هشام                                    د.نسيسة فاطمة الزهراء 
 امعة خميس مليانة ج         جامعة خميس مليانة                                                         

 

 ملخص:

ستثمار المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ذلك لأنه يوجه الأموال إلى النشاط الاقتصادي من  الا يعد
اجل تلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة، وهناك عدة انواع للاستثمار ونحن بصدد دراسة احد انواعه والذي 

ية كبيرة في انعاش الاقتصاد في بعض ا عالي مؤخرا له اهم ئر بدء الاستثمار في التعليم ال لدول، ل كن في الجزا
عات  قام بالجام تي ت مؤتمرات ال في احداث معاهد خاصة، وكذلك حتى الملتقيات وال ما نلاحظه  فقط، وهذا 

د كلها تقام بدفع مبلغ مالي فعلى الدولة النظر الى اهمية هذه العملية في دفع عجلة التنمية والابتعاد عن الاعتما
 فقط على البترول لانتعاش الاقتصاد الجزائري.

وفي هذه المداخلة نحاول تبيان اهمية الاستثمار في التعليم العالي، وكيف يمكن لهذا النوع من الاستثمار دفع 
 عجلة التنمية في الجزائر؟ وهل يمكن لهذه المعاهد الخاصة دفع عجلة التنمية؟

 ى الخطة التالية:وللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا عل

يف الاستثمار، وبعض المفاهيم الدالة.-1  تعر

 اهمية الاستثمار، وانواعه.-2

 الاستثمار الخاص في الجزائر.-3

 الاستثمار في التعليم العالي في الجزائر.-4

 الاستثمار، التعليم، التعليم العالي، التنمية، المعاهد الخاصة.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract : 

Investment is the main engine of the national economy becouse it directs money to economic 
activity in order to meet the different national needs. There are several types of investment. We are 
studying one of its types whch is of great importance in the revival of the economy in some 
countries, and this is what we see in the events of privata institutes, as well as meetings and 
conferences held in all universities are held by payment of money, the state to consider the 
importance of this process in pushing the wheel of development and move away from dependence 
only on oil to revive the algerian economy. In this intervention we try to show the importance of 
investment in higher education, and how can this type of investment drive development in algeria? 
Can these private institutions advance development? To answer these questions, we have adopted 
the following plan : 

1.investment definition, some function concepts. 

2.the importance of investment, and types. 

3.private investment in algeria. 

4.investment in higher education in algeria. 

Keywords : investment, education, higher education, development, private institutes.             

 مقدمة: 

يعتبر الاستثمار من العوامل الأساسية التي لها دخل في تطور المؤسسات سواء كانت اقتصادية او تعليمية     
ية وامتصاص او في مجال اخر، وكذلك اذا كانت ع مومية او خاصة، وهذا ما يسمح لنا بتكوين الموارد البشر

البطالة من المجتمع لأنها توفر لنا مناصب الشغل، كما يعتبر الاستثمار الآلية الفعالة في تقدم الاقتصاد، ل كن ما 
يد ان نتحدث عنه في هذه المداخلة هو الاستثمار في التعليم العالي وكيفية استعمال هذه ال يقة في الحفاظ نر طر

ية  على اقتصاد البلاد بالإضافة الى الاستثمار في المجالات الأخرى، وهذا ما تحاول وزارة التعليم العالي الجزائر
ينجح هذا النوع من  يق السماح لبعض المعاهد الخاصة العمل مؤخرا، للاستثمار في التعليم، و يه له عن طر تنو

ية والقروض  نات المال يع الاستثمار بالإعا شار تنجح هذه الم يع، ل كن ل كي  شار صحاب الم ها الدولة لأ تي تمنح ال
 يجب ان يكون هناك تخطيط واضح ومفصل لكل صغيرة وكبيرة عن هذه الاستثمارات.
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 أولا: تحديد المفاهيم  

يف الاستثمار:-1  تعر

يقال: ثَمر الاستثمار لغة يقال: ثمر الشجر ثمورًا أي أظهر ثمره، وثمر الشيء أي ن-بفتح الميم-: و ضج وكمل، و
له  مر ما ته، وأث تى نتيج شيء أي أ مر ال مار، وأث لغ أوان الإث شجر أي ب مر ال ثر، وأث له أي ك لام-ما ضم ال أي -ب

ّره  مال وثم قال: استثمر ال ي مر، و قوم: أطعمهم الث مر ال ميم-كثر، وأث ما -بتشديد ال تاج، وأ في الإن أي استخدمه 
الشجر فيقصد بها حمل الشجر، وإلى الشيء فيراد بها فائدته، وإلى  الثمرة فهي واحدة الثمر فإذا أضيفت إلى

َمَر  ُمر -بفتح الثاء والميم-القلب فيراد بها مودته وجمع الثمرة: ث  .(1)ثمار وأثمار-بضمهما–وث

ير  قادر على تثم هو ال قالوا: الرشيد  سفيه والرشيد ف ندما تحدثوا عن ال ورد لفظ "التثمير" في عُرف الفقهاء ع
 (2)له وإصلاحه، والسفيه هو غير ذلك، قال الإمام مالك: "الرشد: ت ثمير المال، وإصلاحه فقط"أموا

ستثمار:  سيط: الا جم الو في مع لذلك  صادي، و ناه الاقت غة بمع تب الل في ك يرد  لم  ستثمار ف فظ الا ما ل وأ
يقة غير مباشرة كشر اء الأسهم والسندات استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات، وإما بطر

 . (3)ثم وضع رمز )مج( الذي يدل على أن هذا المعنى هو من وضع مجمع اللغة

صطلاحا:  يفات لعدد من الاستثمار ا يف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر وسنقدم بعض التعر إن تعر
بار سب لوم لي: فح ما ي بارزين ك صاديين ال صنع منت LAMBERTالاقت شــراء أو  هو  ستثمار  ية و "الا جات آل و

تون ما في سيطة". أ يأة،    GUITTONو قاـت المه ساـئل الطا ية لو طوير وتنم هو ت ماـر  قول إن "الاستث في
ما  ضحية". أ فاق وت مع إن ستقبل  في الم سين  س تثمار تح في  DIETERLENفالا جد  ستثمار يو قول إن الا في

ية ا ية التنمية ونظر ية النقدية ونظر  .(4) لفائدةقلب الحياة الاقت صادي ة والنظر

                                                           
 لسان العرب، ط. دار المعارف، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة: "ثمر".يراجع   1
 (.2/281بداية المجتهد، ط. الحلبي )  2
 ( مادة: "ثمر".1/100المعجم الوسيط )  3

4  investissement et stratégie de développement. MILOUDI BOUBAKAR. ED. 1988. P56. 
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بمعنى الإضافة إلى أصول  كما يعتبر الاستثمار: " الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة،
ية التي تؤدي إلى إطالة عمر الالة وغيرها من  المؤسسة وتشمل المعدات والآلات...، والإصلاحات الجوهر

يادتها، وبالتالي فهو بذلك يادة  الأصول أو ز  (1)الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمعيعتبر الز

يف التعليم: -2  تعر
عل  يات والنشاطات المنظمة الهادفة لإحداث التفا سلة من العمل من الأعمال المقصودة وسل التعليم هو نظام 
وهو عمليات تفاعل متبادل بين المعلم والمتعلمين، يفترض أن تؤدي إلى تغيير ايجابي في السلوك ولا سيما سلوك 
هي  شمل  سع وأ ية أو ضمن عمل يات  ما عمل لتعلم كلاه ليم وا ليم، والتع ية التع جابي لعمل تاج اي لتعلم ن مين، وا المتعل

ية بو بية، فيجب أن يكون التعلم والتعليم واقعا كله في إطار العملية التر  .(2)التر
 التعليم العالي:-3

يعرف أيضاً بِمُسمّى التعليم العالي، وهو المرحلة الأخير     ة من المراحل الدراسية والتي يدرُس فيها الطالُب و
ستوى  هو الم جامعي: و ليم لل لأخرى للتع فات ا ي من التعر صاً، و ثر تخص شكٍل أك سية ب فروع الدرا من ال عاً  فر
ية  لة الثانو في المرح سيّاً  عدلاً درا لب م جب أن ُيحقّق الطا ثانوّي، وي ليم ال عد التع شرةً ب يأتي مبا لذي  مّي ا التعلي

 ُ للدراسةِ الجامعية، أو للالتحاِق بالتخصِص الجامعي الذي يهتمُ بدراسته، وبعد التخرج من التعليم الجامعي  يُؤهله
يحصُل الطالب على شهادةٍ تؤهله من الحصوِل على عمٍل معينٍ ضمن مؤهلاتهِ التعليمية، أو تساعدهُ في الاستمرارِ 

 .(3).معةبدراسةِ مراحٍل متقدمةٍ من الدراسات العُليا في الجا
 التنمية:-4

تعتبر التنمية المستدامة ظاهــرة مركبة تشتمل على أبعاد متعددة، وقد أصدر تقرير عن معهد الموارد العالمية     
ضمن  عة  20يت لى أرب يف إ عار هذه الت سم  يث ق ها، بح لف أبعاد لى مخت شتمل ع ستدامة، ا ية الم فا للتنم ي تعر

 :(4)نولوجيةمجموعات: اقتصادية واجتماعية وبيئية وتك

                                                           
 .956، ص1985، بيروت، 2وسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، دار النهضة العربية، طهيكل عبد العزيز فهمي، م  1
يع، عمان، الأردن،   2  .97، ص: 2005مصطفى خليل ال كسواني وآخرون، إدارة التعلم الصفي، دار صفاء للنشر والتوز

3 http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%. 14/11/17. 18 :15. 
ية، 1محمد صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة، ووسائل الحماية منها، ط  4 ، ص 2002، مكتبة ومطبعة الشعاع، الإسكندر

94. 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%25
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: تعني التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة إجراء تخفيض استهلاك الطاقة، أما فعلى الصعيد الاقتصادي
 بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر.

ساني ماعي والإن صعيد الاجت لى ال ما ع من أ سعي  ني ال ها تع ستوى : فإن فع م سكاني، ور مو ال ستقرار الن جل ا أ
يفية.  الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في المناطق الر

 : فهي تعني حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للأرض الزراعية والموارد المائية.أما على الصعيد البيئي

النظيفة، التي تستخدم تكنولوجيا منظفة  : فهي تعني نقل المجتمع إلى عصر الصناعاتوعلى الصعيد التكنولوجي
عن  حث  يتم الب لأوزون، و قة ا ضارة بطب حرارة وال سة لل ثة والحاب غازات الملو من ال لأدنى  حد ا نتج ال ئة، وت للبي

 مصادر الطاقة البديلة كاستخدام الطاقة الشمسية وكذا استبدال الوقود بال كهرباء في عربات النقل.

يف حول مضامين التنمية المستدامة، غير أن القاسم المشترك بينها يكمن في بالرغم من اختلاف هذه التعار  
موارد  ستنزاف ال مار وا لى د تؤدي إ لا  ية، وا ضغوط البيئ هل ال لا تتجا جب أ ستدامة ي كون م كي ت ية ل  أن التنم

 .(1)الطبيعية، كما يجب أن تحدث تحولات في القاعدة الصناعية والتكنولوجية السائدة 

: "بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية اكبر قدر  Edwerd barbierكما يعرفها  
يوضح  موارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئة، و ممكن، مع الحرص على ال

فيما هو اقتصادي واجتماعي و ذلك بان التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا وتداخلا 
 .(2)بيئي

يف التنمية الاقتصادية:  يق توسيع وتنمية تعر يادة الدخل عن طر ان المضمون العام للتنمية هو العمل على ز
يفها بالمراحل التي يمر بها المجتمع كمرحلة المجتمع ( 3)القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنهم من يحاول تعر

، وتتمثل التنمية (4)مرحلة الانطلاق، مرحلة النضوج ومرحلة الاستهلاك الواسع التقليدي، مرحلة التأهب،

                                                           
 .94المرجع نفسه، ص    1

مؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة وال كفاءة عمار عماري، إشك  2 الية التنمية المستدامة وأبعادها، ورقة بحث مقدمة ضمن ال
يل  08-07الاستخدامية للموارد المتاحة،   .4، جامعة سطيف، ص 2008أفر

 .16، ص1ط ،1979 ،دار الفكر العربي، بيروت ،"دنيا الإسلام والتنمية الاقتصادية" ،شوقي أحمد  3
 .23ص، 1969 ،مطبعة دار الحياة، دمشق ،"التنمية الاقتصادية والتخطيط" ،محمد العماري  4
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ية أفضل استخدام ممكن في ظل المعرفة الفنية السائدة  في قيام المجتمع في استخدام الموارد المادية والبشر
يع الناتج الذي يحقق للناس حد ال كفاية المتناسب مع حجم الناتج  .(1)وتوز

يف التعليم -5   العالي:تعر
تي تعني الاتحاد أو التجمع الذي يضم أقوى الأسر نفوذا في  Universitéأخذت كلمة جامعة من كلمة  وال

 (2)المجال السياسي في المدينة من أجل ممارسة السلطة.

والجامعــــــة لغة: مؤنث الجامع، وهو الاسم الذي يطلق على المؤسسة الثقافية التي تشتمل على معاهد التعليم 
 (3)العالي في أهم فروعه، كاللاهوت والفلسفة والطب والحقوق والهندسة والأدب.

ين للجامعة فمنهم من يعرفها على أنها " كل أنواع  يف العلماء والمفكر أما اصطلاحا فقد تعددت واختلفت تعار
ية على مستوى مؤسسة جامعية  أو تعليمية أخرى الدراسات أو التكوين الموجه للبحث التي تتم بعد مرحلة الثانو

 (4)معترف بها كمؤسسات التعليم العالي من قبل السلطات الرسمية للدولة.

ما  ية العامة و صلين على شهادة الثانو تي تقدم لطلابها الحا ية ال بو سة التر لبعض الأخر يعرفها "هي تلك المؤس وا
مه ية وإنسانية يلاز يا يتبنى أسسا أديولوج يا ثقاف يا معرف ها تعليما نظر لى  يعادل ني، يهدف إخراجهم إ تدريب مه

ية التي تظهر على فترات متفاوتة في  الحياة العامة كأفراد منتجين، فضلا عن مساهمتها في معالجة القضايا الحيو
 (5)المجتمع وتؤثر على تفاعلات هؤلاء الطلاب المختلفة.

  (6)النظام القانوني للاستثمارات: 5-1
ستث خص ا لذي ي يعي ا شر قانون الت سب ال عام ح ظام ال حدد الن ية ي قدرات الإنتاج يادة ال سيع وز مارات التو

 للاستثمارات كالتالي:

                                                           
 .23ص ،1988، 5مجلة المنار الإسلامي، العدد   1
 09، ص2002، عالم ال كتب، القاهرة، 1محمد منير مرسي، الاتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر، ط   2
 .101، ص 1986، دار المشرق، بيروت، لبنان، 2ام، د م، ط المنجد في اللغة والإعل 3
 .10، ص200، دار الجبل، بيروت، 1محمد بوعشة، أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي، ط  4
ية، 1وفاء محمد البر ادعي، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، ط  5  .290، ص2002، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر

يعي رقم   6  .05/10/1993، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 12/93المرسوم التشر
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مادة  يكون التصريح به  03حسب ال بدء في تحقيقه و من هذا القانون فإنه يجب أن يصرح بالاستثمار قبل ال
لهيئات تعمل . هذه الأخيرة تتكون من مجموعة من الإدارات واAPSIأمام وكالة ترقية وحماية الاستثمارات 

على مساعدة المستثمرين في تحقيق استثماراتهم. وبعد تصريح المستثمر وطلبه امتيازات من الوكالة المذكورة، 
يوما من  60تعمل الوكالة على تقييم المشروع ودراسته والرد عليه بالرفض أو بالقبول في مدة زمنية لا تتجاوز 

يداع التصريح.  يوم إ
تم رفض المشروع يمكن للمستثمر المعني أن يتقدم بطعن للهيئة الوصية للوكالة وهي فانه إذا  09حسب المادة 

يتم الرد عليه نهائيا. 15رئاسة الحكومة ل كي يدرس الطلب من جديد في ظرف   يوما و

يل راس المال بالعملة الصعبة وكذلك تسهيل الاستيراد يكون بواسطة البنك المركزي  12حسب المادة  فان تحو
يل راس المال بالعملة الصعبة من الخارج  الجزائري  يوما. 60الذي يضمن ذلك. ولا تتعدى مدة تحو

 فان الحد الأدنى للأموال الخاصة محدد قانونيا. 13حسب المادة 

مادة  ية لا تتعدى  14حسب ال قق في مدة زمن لة   مدة  03فان الاستثمار يتح لا إذا حددت الوكا سنوات إ
 أطول.

لى أن الاستثمار في حالة ما إذا كانت أهمية وفائدة كبيرة للوطن من جانب التكنولوجية تنص ع 15أما المادة 
من  ستفيد  ستثمار ي هذا الا فان  يد  مدى البع لى ال ية ع صعبة، مردود لة ال من العم يرة  ئدة ال كب ستعملة، الفا الم

صادق  ي ستثمر، و لة والم لة للدو لة الممث بين الوكا ية  يق اتفاق عن طر ضافية  يازات إ ثم امت مة  لس الحكو ها مج علي
ية.  تنشر في الجريدة الرسمية. ويمكن أن نميز بين نوعين من المناطق الاستثمار

 الاستثمارات في المناطق الحرة:  5-2
هي        صدير. و عادة الت خزين وإ ستيراد، الت صدير والا يات الت في عمل سهولة  قى  ستثمارات تل هذه الا

مادة  سب ال ستثمارات ح عادة  25ا ستيراد تتم بإ سهيل الا لأموال وت يل رؤوس ا ئري تحو نك المركزي الجزا الب
يع الجزائري فان العمليات التي تتم بين المؤسسات التي توجد في  للنشاطات الموجودة للتصدير. وحسب التشر
قد  ية. و ية خارج يات تجار بر عمل يات تعت هذه العمل لوطن،  لى ارض ا جودة ع سات المو حرة والمؤس قة ال المنط

تنص على أن  32أن الاستثمارات في المنطقة الحرة تعفى من كل ضريبة ورسم. أما المادة  28ادة نصت الم
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تاجهم  من إن كون  تي ت ية وال سوق الجزائر لى ال عاتهم إ من مبي جزء  يه  كنهم توج حرة يم في المنطقة ال ستثمرين  الم
قة ال هذه المنط في  قانونيين  ستثمرين ال كن للم يا. ويم حدد قانون هذا م خاص و في ال فيض  سهيل وتخ صول على ت ح

مادة  ما ال قروض. أ ئدة ال عدل فا مع  38م ساوون  يين الأجانب مت نو يين والمع ستثمرين الطبيع تنص على أن الم
يين في الحقوق والواجبات. يين الجزائر  المستثمرين الطبيعيين والمعنو

 الاستثمارات في المنطقة الخاصة:  5-3

ح لية والتوسيع الاقتصادي،  وتستفيد هذه الاستثمارات في المنط قة هذه الاستثمارات تساهم في التنمي ة ال م
مادة  سب ال صة ح ستثمار، 22و  21الخا ية للا ضرور ية ال ية التحت فة البن يا بتكل يا أو كل لة جزئ فل الدو :  تك

من  % 03للسلع والخدمات المتعلقة بالاس تثمار، تخفيض نسبة  TVAالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة 
الحقوق الجمركية )رسم جمركي( بالنسبة للمواد المستوردة والتي تدخل في عملية تحقيق الاستثمار، الإعفاء من 

باح الشركات  سنوات وكذلك الدفع الجزافي  10لمدة لا تقل خمسة سنوات ولا تتعدى  IBSالضريبة على أر
(VF)  جاري صناعي والت شاط ال لى الن سم ع س(TAIC)والر من الر فاء  سة ، الإع ها خم مدة أدنا قاري ل م الع

للضريبة على الربح المعاد استثماره في حالة صدور الإعفاء من  %50وأقصاها عشرة سنوات. وتخفيض بنسبة 
IBS وVF وTAIC .للحصة من رقم الأعمال الموجه للتصدير 

 دور الجامعة في خدمة المجتمع: 5-4
مريكا متأثرا بالفلسفة البرجماتية، تلك الفلسفة التي تبلورت برز هذا الدور بداية مع انتشار التعليم الجامعي في أ

ليم  في التع ية  تأثير البرجمات بوادر  هرت  قد ظ مع، ول هذا المجت خاص ب قافي  ماعي وث كرى واجت ناخ ف جة م نتي
عام  فارد  في هار يعية  شر ستس الت نة ماساشو ير لج في تقر جامعي،  قد 1850ال ير: ل هذا التقر في  جاء  يث  ، ح

يات ية ينبغي أن تفتح أبوابها للأولاد  فشلت الكل ناس في الولاية، فالكل مال وطموحات ال في التجاوب مع آ
لي  ليم العم ناس التع توفر لل غي أن  ها ينب ها، إن سعون إلي حددة ي لأغراض م حدد،  ليم م عن تع ثون  لذين يبح ا

لارستقراطية ، إننا )التطبيقي( الذي يحتاجونه، وليس القراءات الكلاسيكية التي لا تناسب سوى الطبقات ا
 (1)ينبغي أن نساعد الشباب لأن يكونوا فلاحين أو ميكانيكيين أو تجارا.

                                                           
1  Ross, M.g. the university, The Anatomy of Academe, Op.Cit P. 45. 
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 –والجامعة وفق هذا التوجه تحولت من كونها مركزا للبحث الحر للوصول إلى المعرفة والتدريس لنقل المعرفة 
مان  جون نيو ضي  قرن الما في ال يه  كد عل ما أ هو  عة Newmanو كرة الجام بة ف قت في كتا في الو يه  يدعو إل ، و

في كتابة فكرة  Yaroslavl Pelikanالحالي أكثر من باحث في التعليم الجامعي، ومنهم ياروسلاف بيلكان 
 Allan،  وألن بلوم The idea of the University, a New Reexamination (1)الجامعة فحص جديد 

Bloom  في كتابه انغلاق العقل الأمريكيThe Closing of the American Mind(2) إلى جامعة ،
 –، ومن ثم أصبحت الجامعات Klark Kerrمتعددة الوظائف حسب المفهوم الذي صكه لها كلارك كير 

الذي يشكل كل المركب التنظيمي في  Mother Organizationالتنظيم الأم  Personsكما يقول بارسونز 
 .Institutionalization of University (3)تنظيمي المجتمع الحديث، مما يعنى أن الجامعة حدث لها تحول 

 الاستثمار في التعليم العالي: -6
الجزائر من بين الدول التي كانت لا تعتمد على الاستثمار في التعليم، ل كن بعد الازمة الاقتصادية وما حدث 

ة للخروج من هذه للجزائر من هبوط في الدينار الجزائري استدعت الضرورة الى البحث عن سبل وطرق جديد
المشاكل الاقتصادية، وفكرت الدولة في خوصصة التعليم العالي ولأول مرة سمحت بفتح معاهد خاصة، وهذا 
ية اصبحت غارقة في ال كثير من المشاكل بدون  الامر لقي استحسان من طرف ال كثير لان الجامعة الجزائر

م ليم، و ية التع لك لمجان ها وذ ستثمار في كن الا لا يم ندوات جدوى، و مؤتمرات و يام ب مؤخرا الق ناه  ا لاحظ
 وملتقيات علمية بمبالغ مالية ولو الدولة تنظر اليها بعين الاعتبار فسوف تغلق أكثر من باب.

يد في الاستثمار في التعليم العالي الخاص هو جودة التعليم اولا، وثانيا الحصول على مدخول  ل كن الامر الج
 من هذه العملية.  

 (4)الطب وتستثني الخاص للاستثمار العالي التعليم قطاع فتحت الجزائر 6-1

نوفمبر، الاستثمار في قطاع التعليم العالي باستثناء  29بات بإمكان القطاع الخاص الجزائري بداية من الثلاثاء 
 التخصصات الطبية، وهذا بموجب القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تضمنه العدد

                                                           
1 Pelikan, Y. The idea of the University Re- examination, New Haven and London, Yale university, 1992. 
2 Bloom, A , The Closing of the American Mind , Simon and Schuster, N. Y , 1987. 

ية،  3 ّ ه محمد عبد الرحمن، سوسيولوجيا التعليم الجامعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر  .112، ص 1991عبد الل
4 http://aljazairalyoum.com العال/-التعليم-قطاع-تفتح-الجزائر-/رسميا  
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فتح  67رقم  ير القطاع الطاهر حجار، والمتضمن دفتر الشروط الخاص ب يدة الرسمية والذي وقعه وز من الجر
 .مؤسسات خاصة للتكوين العالي في الجزائر، ويتعلق الأمر بالجامعات والمعاهد

ح للقطاع وتأخرت الخطوة من طرف الحكومة على اعتبار أن الجزائر من الدول النادرة في العالم التي لا تسم
 .عاما 15الخاص بالاستثمار في مجال التعليم العالي، على الرغم من وجود طلب من المستثمرين منذ أزيد من 

بي شرعت يلة في السماح بإنشاء جامعات اجنبية على  وفي الجوار العر العديد من الحكومات ومنذ عقود طو
 .صر، أو السربون في الامارات العربية وغيرهاغرار الجامعة الامريكية في العديد من الدول ومنها لبنان وم

لأولى  مرحلتين، ا صة على  سة خا شاء مؤس صة إن سلم رخ مي، ت عالي والبحث العل ليم ال قرار وزارة التع سب  وبح
ير  لى تقر ناءً ع شروط ب تر ال في دف مذكورة  شروط ال ستيفاء ال عد ا صة ب سة خا شاء مؤس تة لإن صة مؤق كون رخ ت

ية ع لى أن تسلّم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة على إثر إنهاء طور التكوين كامل، تقييمي تعّده لجنة وزار
ير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني تنجزه هيئة المراقبة  .بناءً على تقر

ترام  مع اح صات،  عددة التخص نات مت ضمن تكوي ندما ت عة ع شكل جام صة  سة الخا خذ المؤس كن أن تأ ويم
والإداري وتوفّر الهياكل والتجهيزات العلمية الملائمة، كما يمكن أن تأخذ المؤسسة شروط التأطير البيداغوجي 

 .الخاصة شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا

ي ن ال عالي  ي ة الم ك ل ف ة ب دراس ة طل بات رخ ص ة إنــشاـء م ؤسس ة خاص ة ل لتكو تــت ك فل ال لــج ن ة ال وزار
ب عة والمراق لاّ بالمتاب ل ي إ ي ن الــعاـ صة لل تكــو مــؤسسة خا شاـء  صـــة إنـــ ّ م رخــ لا تـــســل ييم، و ة والتق

شاـء  صــة الإنــ عــلى رخــ صــول  هاـ الح  هاـ و/أو فــروعــ عــلى مــل ح قاـت  ت عين  ماـ ي  لأم ك لــمؤسسة ا لــ
ن شاء الم ص ة إ بـــيّن رخ سها. وتـــ شروط نف شكال وال فق الأ ل عالي و ك وين ا صـــة ل ل ت ســـة الخاـ ـــؤســـ

هاـدة  صاـت والـــشـــ ت خصص أو ال ت خـــصـــ ع ب وال  ع بة أو الـــش  ك وين وال ش ياـدين ال ت ي دان أو م م 
 .أو الشهادات التي ُسلّمت من أجلها

مــعي قاـئ خــول جاـ ية كل د في بدا عالي  ع ليم ال لف بالت ي ر المك شر الوز صــة ين ساـت الخاـ مــة الم ؤســ ــ
 .الم رّخص لــهاـ بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المدرّسة

يواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها، وتحدد شروط  ويمكن للمؤسسة الخاصة ضمان خدمات إ
 ".تنظيم هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

33 

 (1)العالي التعليم في سنوات 10 وتجربة الخاصة الجامعة لمدير ةدكتور 6-2

ويتعيّن على الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على 
شر قدر بع ية ت بة مهن بت تجر عالي، ويث ليم ال في التع ساعد  ستاذ م بة أ له لرت في  شهادة تؤه قل  لى الأ سنوات ع

طات التعليم والتكوين العاليين، ذات صلة مع موضوع المؤسسة الخاصة، وأن يتمتع بحقوقه المدنية. كما ينبغي نشا
للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، أن يثبت لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في بداية كل سنة 

على حالة الغلق، كما يجب على المؤسسة الخاصة بعد جامعية، اكتتاب كفالة بنكية تسمح بسّد النفقات المترتبة 
سة  لى المؤس عين ع ما يت ضمون، ك كوين م كل ت بة ل سجيلات الطل خاص بت سجل  سك  شائها م صة إن سليم رخ ت

 .الخاصة أيضا تسليم شهادة نجاح لكل طالب أنهى دراسته بنجاح

يا في الطور الأّول  يا حصر ثاني أ” ليسانس“وتضمن المؤسسة الخاصة تكوينات عل في جميع ” ماستر“و الطور ال
قا  كوين طب عروض الت مع  ية  برامج البيداغوج طابق ال جب أن تت ية، وي لوم الطب ستثناء الع كوين با يادين الت م

 .للنموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع موضوع المؤسسة الخاصة ومهامها

ت سجيل في المــؤس سة الخاص ة  ثانوي أو شهاـدة وسي سمح باـل  يا التعليم ال للم ترش حين الحائزين شهادة بكالور
 .أجنبية م عادلة لها من أجل التكوين لنيل شهادة الطور الأول و/أو الطور الثاني

وينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة على أساتذة مؤهلين لضمان نسبة التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح، 
 .طالبا للميادين الأخرى 30طالبا لميدان العلوم والتكنولوجيا، وأستاذا واحدا ل  25حدا ل يساوي أستاذا وا

ية الجنسية 6-3  (2)الرخصة لتسليم الجزائر

ية،  ية والرقم سختيه الورق في ن عالي  كوين ال صة للت سة خا شاء مؤس صة إن سليم رخ شددة لت شروط م ضع  تم و
المؤسسة الخاصة، إلى جانب نسخة من القانون الأساسي وتتضمن: دفتر شروط موقع ومؤشر من قبل مسؤول 

يا لنشاطات التعليم والتكوين العالي، ونسخة من  للمؤسسة الخاصة ونسخة من السجل التجاري مخصص حصر
ليم  موذج وزارة التع قا لن كوين طب عرض الت نب  لى جا صة إ سة الخا يداغوجي للمؤس سؤول الب ية للم سيرة الذات ال

                                                           
1 . http://aljazairalyoum.com العال/-التعليم-قطاع-تفتح-الجزائر-/رسميا  

2 http://aljazairalyoum.com العال/-التعليم-قطاع-تفتح-الجزائر-/رسميا  
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نات  عرض إمكا عالي و بة ال عداد الطل ية وت ية والعلم يزات البيداغوج لإداري والتجه يداغوجي وا تأطير الب ال
صلحة  سلّمها م قة ت شهادة مطاب لأمن و فة وا صالح النظا قل م من  حددة  قاييس الم قة الم ضر مطاب عة ومح المتوق

سية ا شهادة الجن جار و ية أو الإي ية العقار صة وشهادة المل ك سة الخا تأمين المؤس شهادة  مدير العمران و  ية ل لجزائر
 .المؤسسة الخاصة وشهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجال التكوين العالي ومستخرج صحيفة سوابقه العدلية

 خاتمة:

لال  من خ له،  قة لعم سة دقي قوم بدرا عالي أن ي ليم ال طاع التع ها ق ما في كان ب جال  في أي م ستثمر  لى الم جب ع ي
ي ستثمار يع الا شار جدوى للم ها  سات ل نت درا سواء كا به  طة  ظروف المحي كل ال بار  عين الاعت خذ ب ة، وأن يأ

 اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بما في ذلك درجة المخاطرة.

وللاستثمار في التعليم العالي الخاص أهمية كبرى لأنه سوف يوفر ال كثير من المال خاصة بالنسبة للطلبة الذين 
اجنبية أخرى بحثا عن جودة التعليم، وعن المعادلة بين الشهادات يهاجرون البلاد من اجل الدراسة في بلدان 

 مع بلدان أخرى.
 التوصيات:

فتح  .1 يد  من ير مام  يل ا ضع عراق عدم و عالي، و ليم ال طاع التع في ق ستثمرين  مام الم مة ا لامور اللاز سهيل ا ت
 معهد او جامعة خاصة.

ية استراتيجية لتطوير الاستثمار في التعليم الع2  الي.. وضع رؤ
عات 3 مام الجام ها ا قي ب ية والر عة الجزائر صلاح الجام صة لإ عات الخا به الجام قوم  ما ت عة كل  ضرورة متاب .

 .الاجنبية الاخرى
 

 :والمراجع قائمة الهوامش
 .يراجع لسان العرب، ط. دار المعارف، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة: "ثمر".1 
 (.2/281.بداية المجتهد، ط. الحلبي )2 
 ( مادة: "ثمر".1/100.المعجم الوسيط )3 

4.investissement et stratégie de développement. MILOUDI BOUBAKAR. ED. 1988. P56.  
يز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، دار النهضة العربية، ط5 ، بيروت، 2.هيكل عبد العز

 .956، ص1985
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سواني وآ.6 يل ال ك صطفى خل لأردن، م مان، ا يع، ع شر والتوز صفاء للن صفي، دار  لتعلم ال خرون، إدارة ا
 .97، ص: 2005

:15. . 14/11/17. 18http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%7. 
ث8 شيخ، الآ صالح ال مد  ها، ط.مح ية من سائل الحما ئة، وو لوث البي ية لت صادية والمال عة 1ار الاقت بة ومطب ، مكت

ية،   .94، ص 2002الشعاع، الإسكندر
 .94.المرجع نفسه، ص 9

حول 10 لدولي  مي ا مؤتمر العل ضمن ال مة  حث مقد قة ب ها، ور ستدامة وأبعاد ية الم شكالية التنم ماري، إ مار ع . ع
يل  08-07تخدامية للموارد المتاحة، التنمية المستدامة وال كفاءة الاس  .4، جامعة سطيف، ص 2008أفر

 . 16، ص1ط ،1979 ،دار الفكر العربي، بيروت ،"دنيا الإسلام والتنمية الاقتصادية" ،.شوقي أحمد11
 . 23ص، 1969 ،مطبعة دار الحياة، دمشق ،"التنمية الاقتصادية والتخطيط" ،.محمد العماري12
 . 23ص، 1988، 5مي، العدد .مجلة المنار الإسلا13
، 2002، عالم ال كتب، القاهرة، 1.محمد منير مرسي، الاتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر، ط 14
 .09ص

 .101، ص 1986، دار المشرق، بيروت، لبنان، 2.المنجد في اللغة والإعلام، د م، ط 15 
 .10، ص200، دار الجبل، بيروت، 1عالم العربي، ط.محمد بوعشة، أزمة التعليم العالي في الجزائر وال16 
كري، ط17  طرف الف هة الت في مواج عة  عي، دور الجام بر اد مد ال فاء مح ية، 1.و فة الجامع ، دار المعر

ية،   .290، ص2002الإسكندر

يعي رقم 18   .05/10/1993، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 12/93.المرسوم التشر
19. Ross, M.g. the university, The Anatomy of Academe, Op.Cit P. 45. 
20.Pelikan, Y. The idea of the University Re- examination, New Haven and London, Yale university, 
1992. 
21.Bloom, A , The Closing of the American Mind , Simon and Schuster, N. Y , 1987. 

بد 22  مد ع ّ ه مح بد الل ية، .ع سكندر ية، الإ فة الجامع جامعي، دار المعر ليم ال سيولوجيا التع لرحمن، سو ، 1991ا
 .112ص 

23. http://aljazairalyoum.com العال/-التعليم-قطاع-تفتح-الجزائر-/رسميا  

24. http://aljazairalyoum.com العال/-التعليم-قطاع-تفتح-الجزائر-/رسميا  

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%25


 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

36 

 25. http://aljazairalyoum.com العال/-التعليم-قطاع-تفتح-الجزائر-ا/رسمي  

 المراجع:
ّ ه محمد عبد الرحمن: سوسيولوجيا التعليم الجامعي .1 ية  –دار المعرفة الجامعية  –عبد الل  .1991 –الإسكندر
عمار عماري، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية .2

يل  08-07وال كفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، المستدامة   ، جامعة سطيف.2008أفر
 .2000، دار الجبل، بيروت، 1محمد بوعشة، أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي، ط.3
ها، ط.4 ية من سائل الحما ئة، وو لوث البي ية لت صادية والمال ثار الاقت شيخ، الآ صالح ال مد  عة 1مح بة ومطب ، مكت
ية، ا  .2002لشعاع، الإسكندر

 .2002، عالم ال كتب، القاهرة، 1محمد منير مرسي: الاتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر، ط .5
لأردن، .6 مان، ا يع، ع شر والتوز صفاء للن صفي، دار  لتعلم ال خرون، إدارة ا سواني وآ يل ال ك صطفى خل م

2005. 
 .1986ار المشرق، بيروت، لبنان، ، د21المنجد في اللغة والإعلام، د م، ط .7
، بيروت، 2هيكل عبد العزيز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، دار النهضة العربية، ط.8

1985. 
ية، 1وفاء محمد البر ادعي، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، ط.9 ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر

2002. 
10. Bloom, A , The Closing of the American Mind , Simon and Schuster, N. Y , 1987. 
11. investissement et stratégie de développement. MILOUDI BOUBAKAR. ED. 
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12. Pelikan, Y. The idea of the University Re- examination, New Haven and London, 
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يقية في شبكات التواصل الاجتماعياستر  اتيجيات تخطيط وادارة الحملات التسو
 دراسة ميدانية على عينة من دارسي الاعلام  بالكلية الاماراتية ال كندية الجامعية 

 
 د.السر علي سعد محمد

 قسم الاتصال الجماهيري الكلية الاماراتية ال كندية الجامعية 
 ت العربية المتحدة اماراال

 
 

 ملخص
بالقدر الذي شكلت فيه شبكات التواصل الاجتماعي مساحات واسعة لقطاع الاعمال، في ترويج 
يق الخدمات/ والمنتجات، لا تزال الفجوة كيرة بين التطبيقات والبرمجيات التي تقوم عليها شبكات  وتسو

ذه التطبيقات التواصل الاجتماعي واتصال قطاع الاعمال للاستفادة من هذه التطبيقات، وذلك لارتباط ه
ية التداول وتجهيل المصادر،  باطراف ومتغيرات اخرى في قمتها موثوقية تداول المعلومات في شبكة طبيعتها حر
يقية وادارتها، وهو التساؤل الذي تتشكل  مما يجعل ضرورة تحسس ال كيفية التي تبنى بها الاستراتيجيات التسو

يقية في شبكات التواصل الاجتماعي". منه  مشكلة الدراسة " استراتيجيات تخطيط وادارة  الحملات التسو
يق في الشبكات الاجتماعية، عبر  تجيب هذه الدراسة على تساؤل رئيس عن الاستراتيجيات الجديثة للتسو
طرح مجموعة من الاسئلة ،  في سعي لابراز اهداف اتصال قطاع الاعمال بشبكات التواصل الاجتماعي، 

 ة في توظيف الفرص التي توفرها هذه الشبكات.فضلا عن نظرتهم الاستراتيجي
% من العينة يرون وجود منصات متعددة في 81ومن ابرز النتائج التي خلصت اليها الدراسة ان 

يعتقد  يق الال كتروني، و % ان الرابط التشعيبي يوازي 89شبكات التواصل الاجتماعي تمثل افضلية في التسو
ية في الحملات ال % يعتقدون ان المحتوى لا يزال يمثل اهمية عالية عند التخطيط 95تقليدية، بناء العلامة التجار

يقية في شبكات التواصل الاجتماعي.  للحملات التسو
واقترحت الورقة تشجيع المستخدمين على بناء استراتيجيات تقوم على قراءة السوق والتنافس مع مراعاة 

يفة التي لا تضير با لمستخدم، وتشجيع تعدد الوسائل والمنصات وتسخيرها في اخلاقيات العرض والمنافسة الشر
يقية وادارتها، الى جانب توسيع الانتشار الايجابي الذي يقوم على مبدأ التفاعلية بين  التخطيط للحملات التسو

 المستخدمين والناشرين.
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Abstract 
Referring to the extent to which social networks have formed large areas of the 
business sector in the promotion and marketing of services/products, the gap remains 
between the applications and software on which the social networks and the business 
sector interact to benefit from these applications. Its top is the reliability of the 
circulation of information in the network of nature, the freedom of trading and the 
ignorance of sources, which makes it necessary to feel how marketing strategies are 
adopted and managed, a question that is formed by the problem of the study 
"strategies of planning and managing marketing campaigns in Social networks". 
This study answers a major question about modern marketing strategies in social 
networks by asking a set of questions in an effort to highlight the objectives of 
business communication with social networks, as well as their strategic view of the 
opportunities offered by these networks. 
The survey found that 81% of the sample believes that there are multiple platforms in 
the social networks that represent a preference in e-marketing, and 89% believe that 
the link is equivalent to building the brand in traditional campaigns, 95% believe that 
the content is still of high importance When planning marketing campaigns in social 
networks. 
The paper suggested encouraging users to build strategies based on market reading 
and competition, taking into account the ethics of presentation and honest 
competition that is not detrimental to the user, encouraging the multiplicity of means 
and platforms in planning and managing marketing campaigns, and expanding the 
positive spread based on the principle of interaction between users and publishers. 
 

 مقدمة .1
استفادت منظومات الاعمال من التطبيقات التي افرزتها ثورة الاتصالات والمعلومات بصفة عامة 

يعها في سبيل تحقيق غ اياتها واهدافها الترويجية وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، وعملت على تطو
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يق، لاختراق العوالم الافتراضية  يقية، وبالتالي تبدلت النظرة التقليدية التي تقوم عليها استراتيجيات التسو والتسو
ية.  الجديدة، فضلا عن بناء علاقات في معظمها احادية الرؤ

القرن العشرين، تغيرات احدثت التطورات التكنولوجية الحديثة التي بدأت في منتصف التسعينيات من 
حقيقية في الاتصال والتواصل بين الثقافات والمجتمعات، ما ادى الى اذابة الحدود السياسية والجغرافية بين 
يق المنتجات القدح المعلى في توظيف هذه التطبيقات التي افرزتها الثورة  الدول، وكان للتبادل التجاري وتسو

 الاتصالية.
يق ية ان تتكيف في استراتيجياتها مع هذه التطورات، حيث توسع مجال الانتشار استطاعت الانشطة التسو

وتغير السلوكيات التي تميز جمهور المستهل كين، وتبع هذه التغيرات تغييرات في طبيعة البرمجيات، وانتقالها او 
 1socialالتي يمثلها جيل التطبيقات الاجتماعية  smart devicesاندماجها مع الاجهزة الذكية 

applications . 
تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على الاستراتيجيات الحديثة المستخدمة في التخطيط وادارة الحملات 

يقية في بيئات شبكات التواصل الاجتماعي كبيئات افتراضية  ، وذلك من  virtual environmentالتسو
يوس في الكلية الاماراتية ال كندية خلال اتجاهات الجمهور النوعي الذي يمثله فئة الدارسين بمستوى  البكالور

بالقدر الذي شكلت فيه شبكات التواصل الاجتماعي مساحات واسعة لقطاع الاعمال، في ترويج  الجامعية
يق الخدمات/ والمنتجات، لا تزال الفجوة كيرة بين التطبيقات والبرمجيات التي تقوم عليها شبكات  وتسو

الاعمال للاستفادة من هذه التطبيقات، وذلك لارتباط هذه التطبيقات التواصل الاجتماعي واتصال قطاع 
ية التداول وتجهيل المصادر،  باطراف ومتغيرات اخرى في قمتها موثوقية تداول المعلومات في شبكة طبيعتها حر

يقية وادارتها، وهو التساؤل الذي ت تشكل مما يجعل ضرورة تحسس ال كيفية التي تبنى بها الاستراتيجيات التسو
يقية في شبكات التواصل الاجتماعي".  منه  مشكلة الدراسة " استراتيجيات تخطيط وادارة الحملات التسو

يق في الشبكات  تحاول هذه الدراسة الاجابة على تساؤل رئيس عن ماهية الاستراتيجيات الحديثة للتسو
قطاع الاعمال بشبكات التواصل الاجتماعية، عبر طرح مجموعة من الاسئلة ،  في سعي لابراز اهداف اتصال 

 الاجتماعي، فضلا عن نظرتهم الاستراتيجية في توظيف الفرص التي توفرها هذه الشبكات.
بنيت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة ميدانية للظاهرة ويهتم بوصفها 

مت وفقا للمعايير المنهجية، بغية الوصول الى ، وذلك باستخدام استبانة علمية صم وصفا دقيقا كميا وكيفيا
يقية، وتم اختيار عينة عشوائية من  اجابات تقود الى تبيّن منهجيات التفكير واستراتيجيات بناء الحملات التسو

                                                           
ام السر علي سعد، توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في التصدي للظواهر الارهابية، مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الاسل 1

 المدينة المنورة/ السعودية.–الجامعة الاسلامية  -2016نوفمبر22-23
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طلاب الكلية الاماراتية ال كندية الجامعية، وذلك لطبيعة الشبكات الاجتماعي التي يمثل الشباب الفئة 
 دين فيها.الغالبة من الموجو

 ادبيات البحث .2
 : هي الجمع لكلمة استراتيجية وتعد من المصطلحات القديمة التي اخذت من الكلمة الإغريقيةالاستراتيجيات 2-1

Strato  ية، ومن تلك الكلمة اشتقت اليونانية القديمة مصطلح  Strategos وتعني الجيش أو الحشود العسكر
 .وتعني فن إدارة وقيادة الحروب

تعني أصول القيادة الذي لا اعوجاج فيه، فهي تخطيط عال المستوى، فمن ذلك الإستراتيجية  راتيجيةالإست -
يق  ية أو السياسية التي تضمن للإنسان تحقيق الأهداف من خلال استخدامه وسائل معينة، تعني الطر العسكر

الكلمة في المجالات المتعددة  أو الإستراتيجية، فهي علم وفن التخطيط والتكتيك والعمليات، ثم استعملت هذه
في شتى مناح الحياة العامة، وان كان يعود أصل الكلمة إلى التعبير العسكري ول كنها الآن تستخدم بكثرة في 

يق...الخ  .سياقات مختلفة مثل استراتيجيات العمل استراتيجيات التسو
ية التي تهدف إلى تحديد الأهداف الم تخطيط: - ستقبلية للمنظمات والمؤسسات وطرق يطلق على المهام الإدار

يعرفها بعض باحثي الادارة بانها؛ تحديدُ الأهداِف المرادُ تحقيقُها، ورَسمُ خط السير  تحديد هذه الأهداف، و
ُمكن أْن َيحدُث أثناء العمل مِن المستجدات  إليها، وتحديدُ وسائل ذلك السير، مع وضوح التصور لما ي

ُناسب ذ لك مِن طرُق التعامل مِمَّا باَت يُسمَّى ب "الخطة والخطة البديلة"، شرط أْن والتطورات، ووَضع ما ي
 .1يستهدف ذلك أكبر قدر ممكن مِن المكاسب وأقّل قدر ممكن من الخسائر

يعرفها آخرون ب  "المواءمة بين ما هو مطلوب، وما هو متاح عملياً، فهو يعني تعبئة وتنسيق وتوجيه 
يتم تحقيق هذه الأهداف في فترة زمنية معينة الموارد، والطاقات والقوى  ية لتحقيق أهداف معينة، و البشر

يعرف "لينمان" التخطيط  تحددها الخطة، وتعمل كل خطة على تحقيق الأهداف، بأقل تكلفة ممكنة عملياً". و
عامة، أو  هو ذلك الفعل المتعمد والمنسق الذي يقوم به المخططون هادفين من ورائه إلى تحقيق أهداف2بأنه " 

أغراض محددة من أجل مصلحة ومنفعة أفراد الدولة، سواء قام بذلك أفراد الهيئة البرلمانية في الأمة، أو 
 ." سعت إليه الحكومة مباشرة

 
 
 

                                                           
ية ص 2007محمد سعد أبو عامود ) 1 يق السياسي وادارة الحملات الاتنخابية، منشاة المعارف بالاسكندر  22( التسو
يع.ص (، الادارة الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادى وال1999عبدالحميد عبدالفتاح  المغربي ) 2 عشرين، مجموعة النيل العربية طباعة نشر وتوز
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 الادارة 2-2
يات مختلفة بالإدارة قامت عليها معظم  الإدارة تعتبر من العلوم المهمة لانجاز الاعمال وتوجد نظر

يفات التي خ يك تايلورالتعر الذي بنى نظرته  :1Frederick Taylor رج بها علماء الادارة من بينهم، فردر
للإدارة على تفصيل الادوار والمهام وفقا لقدرات الناس، وامكانية قيامهم بانجاز هذه المهام بالصورة المثلى 

دارة واختصاره في كونها بايجاز مصطلح الا" :Ralph Davis وباقل التكاليف المالية، بينما ذهب رالف دافيز
يك ( يتفق مع بعض مما ذهب اليه  Jone f.me)  :، ولعل جون مي."عبارة عن عمل القيادة التنفيذية فريدر

تايلور بوصف الإدارة فن الحصول على أقصى نتائج بأقل جهد حتى يمكن تحقيق آقصى سعادة لكل من 
 .صاحب العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة للمجتمع

في اتجاه مغاير  بالنظر اليها من جانب المهام بقوله ان الادارة تعني  :Henri Fayol هنري فايول ذهب
يصدر التعليمات وينسق ويراقب  .بالنسبة للمدير أن يتنبأ بالمستقبل ويخطط بناء عليه، وينظم و

نسيق بين أنشطة الإنتاج الإدارة وظيفة في الصناعة يتم بموجبها القيام برسم السياسات والت :Sheldon شيلدون
يع والمالية وتصميم الهيكل التنظيمي للمشروع والقيام بأعمال الرقابة النهائية على كافة أعمال التنفيذ  .والتوز

إن الإدارة فن ينحصر في توجيه وتنسيق ورقابة عدد من الأشخاص لإنجاز  :William White وبليام وايت
 .2عملية محددة أو تحقيق هدف معلوم

يقها يتم الوصول إلى الهدف بأفضل  :Livingstone نجستونليف الإدارة هي الوظيفة التي عن طر
 .الطرق وأقلها تكلفة وفي الوقت المناسب وذلك باستخدام الإمكانيات المتاحة للمشروع

الموارد علي  ودعم العاملين وتشجيعهم، والرقابة والتنسيق والتنظيم وتعتبر الإدارة هي عملية التوجيه والتخطيط
ية بهدف الوصول إلى أقصي النتائج بأفضل الطرق وأقل التكاليف  .المادية والبشر

 -التوجية  -التوظيف  -التنظيم  -وتشتمل الإدارة على خمسة وظائف رئيسية وكما يلي: التخطيط 
 .الرقابة

يق استخدام جميع ويشير بعضهم الى الموارد  الإدارة بانها فن وعلم تحقيق الأهداف الذكية عن طر
 .المتاحة بكفاءة عالية، بأقل تكلفة وبأعلى جودة بحيث ينتج عنها رضى جميع الأطراف

 شبكات التواصل الاجتماعي 2-3
يطلق مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي للاشارة الى منصات ال كترونية ذات شعبية عالية موجودة 

 .1كات البحثفي شبكة الانترنت، وتتفوق شعبيتها في احيان كثيرة على محر 
                                                           

1 Daniel Nelson (2003), Frederick W. Taylor and the Rise of Scientific Management, Routledge 2park squire, pp210. 
2  William White (2009) A Complete Guide to the Mystery and Management of Bees - To Which Is Added a Practical 
Monthly Bee Calendar, Read Books. Pp22 
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على الرغم من شبكات التواصل الاجتماعي  مصطلح أطلِق على الخدمة الإل كترونيّة التي تقدِّمها 
شبكة الإنترنت للأفراد والجماعات، حيث تتيح لهم التواصل فيما بينهم حسب اهتماماتهم، فيستطيع أي 

لد المنشأ أو الهوايات أو التخصص شخٍص أن يجد أو ينشىء المجموعات حسب اهتماٍم معين مثل القراءة أو ب
الجامعي وغيرها من الأمور المشتركة، الا انها تعتمد بشكٍل أساسي على الأفراد أو المستخدمين؛ لأنهم هم من 

 .2والبيانات يشغِّلونها ويرفدونها بالمعلومات
سمح عرف السون وبويد شبكات التواصل الاجتماعي على انها مواقع تتشكل من خلال الانترنت ت

للافراد بنقديم لمحة عن حياتهم العامة، واتاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلين، والتعبير عن وجهة نظر 
 الافراد والمجتمعات من خلال عملية الاتصال وتختلف طبيعة التواصل من موقع لآخر.

يف  تية تجمع ذوي شبكات التواصل الاجتماعي بانها، عبارة عن مواقع الشبكة العنكبو3ايضا، يمكن تعر
الاهتمامات المشتركة او التخصصات الشبيهة، وتتيح لهم التواصل والاتصال فيما بينهم وبين ملايين 
المستخدمين بما في ذلك مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو فضلا عن انشاء المدونات او ارسال الرسائل 

ية وغير ذلك من خدمات ظهرت في تز حيث  (web2.0)امن مع الجيل الثاتي للويب واجراء المحادثات الفور
  تتيح التواصل بين مستخدميها في بيئة افتراضية تجمعهم وفقا لاهتماماتهم وانتماءاتهم.

يق الال كتروني  2-4  التسو
ية يق الإل كتروني بالإنجليز يق الرقمي :(Internet marketing) :التسو يعرف أيضا باسم التسو  و

ية يق عبر الشبكة (e-marketing) :بالإنجليز ية أو التسو  Digital او4 (web marketing) :بالإنجليز
Marketing يق، ويشمل جميع الأساليب والممارسات ذات الصلة بعالم  الاتصال :(عبر شبكة الإنترنت التسو

 .)5عبر الإنترنت، وتحسين التجارة الإل كترونية
يقعدة مواقع تقوم 6اك هن يقية،  خدماتالانترنت وتقدم عدة  شبكةالإل كتروني عبر  بالتسو تسو

يكون مخصص بهذا الشأن من اجل الترويج  يق الال كتروني و يوجد مثلا موقع التسو للبضاعة،  والاعلانو

                                                                                                                                                                                                 
 السر علي سعد )مرجع سابق(. 1
 http://www.smc.org.sa/wp-content/uploadsالسيد بخيت، نحو صياغة مؤشرات تقييم الادوار السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي 2
بكات التواصل الاجتماعي،مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في مدحت محمد محمود ابو النصر، مفهوم واهداف وخصائص ش 3

 المدينة المنورة/ السعودية.–الجامعة الاسلامية  -2016نوفمبر23-22الاسلام 
يكيبديا للمعلومات. 4  موسوعة و

5 Dave Chaffey and Dan Bosmworth, (2012), Creating a social media marketing plan need to know guide,Smart 
Insights. 
6 Mary Lou Roberts, Debra Zahay (2012), Internet Marketing: Integrating Online and Offline Strategies, Cengage 
Learning pp49 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
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يق بدون أوراق  يقوم في عمله على التسو والأجهزة  والهاتف الإنترنتول كن يعتمد على شبكة  كالصحيفةو
تطور التكنولوجي، فالعالم اليومي يستخدم التكنولوجيا والتطور في مجمل حياة الرقمية الأخرى التي تواكب ال

يعالفرد اليومية فعملية الشراء  نجدها تتم وفق آلية حديثة لم تعد كما  والإنتاجوعرض الطلب  والتسوق والتوز
 كانت .

ياهو وبنج: من أهم وأكبر المصادر التي تقود تعتبر محركات البحث الإل كترونية كمحرك البحث      جوجل و
يقية، ويمكن أن يتم تصنيف مصادر الزوار إلى نوعين رئيسيين، مصدر أصلي  بائن المحتملين إلى المواقع التسو الز

ية  ، وهو يعتمد بشكل رئيسي على ملائمة الموقع لنتيجة عملية البحث )عملية 1(Organic Traffic)بالإنجليز
يعتبر هذا تسمى تحسي ن محركات البحث( ليتصدر موقع معين نتائج البحث عن كلمات مفتاحية معينة(، و

النوع مجاني نوعاً ما )حيث أنك تدفع للمبرمج أو الأخصائي لعمله فقط، ولن تدفع على كل زبون يصل إلى 
ية  ذي يسمح للمستخدم ال Paid Traffic)2الموقع(، على عكس النوع الثاني، وهو المصدر المدفوع )بالإنجليز

ً أنها إعلان وليست نتيجة  بالمزاودة والدفع لإعلانات تظهر في بداية صفحة نتيجة البحث )يكون واضحا
أصلية(، يتم هذا بالعادة على كلمات مفتاحية معينة، فمثلاً شركة تأجير سيارات سياحية في دولة ما، بإمكانها 

جميع المتصفحين من الدولة/الدول التي تعمل بها الشركة عند إنشاء حملة مدفوعة بحيث تظهر إعلانات للشركة ل
يقة، تدفع الشركة المعلنة  بحثهم عن كلمات مثل "سيارات سياحية للإيجار" أو ما شابه ذلك، وفي هذه الطر

 لمحرك البحث عن كل عملية نقر تمت على الإعلان.
يق الال كتروني  3اشكال التسو

 يق عبر شبكات التواصل الاجتما يتر وإنستغرام وغيرهاالتسو  عي مثل الفيس بوك والتو
 مواقع الملتيميديا كاليوتيوب وفيميو 
 يقي  برنامج المشاركة التسو
 ية وبريد إل كتروني  النشرة الإخبار
 .الموقع الإل كتروني لتحسين بيئة العمل المنتج على صفحات الموقع 
 الدعاية الإل كترونية 
 .)تحليل حركة )تحليل للاستماع 
 يق باس  تخدام الفيديوالتسو
 التدوين والتدوين المصغر مثل ووردبريس وتمبلر 

                                                           
 مدحت محمد محمود ابو النصر)مرجع سابق( 1

2 Ektron, (2017), Social media strategy word-of-mouth marketing for the digital age 
 جامعة ال كويت/ ال كويت. -( التخطيط الاستراتيجي في مكافحة الارهاب الدولي، رسالة مقارنة2006حمد المتولي، ) 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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 .تقنيات هكر النمو 
وهناك أيضا مشاركة فعالة من أجل توفير الحركة الجديدة، وسياسات المحركات.عليه من قبل في العملية 

يل  .التقليدية التي هي باهظة التكاليف وتأخذ زمن طو
يقية في شبكات التواصل الاجتماعياستراتيجيات تخطيط وادارة الحملات ال -3  نسو

الاستراتيجيات الناجحة هي التي توفق بين اختيار الوسيلة من المتاح وتوظيفها لتحقيق هدفها وتنجح في 
 تحقيق التوافق بين الوسيلة والهدف وفي خلق التأثير النفسي الكافي.

يقية ب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هناك ال كثير من الاخطاء الشائعة عند التخطيط للحملات التسو
 : 1والتي جمعها مجموعة من الباحثين في

 .عدم الاهتمام بالاستراتيجيات الواضحة الاهداف 
 .ية المؤسسة للتحول  الخلط بين الهدف ورؤ
  .ية او اقتصادية ية تجار  قياس الاثر لا يتم وفقا لرؤ
 .يقية  التعجل في التخطيط وادارة الحملات التسو
 ام بوضع استراتيجية لادارة المحتوى والتحرير بما يساعد في تحقيق الاتصال.عدم الاهتم 

يقية من اهمها )انظر للشكل رقم  (:1تصنف شبكات التواصل الاجتماعي الى عدة طبقات كمنصات تسو
 منصات النشر الاجتماعي وتمثلها المدونات. -
يتر. -  منصات خدمات المستهل كين مثل تو
يكيبيديا.منصات المعرفة الاجتماعية  -  مثل و
 منصات النشر المباشر مثل يوتيوب. -
 المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك. -
  diggمنصات التفضيل الاجتماعي مثل  -

                                                           
 محمد المتولي )مرجع سابق(. 1
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يقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تمثل  وينبثق عن ذلك ستة مفاتيح رئيسية لادارة الانشطة التسو

 :1في مجملها استراتيجية توظيف امثل لهذه المنصات
التعرف بهدوء على استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي والفرص التي تتيحها في تنمية حجم  .1

يق التجاري، ودراسة التحديات وحجم او كيفية استخدام المنافسين لهذه الشبكات.  التسو
ية، وطرق ابراز  .2 مواكبة التحولات التي تقوم عليها شبكات التواصل، وتكييف العلامات التجار

يقية وادارتها، وقبل ذلك  المنتجات/ الخدمات، وتغيير هيكلية او مسار التخطيط للحملات التسو
 اشراك جميع العاملين في العملية الاتصالية.

السعي لاكتساب عملاء جدد، وهذا يتطلب استراتيجية اتصالية اكثر مرونة في الاتصال وانتاج  .3
 المحتوى الاتصالي.

بائ .4 يادة حجم المبيعات للز ن الحاليين او المحتملين، وهذا يستوجب اهتمام اكثر ببحوث تحقيق هدف ز
 المستهل كين وسلوكياتهم تجاه المنتجات او الخدمات.

                                                           
 السيد بخيت )مرجع سابق(. 1
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الاهتمام بردود افعال المستهل كين، وذلك بتشكيل وجود دائم ومستمر على منصات الشركة بشبكات  .5
ناسب يساعده في اتخاذ التواصل الاحتماعي لتوفير المعلومات التي يبحث عنها المستهلك في وقت م

 القرار الصائب.
ية باستخدام تحسين وسائل الاعلام الاجتماعية، ومعرفة  .6 ير العلامة التجار تسخير الأفكار والرؤى لتطو

 مدى جودة شبكات التواصل الاجتماعي في تيسير التعرف على المنتج.
يقية في شبكات التواصل الاجتما عي ، تم تصميم استبانة علمية مكوّنة لدراسة مدى فاعلية الاستراتيجيات التسو

من جزئين، اولهما احتوى البيانات الشخصية للمبحوثين )النوع، العمر، المسار الدراسي(، الجزء الثاني احتوى 
يع الاستبانة على عينة عشوائية من الجنسين عبر  وكان  google driveالاسئلة المتعلقة بمجال الدراسة، وتم توز

 مستجيب. 168لاستبانة مجموع المستجيبين ل
 تحليل البيانات -4

ية، خرج  يات الاستبانة حسب الطرق المنهجية المعروفة، وتحديد التكرارات واستخراج النسب المئو يغ محتو بتفر
 الاستبيان بالبيانات والمعلومات التالية: 

 ( يبين نوع المبحوثين1جدول رقم )
 النسبة % التكرار النوع

 %58 97 ذكر
 %42 71 انثى

 %100 168 المجموع
 

ية2جدول رقم )  ( الفئات العمر
 النسبة % التكرار الفئة
15-19 56 33% 
20-24 21 13% 
24-28 83 49% 

 %5 8 28اكبر من 
 %100 168 المجموع
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 ( يوضح المساقات الدراسية3جدول رقم )
 النسبة% التكرار المساق

 %61 102 اتصال جماهيري
 %32 53 ادارة اعمال

يةال  %7 12 لغة الانجليز
 %1 1 القانون

 168 100% 
 

يق الال كتروني4جدول رقم )  ( وجود منصات متعددة افضل في التسو
 النسبة% التكرار الاجابة

 %81 136 اوافق
 %8 14 لا اوافق

 %11 18 محايد
 %100 168 المجموع
يقية يمكن تفاديه 5جدول رقم )  مقارنة بالحملات التقليدية( الاخطاء في التخطيط للحملات التسو

 النسبة% التكرار الاجابة
 %10 16 اوافق

 %86 144 لا اوافق
 %5 8 محايد

 %100 168 المجموع
ية6جدول رقم )  ( بناء الرابط التشعيبي يقابل بناء العلامة التجار

 النسبة% التكرار الاجابة
 %89 149 اوافق

 %10 16 لا اوافق
 %2 3 محايد

 %100 168 المجموع
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 ( لا يزال المحتوى يمثل العنصر المهم 7جدول رقم )
 النسبة% التكرار الاجابة

 %95 159 اوافق
 %4 6 لا اوافق

 %2 3 محايد
 %100 168 المجموع
يقية في شبكات التواصل الاجتماعي8جدول رقم )  ( ما هي الوسائل الترويجية المتبعة في الحملات التسو

 النسبة% التكرار الاجابة
 %46 78 الاعلان المباشر

 %13 22 الاعلان التحفيزي
 %40 68 الاعلان التفسيري

 %100 168 المجموع
يقية 9جدول رقم )  ( في رائكم هل تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في رسم الاستراتيجيات التسو

 النسبة% التكرار الاجابة
 %73 123 اوافق

 %14 23 لا اوافق
 %13 22 لا ادري

 %100 168 مجموعال
يقية في شبكات التواصل الاجتماعي10جدول رقم )  ( ما الذي يجذبك تجاه العروض التسو

 النسبة% التكرار الاجابة
 %52 88 السعر

 %7 12 جودة الاعلان
 %31 52 الحاجة للمنتج

 %10 16 اخرى
 %100 168 المجموع
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يقية( في اعتقادك ما الطرق المتبعة لتحقيق 11جدول رقم )  اهداف الحملة التسو
 النسبة% التكرار الاجابة

 %21 35 تطوير وسائل الترويج
 %27 45 تطوير خدمات اضافية

 %40 68 خدمات ما بعد البيع
 %12 20 اخرى

 %100 168 المجموع
 

 نتائج الدراسة .3
 خلصت الدراسة الى عدد من النتائج من اهمها:

 % اناث.42% من العينة ذكور و58 -
ية ما بين الفئة ال - يات المتقدمة ما 49من الفئات الغالبة بنسبة  28-24عمر % وهو العمر للطلاب في المستو

 يشير الى نضج الاجابات التي يخرج بها الاستبيان.
يليهم طلاب ادارة الاعمال بنسبة 61مثّل طلاب الاتصال الجماهيري الاغلبية بنسبة  - %، وهذه 32%، و

 التي يخرج بها الاستبيان لارتباط الموضوع بدراستهم الجامعية.دلالة اخرى على صدقية البيانات 
يق 81يرى  - % من العينة ان وجود منصات متعددة في شبكات التواصل الاجتماعي تمثل افضلية في التسو

 الال كتروني.
ية في الحملات التقليدية.89يرى  -  % ان الرابط التشعيبي يوازي بناء العلامة التجار
يقية في شبكات التواصل % يعتقدون ان المح95 - توى لا يزال يمثل اهمية عالية عند التخطيط للحملات التسو

 الاجتماعي.
يليه الاعلان التفسيري من حيث الاهمية.46يرى  -  % ان الاعلان المباشر اكثر تاثيرا و
يقية 73يوافق  -  % ان شبكات التواصل الاجتماعي تساهم في رسم الاستراتيجيات التسو
يقية في 52يقية على شبكات التواصل الاجتماعي في الحملات التسو  - % يجذبهم السعر تجاه العروض التسو

 شبكات التواصل الاجتماعي.
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 مقترحات البحث: .4
يقية في شبكات التواصل  بما ان هذه الورقة تبحث في استراتيجيات تخطيط وادارة الحملات التسو

 الاجتماعي فانها تقترح الآتي:
يادة الوعي باهمية التخ - يقية والعمل على ابتكار استراتيجيات متجددة ز طيط الاستراتيجي للحملات التسو

 تراعي خصوصية الشبكات.
تشجيع المستخدمين على بناء استراتيجيات تقوم على قراءة السوق والتنافس مع مراعاة اخلاقيات العرض  -

يفة التي لا تضير بالمستخدم.  والمنافسة الشر
يقية وادارتها.ضرورة تعدد الوسائل والمنصات  -  وتسخيرها في التخطيط للحملات التسو
 توسيع الانتشار الايجابي الذي يقوم على مبدأ التفاعلية بين المستخدمين والناشرين. -

 الخاتمة .5
اسهمت الوسائط الحديثة، في إحداث تغييرات واضحة في كثير من المفاهيم فضلا عن اندماج بعض 

م الرؤى والافكار التي تطور الاستخدام العادل والامثل لهذه التخصصات، ما يفتح المجال واسعا لتقدي
 الوسائط.

يقية من نظرة اعلامية،  ية عن استراتيجيات تخطيط وادارة الحملات التسو حاولت هذه الورقة الى تقديم رؤ
في اطارها النظري والتطبيقي، ولعل ما خلصت اليه من نتائج يمكن ان تمثل ارضية للباحثين في مجالات 

يق والادارة والاعلام.ال  تسو
ّ ه القبول.  هذا الجهد على الرغم ما بذل فيه يعتبر جهد المقل ونسأل الل
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 سوسيولوجيا الهجرة غير الشرعية في الجزائر
 د. بوخلخال علي
 جامعة الأغواط 

 
 ملخص الدراسة

تعيشها بلدان المغرب  نسعى من خلال هذه الدراسة إلى القاء الضوء على احدى الظواهر الحساسة التي
العربي عامة والجزائر على وجه الخصوص، ويتعلق الأمر بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي لا يمكن الحديث 
عنها دون استحضار ما تخلفه من مآسي في صفوف شريحة هامة من الشباب الجزائري، حيث أصبح من 

ة التي تعتبر أهم ما يعتمد عليه المجتمع في تحقيق المألوف الحديث عن انتشال غرقى وموتي وضياع بين هذه الفئ
 التنمية انطلاقاً من أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها. 

 الكلمات المفتاحية        

 الهجرة / الهجرة غير الشرعية / سوسيولوجيا الهجرة

Abstract 

Through this study, we aim at shedding light on one of the vital issues in the Greater 
Maghreb’s countries, Algeria in particular. It is the phenomenon of illegal immigration 
which can not be presented without evoking its impact on most of the Algerian 
youth, as it has become familiar and common to talk about lifting the shipwrecked 
and the deceased as well as the loss of these young people who are  considered  as the 
most reliable category that society  depends on to  achieve development and growth 
since man is the means of  development and its purpose. 

key words 

Migration / Illegal immigration / Sociology of Migration 
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 مقدمة

إن الحديث عن إحصائيات الهجرة غير الشرعية لا يزال يمثل صعوبة كبيرة لكافة الأبحاث والدراسات     
التي تهتم بالظاهرة، إلا أنه لا يجب أن يضيع مع تلك الصعوبات تحليل أبعاد تلك الظاهرة خاصة وأن هناك 

 %15 – 10عة في هذا الشأن، حيث تقدر " منظمة العمل الدولية حجم الهجرة غير الشرعية ما بين أرقام مفز
، مليون مهاجر 180من إجمالي عدد المهاجرين في العالم والبالغ عددهم حسب تقديرات الأمم المتحدة حوالي 

ي أصبحت قضية ، وبالتال1"1989عام  مليون مهاجر 50و، 2004مليون عام  155بعد أن كان عددهم 
الهجرة غير الشرعية أخطر وأهم القضايا الإجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة 
الحساسية ل كونها تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب وخاصة 

الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول  الذكور منهم، بل إرتفع خط بيانها إلى فئة الإناث، وتعد
المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج 
يقيا، لذلك كان من المفيد التطرق لهاته المشكلة في  العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي أفر

البحث الموسوم ب  واقع الهجرة غير شرعية في الجزائر " من منظور سوسيولوجي "، من خلال أربعة  هذا
ية سوسيولوجية بالدراسة والتحليل، وتتمثل هاته المحاور في: ية هامة وتشكل زاو  مداخل نظر

بالإضافة إلى  المدخل الأول: مدخل تمهيدي حول الهجرة والهجرة غير الشرعية وبعض المفاهيم المتعلقة بها،
ية السوسيولوجية للموضوع.  المقاربة النظر

 المدخل الثاني: دوافع وأسباب الهجرة غير شرعية في الجزائر
 المدخل الثالث: طرق وأشكال الهجرة غير شرعية في الجزائر

 المدخل الرابع: إنعكاساتها وسبل مكافحتها من منظور سوسيولوجي في الجزائر.

ية السوسيولوجية لموضوع الهجرة غير الشرعية لابد من الوقوف على مدخل قبل التطرف إلى الم     داخل النظر
يات  تمهيدي ومفاهيمي للهجرة بصفة عامة، والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة بالإضافة إلى أهم النظر

ملية الديموغرافية التي تناولت وفسرت ظاهرة الهجرة كمقاربة سوسيولوجية لموضوع الدراسة، حيث تعتبر ع
تحديد المفاهيم والمصطلحات من الخطوات الأساسية في البحث العلمي لما لها من دور كبير في تحديد مسار 

 البحث وذلك بتناول المفاهيم ذات صلة مباشرة بموضوع أو ببعض جوانبه.

 

                                                           
 .46، ص: 2006، يناير163لسياسة الدولية، العدد ، مجلة االمهاجرون في أوربا بين مكافحة الإرهاب ومشكلات الاندماجناصر حامد،  -1
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ية السوسيولوجية  مدخل الأول: مدخل تمهيدي حول الهجرة، الهجرة غير الشرعية، المقاربة النظر

 وم الهجرةمفه .1

ية تشير إلى " الهجرة من هاجر يهاجر مهاجرة، والهجرة تتفرع إلى معنيين اثنين  -الهجرة من الناحية اللغو
أحدهما: الترك والقطع والصرم والإهمال للشيء والإعراض عنه وكل ما في معنى ذلك وثانيهما: مطلق 

هجرة يهجره هجرا بالفتح روز أبادي: الخروج من أرض إلى أخرى وقال الزبيدي مازجا كلامه بكلام الفي
، ورد 1"وهجرانا بال كسر: صرمه وقطعه والهجر ضد الوصل وهجر الشيء يهجره، تركه وأغفله وأعرض عنه 

ً جديدة تصلح للدعوة  ّ ه عليه وسلم أرضا يفة عندما إلتمس صلى الل ية الشر مفهوم الهجرة في الأحاديث النبو
ّ ه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن عليه وسلم: " ال كبرى، وفي هذا قال الرسول صلى الل

ّ ه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته  ّ ه ورسوله، فهجرته إلى الل كانت هجرته إلى الل
 رواه البخاري."2إلى ما هاجر إليه"

ة من مكة إلى المدينة المنورة وأمره بالرحيل إلى وأيضا جاء في قوله تعالى عندما أوحي إلى رسوله ال كريم بالهجر
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض " مكان بعيد عن سلطان الظلم والطغيان: 

ّ ه واسعة فهاجروا فيها ّ ه يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعة ومن وقوله تعالى:  ،3"الل "ومن يهاجر في سبيل الل
ّ ه غفورا رحيم " ه مهاجرا إلىيخرج من بيت ّ ه وكان الل ّ ه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الل  .4الل

يفات أبرزها:  أما من الناحية الإصطلاحية فهناك العديد من التعر
ية المنظمة، ويشير "  - "  قاموس الموردإن الهجرة تعتبر مفهوماً لصيقاً بحياة الإنسان منذ بروز الجماعات البشر

"  webesterويبستر ، أما معجم " 5معنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى الإرتحال من مكان إلى آخر إلى أن
وتعنى هجرة ثلاث معان هي: الانتقال من مكان لآخر  وبخاصة من دولة أو إقليم   Migrateفقد حدد لكلمة 

ية من إقليم أو مناخ إلى إقليم  أو محل سكن أو إقامة إلى مكان آخر بهدف الإقامة فيه، والانتقال بصفة دور
، وفى قاموس علم 6أو مناخ آخر بغرض البحث عن الطعام أو التزاوج، أو تغيير المكانة أو مستوى المعيشة "

                                                           

ية،محمد بن عبد ال كريم،  -1 يع، الجزائر،  حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائر  .20-19، ص ص: 1981الشركة الوطنية للنشر والتوز
ّ ه  -2 ّ ه عليه وسلم-أخرجه البخاري، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الل  (.1(، رقم: )1/6) -صلى الل
 (. 97القرآن ال كريم، سورة النساء، الآية ) -3
 (.100القرآن ال كريم، سورة النساء، الآية رقم ) -4
 . 578، ص: 2000، دار العلم للملايين، بيروت، قاموس الموردمنير البعلبكي،  -5

6 -  Charlton Laird ,webester ,s new world the saurus ,New-York : Simon and Schuster , 1971 ,p :383.  
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الإجتماع، يعرفها محمد عاطف غيث بأنها " حركة دائمة نسبيا يقوم بها شخص أو جماعة , تتخطى الحدود 
 .1" السياسية نحو منطقة أو مجتمع إقامة جديد

الهجرة هي ظاهرة إجتماعية وجدت ومازالت توجد في كل زمان ومكان ، وهي تعني الإرتحال عن  -
موطن وتركه إلى غيره مدة قد تقصر أو تطول، وتمتد لتشمل الحياة الباقية للشخص بأكملها وبمعنى آخر فهي 

ائم، وهي كذلك كل حركة تعني إنتقال أشخاص من منطقة جغرافية إلى أخرى بقصة تغيير مكان الإقامة الد
 2عبر الحدود ما عدا الحركات السياحية.

يقي فحسب، ول كنها تعني بالإضافة إلى ذلك الانفصال عن جميع  - والهجرة ليست مجرد هذا الإنتقال الفيز
يع العلاقات الإجتماعية للأفراد من ناحية أخرى.   3الروابط الإجتماعية من ناحية، ثم توز

بصورة أدق أي هي الحركة عبر حدود معينة لغرض الإقامة وتعتبر الهجرة إلى  والهجرة هي حركة السكان -
  4جانب الخصوبة وظاهرة الوفاة عنصراً من عناصر تغيير السكان.

يفات عديدة ل كن نعرفها      ً نستنتج أن للهجرة تعر بأنها الإنتقال من مكان إلى مكان آخر وبهدف  إجرائيا
مكان الإقامة بغض النظر عن المسافة المقطوعة ودون الالتفات إلى كون الهجرة التغيير الدائم أو شبه الدائم ل

ية أو هجرة دولية أو إقليمية.  حرة أو إجبار

 مفهوم الهجرة الغير شرعية .2

وهي الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية، حيث يقوم المهاجر بدخول دولة أخرى دون وثائق سفر أو     
ر قانونية، وهذا النوع من أنواع الهجرة هو موضوع الدراسة الراهنة، ويمكن موافقات وعبر طرق ووسائل غي

 أن نعرفها بأنها:
مفهوم الهجرة غير الشرعية تطور في الأدبيات القانونية والأجنبية، فبعد أن كان يطلق عليها في بداية الأمر  -

غير القانونية أو الشرعية تطور المفهوم ليصبح الهجرة  Undocumented Migrationالهجرة غير الموثقة 
Illegal Migration بمصطلح ً ، وبعد ذلك إرتبط هذا المفهوم بمصطلح الأمن البشري فأخذ يظهر مقرونا

Migration and Human Security ثم أخذ مصطلح الهجرة غير الشرعية ويرتبط إلى حد كبير بمفهوم ،

                                                           
ية، قاموس علم الإجتماعمحمد عاطف غيث،  -1  .289، ص: 2002، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر
ية، 6، طالمدينةحسين عبد الحميد رشوان،  -2  .104، ص: 1998، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندر
ية، ، المكتب الجامع2، ط السكان من منظور علم الاجتماعحسين عبد الحميد رشوان،  -3  .30، ص: 2006ي الحديث، الإسكندر
 .118 -117، ص ص: 1998، دار المكتبة الإسراء، مصر، 2، طالتضخم السكاني مشكلات المجتمعمصطفى حلمي،  -4
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ً الجريمة غيرHuman Traffickingالإتجار بالبشر   Transnational Organizedالوطنية  ، وأيضا
Crimes1. 

وتعرف منظمة الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية بأنها: " دخول غير مقنن لفرد من دولة إلى أخرى عن   -
يق البر أو الجو أو البحر ولا يحمل هذا الدخول أي شكل من تصاريح الإقامة الدائمة أو المؤقتة، كما تعني … طر

ية لعبور حدود الدولة "عدم إحترام المتطلب  .2ات الضرور
 وهذه بعض المفاهيم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية:

ية متداولة بكثرة في جميع شرائح المجتمع، وهي من أصل حرقة يحرق الحراقة - : هي كلمة عامية ولهجة جزائر
ية، وتعني كلمة الحراقة هؤلاء يق أي أنها تعني حرق الحدود وتعدي الحدود بصفة سر الأفراد الذين  الحر

يقة غير قانونية وغير شرعية وغير رسمية.  يعبرون الحدود السياسية والجغرافية بطر
: نشأة ظاهرة التهريب البشري بعد الحرب العالمية الثانية ومع تطور سيادة الدول على التهريب البشري -

ية، وقد نشطت حركة التهريب البشري في الدول ية والبحر الفقيرة ذات الأعداد السكانية  أراضيها ومعابرها البر
يقة غير شرعية إلى دولة أخرى  المتزايدة وذات معدلات الفقر المرتفعة، وتعني كلمة تهريب المهاجرين بطر
يقة مباشرة أو غير مباشرة على  ليست موطناً لهم أو لا يعد من المقيمين الدائمين فيها، من أجل الحصول بطر

ية وفي التهر   : 3يب البشري نوعينمنفعة مالية أو معنو
أو يقوم شخص بمفرده أو مجموعة صغيرة بإستخدام قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة نشاط فردي:  .أ

ية، أو التقديم لبعض الحراس مبلغ مالي من أجل السماح له بدخول الباخرة  الصعود إلى السفن التجار
ية والاختفاء داخل البضائع  . 4التجار

يق عصابات م .ب تتم مقابل مبالغ مالية معينة من خلال شبكات التهريب العالمية التي لها خبرة نظمة: عن طر
في ذلك، وإمكانيات معينة مثل تحركات الحراس، ومناطق العبور التي تخضع للرقابة ولهم أيضاً خبرات 

 في قوانين الهجرة والجنسية والإقامة، ومنهم من عملوا في شركات النقل البري والبحري.
بأنها الهجرة التي تتم بطرق غير الرسمية والشرعية، بهدف انتقال المهاجر من  إجرائياومنه يمكن أن نعرفها     

دولة إلى دولة أخرى دون وثائق غير قانونية، وقد يأخذ المهاجر غير الشرعي بعض السمات، فأنواع المهاجرين 
 في الهجرة غير الشرعية يمكن تحديدها في:

                                                           
1- Collenthouez, Migration and Human-Security, Paper Submitted to the international Migration Berlin Programme for 
the Consolations International Migration, Berlin, 12-22 October, 2002. 

يمة، القاهرة، الشباب المصري والهجرة غير الشرعيةالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية،  -2  ، ص: ه .2010، قسم بحوث الجر
ياض، الهجرة غير المشروعة والجريمةعثمان الحسن محمد ونور عوض ال كريم المبارك،  -3  .18، ص:2008، دار النشر الر
 .19نفس المرجع، ص:  -4
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يقة - ية وضعهم القانوني. أشخاص دخلوا بطر  غير قانونية ولم يتم تسو
يقة قانونية ومكثوا هناك بعد إنقضاء المدة المحددة للإقامة القانونية. -  أشخاص دخلوا دول الإستقبال بطر
يقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها. -  أشخاص يشتغلون بطر
 أشخاص يشغلون منصباً دون المنصوص عليه في عقد العمل. -
 لسوسيولوجية للموضوعالمقاربة ا .3

يقية، التي تحاول تفسير ظاهرة الهجرة من حيث الدوافع في ظل  ية والإمبر ظهرت العديد من المحاولات النظر
التحولات التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، وما صاحب هذه التحولات من مشكلات إجتماعية وإقتصادية 

 وثقافية.

ية في البحث الإ يات، فإن الأمر يتطلب وإنطلاقا من أهمية النظر جتماعي والديموغرافي ومن تعدد النظر
سلامة التصور النظري، سيما حين يتعلق الأمر بمعالجة قضايانا، وفي موضوع دراستنا الذي يمتاز بتعدد إتجاهاته 
يات التي أرى أنها تخدم موضوع  ية وإختلاف أهدافه العلمية وعلى ضوء هذا سنتطرق إلى بعض النظر الفكر

 سة لأنها هي الأساس في توجيه موضوعنا الذي نحن بصدد دراسته.  الدرا
ية الدافعية لإتخاذ القرار .1  النظر

ية الدافعية لاتخاذ قرار  Degongديجونج و   Sellسلكان من رأي كل من  أن هناك أربعة مقومات للنظر
 الهجرة وهي كالتالي:

يل  ل كي يتخذ الفرد قرار الهجرة بأنه من البديهي أنالإتاحة:  - تكون الهجرة متاحة وعلى سبيل المثال فإن نز
يقية تجعل من أمر الهجرة مستحيلاً.   السجن قد يرى في الهجرة عدة مزايا ول كن هناك عقبات فيز

: يشير مصطلح الدافع إلى كل ما هو ذو قيمة في حياة البشر ولذا فإن الدافع الإقتصادي بالذات الدافع  -
 من أهم دوافع الهجرة. 

يتوقع الأفراد دائما أن الهجرة سوف تساعدهم على تحقيق أهدافهم حيث أن الأفراد يرون أن  :التوقع  -
المهن ذات الأجر الأكبر تتوفر في مناطق غير المناطق التي يعيشون فيها ول كن إذا لم يعتقد الأفراد أن هناك 

ً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لتنفيذ الهجرة فإنهم لن يهاجروا بمعنى أنه إذا لم يكن عنصر ا لتوقع موجودا
 هجرة.
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يقصد به مزايا الموقع الحالي ومزايا الموقع المهاجر إليه ومثال ذلك أنه عندما يكون للأسرة أطفال  الحافز: - و
في سن التعليم فإنهم سوف يقارنون بين نظام التعليم في مكانهم الأصلي وبين نظام التعليم في الموطن الجديد 

   1عليم دافعا آخر من دوافع الهجرة إذا كان متقدما في المــوطن الجديد.وهكذا يمثل نظام الت
نستخلص من خلال هذا الطرح أن عملية إتخاذ قرار الهجرة إلى خارج الدولة يرتبط إرتباط وثيق جداً 
بالمقومات قد تكون ذاتية وموضوعية تخص المهاجر من حيث الإمكانية أي القدرة على المغادرة كالأمور 

يقصد به أنه الق انونية وكذلك الدافع الذي جعله يغادر سواء لتحقيق أغراض شخصية أو عائلية، ثم التوقع و
بمغادرته يمكن أن يحقق مجموعة من الإمتيازات التي لم يقدر على تحقيقها في مكانه الأصلي نتيجة بعض 

 الظروف.      
ية عوامل الجذب والطرد .2  نظر

ية عوامل الجذب والطرد يات شيوعاً في تحليل الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى  وتعد نظر من أكثر النظر
ية ببساطة على أن الناس تهاجر لأن  الهجرة بصفة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة، وتقوم هذه النظر

 هناك عوامل طاردة لهم من موطنهم الأصلي، أو هناك عوامل جاذبة لهم في المنطقة المضيفة.
بارها عملية معقدة وغير متجانسة وبالإمكان تحليلها من منظورات عديدة وفي إطار نماـذج والهجرة بإعت

يات  ية متــباينة وتستطيع الدراسات الهجرة أن تركز علي الأفراد أو على الأبنية، أو تجري علي مستو تصــور
ات التاريخية والم واقف كبري أو صغري، وتأخذ هذه الدراساـت في إعتبارها ذلك المجال الواسع من العملي

"، والتي تبلورت في إطار نظري قد ظهرت منذ  الخارجيةالمعاصرة، وأول الأفكار حول الهجرة الدولية " 
حول أسباب الهجرة الدولية وكان  1764" عام  كــريجرقرنين في دراسة أجراها عالم  الإجتماع السويدي " 

 امل الطرد وعوامل الجذب:يركز فيـــها على العوامل والتي تنقسم إلى عو
 عوامل الطرد -
تدهور في الخدمات الإجتماعية كالسكن والصحة والتعليم وغيرها من متطلبات العيش ال كريم في الموطن  -

 الأصلي.
 .البطالة بسبب الركود الإقتصادي أو بسبب مكننة وسائل الإنتاج أو الإستغناء عن الأيدي العاملة -
 .م الإستقرار السياسيال كوارث الطبيعية أو الحروب وعد -
 عوامل الجذب -
 .وجود فرص العمل أفضل في مكان الوصول -
 .وجود فرص تعليمية أو تدريبية أفضل في مكان الوصول -

                                                           
ية، علم اجتماع السكانطارق السيد،  - 1   .170 – 165، ص ص: 2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندر
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وجود بيئة مفضلة أو ظروف معيشية أفضل كالسكن أو الخدمات التعليمية والمستشفيات.. الخ، أو  -
 .الطقس أفضل في مكان الوصول

يفانشتينـــعديد من الباحثــــتين مثل " " وبعد أقل من قرن قام ال  "  روشبرجفي إنجلتــرا و"  1855" عام  ر
يات عديدة حول الهجرة الدولية، وحدد الفرنسي "  1893في النمسا عام   1885" في عام لافسيربطرح نظر

ن المرسلة والمستقبلة العوامل الأساسية للهجرة الدولية في عاملين هما الإتصال وتعدد العلاقات القائمة بين البلدا
تلخيصاً لكل ما هو متاح من معرفة وإتجاهات عامة وحصرها في  1966" في عام  ليللمهاجرين، ثم قدم " 

ً قدم كل من "  مجموعة ساـئدة من العوامل في كل من المناطق المرسلة والمستقب لة للهجرة الدوليــة، وأخيرا
ينود  يل " و" جر ً  1992" في عام ماكدو  .1للمحددات ال كبرى للهجرة الدولية " مسحا

يراً عليها يقوم على دراسة الهجرة بإعتبارها نتاج  ية أن يدخل تطو ولقد حاول بعض أنصار هذه النظر
يأخذ في الاعتبار ليس فقط عوامل الطرد والجذب في مكاني الأصل والوصول وإنما يضاف الى ذلك العوائق 

 الإضافة الى سمات وخصائص المهاجرين أنفسهم.الاعتراضية التي يواجهها المهاجرون ب
 المدخل الثاني: دوافع وأسباب الهجرة غير الشرعية في الجزائر

كما هو متعارف عليه في العديد من المراجع في علم الإجتماع وعلم السكان وعلم إجتماع السكان قد تناولت     
تحليل، وهذا ما يفسر لنا إختلاف العديد من ظاهرة الهجرة عامة والهجرة غير الشرعية خاصة بالدراسة وال

الباحثين في هذا المجال حول الأسباب التي تدفع المهاجرين للهجرة غير الشرعية كل منهم حسب مرجعياته 
ية، فمن بينها الأسباب الإقتصادية والنفسية والإجتماعية والسياسية، ويشير البعض إلى أن  ية والنظر الفكر

ين الأزمة المالية العالمية وقضية الهجرة الدولية، سواء أكانت نظامية أم غير نظامية هناك ثمة إرتباط وثيق ب
سوف تظهر آثاره تباعاً في الفترة القادمة، لذلك سوف نبحث في هذا المدخل عن الأسباب الحقيقة التي تدفع 

ن الجزائر كذلك بالشباب الجزائري إلى الهجرة غير الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن لا ننسى أ
تعاني من التدفق غير الشرعي للأفارقة لذلك سوف نتطرق إلى أهم المقومات التي تتميز بها الجزائر كدولة 

 جاذبة للمهاجر إليها.

 الدافع الإقتصادي .1

يعد البحث عن الرزق لتوفير حياة آمنة من الناحية الإقتصادية أول وأهم الدوافع، إذ يؤدي بالمهاجرين        
ترك أوطانهم وهجرتهم إلى دولة أخرى تحتضنهم ويجدون فيها فرص العمل وأجور أفضل، فالإنسان إلى 

بطبيعته طموح ويبحث دائما عن الأفضل، وتعتبر الجزائر من الدول التي تعاني من أزمة البطالة، والملفت 
                                                           

ية،علم الإجتماع السكانعلي عبد الرزاق حبلي،  - 1  .262-261، ص ص: 2008، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر
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ى ذوي الشهادات العليا، للإنتباه أنها لم تعد في وسط الشباب غير متعلم أو المتوسط ال كفاءة بل إمتدت إل
وهذا يرجع إلى عدم توازن في سوق عمل الخريجين، حيث عدد خريجي الجامعات يفوق عدد مناصب العمل 
لهم أي أن العرض يفوق الطلب، فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر وهذا ما يشير إليه 

 11.8%.إلى  2008بطالة سنة إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، حيث بلغت نسبة ال

كذلك يرتبط الوضع الإقتصادي إلى حد كبير في معظم الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين بالوضع       
الديموغرافي فيها، حيث يرتفع معدل النمو السكاني بصورة تواكب النمو في الدخل القومي، مما يؤدي إلى عجز 

د السكانية المتزايدة فينخفض مستوي المعيشة ويدفع بال كثيرين إلى الدولة عن تلبية متطلبات هذه الأعدا
 البحث عن فرص عمل أفضل في مكان أو دولة أخرى، وخاصة فئة الشباب البطال.

ية فدافع الهجرة "  يقة إرادية أو قسر إذن الإقتصاد يؤثر في حركة إنتقال الأفراد من مكان إلى آخر سواء بطر
 . 1تجة عن ضغط السكان على الأرض "غالبا ما تكون اقتصادية نا

 الدافع الإجتماعي والنفسي   .2
لها دور هام في تحفيز الفرد على القيام بالهجرة والتمسك بها، إنطلاقاً من الوسط الذي يعيش فيه حيث       

 :تتكون لديه رغبات وطموحات يحاول تحقيقها في دول الإستقبال ومن هذه الأسباب نجد
: تؤثر عودة المهاجرين إلى قضاء العطل في أوطانهم على المقبلين على الهجرة خاصة تماعيأ. صور النجاح الإج

الذين يعانون من مشاكل إجتماعية كالفقر والبطالة وغياب العدالة الإجتماعية وعدم تكافؤ الفرص، حيث 
بين على أنهم حققوا أحلامهم وطموحاتهم من خلال الهجرة وهذا ما يغذي فكرة الهجرة  ينظر هؤلاء إلى المغتر

  لدى المقبلين عليها ولو بالطرق الغير الشرعية.
تبرز هذه الميولات الشخصية من خلال المكبوتات والرغبات الشخصية في بحثه  ب. ميولات الأفراد الذاتية:

بن خلدونعن التفوق الإجتماعي والعيش على حضارة وثقافة البلد المهاجر إليه  وعلل عالم الإجتماع "   " إ
 " المغلوب دائما مولع بإقتداء الغالب في نحلته وأكله وملبسه وسائر أحواله وأعوادهذلك من خلال قوله: " 

:  تعد وسائل الإعلام من الأسباب الدافعة للهجرة خاصة المرئية منها حيث يشهد العالم ج. أثر وسائل الإعلام
التي تمكنهم من العيش في مختلف القنوات في  ثورة إعلامية جعلت حتى الفقراء يستطيعون إقتناء الهوائيات

عالم أحلامهم التي يسعون إلى تحقيقها حيث يقدم الإعلام عادة صورة مثالية للعيش ال كريم والرفاهية ولا 
ية في أي مجتمع  .  2يخفى على أحد التــأثير الواضح لهذه الأدوات على التفكير والقيم الحضر

                                                           
ية، الإقتصاد والمجتمعلحميد رشوان، حسين عبد ا -1  .107، ص: 2003، المكتبة الجامعية الحديثة، الإسكندر
 . 2011/  02/  07، محاضرة، جامعة عمار ثليجي الأغواط ، قسم علم الإجتماع ،  أسباب الهجرةمختار رنان ،  -2
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من أهم العوامل المؤثرة في ظاهرة الهجرة بصفة عامة وغير الشرعية بصفة  وكذلك تعد الدوافع النفسية      
خاصة، " فكلما تعمقت عاطفة الإرتباط بالوطن والإرتباط بالأهل يصعب اتخاذ قرار الهجرة، على الرغم من 

فسية أن الأسرة في بعض الحالات قد تدفع بأبنائها للهجرة عمدًا لتحسين مستوى الحياة، وتلعب السمات الن
للفرد دورًا بارزًا في إتخاذ قرار الهجرة وخاصة غير الشرعية، وفقًا لأسلوب الحياة وما يفسر التساؤل الجوهري: 
لماذا يميل بعض الأفراد إلى الهجرة دون غيرهم من الأفراد الذين يعيشون نفس الظروف الإقتصادية 

ية؟ شعرها الأفراد حيال النجاح والمال والطموحات ويمكن أن ترجع الإجابة إلى تلك المشاعر التي يست والأسر
الإقتصادية أو التطلعات إلى الخارج التي تتباين وتختلف من فرد إلى آخر، وعلى العكس قد يتراجع بعض 
الشباب في إتخاذ قرار الهجرة عندما يستشعرون أنها قد تؤدي إلى أضرار أو سلبيات على الصعيد الأسري 

 ، ويمكن أن نلخص تلك الدوافع النفسية في:1صادية "رغم ما تحققه من مكاسب إقت
الشعور بالإغتراب الداخلي وقد يكون ناتجًا عن عدم القدرة على التكيف مع المجتمع المحيط به كأسرته أو  -

 .أصدقائه
 .الشعور بالإحباط والعزلة الإجتماعية ووهم أحلام اليقظة والتفكير اللاعقلاني وحب المغامرة -
أسري والمجتمعي نتيجة قصور في برامج التنشئة الإجتماعية وضعف مؤسساتها وأهمها ضعف الانتماء ال -

 . 2)الأسرة والمدرسة(
 الدافع الديموغرافي   .3

للعامل الديموغرافي دور مهم في تيارات الهجرة، وهو مرتبط بالدافع الإقتصادي، ففي البيئات التي         
يادة الطبيعية وفي الوقت نفسه لا توجد بها موارد تساير هذا النمو، يتزايد عدد سكانها بمعدلات مرتفعة نتيجة ل لز

وبالتالي يزداد الضغط السكاني على الموارد ومن ثم يزداد الفقر ويتناقص نصيب الفرد من الدخل، وترتفع 
وح أعداد نسبة البطالة بين الشباب، ومن ثم فالتزايد السكاني في مثل هذه البيئات محدودة الموارد يؤدي إلى نز

ية في 3من السكان الذين لم يعودوا قانعين بالمستوى الإقتصادي المتدني ، فتشير كل التقديرات السكانية الجزائر
بالمقابل نشهد في هذه الفترة إنخفاض مليون نسمة،  40الوقت الراهن إلى تزايد عدد السكان والذي بلغ حوالي 

صادي الوحيد للجزائر في ظل غياب سياسات إقتصادية بديلة، كبير في أسعار البترول الذي يمثل المصدر الإقت
 والذي بدوره أدى إلى مراجعة معدلات الإنفاق المالي على السكان والبلد ككل.

                                                           
ية لمكافحة ظاهرة امساعد عبد العاطي شتيوي،  -1 ، ندوة الهجرة غير الشرعية " الأبعاد الأمنية والإنسانية "، لهجرة غير الشرعيةالتدابير والإجراءات المصر

بية للعلوم الأمنية، السعودية،   .18، ص:2014جامعة نايف العر
يف وآخرين،  -2 يمان شر ية تطون  – السياسة الإجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعيةإ بحثية قدمت محافظة الفيوم نموذجًا(، ورقة  –مؤشرات عامة )قر

 .2008مايو  29 – 26للمؤتمر السنوي العاشر، المركزي القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، في الفترة من 
  .275، ص: 2009، دار الكتاب الحديث، ب ب، السكان والتباين الجغرافيمنير طلعت الرشيدي،  -3
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إذن هناك العديد من الدوافع التي تساهم في عملية إتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى الدول        
ن عملية تحديد هاته الدوافع بدقة تعد محاولة صعبة حيث كشفت مجموعة من الأوروبية، على الرغم من أ

البحوث والدراسات الإجتماعية والنفسية عن عدد كبير جداً من الأسباب والدوافع التي يعصب حصرها، 
يين الأفارقة نتيجة لبعض المقومات التي تمتاز بها وهي  في كذلك الجزائر تعاني من تدفق عدد كبير من المهاجر

 نظرهم عوامل جاذبة، وتبرز تلك المقومات في:
يادة فرص الإنتقال والهجرة إليها، فالجزائر الآن هي  - مساحة القطر حيث تقود المساحة الواسعة للجزائر إلى ز

يقية من حيث المساحة بعد إنقسام السودان إلى نصفين.  أكبر دولة إفر
 تنوع المحيط الجغرافي وتعدد البيئات الجغرافية. -
يقيا، مما جعلها قطباً رئيسياً للأفارقة.ال -  إستقرار الأمني الذي تشهده الجزائر مقارنة مع باقي دول شمال إفر
يين مثل قطاع البناء  - توفر الجزائر على العديد من المناصب العملية الشاقة وضعيفة الأجر التي نفر منها الجزائر

يقة غير الشرعية في الجزائر.والتعمير الذي أصبح يمثل مورد إقتصادي هام للأفارقة ا  لمقيمين بطر
الدين الإسلامي لأن أغلب المهاجرين الأفارقة مسلمون وبالتالي فمسألة الإندماج الإجتماعي الديني لا يمثل  -

 لهم أي مشكل.
يقية مثل "  - يا،العلاقات الدولية الطيبة التي تبنتها الجزائر مع أغلب الدول الإفر  مالي، النيجر، التشاد، نيجير

ية السوداء.  ساح العاج يطة العلاقات الخارجية التي تأثرت في فترة العشر  " من أجل إعادة رسم خر
 المدخل الثالث: طرق وأشكال الهجرة غير الشرعية في الجزائر 

تتمتع الجزائر بموقع إستراتيجي هام جداً بحيث أنها تتوسط دول المغرب العربي ال كبير، كما أنها تتميز بحدود     
سعة مع دول الساحل والصحراء كالنيجر ومالي، وتعتبر من أهم دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين من شا

يقيا إما بالإستقرار في ولايات الجنوب ال كبير " تمنراست، ورقلة، غرداية، الأغواط " أو الإتجاه نحو  إفر
رين غير الشرعيين نحو أوروبا " فرنسا، الضفة الجنوبية لأوروبا، بالإضافة أن الجزائر تعد دولة مصدرة للمهاج

يطاليا "  .1إسبانيا، إ
يقية من صراعات      ونتيجة للتطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة وفي الوقت الحالي في القارة الإفر

ية إلى جانب الفقر وال كوارث الطبيعية، وبالتالي كل هذه  ية ضد الحكومات الدستور وحروب أهلية وعشائر
يقيا المنطقة الأكثر حركية في السكان الأحداث ت صب في دائرة الدوافع المؤدية للهجرة، فأصبحت منطقة إفر

 وأخذت شكلين إما في إطار اللجوء أو النزوح.

                                                           
"، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية  الجزائر " من منظور الأمن الإنسانيواقع الهجرة غير الشرعية في ساعد رشيد، )بتصرف(،  -1

 .69، ص:2012/ 2011الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، تخصص دراسات مغاربية، 
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يين: -أ  أهم الطرق التي يستعملها " الحراقة " الجزائر
يقة يستعملها المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى الضفة الأخرى هي      يق البر إن أهم الطر الهجرة عن طر

ً لقربها من إسبانيا التي لا تبعد عن إسبانيا سوى  ، حيث يتسلل كلم 17وتكون عبر المرور إلى المغرب نظرا
سبتة المهاجرين بالتواطؤ مع عصابات مختصة في تهريب الأشخاص إلى أماكن محددة تكون قريبة من مدينتي 

بعدها تقوم هذه العصابات بتسليم آلاف يورو،  6صل إلى الإسبانيتين مقابل مبالغ مالية ضخمة تومليلية 
يين وثائق سفر مزورة تمكنهم من الدخول إلى إحدى هاتين المدينتين الإسبانيتين عبر نقاط  المهاجرين السر

 . 1ومراكز حدودية
ية  الحراقةأما أهم التقنيات التي يستعملها جموع "      القادمة من " تتمثل في مراقبة وترصد البواخر التجار

الدول الأوروبية أثناء توقفها في الموانئ، وتسلل إليها في أوقات محددة مسبقاً كالصباح الباكر أو آخر الليل، 
واختبائهم في داخل البضائع والسلع، وهنا تحدث ال كثير من الحوادث كالوفاة بالجوع والعطش أو إكتشافهم 

الذين تم إلقاءهم في  2002أوت  16ن الثلاثة في يوم من طرف طاقم الباخرة وكمثال نذكر " حادثة الشبا
" الصينية حيث توفي أحدهم ونجا آخر بينما لم يتم  جينغ هونغ هايعرض البحر من طرف طاقم باخرة " 

 . 2العثور عنه "
يقة الأكثر إستعمالاً في الجزائر فهي قوارب الموت "      افر " وبمبالغ مالية معتبرة، حيث يس الفلوكةأما الطر

يقة غير مضمونة وأدت  فيها مجموعة كبيرة من الشباب والأطفال وحتي الشيوخ في بعض الحالات، وهي طر
   بحياة ال كثير من الشباب في عرض البحر. 

 أهم الولايات المصدرة للهجرة غير الشرعية في الجزائر -
ية تنامي ظاهرة  اله عنابةتشهد سواحل مدينة      ية، حيث تنطلق من على غرار السواحل الجزائر جرة السر

يرة  ً العديد من القوارب بإتجاه الضفة الشمالية للقارة الأوروبية، وبالتحديد جز سردينيا شواطئ بونة أسبوعيا
، ل كن رحلة الموت هذه، تنتهي في معظم الأحيان سواء بتحطم قوارب الحراقة الصغيرة بسبب الإيطالية

ية أو إرتطامها بالبواخر ا ية، إلى العواصف البحر ل كبيرة في أعالي البحار، وتشير أرقام التي نشرتها القوات البحر
، كما تبين نفس الإحصائيات عدم اقتصار هذه 2007جثة في عرض البحر خلال سنة  170إنتشال " 

الظاهرة على فئة الشباب فقط حيث سجلت محاولات حرقة شاركت فيها نشاء وشيوخ وحتى الأطفال، وقد 
ية الأوروبية من إحباط عملية تسلل أكثر من تمكنت القوات ال حراق جزائري للسواحل الأوروبية  775بحر

 .3خلال نفس السنة "
                                                           

  .71المرجع نفسه، ص: -1
ية،  -2  . 2002أوت  16وكالة الأنباء الجزائر
ي -3 ية الجزائر  .2007ة، القوات البحر
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ية، إنطلاقاً من شواطئها بإتجاه  وهرانكذلك تعتبر مدينة  من المدن الساحلية التي تعرف ظاهرة الهجرة السر
ية الثانية، محاولات هجرة غير ، حيث " أحبط عناصر حرس الشواطئ لوهران بإقليم النإسبانيادولة  احية العسكر

 أو بما يسمى بالفلوكة. 1شخصاً كانوا على متن ثلاث قوارب" 44الشرعية ل  
 المدخل الرابع: إنعكاسات الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها من منظور سوسيولوجي في الجزائر

ية والأساسية والتي نالت إهتمام الرأي العام، تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر من القضايا الم     حور
يين إلى أوروبا أو هجرة الأجانب إلى الجزائر وخاصة من دول الجوار "  يقياسواء حرقة الجزائر "،  دول إفر

وسوف نركز في مداخلتنا هذه على الهجرة غير الشرعية لدول الجوار ودخول رعاياها إلى الجزائر وما إنعكس 
 دو إلى حد ما سلبية أكثر منها إيجابية.عنه من نتائج تب

 إنعكاساتها -أ
: شكلت الهجرة غير الشرعية للأجانب وخاصة من دول المجاورة " النيجر، مالي، على المستوي الأمني .1

السينغال، ساح العاج.. إلخ " إلى تنامي أشكال مختلفة من الجريمة المنظمة مثل " الاغتصاب، السرقات، 
 ويج المخدرات، وتزوير الوثائق... " هذا ما يشكل إحساساً بالا أمن.القتل، الاعتداءات، وتر

: نتج عن الهجرة غير الشرعية إختلال في القيم الإجتماعية وخاصة في المناطق على المستوي الإجتماعي .2
التي يكثر فيها عدد المهاجرين وخاصة ولايات الجنوب كتمنراست، إليزي، أدرار، ورقلة، غرداية، الأغواط 

لخ، فعملية التأثر تظهر في الإخلال بالتوازن الديموغرافي، والمساس بقيم وأخلاق المجتمع كالإنتشار الواسع ..إ
ية التي تشوه جمالية المدينة  ية الفوضو للممارسة الدعارة إضافة إلى ظواهر التشرد والتسول والبناءات القصدير

ية مجالها الحضري.   وهو
يين المتواجدين في المناطق الحدودية : إن الأعدعلى المستوي الإقتصادي .3 اد الهائلة من المهاجرين السر

والمدن ال كبرى وحتي الداخلية أحدثت اضطرابات في التنمية الإقتصادية، حيث أصبحوا يشكلون يد عاملة 
رخيصة تتطور وتنمي سوق العمل غير الشرعي، مما يخلف وضعية إقتصادية صعبة لليد العاملة المحلية، ومن 

يعها في جهة أ خرى طور المهاجرون غير الشرعيون طرق الاحتيال من تزوير للوثائق والأدوات النقدية وتوز
 الأسواق، وانتشار السوق السوداء مما أثر سلباً على الإقتصاد الوطني.

: أدت الهجرة غير الشرعية للمهاجرين بالجزائر إلى عدة عواقب صحية، كنقل الأوبئة على المستوي الصحي .4
يا ...إلخ، وتنقل المهاجرين غير الشرعيين والأمر يعة والانتشار والانتقال كالسيدا، الملار اض الفتاكة السر

 اصبح يشكل تهديداً فعلياً للمناطق التي يقيمون بها.
 

                                                           
1-http://www.elbilad.net/flash/detail?id=27037  :يارة 21:23على الساعة  28/11/2015يوم الز  
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 طرق معالجتها -ب
ون التصدي لهذه الظاهرة لا يكون بالإجراءات العقابية الصارمة فقط أو قمع كل محاولات التسلل، بل تك    

ية، وتفعيل دور الشباب بأسس العدل والمساواة  ً بمراجعة شاملة لكل السياسات الخاصة بالتنمية البشر أيضا
 وتكافؤ الفرص.

إن مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الظروف العالمية الراهنة، قد جلبت     
ا دفع المجتمع المدني والحكومة لأخذ مبادرات إجتماعية، حيث أمر إهتماماً وطنياً من جميع شرائح المجتمع، مم

يين إلى أوروبا " ومعالجة أسبابها، مما جند  بتشكيل لجنة حكومية خاصة لدراسة هذه الظاهرة " حرقة الجزائر
كل المؤسسات الإجتماعية والمهنية للإيلاء العناية الخاصة بفئة الشباب، وذلك بفتح مجالات الإستثمار 

ية للشباب في مجال ا لمخصصة للشباب في مجال المهن والصناعات الصغيرة، كالفلاحة.. وإعطاء الأولو
يع منتجة.  التوظيف وإنشاء مشار

وإسناد مهمة دراسة الظاهرة إلى الأخصائيين في علم النفس والإجتماع والإجرام والقانون وإنشاء خلايا     
 بالمخاطر التي تسببها الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري. للتشاور والتحليل وتوعية المجتمع المدني 

ية للشباب      كذلك من بين آليات معالجة هذه الظاهرة، الإنفتاح على وسائل الإعلام وترك هامش من الحر
للتعبير عن أرائه وإنشغاله ومشاكله ومكبوتاته لإعطائه إحساس وشعور بالاهتمام والعناية من طرف المجتمع 

ولة ولفهم إحتياجات الشباب المعاصرة، من أجل سياسة رشيدة تساهم في معالجة مشكلات الشباب، والد
يز التعاون وتحمل المسؤولية المشتركة بين بلدان المنشأ والعبور  وفي إطار معالجة هذه الظاهرة لا بد من تعز

ية وإعطاء أهمية قصوى لها،  والبلدان المقصودة، وذلك بتشجيع الإستثمارات المباشرة والاحكام بالتنمية البشر
 من أجل توقيف موجات الهجرة غير الشرعية أو التقليل عنها.      

 ببلوغرافيا
 القرآن ال كريم -1
يف -2  الحديث الشر
يف وآخرين،  -3 يمان شر ية تطون  – السياسة الإجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعيةإ مؤشرات عامة )قر
ورقة بحثية قدمت للمؤتمر السنوي العاشر، المركزي القومي للبحوث الاجتماعية  محافظة الفيوم نموذجًا(، –

 .2008مايو  29 – 26والجنائية، القاهرة، في الفترة من 
ية، الإقتصاد والمجتمعحسين عبد الحميد رشوان،  -4  .2003، المكتبة الجامعية الحديثة، الإسكندر
، المكتب الجامعي الحديث، 2علم الاجتماع ، طحسين عبد الحميد رشوان، السكان من منظور  -5

ية،   .2006الإسكندر
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ية، 6حسين عبد الحميد رشوان، المدينة، ط -6  . 1998، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندر
"، رسالة ماجستير، جامعة  واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر " من منظور الأمن الإنسانيساعد رشيد،  -7

/ 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، تخصص دراسات مغاربية،  محمد خضير بسكرة،
2012. 

ية،  -8  .2008طارق السيد، علم اجتماع السكان، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندر
ياض،  -9 عثمان الحسن محمد ونور عوض ال كريم المبارك، الهجرة غير المشروعة والجريمة، دار النشر الر

2008. 
يع،  -10 ية، الشركة الوطنية للنشر والتوز محمد بن عبد ال كريم، حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائر

 .1981الجزائر، 
ية،  -11  . 2002محمد عاطف غيث، قاموس علم الإجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر
/  02/  07قسم علم الإجتماع ، ، محاضرة، جامعة عمار ثليجي الأغواط ،  أسباب الهجرةمختار رنان ،  -12

2011 . 
ية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعيةمساعد عبد العاطي شتيوي،  -13 ، ندوة التدابير والإجراءات المصر

 .2014الهجرة غير الشرعية " الأبعاد الأمنية والإنسانية "، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 
  .2000س المورد، دار العلم للملايين، بيروت، منير البعلبكي، قامو -14
 .275، ص: 2009، دار الكتاب الحديث، ب ب، السكان والتباين الجغرافيمنير طلعت الرشيدي،  -15
ناصر حامد، المهاجرون في أوربا بين مكافحة الإرهاب ومشكلات الاندماج، مجلة السياسة الدولية،  -16

 .2006، يناير163العدد 
ية، وكالة  -17  . 2002أوت  16الأنباء الجزائر
ية،  -18 ية الجزائر  .2007القوات البحر

19- Charlton Laird, webester, s new world the saurus, New-York : Simon and 
Schuster, 1971. 
20-  http://www.elbilad.net/flash/detail?id=27037    
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ية تفعيل أبعاد المسؤولية البيئية   للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الجزائر
ية  من أجل تحقيق تنمية مستدامة  في ظل اتفاقية باريس الاطار

 
يطي مصطفى د.  بوداود بومدين د.               طو

 الجزائر -جامعة غرداية             الجزائر -جامعة غرداية
 

 الملخص:
البيئية منها على  -أبعاد المسؤولية الاجتماعيةهدفت الدراسة إلى التعرف على آليات تفعيل و ترسيخ 

ية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ وأطر   -وجه الخصوص  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الجزائر
اتفاقية باريس الدولية ، وذلك من خلال للتعرف على مدى تفاعل و تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

يف النظم الإنتاجية مع المعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية باريس ،كنظم الإنتاج للآليات المسطرة و تكي
 و الاقتصاد الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة صديقة للبيئة  . 

توصلت الدراسة إلى ضرورة الالتزام بأبعاد المسؤولية الاجتماعية )الإنسانية ، الأخلاقية ، القانونية ، 
ت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة المتوخاة من خلال تبني أطر و قوانين الاقتصادية ( للمؤسسا

 اتفاقية باريس الدولية. 
يات  وأوصت الدراسة بوضع أبعاد المسؤولية الاجتماعية والبيئية  لا سيما المتكاملة منها ضمن أولو

ية بتبني قوانين اتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وضرورة أن تقوم المؤسسات الصغير ة والمتوسطة الجزائر
باريس الداعية إلى احترام معايير الإنتاج البيئي في ظل الاقتصاد الأخضر البديل للحفاظ على المناخ من خلال 
تكييف تكنولوجيا الإنتاج الصديق للبيئة  و ضرورة تبني و تكييف المعايير المحاسبية البيئية وكذا وضع مدونات 

يعها عبر الشركات ، وتدريب العاملين فيها على تعزيز قدراتهم الإبداعية بما يساهم في  أخلاقيات لها  وتوز
ترسيخ أبعاد المسؤولية الاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة في ظل مبادئ وأطر اتفاقية باريس الدولية و ضرورة 

ية وفق مبادئها . يعية الجزائر  تكييف المنظومة التشر

: أبعاد المسؤولية الاجتماعية ، الاقتصاد الأخضر ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  يةالكلمات المفتاح
ية ، اتفاقية باريس .  الجزائر
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Abstract 
The study aimed at identifying the mechanisms of activating and consolidating the 

dimensions of social and environmental responsibility in particular in the Algerian SMEs to 
achieve sustainable development under the principles and frameworks of the Paris 
International Convention. Adapting the production systems to the international standards 
stipulated in the Paris Convention, as the production systems and the green economy to 
achieve sustainable and environmentally friendly development. 

The study concluded that social, human, moral, legal and economic responsibility 
should be committed to small and medium enterprises in achieving the sustainable 
development envisaged by adopting the frameworks and laws of the Paris International 
Convention. 

The study recommended that the dimensions of social and environmental 
responsibility, especially the integrated ones, be placed within the priorities of small and 
medium enterprises, and the need for Algerian SMEs to adopt the laws of the Paris 
Convention calling for respect for environmental production standards in the alternative 
green economy to preserve the climate by adapting environmentally friendly production 
technology. The need to adopt and adapt the environmental accounting standards as well as 
the development of codes of ethics and distribution through companies, and training their 
employees to enhance their creativity, which contributes to the consolidation of the 
dimensions of social responsibility for the development of In accordance with the principles 
and frameworks of the Paris International Convention and the need to adapt the Algerian 
legislative system according to its principles. 

Keywords: Dimensions of Social Responsibility, Green Economy, Algerian Small and 
Medium Enterprises, Paris Convention. 
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 مقدمة:

أثبتت العديد من التجارب في العالم أن البعد البيئي له دور محوري في رسم سياسات منظمات 
ية الاجتماعية الموحدة ، من خلال ادراجها ضمن الأعمال الحديثة ، حيث أضحت تهتم أكثر بأبعاد المسؤول

يات  أعمال مديري هذه المنظمات ، وهذا يساعد على التحكم وتطور الأداء البيئي بالتوازي مع سياسة أولو
المنظمات الحديثة  البيئية التي تسعى إلى الحد من استنزاف الموارد البيئية، كما تقوم أيضا بتكثيف الجهود 

ة لوقف التلوث، وهذا قبل أن تتفاقم وتتزايد تبعا لذلك تكاليف التخلص منها من خلال لإيجاد حلول ناجع
التزام الحصول على منتجات وفق المواصفات القياسية البيئية، بالاعتماد على استخدام تكنولوجيا نظيفة تقلل 

 نيا.من استنزاف الموارد الطبيعية كما تخفف من حدة التلوث والوصول بها إلى حدودها الد

يا، حيث لم يعد المجتمع ينظر إلى   يعا وجذر تشهد بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر تطورا سر
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  نظرة تقليدية تركز على النواحي الاقتصادية فقط، وذلك بإنتاج السلع أو تقديم 

تأخذ أبعاداً جديدة أكثر تعقيداً، وهى اعتبار  الخدمات بنوعية معينة وأسعار محددة، بل بدأت نظرة المجتمع
ً لا يتجزأ المجتمع ككل، وأن عليها مشاركة المجتمع وتحمل مسؤوليتها تجاهه، ويتحتم  أن هذه  المؤسسات جزاء
عليها أيضا أن تستجيب لتوقعات وتطلعات المجتمع، وذلك بالمساهمة في إشباع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية 

ته، كما يجب أن لا يشعر أفراد المجتمع أن ثمن وجود هذه المؤسسات يفوق ما يمكن أن يجنوه منها و حماية بيئ
في شكل فوائد ومنافع، حيث أن استمرار المؤسسة مرهون بقدرته على خدمة المجتمع وبالتالي فإن الهدف 

يق خدمة أهداف المسته ل كين، وهدف الربح هو النهائي للمؤسسة هو هدف اجتماعي يتم تحقيقه أساساً عن طر
 هدف موازٍ لذلك الهدف الأساسي، بالإضافة حماية البيئة المتواجدة فيها.

احتلت المسائل البيئية صدارة أجندة السياسة الدولية، وأبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا الاطار 
منظمة الأمم المتحدة الثنائية والإقليمية وحتى العالمية من أجل وضع حد للتدهور البيئي، لذلك اهتمت 

يظهر هذا من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي انبثق عن مؤتمر ستوكهولم سنة  بقضايا البيئة و
وقد وضع هذا البرنامج لمتابعة القضايا البيئية وإيجاد حلول للتدهور البيئي وصولا الى اتفاقية باريس 1972

ية للتغير المناخي  لتركيز على أهم المبادئ والأطر التي جاءت بها خاصة في والتي سنحاول ا 2015الاطار
 التالية: من خلال محاولة الاجابة على الاشكالية  –البيئية خصوصا  –ترسيخ أبعاد المسؤولية الاجتماعية 

ما هي الآليات التي قدمتها اتفاقية باريس لتفعيل ابعاد المسؤولية الاجتماعية )لاسيما البيئية منها( للمؤسسات 
 لصغيرة والمتوسطة وما مدى الالتزام بها ؟ا
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 وذلك من خلال تناولنا للنقاط التالية :

 أولا: الإطار المفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية .
 ثانيا: ابعاد المسؤولية الاجتماعية من خلال اتفاقية باريس. 

 ةلمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التنمية المستدامثالثا :المسؤولية الاجتماعية ل
 
 أولا :  الإطار المفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية: 

يفا متفقا عليه  لا زالت المسؤولية الاجتماعية للشركات تشكل مفهوما غير ثابتا ٳذ ليس هناك تعر
يفات تتفق في جوهرها على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام هذه  عالميا، غير أن معظم التعر

يفات:الأخيرة بالممارسة الأ  خلاقية في تعاملها مع الإنسان و المجتمع و البيئة. و من بين أهم التعر
 هي للشركات الاجتماعية المسؤولية" :المستدامة التنمية أجل من للأعمال العالمي حسب المجلس -

 تحسين ذاته الوقت وفي الاقتصادية التنمية في وبالمساهمة الأخلاقي بالسلوك المتواصل الأعمال مؤسسات التزام
 ".عامة والمجتمع المحلية المجتمعات عن فضلا وأسرها العاملة القوى حياة نوعية

ية الأعمال ممارسات للشركات الاجتماعية المسؤولية تعني" :الأعمال لقادة الدولي المنتدى -  التجار
 تلك وصممت، لبيئةوا والمجتمع الموظفين واحترام أخلاقية مبادئ على والقائمة والشفافية بالانفتاح المتسمة

 ."المساهمين إلى إضافة عامة، للمجتمع مستدامة قيمة لإتاحة المسؤولية
 توسع أنها للشركات،على الاجتماعية المسؤولية المتحدة الأمم منظمة تعرف :المتحدة الأمم منظمة -

 ومسؤوليات وقحق من كلا تغطي التي ،"العالمية المواطنة بروح الشركات تحلي " عبارة باستخدام المفهوم
 المواطنة بروح تحليها تظهر أن الوطنية عبر الشركات وبإمكان. الدولي السياق في الوطنية عبر الشركات

يق اعتناق عن الصالحة  فرادى ممارسات في عالميًا عليها المتفق والمبادئ من القيم عدد واستصدار طر
 العمل ظروف وفي الإنسان، حقوق جالاتفي م  السواء على الملائمة العامة السياسات دعم وفي الشركات

 .البيئة وحماية
 الاقتصادية التنمية في بالمساهمة الالتزام للشركات الاجتماعية بالمسئولية يقصد" :الدولي البنك -

 مستوى لتحسين ككل والمجتمع المحلي والمجتمع وأسرهم العاملين التعاون مع خلال من وذلك المستدامة،
 "الاقتصادية الشركات وللتنمية لنشاط مفيد نحو على معيشتهم
ية الغرفة - ية الغرفة عرفت كما  :العالمية التجار  جميع" نها أ على الاجتماعية المسؤولية العالمية التجار

 فإن بالتالي و. واجتماعية أخلاقية اعتبارات ذات تنمية الشركات لتحقيق تطوع في تساهم التي المحاولات
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 لذلك و. قانونيا ملزمة إجراءات وجود دون الشركات الحسنة من المبادرات على مدتعت الاجتماعية المسؤولية
  ."والتعليم الإقناع خلال من تتحقق الاجتماعية المسؤولية فإن

 بتضمين بمقتضاه الشركات تقوم مفهوم هو المال لرأس الاجتماعية المسئولية ": الأوروبي الاتحاد -
 الأوروبي الاتحاد ويركز تطوعي نحو على المصالح أصحاب مع تفاعلها لها وفيأعما في وبيئية اجتماعية اعتبارات

 بهاتلتزم  محددة قواعد وضع أو القوانين سن يستلزم لا مفهوم تطوعي الاجتماعية المسئولية أن فكرة على
 ."لمجتمعا تجاه بمسئوليتها للقيام الشركات

يعرفها  تجاه المجتمع الذي تعمل فيه"، وقد شكل  على أنها: " التزام المنشأة) (DRUCKER 1977و
يفات  ية للدراسات اللاحقة لهذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى أن تعدد واختلاف تعر يف حجر الزاو هذا التعر
يف محدد حولها يكشف لنا عن أن هناك تطور لمفهوم المسؤولية  المسؤولية الاجتماعية وعدم الاتفاق على تعر

جابة لقوى الضغط الاجتماعي حول التأثيرات البيئية السلبية الناتجة عن مزاولتها الاجتماعية فهي تنشأ كاست
لنشاطها، والتي تستوجب قيامها ببعض الأنشطة الإلزامية لإشباع المتطلبات الاجتماعية التي تفرضها القوانين 

 .1والسياسات العامة والأعراف السائدة 

يف السابقة تتفق على  أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر التزام المؤسسة بلعب و يمكن القول أن التعار
يغلب عله  ية و دورها تجاه البيئة والمجتمع الذي تعمل فيه، إذ يتسم ذلك الدور بالشمولية والديمومة والاستمرار
الطابع الإداري الطوعي )ولا يقتصر على العمل الخيري( فلا تفرضها التزامات تعاقدية قانونية، وإنما تتبناها 

ية ضمن بعدين أحدها داخلي)عمال، حملة الأسهم، ا لمؤسسة بمحض إرادتها كجزء لا يتجزأ من ثقافتها التسيير
مال كون، مدراء...( والآخر خارجي)زبائن موردون، منافسون، المجتمع والبيئة ككل(، فهي تعمل في اطار 

خلاقي طوعي للقيام بواجباتها مسئول يعود بالنفع على جميع أطرافها وأصحاب المصالح، مشكلة بذلك عقد أ
 . 2لتحقيق الصالح العامة في اطار التنمية الشاملة  

 مبادئ المسؤولية الاجتماعية: -1
من أجل نجاح الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في المؤسسات لا بد من توفر مجموعة من المبادئ، التي        

 نذكر من أهمها:
 من طرف المؤسسة( و القوانين ) الموضوعة من طرف الدولة(.احترام اللوائح ) الموضوعة  -    

                                                           
دراسة حالة المؤسسات العاملة بولاية سعيدة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة في المسؤولية الاجتماعية وحماية المستهلك في الجزائر ،مسان كرومية ،   1

  38، ص : 2013/2014ارة الافراد وحوكمة الشركات ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، العلوم تخصص : اد
یة للمؤسسات الاجتماعیة للمسؤولیة الجزائري المستھلك إدراكملیكة ،  سلیمان طیب  2  الاقتصادية العلوم ، مجلة الغذائیة للمنتجات المصنعة الجزائر

یة ، جامعة سعد د والعلوم والتسییر  83، ص : 12/2014حلب البليدة ، العدد: التجار
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 الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ) الأطراف الآخذة(.  -    
 الشفافية في التعاملات  -    
 تبني التنمية المستدامة  -    
 الالتزام بأخلاقيات الأعمال  -    
 1العمل بمبادئ حقوق الإنسان   -    

 :الاجتماعية المسؤولية عناصر -2

يه ويدعمه الآخر منها كل ينمي مترابطة عناصر من الاجتماعية تتكون المسؤولية      يقو  معه، ويتكامل و
  2هي: العناصر وهذه

وتحقيق  واستمرارها وتماسكها سلامتها على الفرد وحرص بالجماعة العاطفي الارتباط ويتضمن :الاهتمام -
 أهدافها.

تنتهجه  الذي السلوك لدوافع وفهمه أعضائها، في المؤثرة النفسية والقوى للجماعة الفرد فهم ويتضمنالفهم:  -
 الفرد مشاركة يدعم الصحيح الفهم مواقفها. إن يتبنّى جعلته التي للأسباب استيعابه وأيضاً، لأهدافها، خدمة

ً  وهو بمسؤولياته في القيام الاجتماعية  والاهتمامات المعايير ومسايرة المجتمع بأخلاقيات الالتزام يشترط أيضا
 المناقشة المتعّقلة في والمساهمة الفكري التقارب يشمل كما التعاوني، الشخصي الجهد وتنسيق الضغوط ومقاومة

 العامة. المصلحة تخدم التي الغاية إلى للوصول اعتمادها يجب التي النقاط وتحديد

 لتحمل استعدادهم يكون وحين مسؤولة، جهةموا الأفراد يواجهون الأزمات العقلاني يجعل التعاطي      
ً  الاجتماعية المسؤولية  .الجيدة ثماره يعطي النفسي( والتكامل والعاطفة الذاتية )العقل على القوى معتمدا

والأدوار  واتجاهاتها، وقيمها وحاضرها ماضيها بالجماعة، المحيطة للظروف الفرد إدراك يعني والفهم       
 .وازدهاره رفعته على والعمل الوطن عن والدفاع العامة المصلحة تقدير قتضيي فيها. كما المختلفة

 قدر المشاركة تُظهر مستقرة. مشرقة اجتماعية لحياة الأساسية الأرضية وهي مسؤولية المشاركة :المشاركة -
هنا  لمقصودوا ثابتة، وإرادة صافية، وروحية حي بضمير مسؤولياته وتحمل بواجباته القيام على الفرد وقدرته

                                                           
1 Jean Marie ( 2009),la responsabilité sociale des entreprises, http :// www .acifrancecom/web/, p 02 ,le 21-09-2016, 
19 :33. 

، اب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمةأراء الشباب الجامعي حول المسؤولية الاجتماعية دراسة استطلاعية لآراء طلخالد بن يوسف برقاوي،   2
 . 12-11، ص ص: 1429، مكة المكرمة: السعوديــــة، الملتقى السنوي لمراكز الأحياء بمكة المكرمة
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ً  يكون حين الاجتماعي الهدف تحقيق في تساعد أعمالٍ  في الفرد مشاركة  لذلك. وتلعب اجتماعيا مؤهلا
ً  الثقافة  نتعّلم والواقع الاجتماعي، فمنها الفرد بين الوصل همزة هي فالثقافة الاجتماعية، المشاركة مجال في دورا
 السليم. والاجتماعي الإنساني شالتعاي سبل على ونستدلّ  الإنسانية العلاقات أصول

 مجالات المسؤولية الاجتماعية: - 3

 تغطي المسؤولية الاجتماعية أطرافا مختلفة في الشركة نوضحهم في الجدول الموالي:

 : مجالات المسؤولية الاجتماعية(1)الجدول

 بعض ما يجب أن تدركه الإدارة من دور اجتماعي تجاهه العنصر
لمنشأة، تحقيق أكبر ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنشاة تعظيم قيمة السهم و المنشاة ككل، حماية أصول ا المال كون

يادة حجم المبيعات.  ز
عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب و أجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقدم و ترقية، تدريب  العاملون

 مستمر، إسكان للعاملين و نقلهم، ظروف عمل مناسبة.
أسعار مناسبة، الإعلان الصادق، منتجات آمنة و بنوعية جيدة، إرشادات بشان استخدام المنتج ثم التخلص  الزبائن

 منه أو من بقاياه. 
 معلومات صادقة، عدم سحب العاملين من الآخرين بوسائل غير نزيهة، منافسة عادلة و نزيهة. المنافسون
ية في التجهيز، ت المجهزون  سديد الالتزامات المالية و الصدق في التعامل.أسعار عادلة، الاستمرار

خلق فرص عمل، احترام العادات و التقاليد، توظيف المعوقين، دعم الأنشطة الاجتماعية، دعم البنية  المجتمع
 التحتية، الصدق في التعامل ، المساهمة في حالة  ال كوارث.

ضارة، الحد من تلوث الماء   و الهواء و التربة، التشجير و قيادة المساحات الخضراء، المنتجات غير ال البيئة
 الاستخدام الأمثل للموارد و خصوصا غير المتجددة منها.

الالتزام بالقوانين، إعادة التأهيل و التدريب، تكافؤ الفرص بالتوظيف، حل المشكلات الاجتماعية ، تسديد  الحكومة
 الالتزامات الضريبية. 

جماعات 
 الضغط 

مع الصحافة، احترام أنشطة جماعات حماية البيئة، التعامل الجيد مع جمعيات حماية  التعامل الصادق
 المستهلك، احترام دور النقابات العمالية و التعامل الجيد معها.

ص  ،2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،مصر ، المسؤولية الاجتماعية للإدارةمحمد الصيرفي،  المصدر:
 .72-70ص : 
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 اهر المسؤولية الاجتماعيةمظ -4

تتعدد مظاهر وأشكال وصور ومبادرات وفعاليات المسؤولية الاجتماعية للشركات بحسب طبيعة 
ية، وهذه الصور  البيئة المحيطة ونطاق نشاط الشركات وأشكاله وما تتمتع به كل شركة من قدرات مالية وبشر

وتتصف بالتطور المستمر كي تنسجم مع مصالح والأشكال ليست جامدة بل له صفة الديناميكية والواقعية 
 الشركة وبحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ومن مظاهر المسؤولية الاجتماعية للشركات قيام الشركات ببناء المساجد والمدارس والمراكز الطبية و 
ية، تنظيم إدارة الأع مال طبقا للمبادئ و القواعد الأخلاقية آبار لمياه وغيرها من المشروعات الاغاثية والخير

ية والتربة مكافحة  السائدة في المجتمع حماية البيئة وتطويرها وحماية الموارد الأساسية كالمياه والغابات والحياة البر
الفساد و الرشوة والتزام حقوق الإنسان و مساعدة العمال    في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل: 

أمين والرعاية لهم ولعائلاتهم وغيرها من الصور التي سنحاول تصنيفها  في أبعاد المسؤولية الادخار والت
 الاجتماعية.  

 أبعاد المسؤولية الاجتماعية: - 5

تتخلف وجهات نظر الكتاب و الباحثين في محاولة تحديد أبعاد المسؤولية الاجتماعية، فوضعوا لها مسميات   
 :1أبعاد تمثلت في متباينة، و ل كن تحدد في أربع

 ير المجتمع، و أن  :المسؤولية الإنسانية أي أن تكون المنظمة صالحة، و أن تعمل على الإسهام في تنمية و تطو
 تعمل على تحقيق نوعية الحياة.

 بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس أخلاقية، و أن تلتزم بالأعمال الصحيحة، و المسؤولية الأخلاقية :
يذاء الآخرين.أن تمتنع عن   إ

 يجب أن تلتزم بإطاعة القوانين، وأن تكسب ثقة الآخرين من خلال : أي أن المنظمة المسؤولية القانونية
 الشرعية و عدم القيام بالأعمال المخلة بالقانون. التزامها بتنفيذ الأعمال

 يقصد بها إن تكون المنظمة نافعة و مجدية اقتصاديا، و أنالمسؤولية الاقتصادية تحاول جاهدة توفير  : و
   الأمان للآخرين.

                                                           
يقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك: دراسة تحليلية لعينة منفؤاد محمد حسين الحمدي،   1 المدرين  الأبعاد التسو

ية اليمن ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل دكتوراء فلسفة في إدارة الأعمال، جامعة والمستهل كين في عينة لمنظمات مصنعة للمنتجات الغذائية في جمهور
 48، ص :2003بغداد، 
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ية .   ثانيا: ابعاد المسؤولية الاجتماعية من خلال اتفاقية باريس الاطار

 20151اتفاقية باريس للتغيرات المناخية  -1

 United Nation Framework Convention on Climateاختصارا ل  :)  UNFCCCيرمز لها 
Changeفي باريس، فرنسا  2015ديسمبر  13نوفمبر إلى  29لمناخ في الفترة من (  انعقد مؤتمر باريس لتغير ا

ية لتغير المناخ دخل  .وتضمن هذا المؤتمر الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطار
دقت عليه أكثر بعد أن صا 2016اتفاق باريس ّ للتغير المناخي حيز التطبيق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 

ية العالمية )ّحسب الشروط التي وضعتها  55دولة مسؤولة عن أكثر من  55من  بالمئة من الانبعاثات الغاز
صادقت  2016تشرين الثاني/نوفمبر  13وإلى حدود  م ن الاتــفاـق ال م ذك ور( 01،ال ف ق رة  21الــماـدة 

ي س 109  دول على اتفاق باـر

  2:ط العامة للاتفاقية في ما يليالخطو ويمكن إجمال أهم

يل المدى:- يادة متوسط درجة الحرارة العالمية بنهاية القرن  هدف طو ويتمثل في محاولة الحفاظ على ز
يات الحقبة الصناعية، ومواصلة   2100الحالي)سنة ( في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين، فوق مستو

يادة ية من خلال الحد من معدل الانبعاثات  5.1حد  الجهود الرامية إلى عدم تجاوز هذه الز درجة مئو
ية المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الارض   .الغاز

يادة الطموح:- تتمثل إحدى أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات  آلية لرفع وز
ية عام  ية وستجرى أول مراجعة إجبار ،ويتعين أن تشهد  2025للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيار

وقبل ذلك، دعيت مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى إعداد تقرير خاص  "المراجعات التالية "إحراز تقدم
ية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات  5.1حول سبل التوصل إلى ال  2018عام  درجة مئو

على الأرجح  2020م لأنشطتها الجماعية، وستدعى عام دولة أول تقيي 195الحرارة وفي ذلك العام، ُتجري ال 
 لمراجعة مساهماتها

يل:- الدول المتقدمة ستستمر في مساعدة الدول النامية ماليا بشكل قروض  الاتفاقية على أن تنص التمو
يا حتى 100وإعانات ) بحدود  لتزداد بعد ذلك( للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة  2025مليار دولار سنو

                                                           
1  unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ara/l09a.pdf 

، دفاتنر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر  السياسة البيئية ضمن أجندة الأمم المتحدة مكانةلمين هماش ، عبد المؤمن مجدوب ،   2
 630-629، ص:  2016، العدد الخامس عشر / جوان 
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لتعامل أيضا مع تبعات التغير المناخي .كما دعت الاتفاقية دولًا صاعدة نامية مقتدرة لتقديم المساعدة المالية وا
يا   .اختيار

وكّل خمس  2020تنطوي اتفاقية باريس على عملية جرد في خطة لمراقبة التزام الدول بوعودها وتحقيقها: -
فاقية، ولتشجيع الدول لتقديم وعود بتخفيض أكبر سنوات فيما بعد لتقييم التقدم لتحقيق أهداف الات

الدول تنّفذ وعودها بغية إلزامها  للانبعاثات وترسم الاتفاقية خطط ا لهيكل جديد للشفافية للتحقق من أن
وعلى الدول أن تفصح عن مخزون الانبعاثات والمعلومات وذلك لمتابعة  . بالتنفيذ وإعلام" سجل الجرد "بذلك

يل الذي قدمته، مدى تنفيذ وعوده ا مساهماتها الوطنية .كما أن على الدول المتقدمة تقديم بيانات عن التمو
لمراجعة خبراء فنيين للتحقق من التقدم ولتشخيص المجالات  وذلك الذي تحشده .وسيكون كّل ذلك خاضع

الناجم عن  التي ينبغي تحسينها ول كن، في الوقت ذاته، سينطوي هيكل الشفافية على مرونة تقلّل العبء
يات الأمان والخطر في ارتفاع درجات الحرارة - 1-ويبين الشكل  .محدودية قابليات الدول النامية مستو

 العالمية مستقبلًا

يات ما قبل  1الشكل )  التصنيع –(: التسخين العالمي فوق مستو

 
ديله في ضوء ما بعد تع UNFCCC, Office Met, Tracker Action Climate المصدر :المخطط الوارد في 

  IEA(c 2015) وكذلك تقرير وكالة الطاقة الدولية UN (b 2015ورد في الموقع الإل كتروني للاتفاقية )

حيث تم الاتفاق على أن تقدم الدول المتقدمة الدعم المالي والفني لمساعدة الدول النامية  خسائر والأضرار:ال-
ية القصوى على التكيف مع الأضرار والخسائر المترتبة عن ال تغيرات المناخية، بما في ذلك الظواهر الجو

  .والظواهر البطيئة الحدوث ويشمل ذلك توفير نظم الإنذار المبكر، وتسهيلات التأمين ضد المخاطر وغيرها

رغم هذه البنود المهمة في اتفاقية باريس وجهت مجموعة من الانتقادات لها من طرف الخبراء والجمعيات 
 البحوث ومن بين هذه التحفظات نذكر ما يلي:البيئية ومراكز 
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أنه غير ملزم أي أنه يعتمد على حسن النية الدول في تطبيق بنوده، وهذا خلل جوهري لأن الالتزامات - 1
الطوعية عادة توفر مجالا للتهرب منها، حيث يضع نظاما رخواً لضمان أن تفي الدول النامية بجهود الحد من 

الغنية بتوفير المليارات الدولارات لمساعدة الدول الفقيرة في التحول إلى الاقتصاد  الانبعاثات وقيام الدول
 الأخضر

يل اللازم للتعامل مع التغير المناخي حيث تمسكت الدول المتقدمة وعلى رأسها - 2   عدم ضمان توفير التمو
يطانيا وأستراليا،  بأن تكون الالتزامات طوعية وليست الدول المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبر

 إلزامية في هذا المجال

عدم وضع سعر ال كربون حيث يمثل "تسعير ال كربون" ركيزة أساسية للانتقال إلى اقتصاد مرن مناخيا، كما - 3
يادة الاستثمار في مشروعات الطاقات  يا للتحفيز على ترشيد استخدام الطاقة وز أن هذا التسعير يعد ضرور

 وبالتالي المساهمة الفاعلة في مواجهة التغير المناخيالمتجددة، 

و الملاحظ أن التطبيق العملي لبنود هذه الاتفاقية خلال السنوات الخمس المقبلة سيكشف للعالم ما إذا كان 
يلة"، كما تجدر الإشارة أنه يتوجب  يق طو هذا الاتفاق قابل للتطبيق أو أنه لا يزيد عن كونه "خطوة على طر

ل المتقدمة عدم استخدام مسألة التغير المناخي كسلاح اقتصادي وسياسي ضاغط على الدول النامية على الدو
أو الناشئة لأن ذلك قد يعزز المقولة القائلة بأن التغير المناخي العالمي هو "سلاح جديد" للمحافظة على هرمية 

ية دولية يقف فيها الكبار في القمة بينما تقف الدول النامية في أسفل الهرم، وهو ما سيعمق على الأرجح  تنمو
من أزمة الثقة بين الدول الغنية والفقيرة في العالم، في وقت يتعرض فيه كوكب الأرض لأزمة حقيقية نتيجة 

 .التغير المناخي العالمي

 عناصر المسؤولية البيئية المستنبطة من اتفاقية باريس  - 2

لات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بسبب توسع استغلالها يعتبر مجال الموارد الطبيعية من أهم المجا 
 والتقدم التقني وما نتج عنه من أثار سلبية و مشاكل وخيمة، و يتضمن: 

 الموارد الطبيعية. -
 الاقتصاد في استخدام المواد الخام. -
 الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة. -
 .ام والطاقةالمساهمة في اكتشاف مصادر جديدة للمواد الخ -
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 :المساهمات البيئية -

 تجنب مسببات تلوث الأرض والهواء والمياه وإحداث الضوضاء؛ -
يقة تؤدي إلى تقليل المخلفات؛ -  تصميم المنتجات وعمليات تشغيلها بطر
يقة تكفل تخفيض التلوث. -  التخلص من المخلفات بطر

يف الفعالية البيئية  :تعر

يف  بأنها مستوى الفعالية الذي يتم عنده استخدام الموارد الايكولوجية بهدف  1الفعالية البيئية OCDEتعر
ية.  الاستجابة للاحتياجات البشر

 تبني المؤسسة الفعالية البيئية يمكنها الحصول على قيمة مضافة أكبر وأهم أبعادها ما يلي :   الفعالية البيئية: -

   تخفيض استخدام الموارد في المنتجات والخدمات .   
ية ) تخفيض الوحدات المدخلة من الطاقة لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج.       تخفيض الكثافة الطاقو

   تعظيم استرجاع المواد المستخدمة . 
 تخفيض الانبعاثات السامة. -
يادة دورة حياة المنتوج (. -  تدعيم استدامة المنتجات ) ز
 .رفع حجم المنافع التي تقدمها المنتجات والخدمات -

يقتين لمعالجة الآثار البيئية  معالجة أولية ومعالجة نهاية المدخنة حيث        تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك طر
 يتم معالجة الآثار البيئية في نهاية عملية الإنتاج .

                                                           
يع صليحة ، منور أوسرير ،   1 الملتقى الدولي ،  لبيئي للمؤسسةالمسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق المركز التنافسي للمؤسسات في اطار البعد ابوذر

 2012فيفري   15و    14الثالث: منظمات الاعمال والمسؤولية الاجتماعية يومي 
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 : الفعالية البيئية-2-الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

ّ ه ، خبابة صهيب ،  مجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة الجزائر المسؤولية الالمصدر : خبابة عبد الل
 2012فيفري   15و    14الملتقى الدولي الثالث:منظات الاعمال والمسؤولية الاجتماعية يومي 

يقها كسلعة نهائية، لأن سعرها لا  يترتب على العمليات الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات منتجات ولا يتم تسو
 لهذه المنتجات حيث تتأثر بهذه المنتجات بعض المؤسسات الأخرى و المجتمع .يعكس الآثار الخارجية 

يمكن أن نقول أن أية نفقات إضافية يتحملها أفراد المجتمع و المؤسسات الأخرى نتيجة للنشاط الإنتاجي 
 لوحدة اقتصادية تعتبر نفقات خارجية وعلى ذلك نلاحظ :

 مجموع التكاليف الخاصة    +        التكاليف الخارجية التكلفة الاجتماعية           =          
 )التكلفة من وجهة نظر المجتمع(       بالمؤسسة القائمة على الإنتاج       التي تتحملها المؤسسة وأفراد المجتمع.

ليس  انطلاقا مما سبق نقول أن الآثار الخارجية هي أن تؤول تكاليف أو منافع النشاط المؤسسي إلى أفراد    
 لهم علاقة مباشرة بذلك النشاط.

في حالة انتقال التكلفة المتعلقة بالنشاط إلى طرف ثالث فإن تأثير هذا الأخير سلبية أما في حالة انتقال    
 منفعة ناتجة عن النشاط إلى طرف ثالث فتعتبر هذه التأثيرات إيجابية.

غ و إنما ضمن محيط تنشأ فيه علاقة تبادلية من خلال هذا المبحث نستخلص أن المؤسسة لا تنشط في فرا   
 بين المؤسسة مع كل عنصر من عناصر هذا المحيط.
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فالحدود الفاصلة بين المؤسسة الاقتصادية وبيئتها الخارجية من حيث مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة 
ن البيئة السياسية و أصبح أكثر تداخلا من  حيث أصبحت القرارات تتطلب اعتبار التأثيرات الناجمة ع

الاجتماعية و الاقتصادية أي أن المؤسسة أصبحت مجبرة على إدماج البعد الاجتماعي و البيئي ضمن 
 استراتيجياتها.

 لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التنمية المستدامةثالثا :المسؤولية الاجتماعية ل

ؤسسة و نموها. ففي وقت مضى كانت احترام البيئة من احترام أطراف الذات المصلحة، مردودية الم
هناك عوائق لوضع استراتيجية تنمية مستدامة فهي مكلفة خاصة في مجال الموارد الأولية  و الصناعية و تنامي 
يات الخلوقة إلا أن تكتلها لا يزال  البيروقراطية. أما المستهلك اليوم اعتمد على  توجهات تستهدف المشتر

ضغط على المؤسسة حتى تكون أكثر اهتماما بأثرها المجتمعي و البيئي. فهي ضعيف فالمستهلك عندما يمارس 
يقة نشاطها. فعلى سبيل المثال ما حدث في فرنسا حينما أنشأ مستثمر  ستصبح محفزة و مجبرة على تغيير طر

ية عوضا عن كوكاكولا وذلك احتراما لثقافات و (Maca-cola)  تونسي مؤسسة صغيرة للمشروبات الغاز
 ت الفئة المسلمة بفرنسا.ديانا

فكما نلاحظ أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في نشر التنمية المستدامة بالإضافة إلى أن القوى 
 1البيئية تساهم في تبني استراتيجيات تنمية مستدامة.

تختلف المسؤولية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عنها في المؤسسات ال كبيرة و ذلك لاختلاف 
خصائص المسيرين واختلاف الخصوصيات التنظيمية وهذا ما يؤكد اختلاف تطبيقات و ممارسات المسؤولية 

 .2المجتمعية للمؤسسة في الميدان

حيث كان يعتقد أن المسؤولية المجتمعية تخص المؤسسات ال كبيرة ل كن حيث كان يعتقد أن 
أن حجم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعبر  المسؤولية المجتمعية تخص المؤسسات ال كبيرة ل كن اليوم أدرك

عن ورقة رابحة لهذه المؤسسات، ذلك أنها ستكون أكثر مرونة للسير في منعرج التنمية المستدامة و التكيف 

                                                           
، دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري،  تقييم مدى استجابة منظمات الاعمال في الجزائر للمسؤولية الاجتماعيةمقدم وهيبة ،   1

 95، ص  2013/2014ة دكتوراة في علوم التسيير ، جامعة وهران ، رسالة مقدمة لنيل شهاد
ية ، القاهرة ،  أخلاقيات الإدارة في عالم متغيرنجم عبود نجم ،  10 بية للتنمية الادار  126ص:  2015، منشورات المنمنظمة العر
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ية حيث يمكنها أن تولي اهتمام أكثر بعمالها و المساهمة في تأسيس مبادرات اختراعية  مع التغيرات الجذر
 .1وأهدافها و احترام الأطراف ذات المصلحة خلاقة تتلاءم مع بنيتها

وعموما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجني العديد من المزايا في تنميتها من خلال إتباع سير 
 : 2التنمية المستدامة فهناك ثلاثة رهانات أساسية 

، الطاقة المواد الأولية بواسطة تقليص في الحدود الممكنة للتكاليف المرتبطة باستهلاك المياه :رهان اقتصادي -
 العقلنة، كسب زبائن جدد من خلال تطبيقات إنتاجية جديدة في مجالات محددة.

 تحسين شروط العمل، تحفيز العمال.... :رهان اجتماعي وأخلاقي -

لمدني، تحسين صورة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وعلاقاتها مع مختلف الفاعلين في المجتمع ا رهان استراتيجي: -
 كذلك التموقع في السوق و تحسين جودة خدماتها

ية :رابعا:    المسؤولية الاجتماعية والبئية  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر

يين، الأول :   ية التنظيمية  نجد أنها تقوم على مستو من خلال احليل  نحلل عناصر ثقافة المؤسسات الجزائر
يقة التفكير ،   ثم المستوى الثاني : الصريح الذي يجسد ما تقوم به المؤسسة .ضمني الذي يكون طر

يرى رجال الإدارة " أن المستوى الأول يصف الثقافة التنظيمية بأكثر عمق فهي من توضع عليها القيم الجماعية 
والعوامل التثقيفية، هذه القيم نلاحظها مجزأة على كل أفراد المنظمة ، تتكون مع الوقت وفقا للخصوصيات 

 السياسية والمعلوماتية للمؤسسة 

تحليل هذه القيم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبين أسباب هذه السلوك التي تميز ثقافة تساعد على 
اللامسؤولية لأفراد المؤسسة فمسيري المؤسسة العمومية ينمون في نظام تنحصر نشاطاته في قرارات بسيطة تشغيلية 

 ات الاستراتيجية )أي لا مسؤولية أو فشل القرار

                                                           
1 Louis Jacques Filiou et autre, management des PME: De la création à la croissance ,pearson Education, France, P:422. 

ّ ه ، خبابة صهيب ،    2  الملتقى الدولي الثالث:منظات الاعمال والمسؤولية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة الجزائر خبابة عبد الل
 2012فيفري   15و    14الاجتماعية يومي 
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يه  ية توضح الترابط الضيق بين عالم الأعمال ، التجمعات وما تحو فالمسؤولية الاجتماعية  للمؤسسات الجزائر
البيئة ، حيث تشمل القطاع الخاص أي كان فردي أو تشاركي مع مؤسسات القطاع العام وعندما يتعلق 

 حاسم . الأمر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فدور الدولة سيكون

إن تبني المسؤولية الاجتماعية  في هذه المؤسسات يعطيها مناسبة لتحسين أدائها وتأدية دور متميز لتحقيق 
التنمية المستدامة في الوطن ، وهذا بخلق مناصب العمل ، تقليل الفقر ، تحسين نوعية الحياة ، تقليص 

ية ، عقلنة استخدام الموارد.  اللاتوازن للتنمية الجهو

ية في القطاع الخاص لهم فهم إيجابي حول أهمية المسؤولية  وجدير بنا أن نذكر أن رؤساء الشركات الجزائر
 المجتمعية لصحة أعمالهم والمجتمع. وعليه فالمؤسسات :

 .مهتمة نوعا ما بالتساؤلات الاجتماعية 

 ية ، فالعمل الطوعي التقليد ي يجب أن رغم وجود عدد من المؤسسات التي تقوم بأعمال طوعية خير
 يكون أكثر ذكاء أي ذا مردود حتى يدخل في سياسة تنافسية حديثة عادلة.

  إن الأنشطة الاجتماعية غير منسقة وتمثل جزء من الاستراتيجية العامة لذا ستكون محدودة الأبعاد رغم
 .ISOالجهود التي قامت بها بعض المؤسسات خاصة في مجال التقييس والحصول على شهادة 

  الخواص يهتمون فقط بالمخاطر قصيرة أجل.العاملين 

من الملاحظ أن لتبني أبعاد المسؤولية الاجتماعية ضمن اطر ومبادئ اتفاقية باريس بعض المزايا يمكن أن 
 تكون على شكل:

 .تحسين الأداء 
 .تخفيض التكاليف 
 .بائن  الاستجابة لتطلعات الز
 .يقية  تطوير نشاطات جديدة بناء على الفرص التسو
 على ولاء العمال وتحسين العلاقة مع الوسط الخارجي. الحصول 
رغم ذلك فان الاتجاه لتبني هذا المدخل يضل ناقصا فيما يخص قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة       

 )قد يعود ذلك إلى سوء علم أو سوء الفهم(.
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معبر عنه ببعض الأفعال اليومية إلى والتزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بحماية البيئة يبدأ من الوعي ال      
 ،حتى الوصول إلى الاعتماد الثلاثي جودة ،أمان وبيئة.ISO14000الحصول على 

 فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها دمج العنصر البيئي في استراتيجيتها والوصول إلى Boiralوحسب      
ISO14000خلية والخارجية.عبر أربعة أشكال وذلك حسب طبيعة المخاطر الدا 

 :في حالة ضغوط داخلية ضعيفة وضغوط خارجية كبيرة تسعى المؤسسة للحصول  التزام من النوع النسبي
 على ميزة تنافسية أو تحسين صورتها من دون أن يكون المسيرين والعمال مقتنعين بالعملية.

 :ة والصغيرة وتكون البيئة عنصر من ذا طبيعة استراتيجية بالنسبة للمؤسسات المتوسط التزام من النوع الحركي
 مهمة المؤسسة فالالتزام يمكن من التجارب مع الفرص الخارجية والاستجابة لحاجيات التسيير الداخلية.

  :ية التزام من النوع النشط ية مع غياب الضغوط الخارجية تعطى الأولو يمنع من إرادة داخلية قو
 ج عنصر البيئة.للاستجابة للحاجيات الداخلية كأحسن وسيلة لدم 

  :تكون المؤسسة في وضع ساكن في انتظار تغيرات داخلية أو خارجية للتفاعل التزام من النوع التفاعلي
 معها.

وعليه فان عوائق إدماج البيئة في استراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تكون نقص الوسائل      
كس المؤسسات ال كبرى التي تعطي قدرا كبيرا لهذا والإمكانات ،بالإضافة إلى الإعلام والاتصال على ع

تقوم بحملات دعائية كبيرة للإعلان عن نشاطاتها فيما يخص  الجانب، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا
البيئة. ولازال هناك ال كثير من العمل لأجل تمكين هذه الفئة من المؤسسات من إدماج عنصر البيئة في 

 استراتيجيتها.

 تمة:خــــــــاـ

نتيجة للتطورات  التي شهدتها بيئة الأعمال، ومع تغيرات متطلبات وأساسيات النجاح أصبح المسؤولية 
الاجتماعية و البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم أداة يتم من خلالها تقييم فعالية الأداء و كفاءته 

الوضع بحكم خصوصيتها التي تنمي صفة  حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أحد المستفيدين من هذا
المرونة و سرعة التكيف، وباعتبار التوجهات الحديثة التي تركز على تكثيف تواجد المؤسسة نماها ودور ايجابي 
في مختلف عوامل التنمية سواء الرفع من معدلات النمو أو رعاية للجانب الاجتماعي مع تثمين المورد الطبيعي. 

اتفاقية باريس للتغير المناخي لتعزز وتقوي مبادئ واطر المسؤولية الاجتماعية وخاصة في هذا الاطار جاءت 
البيئية منها على وجه  -من خلال ادراج آليات تفعيل و ترسيخ أبعاد المسؤولية الاجتماعية البيئية منها
ية لتحقيق التنمية المستدامة و تفاع -الخصوص  ل و تبني المؤسسات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الجزائر
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الصغيرة والمتوسطة  للآليات المسطرة بتكييف النظم الإنتاجية مع المعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية 
 باريس ،كنظم الإنتاج و الاقتصاد الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة صديقة للبيئة  . 

 وختاما توصي الدراسة بما يلي : 

يات المؤسسات الصغيرة ضرورة تبني أبعاد المسؤولية الا - جتماعية والبيئية  لا سيما المتكاملة منها ضمن أولو
 والمتوسطة 

ية بتبني قوانين اتفاقية باريس الداعية إلى احترام   - ضرورة أن تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر
تكييف تكنولوجيا معايير الإنتاج البيئي في ظل الاقتصاد الأخضر البديل للحفاظ على المناخ من خلال 

 الإنتاج الصديق للبيئة

يعها عبر    - ضرورة تبني و تكييف المعايير المحاسبية البيئية وكذا وضع مدونات أخلاقيات لها  وتوز
الشركات ، وتدريب العاملين فيها على تعزيز قدراتهم الإبداعية بما يساهم في ترسيخ أبعاد المسؤولية 

ي ظل مبادئ وأطر اتفاقية باريس الدولية و ضرورة تكييف المنظومة الاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة ف
ية وفق مبادئها . يعية الجزائر  التشر

 المصادر والمراجع: 

يق و المسؤولية الاجتماعية، البكري،  ثامر ياسر .1 الطبعة الأولى ، دار وائل للطباعة التسو
 .2001والنشر،الأردن،

يقيالحمدي فؤاد محمد حسين،  .2 ة للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا الأبعاد التسو
ية،  المستهلك  2003أطروحة الدكتوراه الجامعة المستنصر

يق والمسؤولية الاجتماعية في منظمات الأعمال حميد الطائي ،  .3 إطار مفاهيمي لأخلاقيات التسو
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أراء الشباب الجامعي حول المسؤولية الاجتماعية دراسة استطلاعية لآراء خالد بن يوسف برقاوي،  .4
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 1429المكرمة: السعوديــــة، 
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 دور وسائل الاتصال الحديثة في انقلاب القيم داخل المجتمعات العربية
 

 ليلى مداني  د.      
  الجزائر -جامعة بومرداس

 ملخص:

إن الثقافة بشكل عام والقيم بشكل خاص التي يتم الترويج لها من خلال أدوات الاتصال المختلفة خاصة      
ي ظل التطور التكنولوجي سواء تعلق الأمر بوسائل الإعلام والاتصال أو حتى خاصة تكنولوجيا التواصل ف

الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية هي ثقافة هجينة، تختلف بشكل كبير عن تلك التي ورثناها عن آبائنا، فقد 
ي، خاصة من خلال المساس بالقيم بدأت ال كثير من الثقافات والقيم الدخيلة تترسخ  داخل المجتمع العرب

المرتبطة بالمعتقدات الدينية والأخلاقية وحتى الأعراف والتقاليد، والتي لا طالما شكلت ركيزة أساسية في 
بناء المجتمعات واستقرارها وحتى استمرارها، لذا لا بد من التفكير بصفة جدية في كيفية الحد من الهوة بين 

جري الترويج لها وإتباعها من طرف فئات واسعة من الشباب العربي، ولعل القيم الأصيلة والقيم التي ي
الخطورة تكمن في ما سيتولد عنها من خلاف وربما عنف وصراع بين الأجيال وحتى داخل المجتمع ككل، 

 فهل تعيش المجتمعات العربية مرحلة أفول للقيم الأصيلة ؟. 

 وسائل الاعلام والاتصال.القيم، الثقافات الهجينة، الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

    The culture and values that are promoted by the various media and communication, especially 
the result of technological development with the emergence of modern media and communication 
technology and social communication through the Internet has produced a hybrid culture and values 
that have nothing to do with society and differ from many of the cultures and values that founded 
the Arab societies, Which are fundamental to the building, stability and continuity of societies. This 
is why important thinking is needed in order to reduce the differences between the inherent values 
and the values of absolute freedom Followed for many categories of Arab youth, and it is important 
that the danger lies in what will result in the decline of values and violence and conflict between the 
generations and even within the society as a whole, does the Arab countries live the decline of basic 
values? 

key words: Values, Hybrids Cultures, Media and Communication 
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 مقدمة:

الهجينة التي بدأت تتشكل قد تصبح هي السائدة ذات يوم في المجتمعات العربية، طبعا  إن القيم والثقافات    
يق  إذا استمرت هذه الاخيرة في الانفتاح السلبي تلبية للرغبات الفردية التي قد تأخذ طابعا عاما عن طر

من المتطلعين  استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي للتعبئة وضم أكبر عدد
ية غير المقيدة(، وبغض النظر عن مدى تطابق تلك المطالب أو اتفاقها مع القيم  لذات المطلب )قيم الحر
الأخلاقية السائد، وتأتي تلبية تلك المطالب من الدول استجابة لظروف داخلية أو حتى ضغوط خارجية تمر 

بيع ال عربي التي اجتاحت المنطقة، والتي أوضحت مدى بها البلدان العربية، خاصة منذ ما يعرف بموجة الر
ية الواضحة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعليه ارتأينا ضمن  هشاشة الأنظمة العربية، وغياب الرؤ

 هذه الورقة البحثية معالجة إشكالية مفادها:

ساهمت وسائل الاتصال  هل تتجه الثقافات والقيم الأصيلة في المجتمعات العربية نحو الانقراض؟ وكيف  
 الحديثة في انتشار الثقافة والقيم الهجينة )الدخيلة( عن المجتمعات العربية؟ 

وفي إطار معالجتنا لهذه الإشكالية ارتأينا القيام بعملية مسح انطلاقا من ملاحظة منظومة القيم الأصيلة     
الانتقاء )القيم الأصيلة( سلوكيا ضمن كإطار مرجعي، والخوض في أسباب انحراف الشباب العربي عن معيار 

الثقافات التي وفرتها وسائل الاتصال الحديثة، بحيث نتطلع ضمن هذه الورقة البحثية إلى إمكانية التعرض إلى 
 العناصر التالية:

أسباب انجراف الشباب العربي وراء القيم الدخيلة )الإفلاس الأخلاقي والفقر العاطفي وثقافة الإسراف   -
 تهلاك(.والاس

 دور وسائل الاتصال الحديثة في تسهيل انتشار القيم الهجينة )الدخيلة( في المجتمعات العربية. -

 أهمية القيم الأصيلة كإطار مرجعي لاستقرار وبقاء المجتمعات العربية،  ومستقبل هذه الأخيرة .  -

ر المباشر على حياة الفرد من خلال إن التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم سابقا لم يكن له ذلك الأث    
إحداث انقلاب في أسلوب حياته، كما يحدث اليوم في ظل التطور التكنولوجي الذي شهدته جميع مجالات 
الحياة، خاصة في مجال الإعلام والاتصال وكذا من خلال توسع وتعدد مواقع التواصل الاجتماعي، وان 

يا من خلال حقيقة تسهيله للوصول إلى  كان هذا التطور التكنولوجي يوحي بال كثير من الايجابية ظاهر
ية ومنها الديمقراطية إلى جانب التسلية والترفيه  ية وبالتالي تعزيز الحر المعلومات والتعبير عن الرأي بكل حر
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لق عليه وحتى توفير برامج التعليم المجانية...وغيرها من الجوانب والأمور الايجابية التي يقدمها هذا التطور أو ما أط
 Technological "مارشال ماكلوهان" منذ أكثر من أربعين سنة تسمية الحتمية التكنولوجية

Determinism"1 إلا أنه عند التعمق في الأمر نجد أن الثقافة التي ولدها هذا التطور التكنولوجي سواء تعلق ،
صل الاجتماعي عبر الشبكة الأمر بوسائل الإعلام والاتصال، أو حتى خاصة من خلال تكنولوجيا التوا

العنكبوتية والتي يزداد استخدامها، وفي ذات الوقت تأثيرها يوما بعد يوم، خاصة في الجانب الثقافي والأخلاقي 
والقيمي، فهي في حقيقة الأمر تعطي في محصلتها النهائية ثقافة هجينة، فقد أوضحت ال كثير من الدراسات أن 

لوسائل كمصدر للقيم والأخلاق مما يجعل تأثيرها لا تقل قوته المرجعية عن "الأجيال الناشئة تنظر إلى هذه ا
يقة تفكيرنا وعملنا والتي 2الأسرة أو المؤسسة التعليمية وربما حتى الدينية أحيانا" ، من خلال تأثيرها على طر

اصة من تختلف بشكل كبير عن تلك التي ورثناها عن أبائنا، فقد أدى ذلك التطور الذي بدى ايجابيا خ
خلال تسهيل حياة الفرد، إلا أنه على النقيض منها في الجهة المقابلة من خلال الانعكاسات السلبية التي أدى 
إلى ترسيخها، كالثقافات والقيم الدخيلة من جهة، وتكوين ثقافة هجينة خاصة من خلال المساس بالقيم 

لحساب ثقافة الاستهلاك والتفاهة، التي ستؤدي المرتبطة بالمعتقدات الدينية والأخلاقية إلى جانب التنميط 
حتما إلى تفكك المجتمع وانهياره باعتبار أن ذلك المجال الافتراضي الذي يوفر كل شيء بسهولة قد افقد 

 الأشياء قيمتها وخاصة العلاقات الاجتماعية.

العاطفي وثقافة  أسباب انجراف الشباب العربي وراء القيم الدخيلة )الإفلاس الأخلاقي والفقرأولا: 
 الإسراف والاستهلاك(.

يا أو وضعيا، وتلك القيم التي        يعتبر الدين أغنى مصدر للقيم لدى مختلف شعوب العالم سواء كان سماو
رسخها الدين عبر الزمن لطالما شكلت الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ضمن الحدود الأخلاقية التي يضعها، إلا 

جي في عصرنا الحالي دفع الأفراد في العالم ككل إلى البحث عن سبل للتحرر من تلك أن التطور التكنولو
الحدود الأخلاقية التي اعتبرها قيود لحريته، وبالمثل كان حال الشعوب العربية خاصة فئة الشباب "فالتحرر 

يعتبر الجنس والمخدرات هما أوضح الط رق لتهشيم الشخصي والتحرر الاجتماعي يسيران جنبا إلى جنب، و
، لدرجة أن هناك ال كثير من 3سطوة الروابط مع الدولة والآباء والجيران والقانون والتقاليد والأعراف المتبعة"

أنماط السلوك التي كانت تعتبر سلوكات شاذة أو لا أخلاقية أو منحرفة أو حتى غير مقبولة، أصبحت اليوم 
في المجتمع العربي، كطرق اللباس للذكور والإناث ممارسات علنية سواء كفعل أو قول أو سلوك اعتيادي 

                                                           
يةعلام وضبط المجتمعصناعة الواقع الإمحمد علي فرح،  - 1  .216،) ]د.م.ن[، مركز نماء للبحوث والدراسات]د.س.ن[(، ص3، دراسات فكر
ياض: مركز البيان للدراسات والبحوث، كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفاتهندسة الجمهور أحمد فهمي،  -2  .20(، ص2014، )الر

باوم،  - 3 بز يك هو  .582(، ص2011، تر: فايز الصياغ، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، جيزعصر التطرفات القرن العشرون الوإر
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وطرق الكلام والسلوك ومطالب المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء ومطالب التحرر من كل شيء 
والمخدرات والإجهاض...وغيرها من مظاهر الانحراف، والتي تشكل في مجملها ذلك الجانب السلبي من تأثير 

عوب العربية،  وخاصة  فئة الشباب العربي الذي يتميز بقابليته للاستلاب أكثر من التكنولوجيا الرقمية على الش
أي شعوب أخرى، نتيجة الأوضاع التي مر بها سواء تلك التي خلفها الاستعمار أو حتى ما جاء بعدها من 

 بصفة عامة(.أوضاع لم تعط ال كثير من الايجابيات التي تدفع نحو تقدم وتطور تلك الدول)دول العالم الثالث 

إن الدول العربية المنبهرة بما وصلت إليه الدول المتقدمة جعلت ذلك ال كم الهائل من التطور الذي وصلت      
إليه يجتاح المجتمعات العربية في مظهره لا جوهره ليهدد بذلك هويتها الهشة، طبعا من المؤسف القول أنه 

ة للمهاجرين العرب نحو الدول الأوربية مثلا وتأثر أبنائهم خلال القرون الماضية كانت الإشكالية تطرح بالنسب
بالوسط والتنشئة الأوربية، بحكم تعلمهم في المدارس الأوربية، ل كن اليوم أصبح الإشكال يطرح بالنسبة 

بما أكثر من أبناء المهاجرين، وعليه يمكن أن نحدد مظاهر ذلك التأثر وأسبا به لأبنائنا المتأثرين بمظاهر التقدم لر
، هذه المجالات 1ضمن المصطلحات التالية: "الإفلاس الأخلاقي والفقر العاطفي وثقافة الإسراف والاستهلاك"

إنسانية للفرد في العصر الحالي،  والأمر راجع إلى التغير -الثلاث التي تعطي في محصلتها النهائية الطبيعة اللا
كفاءة الفرد في المجتمع، طبعا سابقا كان الدين والفكر الذي تشهده المعايير التي يتم الاعتماد عليها لقياس 

ية عند مختلف أفراد المجتمع بغض النظر عن المستوى العلمي أو الاجتماعي، أما اليوم فالمعيار  يحظيان بالأولو
الذي يعرف اتساعا هو المادة )ما يمل كه الفرد( كمقياس لدى أفراد المجتمع في تصنيف الفرد، وهذا ما يظهر 

ياتنا الاجتماعية التي تعرف تسارعا كبيرا إلى جانب معارفنا الال كترونية، وكل ذلك تلبية لتزايد متطلباتنا في ح
 المادية على حساب الجانب الروحي والقيمي والأخلاقي.

: والذي يرجع أساسا إلى انهيار سلم القيم التقليدية نتيجة انهيار الأصول الاجتماعية الإفلاس الأخلاقي -1
كمرجعية أو كقاعدة أساسية لتكوين الفرد "إذ تعيش القيم المتطلعة إلى الوراء والقيم المتطلعة إلى  والدينية

الأمام جنبا إلى جنب، ويدور بين هذه وتلك صراع فكري عنيف تزداد حدته بقدر تشبث القديم بآخر 
انت في تطور مستمر، إلا أن ، فالأخلاق وان ك2معاقله، والجديد حسب تأكيده لذاته وإثباته لجدارته بالبقاء"

الإيمان أو المعتقد من خلال الدين والذي عادة ما يؤكد على تلك الأخلاق الثابتة التي لا يمكن أن تتغير بتغير 
المكان والزمان، وحتى في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، إلا أن هذه الأخيرة أي الأخلاق أصبحت محل 

نولوجي خاصة من خلال وسائل الإعلام والاتصال أدى حسب ال كثير شك كقيم ثابتة إذ أن التطور التك
                                                           

(، 2011، تر: ليلى عبد الرازق، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، ثقافة الاستهلاك: الاستهلاك والحضارة، والسعي وراء السعادةروجر روزنبلات،  - 1
 .9ص

يا،  - 2 ية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، والثقافة،)آراء نقدية في مشكلات الفكر فؤاد زكر  .98(، ص2004الاسكندر
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( إلى "هدم الإنسان واستلابه من S. Lipotveskiولبوتفسكي ) ) Cazaneuvمن الباحثين أمثال كازانوف )
ية متماسكة للإنسان المعاصر تجعله على مسافة وهمية من مشكلاته وتدفع به نحو التراجع  خلال منع تكون هو

، فالتطور التكنولوجي ألغي كل الحدود الجغرافية وحتى الأخلاقية، 1لى موقع الإحساس باللامسؤلية"العقلي إ
أين لا رقابة ولا قانون يمكنه أن يضبط سلوك الفرد في المجتمع، وهو ما يؤدي تدريجيا إلى إلغاء ارتباط الفرد 

ية والقيمية والأخلاقية، وحتى روابط الانتماء ا ية ومعتقدات بكل الأنساق الفكر لمكاني والوطني من هو
وأعراف، والأمر لا يتعلق فقط بوسائل الإعلام التقليدية التي أهملت الجانب التربوي وانحصر تركيزها على 
الجوانب الأكثر إثارة وجلبا للمشاهدين كالتلفاز والراديو، حتى بالنسبة للأطفال أين لم تعد تراعي شركات 

حتى المحلية في الدول العربية مثلا الجانب التربوي والأخلاقي حتى في أفلام الإنتاج الإعلامي العالمية و
يرها للصراع بين الخير والشر، إذ تقدم تلك  الكارتون والتي أصبحت تأخذ خاصة الطابع العنيف في إطار تصو

يقة عنيفة جدا مليئة بالإثارة دون مراعاة لتأثيرها على تكوين وسلوك  الأطفال الذ ين سيألفون الصورة بطر
العنف والتوحش، لنستيقظ ربما ذات يوم ونتساءل ما الذي جعل العالم أكثر عنفا في الوقت الذي ساهمنا 
نحن في إيجاده وبناءه على تلك الصورة دون وعي أو إدراك لمخاطر ذلك، وهو ما يميز للأسف الإعلام 

ية فهي تنبع بمجملها من العادة أو الطبع...لذا لا  الحديث ف "الفضيلة الأخلاقية خلافا للفضيلة العقلية أو الفكر
يعد ما تعلمناه منذ الصغر من هذه المجموعة من العادات الأخلاقية أو تلك أمرا عاديا بل على العكس يعتبر 

، في تحديد سلوكاتنا مستقبلا، فإذا كان العنف الذي نعود عليه أبناءنا )أو أجيال 2أمرا مهما بل بالغ الأهمية"
 صوتا وصورة في إطار الصراع بين الخير والشر لا يمكننا إلغاءه بسهولة ذات يوم.كاملة( 

: الذي يعتبر نتاج للثقافة التي يتم صنعها والترويج لها من خلال تشتت الأشياء والقيم، الفقر العاطفي -2
عادة ما يؤدي  خاصة من خلال الانحلال الذي مس النواة الأساسية لتكوين الفرد العائلة، فالانحلال العائلي

ية وهي نتيجة ضعف العلاقات العاطفية والتي ينتج عنها عدم الاستقرار  "إلى اضطرابات مرضية تصيب الهو
بية تنعدم فيها نماذج معينة تساعد الطفل على التكون مما يؤدي إلى  العاطفي، كما يعود هذا الأخير إلى وجود تر

ية الفردية...ولعل الخط ورة تكمن حينما يتحول الانحلال العائلي إلى ظاهرة اجتماعية اضطرابات في كينونة الهو
ية تصبح ذات طابع اجتماعي تتسم بالعموم، وتظهر في  عامة لأسباب اقتصادية وثقافية، مما يجعل أزمة الهو

، حيث أصبح المزاج العام 3شكل معاناة ذاتية وجودية تنبع عنها ممارسات عنيفة كالاحتجاجات والإرهاب"
و مزيج من المراهقة والهمجية التي تفشت كالوباء في كل أرجاء العالم، والسبب أزمة العائلة نتيجة والسائد ه

                                                           
يةميكشيللي، األ كس  - 1  .143(، ص 1993، تر: علي وطفة، )دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعية، لهو
ياما،  - 2 اب الامام، )قطر: منتدى العلاقات العربية ، تر: معين الايمام ومجالثقة الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصاديفرنسيس فوكو

 76(، ص2015والدولية، 
 .139-138ال كس ميكشيللي، مرجع سابق، ص ص  - 3
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تغير المعايير العامة التي تحكم السلوك الجنسي والمشاركة والإنجاب من خلال ارتفاع معدلات الطلاق والجريمة 
يادة الأنانية واللامبالاة واللامسؤولية، فالقوانين الم تسامحة قد يسرت ارتكاب الأعمال الممنوعة والعنف وز

يادة حدتها وانتشارها خاصة في وسط الشباب العربي، حيث  وساعدت التغطية الإعلانية لهذه القضايا في ز
"أصبح مجرد عدم السير مع الموضة التي )هي في الأصل( تفرض على المجتمع والتي )مع الأسف( يظن أنه هو 

أنتج  فقرا عاطفي، والمشكلة لا تكمن فقط في صناعة الثقافة من خلال ، مما 1الذي فرضها أصبح جهلا"
الثقافة الدخيلة، بل في طبيعتها وفي كيفية ترسيخها وسهولة الوصول إليها من خلال تكنولوجيا الإعلام 
 والاتصال والتواصل "فبالإضافة إلى كونها تخدع الناس بل )الأدهى والأمر( أنها تعرض هذا الخداع على أنه

، طبعا ليس هذا هو السبب الوحيد )أي وسائل الإعلام والاتصال(، ول كنه يتقاطع 2ضرب من التنوير"
ويتوطد مع الأسباب الأخرى التي ترتبط بمختلف المؤسسات التقليدية التي تخلت نوعا ما عن دورها خاصة أنه 

ية، سواء تعلق الأمر بالأسرة أو كان لها دور في الحفاظ على الفرد ضمن ما يمكن أن نطلق عليه بالعاطفة ال سو
المدرسة أو حتى المؤسسة الدينية، والسبب هو تلاشي الروابط التقليدية التي تعتبر هي أساس المجتمع الحقيقي 
إلى الروابط الافتراضية التي تضمنها شبكات التواصل الاجتماعي، و"هذا ما سيجعل أمم عظيمة تبدد كل 

ضميرها ووجدانها من آداب السلوك المتحضر...والإشكال يتمثل هنا في  رصيدها من الشرف وكل ما احتواه
عدم إمكانية تحديد مدى نمو وانتشار هذه البلطجية الثقافية ومدى ترهل القيم الأخلاقية...وأخيرا هذا 

، فكل شيء يتجه نحو التجريد بما في 3التضخم التقني الذي لا شك في انه المسؤول عن ذلك إلى حد كبير"
 العواطف والأحاسيس والمشاعر اتجاه أقرب الناس إلينا )العائلة(. ذلك
: يمكن توضيح ذلك ببساطة من خلال انقلاب المقولة المشهورة لديكارت ثقافة الإسراف والاستهلاك -3

والتي كانت تنطبق على إنسان ذلك العصر هي "أنا أفكر...فأنا موجود"، أما اليوم فما  ينطبق على هذا الإنسان 
أنا أستهلك ...فأنا موجود، والمؤكد أن الفرد سينال الاهتمام الذي يحسب أنه يريده من المجتمع ومن هو "

المصنع ومن التجار على قدر استهلاكه، فكلما زاد استهلاكك أثبت وجودك أكثر فأكثر ...فالاستهلاك هو 
يأتي بالسعادة" ية و ما يعني أن السلعة هي ذات أهمية ، وهو 4الضامن لشعوك بالبقاء...فالاستهلاك يساوي الحر

بغض النظر عن درجة منفعتها نتيجة الرغبة المتزايدة للحصول على الحاجات بشكل متزايد، وهو ما أطلق عليه 
علماء الاجتماع ب  "الفتشية السلعية" ضمن ما تعنيه من استبدال المنفعة التي تقدمها السلعة بمجرد امتلاك السلعة 

                                                           
 .120، مرجع سابق، صمحمد علي فرح - 1
 .121، صنفس المرجع - 2
(، ص 2012بي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، تر: صديق محمد جوهر، )أبوظ ديناميكية اللعب في الحضارات والثقافات الإنسانية، يوهان كوستينغا،  - 3

 .549-548ص
 .123-122، مرجع سابق، ص صمحمد علي فرح - 4
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ية في حياة الإنسان ذاتها، وهو ما يعني ت حكم السلعة في الإنسان بدل العكس، وتصبح السلعة ذات قيمة محور
تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي ...إلى كونها غاية في حد ذاتها ...)بل أكثر من ذلك فكل 

يله إلى شيء مادي( كالفكر والفن وحتى الإنسان باعتباره مجرد رق م أو سلعة وهو شيء غير مادي قد تم تحو
، وهذا كله نتاج "لتغلغل الشكل السلعي الذي يعيد تشكيل أبعاد الحياة الاجتماعية 1ما يعني نزع الإنسانية منه"

المستثناة حتى ذلك الحين من منطقه إلى حد تصبح معه الذاتية نفسها سلعة تشترى وتباع في السوق بوصفها 
وغيرها من المصطلحات الأخلاقية التي لا تحمل في جوهرها  2"جمالا أو نظافة أو إخلاصا أو استقلالا ذاتيا

من الأخلاق والفضيلة شيئا، وبين هذا وذاك فإن قرار الفرد هو الذي يمكن أن يودي إلى ممارسة متوازنة 
ايجابية للنزعة الاستهلاكية من خلال الاتزان بين القوى المتضاربة وأن لا يعمل بشكل إلزامي أو بإدمان حتى 

، فإدارة الذات على نحو 3أن تعبر خيارات الفرد أو استخدامه للأشياء عن ذاته العميقة أو عن باطنه" يمكن
يات هو ما يجب أن يكون عليه الفرد والمجتمع بشكل عام.  متوازن بين الماديات والمعنو

الب الفرد في وفي ظل هذا الإفلاس الأخلاقي والفقر العاطفي وثقافة الاستهلاك والتفاهة تتزايد مط     
المجتمع العربي بتمرده على التقاليد نتيجة تأثره بما وصل إليه الغرب من تحرر )المجتمع الاستهلاكي( من جهة، 
يض ذلك بإزالة كل ما يعترض حريته الفردية دون  ية الشاملة مما يدفعه إلى البحث عن تعو ونتيجة أزمة الهو

ر عن الأضرار التي قد تنعكس على المجتمع ككل من أي وعي أو إدراك لما سينجر عن ذلك، وبغض النظ
خلال تعميمها، فوجود ممارسات أو سلوكات أصبح مسموح بها اليوم في المجتمع العربي ليس لتحولها من 
ممارسة لا أخلاقية إلى أخلاقية بل لاتساع ممارستها، ومن المؤسف القول اليوم أن ال كثير من المفاهيم قد 

يجة الممارسات التي لم تعد تعكس فحواها ومن بينها  "مفاهيم التقدم والإنسانية أفرغت من مضامينها نت
يديولوجية للهيمنة الغربية على العالم" ، 4والعقلانية التي أفرغت من مضامينها وذلك لأنها أصبحت أدوات إ

التواصل،  وضمن كل هذا تلعب وسائل الإعلام والاتصال الحديثة دورا بارزا فيما يعرف بالاستعمار عبر
ير الذي أعد من طرف كلية دبي للإدارة  خاصة أن الفئة الأكثر تواصلا هي فئة الشباب حيث أشار التقر

% خاصة الفيسبوك هم 70أن "مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تصل إلى  2011الحكومية سنة 
ية بين  ما يتلقاه من الشبكة العنكبوتية، ، وهو ما يجعل هذا الجيل الناشئ رهن 5سنة" 29و 15الفئة العمر

                                                           
 .129-127نفس المرجع، ص ص - 1
يغمونت باوملن،  - 2  .86ص(، 2016تر: سعد البازعي وبثينة الابراهيم، )أبو ظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ، الأخلاق في عصر الحداثة السائلةز
 .22ص، روجر روزنبلات، مرجع سابق - 3
 . 144، مرجع سابق، صال كس ميكشيللي - 4

5 -Arabe Social Media Report, vol1,n2, Dbai, 2011,p12.in:  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/dsg/unpan050860.pdf 
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خاصة في ظل "العلاقة الجد معقدة والتي تربط الشباب العربي بالسمعي البصري وتكنولوجيا الإعلام، 
، التي قد يصبح 1بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأثيرها على تطور هذه الدول

 ياة سوى مظهرها.مصيرها رهن شباب لا يفقه من جوهر الح

 .دور وسائل الاتصال الحديثة في تسهيل انتشار القيم الهجينة )الدخيلة( في المجتمعات العربية ثانيا: 

من المؤسف القول أن وسائل الاتصال الحديثة تتمتع بكونها في ذات الوقت وسائل اقتصادية ربحية لا     
قافية، كما أن مثقفي الإعلام ألئك الذين "يطفون حدود لها، وفي ذات الوقت وسائل سياسية واجتماعية وث

يعتبرون أنفسهم أنهم يقومون بأعمال مقاومة" ، طبعا ليس كل الإعلاميين، لأن هناك 2حول مآسي العالم و
من يخاطر بحياته لنقل الحقائق، إلا أن هناك من يفعل العكس، فالتغطية الإعلامية الفعالة من خلال الصور 

ما، كما قد تغطي حدثا بارزا ككارثة طبيعية فتصورها مأساة في هذا البلد وفضيحة في قد تجعل الضحية مجر
بلد آخر، بحيث تحضى الأولى بالتعاطف والتضامن ويجعل من الثانية خطئ من الدولة أو حتى غضب من 

يظهر كل ذلك التأثير الذي عادة ما يتأرجح بين الحقيقة الواقعية أ و الحقيقة التي الطبيعة والذي لا مفر منه، و
 يتم ترسيخها من خلال التأثير ال كبير لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتواصل والتي تظهر فيما يلي: 

إن وسائل الاتصال الحديثة تقدم خدمة عامة للجميع دون استثناء ودون قيود جغرافية أو زمنية أو قيمية،  -
 ثر من ذلك الإشاعة والرذيلة.فمثلما تنشر الحقائق والفضيلة تقدم بذات ال كم أو أك

إن وسائل الاتصال الحديثة ذات طبيعة سياسية قد تحمل توجها معينا سزاء كانت هيئات خاصة أو عاما  -
مثلا المؤسسات الإعلامية الممولة من طرف الحكومات والتي تتواجد خاصة في دول العالم الثالث والدول 

 العربية بشكل خاص.

يثة هي وسائل ربحية بغض النظر عما تقدمه ومدى تأثيره في قيم المجتمع ففي كثير إن وسائل الاتصال الحد -
من الأحيان تقوم هذه الوسائل بتقديم ال كثير من المواد التي تهدد قيم المجتمع خاصة فئة الأطفال فهي وسائل 

هذا الإطار يقول ربحية بالدرجة الأولى وهدفها ليس خدمة الجمهور بقدر ما يرتبط بتحقيق الأرباح، وضمن 
يادة أرباحه"Milton Friedmanملتون فردمان   .3" إن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة لأي مشروع هي ز

                                                           
1-Marwan M.Kraidy,Youth Media and Culture in the Arab World, pennsylvania: Penn  Libraries, 2008, p348. 

 .209( ص2015، تر: نبيل عجان، بيروت: )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صنع العدو أو كيف تقتل بضمير مرتاحبيار كونيسا،  - 2
يع، (، تر: رباب العايبأدبيات الإعلام )ديونتولوجيا الإعلامجان كلود برترند،  - 3 (،  2008،  )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز

 .36ص
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يتم الاعتماد في هذه النقطة على درجة  - إن وسائل الاتصال الحديثة صانعة لتوجه معين أو حتى قيم معينة، و
 ار بغض النظر عن الحقائق.الإقناع والإثارة والتغطية الإعلامية الواسعة الانتش

إن وسائل الاتصال الحديثة توفر سرعة الاتصال مع قلة التكلفة خاصة الانترنت، بالإضافة إلى سهولة  -
وتوفر وتحديث المعلومات، فهي تعرض كل شيء بتكرار وتنوع وبشكل دائم،  1الاستخدام وتعدد اللغات

 مع، بحيث تساهم في تشكل إدراك الفرد لواقعه.وهذه المميزات كلها تزيد من درجة تأثيرها في المجت

إن وسائل الاتصال الحديثة تتميز بالتحرر من كل القيود من السلطة إلى الأخلاق إلى القيم والمعتقدات  - 
يعة جدا ضمن محيط مفتوح وضمن هذا الإطار منها ما هي رسائل مغلوطة أو  الدينية، فهي تحمل رسائل سر

رذائل وسواء كان يراد بها الخير أو الشر ...إلخ. فأيا كان شكل وسيلة الاتصال أو صحيحة سواء تحمل قيم أو 
المعلومة فإن الدافع الحقيقي مرتبط بعنصرين أساسيين وهما: الممول من جهة والفرد بما يتصوره من جهة 

 ثانية، وكلاهما يحتمل الصواب والخطأ في مدى تطابق ما يقدمه مع الواقع.

تصال الحديثة أصبح لها دور كبير جدا من خلال وجودها كجبهة تصنع أو تعطي صورة عن إن وسائل الا    
الواقع، إلا أن الإشكال هو في مدى توافقها مع معتقداتنا وقيمنا، "فلا يستبعد أن تحدد وسائل الإعلام 

ر ما يجب عليهم أن النظام اليومي للمجتمع، فهي لا تستطيع أن تملي على الناس موضوعا يفكرون به، ول كنها تقر
، فالمنتجات الإعلامية التي تنتجها خاصة الدول ال كبرى هي الأكثر 2يفكروا به وما لا يجب أن يفكروا به"

% من 2رواجا وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة، إذ تشير الدراسات إلى أن هذه الأخيرة "لا تسمح إلا إلى 
% 50كثير من الدول العربية التي تبث وسائل إعلامها على الأقل ، وهو ما لا نجده في ال 3البرامج المستوردة"

من البرامج المستوردة، في ظل قلة الإنتاج المحلي خاصة  برامج الأطفال والأفلام والمسلسلات...إلخ، نهيك 
عن تراجع دور كل المؤسسات بدأ بالنواة الأساسية للمجتمع الأسرة إلى جانب المدرسة وحتى المجتمع ككل، 

ا "فمن قبيل الظلم والعجز عن فهم الأمور أن يعيب الجيل الأقدم على الجيل الأحدث أمورا لا يمكن أن لذ
، لهذا 4يكون الجيل الأحدث قد اختارها بنفسه، بل لا بد أنه تلقاها على هذا النحو ممن في يده مقاليد أموره"

دورها هي التي تساهم في دفع الطفل أو  فإهمال التنشئة الجيدة للطفل نتيجة تخلي المؤسسات التقليدية عن
حتى المراهق أو الشباب إلى البحث عن بديل، وعادة هذا البديل هو السيئ كاستخدام وسائل الاتصال 
يقة سيئة باعتبارها الأكثر إتاحة وسهولة بالنسبة له، والتي لا حدود أمام استخدامها، والدليل  والتواصل بطر

                                                           
براهيم إسماعيل،  - 1  . 227(، ص2014، )قطر: وزارة الفنون والثقافة والفنون والتراث، الإعلام المعاصر وسائله مهاراته تأثيراته أخلاقياتهإ
 39، مرجع سابق، ص جان كلود برترند - 2
 .103، صنفس المرجع - 3
يا، مرجع سابق، ص  - 4  .72فؤاد زكر
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يادة ال كبيرة في استخدام ا يات التي لا يمكن الز لانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها من الضرور
 الاستغناء عنها.  

والنتيجة النهائية لكل هذا هي أن صورة المجتمع كما نعرفه سوف تتلاشى كليا "بانتهاء الجيل الذي شهد      
لحقيقية هي التي كانت تربط أفراده، المجتمع الحقيقي الذي كانت المعرفة أهم سيماته والفكر قوامه والعلاقات ا

سواء على مستوى العائلات أو الصداقة ...وغيرها من الروابط الاجتماعية الحقيقية...إلا أنه للأسف المجتمع 
اليوم هو مجتمع افتراضي لا روابط بين أفراده سوى تلك التي أنشأتها الشبكات الاجتماعية الافتراضية،...هذا 

ي فقدت فيه كل المشاعر التي كانت تنتجها الروابط المنبثقة عن المفاهيم الراقية التي لا المجتمع الافتراضي الذ
، لذا فكل وسائل الإعلام سواء 1يعرفها أبناء هذا المجتمع الافتراضي، كالأبوة والأمومة والأخوة والصداقة

عها بعيدا عن القيم والأخلاق التقليدية أو الحديثة تشترك في جعلك أنت أيها الفرد مستهلك أو زبون تروج لسل
التي لا طالما أثبتت ال كثير من الدراسات أنها أساس تقدم وتطور المجتمعات، خاصة الدول التي تعرف تقدما 
ملحوظا والتي كانت تصنف كدول من العالم الثالث كدول جنوب شرق آسيا إلى جانب الدول المتطورة التي 

يا الجنوبية.حافظت على مكانتها كالصين واليابان وكو  ر

 أهمية القيم الأصيلة كإطار مرجعي لاستقرار وبقاء المجتمعات العربية، ومستقبل هذه الأخيرة: ثالثا:

يتفق الجميع على وجود مجموعة من القيم المشتركة كالحق في الحياة والعدالة والمساواة كقيم عالمية إلى جانب       
ات تختلف في النظر إلى هذه القيم لان لكل ثقافة خصوصياتها، قيم أخرى ترتبط بخصوصية كل ثقافة، فالثقاف

وتعتبر القيم بهذا المعنى "القوة الدافعة وراء مجمل الحركة الاجتماعية، وتنصرف عبرها ومن أجلها طاقة المجتمع 
ية، وصورة المجتمع عن ذاته وفهمه لن يات، إذ أنها معالم التطلعات الجمعية تحت الشعور فسه في أعمق المستو

ية التبعية ولا الحداثة أصبحتا 2ولنهجه في الحياة" "، وهو ما يجعلها المحرك الأساسي للمجتمع نحو الأمام، فلا نظر
قادرتين على تفسير أسباب تقدم أو تخلف المجتمعات، لذا فإن كل الدراسات الحالية تتجه نحو التأكيد على 

ية هي امتداد لما "دور القيم والاتجاهات الثقافية كعوامل من شأنها أ ن تسير أو تعيق التقدم...وهذه الرؤ
خلص إليه "أل كسيس دي توكفيل" من خلال أن النظام السياسي الأمريكي قد نجح نتيجة توفر ثقافة ملائمة 

، وهو ما يجعلنا نتساءل هل تملك الدول العربية ثقافة تتلاءم مع ما تستورده من أنظمة 3مع الديمقراطية"
صادية؟  لما لم تستطع هذه الدول أن تنتج أنظمة تتوافق وثقافتها في الوقت الذي استطاعت سياسية وحتى اقت

                                                           
 .240-239محمد علي فرح، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .15(، ص2009، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2، تر: شوقي جلال، طالثقافات وقيم التقدملورانس إ. هاريزون و صموائيل .ب. هنغتنتون،  - 2
 .32نفس المرجع، ص - 3
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يا؟ وهو ما يجعل الإشكال المتعلق بتخلف الدول العربية  ليس في تغيير  دول إسلامية أخرى القيام بذلك كماليز
استيرادها مع القيم التي تسود  الثقافة الإسلامية وما تحمله من قيم، بقدر ما يرتبط بتكيف الأنظمة التي يتم

يعصرنه  المجتمع، أو إيجاد أنظمة أصيلة تتوافق مع قيمنا "فل كي يبقى التقليد حيا يحتاج لمن يحميه وينقيه و
يبرزه محليا أو وطنيا، وإلا سيبقى فضفاضا ومبهما في كثير من الأحيان أو حتى موضع شك كبير"  1وينظمه و

الأخلاق والقيم كمعطى عام يحتويها أهمية الثقافة في بناء رأس المال  وبلا جدوى، فالتجارب تثبت أهمية
البشري الذي يمكن الاعتماد علية، وليس ببعيد المعجزة اليابانية وحتى الألمانية التي يتفق الجميع على أن سبب 

 2ثقافة اليابانية"هذه المعجزة هو "أن الأداء الياباني بني على ظاهرة رأس المال البشري الذي حددته وصاغته ال
وهو ما لا تنتبه له الأنظمة وحتى الشعوب العربية التي أرهقها الإحباط ومشاغل الحياة الصعبة التي تعاني منها 

 الأغلبية الساحقة.

لا بد من الإشارة إلى أن مسألة التخلي عن الثقافات الأصيلة لحساب الثقافات الهجينة هي ظاهرة عامة       
ية هو أن "الإطار الحضاري الآخذ لا تمس فقط المجت معات العربية، ولعل الخطر الأساسي الذي يتهدد البشر

في التطور لا يتألف من حداثة نقية بالمفهوم المعياري، فبدلا من امتلاك العلم والاقتصاد والديمقراطية في 
ية وثقافية ما، أو حتى قد اخ تلطت بمصالح صياغة نقية، نجدها قد امتزجت بصفات مصالح منطقة لغو

، وهو ما يجعل من انتشار الثقافة الغربية كمرجعية للتقدم 3الاقتصاد القومي أو بمصالح مشروعات محددة"
يع للهيمنة والاستلاب الحضاري، لأن "الذهنية التي  والتحضر لدى ال كثير من الشعوب العربية مرتبطة بمشار

، فهل هذا يعني 4شكل الدعامة الأساسية لخلق التغيير"تتشكل لدى الأفراد هي التي تحدد خياراتهم، وبالتالي ت
 ضرورة تغيير الثقافة بما تحمله من قيم وفقا لمتطلبات العصر هذا الأخير الذي يرى زغمونت باومان 

Zygmunt Bauman :أن "مجتمع الحداثة السائلة  الأخلاق في عصر الحداثة السائلةفي كتابه بعنوان
يادة في للمستهل كين أدى إلى تدمير و اضح لنظام الضبط المعياري...نتيجة الفائض في الإمكانيات بدلا من الز

، أي وجود ضوابط للمجتمع في جميع جوانبه، أما اليوم فتلك الضوابط لم 5الموانع، كما كان الحال في الماضي
ما تبقى من تتطور بنفس ال كم الذي تطورت به احتياجات الفرد المتزايدة، بل تزداد مطالب الفرد لإلغاء 

 حدود وقيود وضوابط.

                                                           
 .52ابق، ص، مرجع سجان كلود برترند - 1
 .66لورانس إ. هاريزون و صموائيل هنغتنتون، مرجع سابق، ص - 2
 .257( ص2010، تر: عبد الحميد مرزوق، )القاهرة: المركو القومي للترجمة، الأخلاق السياسة في عصر العولمةأوتفريد هوفة،  - 3
 .486لورانس إ. هاريزون و صموائيل .ب. هنغتنتون، مرجع سابق، ص - 4
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ية كل إنسان وفرض التزامات على        ية والمسؤولية توأمان...من خلال ضرورة وجود حدود لحر "إن الحر
كل فرد، واشتقاق هذه القواعد من مجموعة المبادئ الأخلاقية التي يتبناها أي مخلوق بشري...وان كانت 

فاظ على الجنس البشري أي مصير كوكب الأرض، فلا بد لهذا هناك إنسانية يتفق عليها الجميع، هي الح
يمانهم الديني، فهم مهددون كما لم يهددوا من  يديولوجيتهم ودرجة إ الاهتمام أن يحركهم جميعا مهما كانت إ

، والسبب هو غياب المسؤولية الذاتية من خلال الانحطاط الذي 1قبل فقد اكتشفوا العدو انه أنفسهم بالذات
وه طرق التواصل سواء تلك التقليدية أو حتى الحديثة من خلال الفساد الذي طال حتى وسائل تتوجه نح

الاتصال كالترويج لكل ما هو سيئ، فلا بد لوسائل الإعلام ولكل فرد متفاعل ضمن مواقع التواصل 
لما وأكثر الاجتماعي أن يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من خلال جعل الآخرين أكثر ع

ية ومن عقلانيته وان تحافظ على ثقافة الماضي وتساهم بتفتيح أشكال ثقافية  حضارة وان ترفع من سويته المعنو
، وأن يدفع هذا الانفتاح نحو الأفضل للمجتمع البشري ككل، ولعل الإشكال الأساسي اليوم في 2جديدة"

تبين حدود سلوك الفرد التي يمكن اعتبارها مقبولة المجتمع العربي انه لم تعد هناك معايير أو مقاييس واضحة 
ية والتحرر ودعاة التطرف  ضمن تلك الأطر أو مرفوضة، فقد اختلطت الأمور ببعضها البعض بين دعاة الحر
بيع العربي أين تحول  والتعصب، وضاع المعتدلون بين هذا وذاك إلى جانب الفوضى التي أحدثتها ما عرف بالر

يف أو أسوء من ذلك إلى نكبة دفعت الشعوب ثمنها ولا تزال تدفع إلى في بعض الدول من ربي ع إلى خر
يا وليبيا، وهو ما يؤكد  "أن التهديد الذي يواجه الإنسان لا يأتي في المقام الأول من آلات  يومنا هذا كسور

، أي 3في جوهره" وأجهزة التقنية ذات الإمكانيات المميتة، إن التهديد الفعلي ظل دوما هو ما يبتلي الإنسان
قيمه وأخلاقه، وعليه لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه القيم باتجاه خدمة أهداف التقدم والتحضر 

يز التقدم أو في إعاقته" من جهة، وكذا ضرورة  4من خلال "تحديد القيم التي تؤثر إيجابا وسلبا سواء في تعز
لعوامل الأكثر تأثيرا في تغيير تلك القيم، وكيف يمكن للحكومات معرفة طبيعة التغير الذي يمس القيم وما هي ا

وحتى الباحثين والنخب التقليل من التأثير السلبي لتلك العوامل والتي يأتي على رأسها وسائل الإعلام 
يق الذي  والاتصال وتعميم تكنولوجيا التواصل الاجتماعي وهل تدفع بالاتجاه الايجابي أو السلبي؟ ما هو الطر

 جب على الدول العربية أن تسل كه؟ ي

من المؤسف القول أن دول العالم الثالث بشكل عام والدول العربية بشكل خاص تأخذ كل ما هو      
مستورد من أنظمتها السياسية وحتى الاقتصادية واليوم حتى الاجتماعية والتعليمية والثقافية، فعند القيام 

                                                           
 .40، مرجع سابق، صجان كلود برترند - 1
 .92، مرجع سابق، صجان كلود برترند - 2
ياما،  - 3   13(، ص2006، تر ايهاب عبد الرحيم محمد، )أبوضبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  مستقبلنا بعد البشريفرنسيس فوكو
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ن من تقدم تكنولوجي وتقني وما وصل إليه العملاق النائم الصين إلى بمقارنة بسيطة بين ما وصل إليه اليابا
ية من تطور في ال كثير من المجالات نجد انه ما هو إلا نتاج للقيم التي ترتكز عليها هذه  جانب النمور الآسياو
 الشعوب والأمم في تطلعها نحو الأفضل مع حفاظها على أصالة نموذجها القيمي بكل ما يحمله من عادات

وتقاليد)القيم ال كنفوشيوسية التي تؤكد على حب العمل والانجاز والتعليم وال كفاءة والادخار والمستقبل( 
وهذا ما يترجم " الحقيقة القديمة التي تقول أن هناك تأثير لما هو معنوي فيما هو مادي وهو ما يعرف حديثا 

لا يعني أنها مقاومة للتطوير أو رافضة  ، فتمسك الشعوب بقيمهاCultural Capital "1برأس المال الثقافي
ير نتيجة وجود توافق بين الثقافة  للتغير، ول كن أخذ ما يتناسب وخصوصية ثقافتها وقيمها كمحرك نحو التطو
والقيم والمبادئ التي يؤمن بها الفرد والواقع الذي يعيشه هو الذي يدفعها نحو التقدم، بحيث كلما اتجه الفرد 

لدرجة التعصب كلما ازداد انغلاقا وتحجرا ورفضا لكل تغيير بغض النظر عن ايجابيته،  إلى الغلو في القيم
والعكس كلما ازداد تخلي الفرد عن القيم الأخلاقية التي لا بد له من الارتكاز عليها متجها نحو البحث عن 

ية والتحرر م ير بمفهومه كمظهر وازدادت مطالب الحر ن كل القيود اقتداء التحرر والغلو في البحث عن التطو
بالأخر، كلما تفشت أشكال ومظاهر العبث والرذيلة والتفاهة، وفي كلا الحالتين سيكون الفرد بعيدا كل البعد 
عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه ولا مجال للتطور والتقدم، كذلك الذي يتطلع من قاع البئر فلا يرى إلا جزءا 

التطلع لأن انغلاقه ضمن حدود المبادئ التي رسخها لا تسمح له  ضئيلا من السماء فالأول يرى بعدم ضرورة
بالتطلع، والثاني يرى في ذلك الجزء كل شيء دون أن يدرك أن ما تظهر عليه السماء ما هو إلا واجهة قد لا 
تشكل من حقيقة الوضع شيء، وضمن هذا الإطار يدور في الدوائر الأكاديمية الأمريكية البحث في إطار 

ية لاستبطان الواقع أو النظر إلى باطن الواقع والتي ترتكز على القيم والمواقف الثقافية وتأتي فكري يت مثل في نظر
ية الاعتمادية ية لتملأ الآن بالتدريج الفراغ التفسيري المتخلف عن انهيار نظر  Dependencyهذه النظر

Theory"2 تشتملان على تداخل معقد بين ، ومن خلال ذلك تم التوصل إلى أن كل من "الثقافة والتقدم
السبب والنتيجة ول كن الثقافة لها قوة فاعلة يمكن إثباتها...وببساطة يمكن أن نلحظها من خلال الانجاز 

، وهذا 3الاقتصادي للأقليات العرقية في ال كثير من الدول كالصينيين في كل من تايلاند وأندونسيا والفلبين"
من  21وج لها السياسيون ووسائل الإعلام الغربي خاصة مع بداية القرنما يجعل تلك المقولة التي لطالما ر

خلال أن ما يصلح لنا يصلح لكل العالم مجرد خطاب عاطفي لفوقية لا حدود لها ولا مجال لتطبيقها على 
 أرض الواقع خاصة الواقع العربي.

                                                           
ية التي تحرك الشركات العالميةمركز الدراسات والترجمة،  - 1  26،]د.م.ن[، ]د.د.ن[،  ]د.س.ن[، صأدمغة من ذهب الفرق السر
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ية مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ويمكن أن نحصر بصفة عامة طبيعة الثقافة التي ستطبع البلدان العرب      
الرقابة وضرورة التوعية والانفتاح الايجابي، بأخذ كل ما يتفق مع خصوصيات وقيم المجتمع ورفض كل ما 

 :"يشكل اغتراب الإنسان عن إنسانيته وخصوصية ثقافته والتي تبدو من خلال الجوانب التالية

ية الدفينة والعميقة واحتياجاته الإنسانية لدرجة يمكن أن يصل فقدان الإنسان العلاقة مع المشاعر الإنسان -
ية الوالدين والأجداد والعائلة  إلى إلغاء دور العائلة البيولوجية، حيث "تختفي وتنكر معطيات الحياة العصر

 .1والعرق والدين..."

 لمحيطة به.إحساس الفرد بالعجز وشعوره بأنه غير قادر على التأثير في المواقف الاجتماعية ا -

الإحساس بالعزلة وانفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد، وهو ما يتوافق مع ما قاله ذات يوم  بنيامين باربر  -
Benjamin Barber "2إنك إذا تجاوزت المحلي فإنك ستصل إلى لا مكان. 

ية وغياب المعنى" - لقيم التي رسخها الدين لدرجة غياب أي ارتباط بركائز قيمية فحتى ا 3الإحساس باللامعيار
منذ قرون لم يعد إنسان اليوم يأخذها بمحمل الجد، وهنا يصدق ذلك التعبير الذي أطلقه عالم الأخلاقيات 

ية "ليون كاس  " على عكس الإنسان الذي يقهر المرض أو العبودية، البشر الذين يتم Leon Kassالحيو
ية...هم ليسوا مدركين لتجر ية بل إنهم وهو الأسوأ لم تجريدهم من صفاتهم البشر دهم من صفاتهم البشر

 .4يكونوا ليكترثوا لو علموا بذلك، والواقع أنهم عبيد يشعرون بسعادة الرقيّق"

إن مستقبل الدول العربية اليوم وفي ظل ازدراء القيم الذي تروج له وسائل الاتصال الحديثة من جهة   -
 مل أساسية:والذي يجد بيئة حاضنة له نتيجة توفر ثلاث عوا

يرتبط العامل الأول بطبيعة الأنظمة العربية التي تتخبط ضمن مؤسسات وقوانين غير ناضجة إلى جانب  أولا:
كونها مكونة "من نخب تابعين من الباحثين والإعلاميين والمثقفين يعملون بوعي أو بدونه كآلات لمفاهيم وقيم 

ية تغاير النمط الحضاري العربي، وتعمل في اتج اه بوصلة العقل الغربي وتحقيق أهدافه، وهذا ما يعني أن حضار
، وهو ما لا يتوافق مع متطلبات المجتمع ولا متطلبات التقدم، ولا 5الاستعمار ما زال موجودا داخل العقول"

                                                           
بنز - 1  .179(، ص 2005، تر: عاطف عبد الحميد، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، الإحساس بالعولمة التعاون الدولي في مأزق، برونس رو
 .179نفس المرجع، ص  - 2
 .138-137ص ص ، محمد علي فرح، مرجع سابق - 3
ياما،  - 4  .16ص، ، مرجع سابقمستقبلنا بعد البشريفرنسيس فوكو
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يقها إلى الانحلال التام، خاصة في ظل ما يعرف اليوم بالاستعمار  حتى متطلبات البيئة الثقافية التي هي في طر
 ر التواصل.عب

بيع العربي وتأثيرها على طرفي المعادلة من حكام بما يمثلونه من مؤسسات  ثانيا: يرتبط العامل الثاني بثورات الر
ونظام، والمحكومين من خلال درجة تأثرهم بما يحدث وحدث في هذه الدول في ظل حالة الإحباط التام، 

مجالس التعاون لم تحقق نتائج واضحة والنزاعات الحدودية  "فالجامعة العربية منحطة والتنسيق العربي مجمد وصيغ
، نهيك 1تستغرق النخب الحاكمة، كما أن نماذج التنمية السائدة تسير على النمط الغربي وهي أقرب إلى التبعية"

يا وليبيا التي تتخبط في العنف، إلى جانب الأزمات  عن الإرهاب والتفكك الذي حل بكل من العراق وسور
فجر بين الحين والأخر بين الدول العربية، أما الجيل الحالي فيعاني الضياع بين هويتين غير مكتملتين، إلا التي تت

 نسبة قليلة منه التي تدرك واقع ما يحدث.

يرتبط العامل الثالث بالشعوب العربية التي وجدت نفسها في استجابة سلبية اتجاه كل ما تتلقاه من البيئتين  ثالثا:
الخارجية، خاصة في ظل ما أتاحته وسائل الاتصال والتواصل من إمكانية الاطلاع على كل ما هو الداخلية و

أفضل وأسوء في ذات الوقت، وعدم إمكانية الوثوق في البديل الأفضل كخيار أول للشباب العربي، خاصة 
انت الحد الفاصل بين نتيجة الانقلاب القيمي من جهة، وزوال كل الحدود والأطر الأخلاقية التي لا طالما ك

 ما هو جيد وسيئ.

وهنا لا يسعني سوى أن أتمنى أن تصل الشعوب وحتى الحكومات العربية إلى إدراك أنها تسير في الاتجاه     
 الخطأ، وهنا أرى أن ما يجب القيام به هو ما قدمه "برنارد لويس" من خلال ضرورة طرح أحد السؤالين:" 

 بناه؟ الأول: ما الخطأ الذي ارتك -

 الثاني: من فعل هذا بنا ؟  -

يات        وهنا حسبه أيضا أن الإجابة عن السؤالين ستقودنا إلى ما يلي: فأما السؤال الثاني فهو يقودنا إلى نظر
ومن أين نبدأ،  2المؤامرة والمشاعر العظيمة قرينة الاضطهاد، أما السؤال الأول فهو كيف نصحح الوضع"

بتصحيح السياسات المحلية في دولنا العربية، والتي يمكن من خلالها تعزيز بعض  ومن المهم أن نبدأ فعلا
المعايير ورفض معاير أخرى لا تتوافق مع تقاليد وثقافة وقيم هذه الدول، وهنا يمكن أن نجد مخرجا للتعارض 

المخاطر المادية والأعباء بين القيم، فلا وجود لثقافة عالمية متماسكة، فمنذ التحول الحديث للعالم أدرك الباحثون 
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ية، حيث أن هذه الصورة القاتمة  ية الضرور الروحية التي تتهدد المجتمعات التي تخلت عن القواعد المعيار
للوضع العام والأوضاع في الدول العربية تبين لنا أن هناك كسوفا للفكر التنويري في العالم العربي  بشكل عام، 

الأخلاق والعودة إلى حقيقة سماحة الدين الإسلامي بكل ما يحمله من  وهو ما يستدعي ضرورة إحياء أصالة
يق التعليم، على خلاف الفرضية  ية عن طر قيم وفضائل واخلاق، من خلال ضرورات الثورة الفكر
والافتراض الذي أوجدته وسائل الاتصال الحديثة والتي تلغي بشكل مستمر كل القيود الأخلاقية والقواعد 

ع،  بالإضافة إلى السوق الاستهلاكية التي  تجرد كل الأشياء من قيمتها بما في ذلك العلاقات المنظمة للمجتم
ية والاجتماعية والانسانية بشكل عام.  الأسر

 خاتمة:

إن ما يحدث في عالم اليوم يشبه إلى حد كبير ما أطلق عليه "زغمونت باومان" بالانعزال الثاني باعتبار أن      
ث قبل أكثر من قرن ونصف، حينما ولدت الرأسمالية الحديثة وانطلقت التجارة الخالية الانعزال الأول حد

من  أي هم أخلاقي أو قيود قانونية، والجاهزة للخضوع فقط لقانون السلوك الخاص بالتجارة وحدها، وقد 
تد ذلك أدى ذلك إلى تقدم مدهش في الإمكانيات الصناعية ونمو رأس المال، إلا أنه في ذات الوقت ار

يات المعيشة، ليؤكد أن  يق مذهل بين مستو الخروج عن الحدود ليتسبب في ال كثير من البؤس والفقر وفي تفر
يين، فلا يمكن  كارل ماركس صدق في وصفه للداعين إلى مجتمع أكثر إنصافا ومساواة وعدالة أنهم طوباو

يقاف تقدم الرأسمالية على خط سيرها والعودة إلى نقطة البدء، فلا فرصة للعدالة والمساواة للتجذر في الواقع  إ
الاجتماعي الذي نحن عليه اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للانعزال الثاني الذي بدأ من العولمة، فالتراجع عن 
ية لم يعد مطروحا  عولمة الاعتماد الإنساني على المدى العالمي الذي أوجدته التقنية والمناشط الاقتصادية والبشر

حتمالات ولن تنفع العودة )إن لم نقل لا يمكن(، والسؤال ليس كيف يمكن إعادة نهر التاريخ، في أقوى الا
، وهو 1ول كن كيف يمكن ال كفاح ضد تلوثه بالبؤس الإنساني وكيف يمكن توجيه تدفقه لما يحمله من فوائد"

اللازمة من جهة  ذات السؤال الذي نطرحه بالنسبة للمجتمعات العربية من خلال ضرورة اتخاذ الإجراءات
للحفاظ على القيم الأصيلة، وفي ذات الوقت استيعاب كل ما هو ايجابي من خلال كل القيم التي يحملاه 

 التطور القادم من الغرب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

 الاهتمام بالتعليم والتكوين الجيد كبداية، والبحث العلمي كأساس لمستقبل أفضل فالتطور الاجتماعي -
 والثقافي هو الذي يحدد مصيرنا.

                                                           
يغمونت باومان، مرجع سابق، ص ص - 1  .106-105ز
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تحيد وتحين وسائل الإعلام والاتصال سواء التقليدية أو الحديثة ضمن أطر أخلاقية يكون ضمنها احترام  -
 للمبادئ والقيم الأخلاقية التي تنظم سلوك المجتمع.

ديثة كأحد ضرورة وجود توعية فعالة وإدراك لخطورة الأضرار التي يمكن أن تسببها وسائل الاتصال الح -
 العوامل الأساسية في تراجع القيم الأصيلة.

ضرورة إدراك الصعوبات والمخاطر التي قد تواجهها الدول العربية نتيجة ازدياد هوة التواصل بين الأجيال  -
 في ظل الهوة الثقافية والقيمية التي تتشكل.

الاستهلاك والتفاهة والبعد عن  ضرورات الإصلاح الداخلي بما يتوافق وقيمنا وديننا والابتعاد عن ثقافة -
الدين وتفعيل دور المجتمع المدني، فالأجيال القادمة إذا بقيت الأوضاع تسير على نفس المنحى تعطينا 

 أجيالا مشوهة لا تقدر قيمة الأشياء.
ية الاتصال والتواصل ضمن التكنولوجيا المتاحة. -  ضرورة إيجاد السبل اللازمة لتنظيم حر
ية لأطفالنا باعتبار أن هؤلاء سيمثلون جيلا  أفكاره  التأكيد على أهمية - الأسرة ودورها في التربية السو

 سيصنع مستقبل هذه الدول ذات يوم.
إيجاد سبل واستراتيجيات للتقليل من البطالة في البلاد العربية، وبالتالي التقليل من الآفات الاجتماعية  -

 وخلق رأس مال بشري كفئ.
 :قائمة المراجع
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 لاجتماعيةالقيم الدينية للطرق الصوفية والتنشئة ا
ية التجانية بعين ماضي بالأغواط  دراسة ميدانية لعلاقة الآباء بالأبناء في الزاو

 
 خديجة طوبال أ.               تواتي خضرون د.  
 الجزائر –جامعة مستغانم     الجزائر  –جامعة الاغواط  

 
 ملخص الدراسة:

صوف من خ          حام فضاء الت نا اقت مدى في هذه الدراسة حاول ما  يب عن  لال البحث والتعمق والتنق
تأثير القيم الدينية ممثلة في قيم الولاء والالتزام في ترسيخ تنشئة دينية اجتماعية لدى أبناء مريدي بعض الطرق 
يقة التيجانية لأنها تحمل الخصوصية  يقة صوفية من ولاية الأغواط هي الطر الصوفية، لهذا سلطنا الضوء على طر

ية. أي ية الجزائر قيم الدين لى ال سا ع ني أسا قة المب ي ته الطر في ها بوي  نب التر لى الجا ضوء ع سليط ال نا ت ضا حاول
يدين.  ناء المر سليمة لأب سات  سلوكيات وممار في  تنعكس  ية  شئة اجتماع سيخ تن لى تر لك ع ثر ذ سلامية وأ الإ

فيظ ناءهم بتح بع اب لى تت يدين ع باء المر حرص الآ لأمر  ية ا في بد نا  شد انتباه لذي  لاق وا قرآن والاخ هم ال
تي  قة ال ي منهج الطر لال  من خ لك  ضح ذ ية، ويت بت الوطن لى الثوا ظة ع ضا للمحاف لك أي عدت ذ سلامية وت الا
بذلت جهودا مقدره في تنمية الجانب الروحي للفرد المسلم والاهتمام بالجانب المعنوي الذي هو الأهم في حياة 

نا من هذه الدراسة تسليط الضوءالانسان،  تأثر  إن غايت ية وما مدى  قة التيجان ي بوي في الطر على الجانب التر
ية  بو نا التر في منظومت له  لك ك يف ذ نا توظ يف يمكن عن ك يا  حث ثان لى الب نب وإ هذا الجا ية ب سر التيجان الأ

 واستثماره .
Summary of the study: 

In This study, we tried to break into the mystical space through research, depth and exploration of 
the extent of the influence of religious values represented in the values of loyalty and commitment 
to the establishment of social religious formation among the children of Meridi some Sufi methods, 
so we highlighted the Sufi method of Laghouat. The algerian. We also tried to shed light on the 
educational aspect of this method, which is based mainly on Islamic religious values and its impact 
on the consolidation of social upbringing reflected in the behaviors and practices of the children of 
the righteous. Which has attracted Our attention in the beginning of the matter keen parents to 
follow their children by memorizing the Coran and Islamic ethics, and also to preserve the national 
constants, and this is evidenced by the method of the way, That has made efforts in the development 
of the spiritual side of the Muslim individual and attention to the moral aspect, which is the Most 
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important in human life, Our aim of this study is to shed light on the educational aspect of the 
Tidjani method and the extent to which the Tidjani families were affected by this aspect and to 

research secondly how we can employ all of this in Our educational system and its investment. 
 

 تقديم:
رة بالاهتمام من حيث ثبوتها عبر الزمان تعتبر ظاهرة الطرق الصوفية من الظواهر الاجتماعية الجدي       

ية بكثافة بهدف استكشاف محتواها التركيبي        والمكان فحول موضوعها اشتغلت مدارس العلوم الاستعمار
والعقائدي، لتعرف قدرا لا باس به من المداخلات في المناقشة العلمية حول ظهور عدة طوائف وجماعات 

يقتها الخاصة في التفكير والتعبير، وتنظيم شؤونها وبانتشار هذه الطرق وفرق إسلامية ولكل منها منهجيته ا وطر
الصوفية كان على أصحابها أن يقيموا مكانا خاصا لتثبت أفكارهم الصوفية لتقدم مختلف فئات المجتمع وكان 

ية وهو معرف بالمغرب العربي وبالر  باط أو المكان المخصص لهذه الطرق الصوفية محددا بحيز يدعى بالزاو
الخنقاة في المشرق العربي، بها نظام خاص وبرنامج يسير شؤونها فكانت بمثابة مراكز التعليم حيث فتحت أبوابها 

 لطلاب العلم والمعرفة وأنفقت عليهم. 
لة الخلافات بين مختلف         وإذا ما نظرنا من الناحية الاجتماعية فنجد أن الطرق الصوفية عملت على إزا

ياف الأضرحةفئات المجتم  ع وفك النزاع بين العشائر والقبائل وإزالة الفوارق، وبذلك كثرت في المدن والأر
لذي  شيخ ا بذلك ال كون  باء، لي ساكين والغر جزة والم يواء الع كإ يا  تؤدي دورا اجتماع تي  باب ال يا والق والزوا

ل لأفراد، وا بين ا حاكم  سؤول وال بة الم هو بمثا صوفية  قة ال ي ثل الطر ترأس أو يم ضايا ي يع الق في جم صل  ذي يف
 والخلافات الاجتماعية .  

منهم من يرى أنها مجتمع مغلق مبني         تاريخ هذه الطرق الصوفية، ف ولقد تناولت ال كثير من الدراسات 
ية  على عصبية دينية قبلية ومنهم من يرى أنها فئة تشبه الجماعة الضاغطة، تستند على الدين لتحقيق أهداف دنيو

عا في السيا بؤرا للمفاسد ومنب فات و بدع والخرا ها في زواياها أوكارا لل من يرى أن ية، ومنهم  صالح الدين سة والم
للعادات السيئة التي تشد الفرد إلى الوراء، وفي المقابل هناك من يرى أن هذه الطرق الصوفية مركزا للإشعاع 

لدين الروحي والعلمي  ومنبعا للهداية والفضيلة والأخلاق والقيم النبي ية جديدة ل لة، وهناك من يرى بأنها رؤ
صوفية  طرق ال هذه ال ياة، إن  في الح ية  سنة المحمد لى ال عودة إ لدعوة، وال سلام وا عاليم الإ سيخ ت لى تر هدف إ ت

ية والتجانية ... الخ. ية والرحمانية والشاذلية والهبر  ظهرت في مختلف مناطق الجزائر منها القادر
في مو          لأخيرة  هذه ا طرق و هذه ال جاني،  سالم الت بن  مد  شيح أح يد ال لى  هرت ع تي ظ ستنا ال ضوع درا

ية ومن الجهاد إلى الإيواء وأيضا كان  باط إلى الزاو ية التي تطورت عبر الزمن فمن الر الصوفية كان مقرها الزاو
بية النشء على الأخلاق السلامية، وتع بية والتعليم وذلك بتحفيظ القران وتر دت ذلك أيضا لها نصيب في التر
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بالمحافظة على الثوابت الوطنية وكذا لها أدوار أخرى مثل الوظيفة الاقتصادية المتمثلة في جمع الزكاة والصدقات 
ما  هذا  سبيل   عابري ال يعبرها  تامى و شردين والي ساكين والم قراء والم يواء الف بإ قوم  تاجين، وت لى المح ها ع وتوزع

ية التجانية التي عمل عل مائها أيضا على غرس القيم الدينية والأخلاق الحميدة والآداب الإسلامية نلمسه في الزاو
يقة التي بذلت جهودا مقدرة في تنمية  يقة، ويتضح ذلك من خلال منهج الطر الفاضلة في نفوس مريدي الطر

خلاقي الجانب الروحي للفرد المسلم والاهتمام بالجانب المعنوي الذي هو الأهم في حياة الإنسان، والجانب الأ
يعلو على المادية الحسية ويتطلع إلى الجانب المضيء في بنائه الشخصي وهو الروحي، ومن  وضبط سلوكهم، و
ني  ية المب قة التجان ي في الطر بوي  نب التر هو الجا نب و هذا الجا لى  ضوء ع سليط ال سنحاول ت حث  هذا الب لال  خ

ية للموضوع من أساسا على القيم الدينية الإسلامية، وما مدى تأثر الأسر التجان ية بهذا الجانب وللمعالجة النظر
ستجواب  سيتم ا ين  ضي. أ عين ما ية  ية ببلد ية التجان لى الزاو سة ع سقاط الدرا نا إ سيولوجية، ارتأي ية السو الناح
يق الاستمارة بالمقابلة ثم نتطرق إلى تحليل الفرضيتين اللتان  يقة التجانية عن طر عينة من الآباء المريدين في الطر

تا في  طرح ها  صل علي تي سنتح تائج ال تتم هذه الدراسة بالن صائية، وأخيرا نخ جداول الإح يل ال ثم تحل ية  في البدا
 التحقيق الميداني .

 إشكالية الدراسة: -أولا 
في          شأتها  صوفية ون صول ال هم أ لة لف باحثين محاو بل ال من ق صوفية  طرق ال ضوع ال مام بمو بر الاهت يعت

تاريخ من اجل التحليل السوسيولوجي، والفهم المعمق لمعرفة أثرها على المجتمع بصفة الإسلام وتطورها عبر ال
عامة وعلى الأفراد بصفة خاصة، فلا تزال الطرق الصوفية تحتل مكانة هامة في التراث الإسلامي على الرغم 

ع ماء ال مؤرخين والعل سات ال لى درا جع إ قديم ير طرق  هذه ال مام ب ها والاهت عددها وتفرع سلمين من ت رب والم
تازا في كتابه القيّم  نا فصلا مم كالطوسي والكلاباذي والقريشي وغيرهم، أما عن ابن خلدون فنجده قد عقد ل

يعة الحادثة في الملة، يقة هؤلاء القوم لم تزل  "المقدمة" سماه علم التصوف هذا العلم من العلوم الشر وأصله أن طر
يقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتاب عين ومن بعدهم طر

ّ ه تعالى   .والانقطاع إلى الل
يقة         كما برزت الزوايا الصوفية وأصبحت مركزا للذكر وتلاوة الأحزاب وقراءة الأوراد فأصبحت لكل طر

ية يجتمع فيها مريدون، وكثيرا ما تتصل الطرق الصوفية بمفهوم التنشئة ال تي يكتسب من خلالها الفرد القيم زاو
الدينية والروحية، فهي تساعد أيضا على التزود بالأخلاق الفاضلة والتمسك بالدين وتقوم أساسا على الاهتمام 

بالاعتماد على منطلقات هذا الفكر الديني ومسلماته  به ليصبح موجها حقيقيا في تعامل الأفراد مع واقعهم،
با إن الصوفيين ليسوا بحاجة إلى نشر حبهم القلبي ول كنهم ومبادئه، فقد قال أحد المست شرقين الأوائل في أور

يقتهم في آسيا الوسطى وفي  يستخدمون أدواتهم الروحية في علاقاتهم وبناءا على ذلك كسبوا أعداد هائلة لطر
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با. من هذه الطرق الصوفية التجانية التي اشتهر ت بكثرة زواياها اندونيسيا وجنوب شرق آسيا وتركيا وحتى أور
يقة على إعطائها  يقية الإسلامية، فمن بين هذه القيم التي تصهر هذه الطر في العديد من البلدان العربية والإفر

باء والمساكين والضيوف وإطعامهم، يواء الغر وتلاوة القرآن  وإقامة الصلاة الخمس، الحظ الأوفر، وهي إ
وذكر لآراء التجانية وأخيرا تعليم النشء اللغة العربية وعلوم الدين  وإقامة احتفالات المولد وليلة القدر، ال كريم،

يقة هو الجانب الأخلاقي في الإسلام، فإن الالتزام به أشق على النفس  المختلفة فالتصوف في منهج هذه الطر
يض النفس على الأخلاق الفاضلة، يستدعي  من الالتزام بسائر تعاليم الإسلام الأخرى، مجاهدة باعتبار أن ترو

يرين عن  يلقنوه لأتباعها ، وهذا سر عزوف ال كث قة و ي يه شيوخ هذه الطر أهوائها وشهواتها هذا ما يشدد عل
سال كين  عض ال ثر ب صوف وتع يق الت سلوك طر عن  يرين  عزوف ال كث سر  هذا  ها ، و يق لأتباع سلوك طر

يقة.  للطر
يقة صوفية في حقيقتها وجوهرها ومن          يقة التجانية طر بوي وذلك من تصميم الإسلام إن الطر هجها التر

ماء  يه عل يدها بالفضائل الإسلامية، هذا ما عمل عل ها الخلقية وتزو لنفس وتطهيرها من رذائل تستهدف تزكية ا
يقة التجانية، من هذه  يقة التجانية على غرس القيم والأخلاق والآداب الفاضلة في نفوس مريدي الطر الطر

يقة الصوفية وما تقدمه من منهج تربوي النقطة نجد أنه قد تبلورت لدي نا تساؤلات كثيرة تدور حول هذه الطر
ديني لأتباعها وكيف أن هؤلاء الأتباع ينقلون ما نهلوه من قيم دينية لتنشئة أبنائهم، من خلال ذلك ارتأينا 

 طرح الإشكالية التالية :
نائهم و شئون أب ية ين قة التجان ي مون للطر يدون المنت باء المر من هل الآ ها  تي يتلقون ية ال بو ية والتر قيم الدين فق ال

يقة ؟  الطر
                                                     وتتفرع  من هذه الإشكالية بعض التساؤلات الجزئية التالية : 

يقة في تنشئة أبناء الأسر المنتمين إليها؟ -  ما طبيعة الدور الذي تؤديه هذه الطر
يقة التجانية ؟هل توجد أسالي - ية معينة تعتمدها الطر بو  ب تر
يقة التجانية في ترسيخ قيم أخلاقية لأبنائهم ويتحدثون معهم عن نهي الإسلام  - هل يعمل الآباء المنتمين للطر

 وأوامره في أوقات كثيرة حتى ترسخ في ذهنهم ؟
يقة التجانية القيم الدينية التي تلقاها من علماء ال - يقة ومنهجها التربوي في تنشئة أبناءه؟هل ينقل مريد الطر  طر

 الفرضيات :ثانيا: 
من أهم المرتكزات البحث الصياغة الفرضيات ، لذا يقوم الباحث بربط الأسباب بالمسببات وهذه           

تحتاج جهدا من الباحث إضافة إلى الوقت اللزام لذلك، لهذا ووفقا للأهداف المتوخات من المحاولة ال كشف 
 تأثير القيم الدينية للطرق الصوفية على التنشئة الاجتماعية نحاول صياغة فرضية عامة مفادها عن مدى 



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

111 

 الفرضية العامة:
يقة. بية أبنائهم وفق المنهج الديني التربوي للطر يقة التجانية إلى تر  يسعى الآباء المنتمون للطر

 الفرضيات الجزئية:
يقة التج -1  انية زاد نقلة للقيم الدينية لأبنائهكلما زاد التزام الأب المريد في الطر
يقة التجانية زاد نقله للقيم الدينية لأبنائه -2  كلما زاد ولاء الأب المريد لمرجعيات الطر

 أهداف الدراسة :ثالثا: 
ته          قع فهو يستمد معلوما لذي ينطلق من الوا لي ا منهج الوصفي التحلي تتطلب طبيعة الإشكالية استعمال ال

 رة وهو يصفها من واقع الظاه
 الهدف منه هو محاولة الإجابة عن الأسئلة الواردة في الإشكالية وهي:

من  -1 ها  شئة وتحليل ية التن هم عمل في ف بالتعمق  لك  ية وذ ية التجان في الزاو ناء  باء بالأب قة الآ لى علا قوف ع الو
 مجال .الجانب السوسيو ديني، لإضافة مساهمة ولو بسيطة إلى المساهمات التي قدمت في هذا ال

ية  -2 ية عن الطرق الصوفية، عن نشأتها وتطورها وانتشارها وعن تأسيسها والمراحل التاريخ حة تاريخ إعطاء لم
 التي مرت بها.

الوقوف على مدى تأثر أبناء مريدي الطرق الصوفية بالقيم الدينية التي يتلقاها آباؤهم، أمام العولمة التي هي  -3
تبعية في الأفكار وفرض قيم أجنبية على الثقافة والدين الإسلامي اخطر مظاهر التبشير وهي غزو اقتصادي و

بية الأبناء.  وتر
ايضاح الرسالة الطرق الصوفية في الحفاظ على دورها التعليمي التثقيفي والحفاظ على كيانها كتراث ثقافي  -4

 ومحلي متميز ومستقر
 تحديد المفاهيم:رابعا: 

صوف: - حد الت ية و شير في رسالة الق صي  قد أح جل ل صف الر لى و ها ع فا ركزت أغلب ي سين تعر من خم ثر  ها أك
 1 الصوفي وسلوكياته حتى تكاد تتخلص في القول بأن التصوف هو الأخلاق.

تب  كادت ك قد  ضاه، ول يث ير من ح ضاه و ما ير ّ ه ب لى الل جه إ صدق التو هو  صوف  بة إن الت بن عجي قول ا كما ي
ّ ه   2. سبحان وتعالىالتصوف تجمع على أنه صدق التوجه المشروط برضا الل

يقة الصوفية : -  هي منهاج كل واحد من الأولياء واوراده  هي التي يلقنها إلى تلاميذه. الطر
ّ ه من قطع المنازل والترقي في المقامات. يقة أيضا المختصة بالسال كين إلى الل  هي السيرة والطر

                                                           

  .77، ص2002، 12لوم الاجتماعية، قسنطينة، مطبعة البعث، العدد، مجلة الأمير عبد القادر لعحول حقيقة التصوفساعد خميسي ،  - 1
 . 33، ص1999، دار النشر غير موجودة، ال كويت، الطبعة الأولى ،، الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنةالسيد يوسف هاشم الرفاعي - 2
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ق فة الح ها سبيل معر صوفية بأن قة ال ي مان سعيد النورسي  الطر بديع الز عرف  ي بر و ها ع ية ونيل ية والقرآن ائق الإيمان
 1 السير والسلو الروحاني، بخطوات القلب وصولا إلى حالة وجدانية وذوقية بما يشبه الشهود.

ية : - ية كما يقول الدجاني المركز التعليمي للقبيلة ففيها المدرسة القرآنية، التي يتلقى فيها اطفال القبيلة الزاو الزاو
 2 فيه الصلوات  وتلقى الدروس التي يحضرها أفراد القبيلة. العلم، والمسجد الذي تقوم

ية، وهي ذات نظام  ية على أنها مدرسة كبرى، تقع عادة في المناطق غير الحضار أما أحمد بن نعمان فيحدد الزاو
قوف  لاك مو من أم مول  ضيات... وت يا لوم والر في الع بادئ  عض الم ية وب ية ودين ها دروسا لغو قى في داخلي، يتل

 3 من طرف بعض الصالحين. عليها
يقة:  - يقة منهاج يسل كه أتباع شيخ معين وهو نظام دقيق في السلوك الروحي يحيون من خلاله حياة الطر الطر

 جماعية في الزوايا والرباطات والخناقات. 
يقة التزام روحي واجتماعي لمنهاج الشيخ الأصلي.  الطر

ر به حينما نغوص في بحر الأسرار وقد عرفه فقهاء الدين يعرفه سبنسر بأنه هو الإحساس الذي نشعالدين:  -
يعرفه علماء الكلام من المسلمين التدين بأنه الإيمان  الإسلامي بأنه الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة و

ية لها شعور ، ولها تدبر وتصرف وتحكم في الشؤون التي تعني بها الإنسان، وأن هذا  والاعتقاد بذات غيبية علو
 .  4الاعتقاد يتطلب مناجاة تلك الذات الإلهية السامية في رغبة ورهبة وخشوع وتبجيل واحترام

ية بين الناس يتفقون عليها فيما بينهم ويتخذون منها ميزانا يزنون القيم :  - هي مجموعة من المعايير والمقاييس المعنو
ية يه به أعمالهم ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنو ، وهي مقياس أو مستوى أو معيار نستهدفه وينظر إل

 . 5على انه مرغوب  فيه أو مرغوب عنه
 الدراسات السابقة :رابعا: 

يزاح سعيدة :1 يقة التجانية، سنة (دراسة الطالبة ز ية للطر بو التي يدور موضوعها حول الأبعاد الاجتماعية والتر
صص ثقافي بجامعة الجزائر، تهدف هذه الدراسة الى معرفة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير علم اجتماع تخ2001

يقة التجانية وال كشف عن طبيعة الأدوار التي تؤديها اليوم، الإشكالية التي انطلقت منها الباحثة هي :  أبعاد الطر
ية التجانية بعد أن كانت هي العامل ال كبير في نشر الإسلام  ما هي الظروف التي أدت الى تقلص مهام الزاو

                                                           

  .20، ص1991-1990ستير، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجالتنشئة السياسية بين المدرسة والبيئة الثقافية سعيد عيادي ،  -1
 .16المرجع نفسه، ص  -2
 23، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، مطبعة البعث  العدد  دور التعليم الديني في الحفاظ على التراثالصالحين الحفيفي،   -3
  .221، ص2004،
ية، المكتب الجامعي، الطبعة الرابعة،  تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد والمجتمعد احمد رشوان ، حسن عبد الحمي -4  . 93، ص 2003، الإسكندر
يمان شرف،  -5 بية الأخلاقية للطفلإ  .39، ص2007، 1، عالم الكتاب، طالتر
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يقيا ليتقلص دورها فيما بعد ؟ل يقة التجانية على والفرضيات تمت صياغتها كالتالي:  دول غرب إفر محافظة الطر
أما عن المنهج استخدمت  طابعها التقليدي أدى بها الى عدم مواكبة العصر ومن ثم القصور في أداء مهامها. 

يات اللفظية معتمدة على الملاحظة المباشرة الباحثة منهج التحليل ال كيفي للوصول الى تغيرات موضوعية للمعط
مع  في المجت صل  ير الحا ية أن التغ جة التال لى النتي صل ا تم التو يرا  سية وأخ ية أسا حرة كتقن لة ال ستعملت المقاب ما ا ك
قة  ي ما جعل هذه الطر فراد المجتمع م ير اهتمام أ تي تث فة الاجتماعية ومجالات أخرى ال ككل هو تغير في الوظي

 و هذا للدور المحدود الذي كانت تقوم به . تهمل من جهة
يقة التجانية بين الماضي (من بين الرسائل الجامعية التي درست موضوع الطرق الصوفية، مذكرة ماجيستر "2 الطر

ية عين ماضي بالأغواط " الطالب احمد بن من إعداد و الحاضر". دراسة اجتماعية من خلال دراسة حالة زاو
شين حث ال ناول البا ناول ". ت ثم ت يا،  ضا الزوا شارها وأي شأتها و انت ئر ن في الجزا صوفية  طرق ال هم ال في الرسالة  أ

في  حث  ناول البا جاني، وت مد الت هو اح سها  سنغال ومؤس لى ال تد ا تي تم ئر وال في الجزا فة  ية المعرو قة التجان ي الطر
يقة التجانية ليست مذهبا فصول الرسالة ظهورها ودورها بصفة عامة في خارج الجزائر، وذكر الباحث أن ال طر

يقة منهج تربوي وواجب عملي يتمثل في حضور  با سياسيا يهتم بأمور الحكم بل الطر فقهيا واضح المعالم، وليست حز
هو  جانيون  خرى    ومذهب الت في أقطار أ ئر كما  ية متواجدة في الجزا قة التجان ي ية، والطر تديرها الزاو مناسبات 

يه، جدون ف لذي يو لد ا ناول  مذهب الب لذكر، وت كريم    وا قران ال  هي ال قة  ي في الطر مدة  ية المعت ب مادة التر و 
غرب  ئر خاصة        والم مرت بها الجزا تي  ية ال لال المراحل التاريخ الباحث دورها في الاستعمار ومواقفها خ

ية عين ماضي في الأغواط.  عامة، وأعطى لمحة عن زاو
"مذكرة لنيل شهادة  مصادر التدين لدى الطلبة الجامعيينراسة "عنوان الد دراسة الطالب ل كحل الهواري:( 3

الماجستير في علم الاجتماع تخصص ثقافي بجامعة الجزائر العاصمة، وتهدف هذه الدراسة الى محاولة التعرف على 
انت: الأسباب و المصادر الذي يستقي منها الشباب المعلومات الدينية أما الإشكالية التي انطلق منها الباحث ك

جامعي؟ شباب ال تدين ال في  تؤثر  تي  صادر ال مل أو الم هي العوا ئة  ما  لديني و البي لام ا هي : إن الإع ضية  والفر
ية وجماعة الرفاق تمثل مصدر أول للتدين، أما المنهج فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي  الأسر

مد  قد اعت لة، و ستمارة والمقاب ظة والا من الملاح لق  لى ينط صل ا ظة وتو لى الملاح هذه ع سته  في درا حث  البا
النتيجة التالية: يوجد ارتباط بين تدين الشباب الجامعي والمؤسسات الأخرى فالأسرة اتضح أنها تمنح الأدب و 
الأخلاق النابعة من العادات والتقاليد أما جماعة الرفاق كان لها دور في تلقين تعاليم الدين المتجسدة خاصة في 

 الديني وحقيقة هذا التدين البحث عن أبعاد سوسيودينية. الكتاب
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 المحددات الميدانية: خامسا: 
   المنهج المستخدم في البحث: -1

لتحليل وتقصي أي موضوع ودراسته ينبغي على الباحث تطبيق منهج يتفق مع طبيعة الموضوع المراد        
يقة التي يتبعها الب يعرف المنهج "بأنه الطر احث في دراسته لمشكلة من أجل اكتشاف الحقيقة وهو دراسته، و

، و"يعبر المنهج عن الخطوات المنظمة التي 1مجموعة من القواعد التي وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم"
،  وهو "عبارة عن 2يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة"

يق المؤدي لل كشف 3المراحل المتتالية التي ينبغي إتباعها بكيفية منسقة ومنظمة" سلسلة من ،  وهو أيضا "الطر
عن الحقيقة عن العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى يصل 

 .4إلى نتيجة معلومة
، فإنه وتبعا لما تم التطرق إليه فإن المنهج المعتمد في هذه والمنهج المستخدم تحدده طبيعة الدراسة         

الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي كونه يهدف إلى وصف العلاقة بين المتغيرات تماشيا مع طبيعة موضوع 
يصف لنا الظاهرة فهو أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على  البحث وكونه يتلاءم مع طبيعة الدراسة و

افية ودقيقة عن الظاهرة أو موضوع محدد من خلال فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل معلومات ك
يقة موضوعية   5الحصول على نتائج علمية ثم تفسيرها بطر

 أدوات جمع البيانات: -2
تقنيات وأدوات البحث هي الوسيلة التي تمكن الباحث من الحصول على البيانات من مجتمع البحث        

يفها وجدولتها وتختلف هذه التقنيات والأدوات حسب الموضوع المدروس كما أن لها علاقة بصورة أو وتصن
بأخرى بالمنهج المستخدم لذلك فإنها تستدعي الدقة في الاختيار، وبناءا على المنهج المتبع في الدراسة أو في ضوء 

ات اللازمة والتي من شأنها أن تساهم إلى حد متطلبات الدراسة من الناحية الميدانية وأهمية الحصول على البيان
ما في نجاح الدراسة إذا ما تم تطبيقها بموضوعية وفاعلية ونظرا لطبيعة الموضوع فقد اعتمدنا على أربع تقنيات 

 ول كن تركزت دراستنا على الاستمارة بالمقابلة 

                                                           

 .59،ص 2003علوم، عنابة ، الجزائر، ، دار المنهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةصلاح الدين شروح،  -1
 .12،ص 1985، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش. محمد ذنيبات،  -2
 .37ص 2008زائر، ، الج2، دار القصبة للنشر، ط منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، -موريس أنجرس -3

  4  33،ص1982وكالة المطبوعات،ال كويت،،أصول البحث العلمي ومناهجه، أحمد بدر -
 .46، ص 1999، الأردن، 2دار وائل للنشر، ط، منهجية البحث العلمي، محمد عبيرات ومحمد أبو نصار -5
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أفراد والحصول على استجابة لموقف  تعرف بأنها تلك الأداة التي تستخدم لدراسة سلوك فرد أو المقابلة: 1. 2
، وقد اعتمدنا على هذه 1معين أو لأسئلة معينة وملاحظة النتائج المحسوسة للتفاعل الجماعي أو الاجتماعي 

يقة  التقنية من اجل جمع بعض المعلومات لتدعيم الموضوع وللاستفادة منها في التحليل وكانت مع شيوخ الطر
 بناء المريدين.التجانية والآباء المريدين وأ

يق الطرح الشفوي للأسئلة وتسجيل الإجابات وهذا يتطلب من الباحث  الاستمارة والمقابلة: 2. 2  وتتم عن طر
 2.وقتا وتدخلا أكثر وكذلك الشأن بالنسبة للذين أو اللواتي يقومون بتقديم الاستمارة

سؤال  39تخدم الفرضيات وهي عبارة عن واستعملت كتقنية أساسية لجمع البيانات في المعطيات التي          
يقة التجانية بمنطقة عين ماضي ليكون الحوار منظما ومسيرا وكانت مباشرة  موجهة إلى الآباء المريدين في الطر
مع المبحوثين الذين صرحوا بعدم فهمهم للأسئلة أو أنهم لا يتقنون القراءة أما البعض فأسروا على أخذ 

وا من فهم الأسئلة جيدا وقد تنوعت أسئلة الاستمارة بين المغلقة والنصف المغلقة الاستمارات معهم ل كي يتمكن
التي تحمل إما بدائل كثيرة أو يكون أحدهما مفتوحا إضافة على بعض الأسئلة المفتوحة والتي رغم صعوبة 

ية أكثر وقد مر تصميم الاستمارة على مرحلتين هما:   جدولتها تترك للمبحوث حر
بعد الانتهاء من صياغة أسئلة الاستمارة وترتيبها ووضع عناوين لموضوعاتها الفرعية تم القيام أولى: المرحلة ال -أ

يقة التجانية بعين ماضي كان الهدف  20بتطبيق أولي للاستمارة على عدد محدود من المبحوثين  أب مريد في الطر
احية الأسلوب أو الغموض أو ترتيبها من هذا هو اختبار مدى صلاحية الاستمارة وسلامة أسئلتها سواء من ن

 من السهل إلى الصعب وهكذا.
بعد إجراء التعديلات اللازمة التي لاحظناها وإضافة بعض المؤشرات وحذف أسئلة لم تكن  المرحلة الثانية: -ب

النهائي  لها أهمية مع مناقشة الأستاذ المشرف في التعديلات التي وضعناها قمنا مباشرة بضبط الاستمارة في شكلها
 محاور  3والتي شملت 

يفية الهامة ومؤشرات كالتالي السن المستوى التعليمي الحالة العائلية المحور الأول : واشتمل على البيانات التعر
 العمل والمهنة.

يقة التجانية وقد احتوى  هذا المحور على المحور الثاني  11: وضم بيانات خاصة بالالتزام الأب المريد في الطر
 (.16إلى  06من سؤال)

يقة التجانية وقد احتوى  هذا المحور الثالث : وأشتمل بيانات خاصة بولاء الأب المريد للمشايخ ومرجعيات الطر
 (.29إلى  17سؤال)من  12المحور على 

                                                           

ّ ه عصار،  -1  .72، ص 1982، ، ديوان المطبوعات الجامعيةمحاضرات في منهجية البحث العلميخير الل
 206موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 9: وشمل هذا المحور بيانات خاصة متعلقة بالقيم الدينية للأبناء وقد احتوى هذا المحور على المحور الرابع
 (.39إلى  30من أسئلة)

هي أداة هامة من أدوات جمع البيانات ومن الصعب أن نتصور دراسة جادة للسلوك الملاحظة:  3. 2
الاجتماعية لا تلعب فيه الملاحظة دورا هاما ومما يزيد من أهميتها أنها يمكن أن تستخدم في أنواع البحوث 

ه عند دخولنا إلى حقل الدراسة حيث عاينا وهذا ما لاحظنا ،1الاجتماعية ال كشفية والوصفية والتجريبية
ية وعلاقتهم بالمردين والأبناء مع الأبناء  ية وفي مسجد الزاو العلاقة بين الآباء المردين وبين أبنائهم داخل الزاو
ية وإلى مدى هم متجاوبون مع بعضهم إضافة إلى ملاحظة  أثناء مجالس الذكر والاحتفالات التي تقوم بها الزاو

ية واضحة حول طبيعة  البيئة حضور الأبن اء بقوة في هذه التجمعات ولقد توضحت من خلال هذه الأداة رؤ
ية التجانية وطبيعة علاقة الآباء المريدين ببعضهم وبأبنائهم ومع مشايخهم ولعل هذه الملاحظة قد  الداخلية للزاو

 طابقت إلى حد كبير ما توصلنا إليه من نتائج عند استخدامنا للاستمارة.
وقد اعتمدنا على الملاحظة البسيطة للتعرف أكثر على موضوع البحث الميداني وتم ذلك في المرحلة         

الاستكشافية تخللتها الملاحظة المضبوطة كما كانت الملاحظة بدون المشاركة في نشاط الملاحظين ورغم ذلك 
مبحوثين  الذين لا تربطنا بهم أي صلة تمكننا من خلق جو ملائم يبعدنا عن التحيز والاندماج العاطفي مع ال
 ومن خلال الدراسة الميدانية سجلنا بعض الملاحظات التي تستحق الذكر.

   البحث الاستكشافي: -3
ية التي لها علاقة مع موضوع البحث وهي        وهي تمثل أول خطوة في البحث وتشمل جمع المعلومات النظر

يارة المكتبات الجامعية كالمركز الجامعي ذات أهمية بالغة بحيث تثري الدراسة وا لمصادر والمراجع ولذلك قمنا بز
ية، إضافة إلى بعض المكتبات  ية الجزائر بغرداية وجامعة عمار ثليجي بالأغواط، وجامعة الجلفة، والجامعة المركز

ي و بالأغواط، ثم المحلية مثل مكتبة القدس، ومكتبة سلسبيل، ومكتبة المركز الثقافي الإسلامي، ومكتبة بن كر
ينا بعض  ية التجانية وذلك من أجل جمع المعطيات الجامعية وفي نفس الوقت أجر يارة مقر الزاو قمنا بز
المقابلات مع الآباء المردين من أجل الوقوف على بعض المؤشرات والأبعاد التي طرحناها في الإشكالية وبعد 

يع الاستمارات على الآباء المر ية والتي كانت عينة البحث فيها هذه الخطوات قمنا بتوز أب  200دين في الزاو
قمنا بجمع الاستمارات التي أصر على  2012مارس  4إلى   2012فبراير 2مريد وتم ذلك في الفترة الممتدة ما بين 

يغها وتبويبها باستخدام البرنامج الإحصائي       SPSS 1أخذها الآباء المريدين وتم تفر

                                                           

براهيم لطفي،  – 1  .77، ص1995، دار غريب، القاهرة، أساليب البحث الاجتماعيطلعت إ
  ، حصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث الإ ،Spssدليلك إلى البرنامج الإحصائي للمزيد حول هذا البرنامج وطرق استخدامه أنظر سعد زغلول بشير،  -1

statical package for social science العراق ، 
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لات الدراسة إحدى الخطوات المنهجية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الدراسة يعتبر تحديد مجا        
السوسيولوجية كون هذه الخطوة تبين المنطقة التي أجريت بها الدراسة والأفراد الذين أسقطت عليهم هذه 

 الدراسة والمدى الزمنية المستغرقة وبالتالي تحديد المجال المكاني والزماني والبشري 
: تم تحديد مكان الدراسة الميدانية بدائرة عين ماضي الواقعة الجنوب الشرقي د المجال المكاني والبشريتحدي -4

كلم يحدها من  470كلم وتبعد عن الجزائر العاصمة بــــــــــ  70لولاية الأغواط حيث تبعد عنها حوالي 
الحدود الغربية الغيشة وتاجرونة أما  الشمال الشرقي تاجموت ومن الشمال بلدية  الغيشة وبلدية واد مزي ومن

يطة وحاسي الرمل ويرجع أصل تسميتها إلى عين ماضي "ماضي بن  من الجنوب الغربي ولاية البيض وشرقا الحو
يقرب" وهي عبارة عن عين حملت اسمه حيث بنيت في القرن الرابع هجري وقال في شأن" ماضي بن يقرب)إنه 

ية حاليا في الوسط من عين ينتمي إلى بطون الملايين الذين قد موا من شبه الجزيرة العربية( حيث تتموقع الزاو
يقع العصر العتيق  ماضي يقع في شمال منها محط السلطان وفي الجنوب منها حي الساتة، وشرقا الحي الجديد، و

ية التجانية منذ أن أصبح السيد أحمد التجاني  2م1000في غربها، مساحتها تتجاوز  شيخا ، وأنشأت الزاو
يقة في  ية تدعى أبو سمغون بالبيض.   1482ه  1196للطر  م وبدأت بقر

يلتحديد المجال الزمني -5 منذ استلامنا موافقة الموضوع فكانت  2011: بدأت الدراسة الاستطلاعية في شهر أفر
ية التجانية بعين ماضي بتاريخ  يارة لنا للزاو ية حيث لم نكن نعرف حتى مكان الزا 2011ماي  25أول ز و

ية الجديدة فكانت المقابلة  وبفضل أحد سكان المنطقة توصلنا إلى مكانها المتواجد بمحط السلطان وهي الزاو
ية القديمة مقر الخلافة  يارة الموالية غيرنا الوجهة إلى الزاو الأولى مع الشيخ الخليفة محمد بن العرابي وفي الز

ية في يارة جميع الأماكن الأثر تلك المنطقة بهدف الاستطلاع وكذلك ذهبنا إلى المدارس  التجانية حيث قمنا بز
يارات بهدف الاستطلاع واكتسبنا ال كثير من المعلومات فيم يخص علاقة  ينا العديد من الز القرآنية هكذا وأجر

يارة، ثم تم النزول النهائي إلى الميدان في  ية من خلال ما لاحظناه أثناء الز مبر سبت 10الآباء مع الأبناء في الزاو
ية محمد الحبيب التجاني ومع أعيان  2011 تصادف ذلك مع شهر رمضان ال كريم، وأجرينا مقابلة مع مقدم الزاو

ية وبعد ذلك تم ملء الاستمارة بالمقابلة من طرف المستقصى منهم وهم عينة من الآباء المريدين جلهم في  الزاو
ية وكانت تجري كل مقابلة مع كل أب مريد على حدا وذل ك لتوضيح الأسئلة أكثر وتبسيطها للمبحوثين  الزاو

 .تم لانتهاء من المقابلات واسترجاع الاستمارات  2012مارس  04إلى غاية يوم 
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 ضبط العينة وخصائصها:        -5
يقي لذلك يتوجب أن يكون مجتمع البحث ممثلا ومتجانسا يخدم  للعينة دور كبير في نجاح البحث الإمبر

حث ولهذا يقوم الباحث باختيار العينة التي يحتاجها موضوع بحثه فطبيعة الموضوع وأهدافه أغراض وأهداف الب
 . 1هي التي تحدد للباحث طبيعة العينة

يصعب تعداد التجانيين في المنطقة فاعتمدنا على العينة القصدية وذلك من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة  و
ية وبالتحد  200يد يوم الجمعة بعد العصر أين يجتمع جميع المردين لأداء الوظيفة فاخترنافي بحثنا فقصدنا مقر الزاو

يق استعمال العينة الاحتمالية القصدية التي تستخدم عموما في الدراسة الاستطلاعية والتي تتطلب  فرد عن طر
بحيث عند قياس واختبار الفرضيات المحددة وخاصة إذا كان مجتمع الدراسة أو البحث غير مضبوط الأبعاد 

يع  منها كان بالمقابلة ل كن ظهرت لنا بعض العراقيل والصعوبات 100استمارة  200نزولنا إلى الميدان تم توز
والتي تمثلت في عدم تفاعل المبحوثين معنا وتهربهم من سلسلة الأسئلة مع شرحنا وتوضيحنا لمحتوى الاستمارة 

ح وشرح الأسئلة الغامضة والغير واضحة بالنسبة شخص كل على حدا لتوضي 100استمارة حيث قمنا بمقابلة 
للمبحوث كان ذلك في أيام الجمعة وبالتحديد بعد صلاة العصر وبعد الانتهاء من الوظيفة ما جعلنا نستعين ببعض 

استمارة فقط ما جعلنا نضبط  36المساعدين لمساعدتنا في ذلك مما اضطررنا لتكرار النزول إلى الميدان واسترجاع 
يغ البيانات وتحليلها سوسيولوجيا  . 136ستمارات بــــ  عدد الا  وبعد الانتهاء من جمع الاستمارات تم تفر

 نتائج الدراسة:
إن أي بحث علمي يبدأ بفكرة حول موضوع ما يكتنفه الغموض ولإزالة هذا الغموض يلجا الباحث إلى     

فة عامة والبحوث الاجتماعية بصفة خاصة والهدف الدراسة الميدانية التي تعتبر جانبا مهما للبحوث العلمية بص
منها الوصول إلى نتائج علمية للإجابة عن التساؤلات التي طرحت في الإشكالية واختيار الفروض المطروحة 

 وعليه يمكن أن نلخص أهم النتائج لهذه الدراسة البحثية وهي كما يلي:
يقة التجانية ز-1   اد نقله للقيم الدينية لأبنائهكلما زاد التزام الأب المريد في الطر

ية بنسبة  الدراسة الميدانيةمن  من  %52.2والذي يبين التزام الأب المريد بأداء الصلاة مع الجماعة وفي الزاو
ية، أما  فيوضح التزام  07الجدول أفراد العينة يعني أن جل أفراد العينة يلتزمون بأداء الصلاة مع الجماعة وفي الزاو

يؤكدون على ذلك     %60.3داء الورد المعلوم بنسبة الأب المريد بأ يلتزمون بأداء هذا الورد و من أفراد العينة و
من أفراد العينة إذن جلهم يلتزمون  %58.8التزام الأب المريد بقراءة القرآن بنسبةحين بينت الدراسة  في

 بقراءة كل يوم بورد من القرآن  .             

                                                           
 .301، ص مرجع سابقموريس أنجرس،   - 1
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من أفراد العينة يلتزمون بحضور  %78.7الأب المريد بحضور الهيللة كل جمعة فما نسبته التزام  كما بينت الدراسة
 %76.5وضح أداء الأبناء للصلاة مع الجماعة فما نسبته ت تيوال وتشير الارقام الاحصائيةهذا المجلس بدون انقطاع 

الأبناء إلى مجلس الذكر )الوظيفة(  ذهاب كما بينت الدراسةمن أفراد العينة أبناؤهم يؤدون الصلاة مع الجماعة ، 
من أفراد العينة أبنائهم يذهبون رغبة منهم إلى هذا المجلس ما يدل على حرص الآباء على  % 56.6فما نسبته 

يقة،  يع العينة حسب قراءة الأبناء للقرآن ال كريمتلقين أبنائهم مبادئ الطر فأغلب أبناء  المريدين  ويمثل توز
من مفردات العينة إذن جل أبناء المريدين يقرؤون كل يوم وردا من  %77.2نسبة يقرؤون القرآن  وذلك ب

يقة كماالقرآن ال كريم ،  يع العينة حسب مدى حرص الأبناء على تعلم مبادئ الطر ما نلاحظه أن نسبة  يمثل توز
يقة % 100 يصين على تعلم مبادئ الطر ة لديهم رغبة في إذن كل أبناء أفراد العين من مفردات العينة أبنائهم حر

يقة،  العلاقة بين الالتزام بأداء الورد المعلوم في وقته وحرص الأبناء على حفظه فتبين أنه  أماتعلم مبادئ الطر
 %43.9كلما زاد التزام الأب المريد بأدائه الورد لمعلوم في وقته زاد حرص الأبناء على حفظ هذا الورد بنسبة 

لصلاة في وقتها وبين أداء الأبناء للصلاة في وقتها فتبين من نتائج  هذا الجدول التزام الأب المريد بأداء ا كما أن
ية زاد حرص الأبناء على أداء الصلاة مع  أنه كلما زاد  التزام الأب المريد بأداء الصلاة مع الجماعة في الزاو

الات المولد وبين ذهاب مشاركة الآباء في احتف العلاقة بينكما خلصت الدراسة أن ، %95الجماعة وذلك بنسبة 
الأبناء إلى هذه الاحتفالات إذن فكلما التزم الآباء بحضور هذه الاحتفالات زاد من الأبناء حرصا للذهاب 

 . %50.6والمداومة على هذه الاحتفالات وذلك بنسبة 
اول زاد نقل من خلال هذه النتائج يتضح أنه كلما زاد التزام الأب المريد وهذا ما تحصلنا عليه في نسب الجد

يقة التجانية إلى أبناءهم نقول هنا أن نتيجة الفرضية الأولى مقبولة.  القيم الدينية المتحصل عليها من الطر
يقة التجانية ومشايخها زاد نقله للقيم الدينية لأبنائه2  .كلما زاد ولاء الأب المريد لمرجعيات الطر

يقة التجانية فنجد أن الأسرة هي السبب الرئيسي في وضح سبب إتباع التوالذي  الفرضيةمن خلال           طر
يقة بنسبة  من أفراد العينة فنستنتج أن الأب يكن الولاء لوالده ووالده يكن الولاء %88.2إتباع هذه الطر

يقة أيضا  يقة التجانية فجل  في حين تمثلللمشايخ ولمرجعيات الطر علاقة الأب المريد مع والديه في إتباع الطر
يقة التجانية ما أعطى نسبة المبحوثي علاقة جيدة مع الوالدين  في %95.6ن أكدوا أن والديهم هم من أتباع الطر

يؤكد نتائج يقة، ما يوضح و يع العينة  حيثفالولاء موروث من الأسرة،  الدراسة موضوع إتباع هذه الطر يمثل توز
يار يقة فجل المبحوثين نفوا ز يارة الأولياء غير التابعين للطر من %61تهم لمشايخ  طرق أخرى بنسبة حسب ز

يقة التجانية ومرجعياتها.   أفراد العينة ما يؤكد الولاء المطلق لمشايخ الطر
يقة وللمشايخ كأنها  %80.9تؤكد النتائج وذلك بنسبة  كما من أفراد العينة يعتبرون أن الانتقادات الموجهة للطر

يقة، انتقادات لشخصهم ما يدل على عمق الولاء لمرجعيات ا يقة أخرى فما  في حينلطر يمثل صعوبة الانتقال لطر
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يقة  %50.7نسبته  يؤكدون أنه لا وجود لمشاكل لأنهم يكنون الاحترام والتقدير ويجدون راحتهم في الطر
بين العلاقة بين سن الآباء وبين ذهاب الأبناء إلى مجلس الذكر يتضح ت والتي بين النتائج كذلك التجانية ومن

ية ]جليا أن الف من ما يؤكد  %77.4[أبنائهم يحرصون ويميلون للذهاب إلى هذا المجلس بنسبة  55-46ئة العمر
يقة لأنهم نهلوا المنهج الصوفي في مرحلة شبابهم وتشربوه  ية لها الولاء المطلق لمشايخ الطر أن هذه الفئة العمر

 جيدا ما بدا واضحا على الأبناء 
يقة وهذا ما تحصلنا عليه في من خلال هذه النتائج يتضح أنه كلما  زاد ولاء الأب المريد لمشايخ ومرجعيات الطر

يقة التجانية إلى أبناءهم نقول هنا أن نتيجة الفرضية  نسب الجداول زاد نقل القيم الدينية المتحصل عليها من الطر
 الثانية أيضا مقبولة.

 خلاصة:
 اد هذا من حرص الأبناء على حفظ هذا الورد. كلما التزم الأب المريد بأداء الورد المعلوم في وقته ز -
ية زاد هذا من حرص الأبناء على أدائها في وقتها.-  كلما التزم الآباء المريدين بأداء الصلاة مع الجماعة وفي الزاو
 كلما التزم الآباء المريدين بالذهاب إلى مجلس الذكر زاد هذا من حرص الأبناء على حضور هذا المجلس. -
 زم الآباء المريدين بحضور احتفالات المولد زاد هذا من حرص الأبناء على حضور هذه الاحتفالات.كلما الت -
يقة. - يقة هو الأسرة زاد هذا من ولاء الأب المريد لمرجعيات ومشايخ الطر  كلما كان سبب إتباع الطر
يقة جيدة زاد ذل - يد مع والديه في موضوع إتباعه للطر ك من قوة ومتانة علاقته كلما كانت علاقة الأب المر

 مع أبنائه في هذا الموضوع أيضا.
يد في أسرته وإمكانية تنشئة أبنائه  - كلما كان تقبل النقد من الشيخ بصدر رحب عزز هذا من مكانة الأب المر

 على القيم الدينية بدرجة اكبر.
 ء إلى مجالس الذكر.[زاد هذا من ذهاب الأبنا55-46كلما كان سن الآباء المريدين يتراوح ما بين ]-
يقة على الأبناء. - يقة قلل هذا من صعوبة تعلم مبادئ الطر  كلما كان اعتزاز الأب المريد بانتمائه للطر
يقة للحاجة الروحية في العبادة زاد هذا من قراءة الأبناء للقرآن ال كريم.-  كلما كان سبب البقاء في الطر
ش- لى ال ئه إ يد تخاصم زملا لأب المر جع ا تزامهم كلما ار ية ال من ناح ناء  من تغير الأب ينهم زاد هذا  صلح ب يخ لي
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 الشباب و ديناميكية التشغيل في الجزائر
 

 د. بوشعور رضية               زهراوي محمد أنور  الباحث 
  الجزائر -جامعة تلمسان                                                          الجزائر -جامعة تلمسان 

 
 :  مخلص

خاصة الدول النامية  السؤال عن التشغيل من التحديات ال كبرى  التي تواجه الاقتصاد العالمييبقى   
يات مرتفعة مع صعوبة الإدماج لفئة الشباب مقار بالدول المتطورة. نة أين تسجل معدلات البطالة مستو

شاغل بالنسبة للدولة لما عالم، مازالت تعاني من هذه الظاهرة و التي تشكل الشغل الالدول  من فالجزائر كغيرها
ومن أجل ذلك قامت  لهذه الظاهرة من أثار سلبية عديدة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية

ية بتبني استراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة  غير أن هذه الأخيرة لم تكن تسفر عن نتائج  الحكومة الجزائر
ية تتبنى استراتيجيات أخرى، سنحاول حقيقية في العقد العاشر من القرن الماضي،  مم ا جعل الحكومة الجزائر

براز أهم هذه الاستراتيجيات.  في هذا المقال إ

                                       :   الشباب، الاستراتيجية،  التشغيل، البطالة، الجزائر .  الكلمات المفتاحية
                        

Summary 
The question remains on the functioning of the major challenges of the global economy is mostly 
paid in development where the unemployment rate recorded high levels of difficulty with the 
integration of youth compared to developed countries. The Algeria, like as other countries of the 
world, continues to suffer from this phenomenon, which is the main concern of the state due to 
raised many negative phenomenon, either socially or economically and for the Algerian Government 
to adopt control strategies against this phenomenon is that they do translate into concrete results in 
the tenth decade of the last century, making the Algerian government adopt other strategies, we will 
try in this article to highlight the most important of these strategies.                                                                   
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 مقدمة .
ية للمجتمعات الديمغرافية الهيكلة تستند           الشباب شريحة تحتله لمجتمعا من هام قسم على عادة البشر

 بل  منتجة وثروة اقتصادية قوة يعدون ل كونهم  فقط والبرامج ليس الاستراتيجيات مختلف عليهم تستند الذين
 ما فعادة ، الصحيح بالشكل القوة هذه عناصر استغلال تم متى الاجتماعية القوة خصائص لأنهم يحملون

ية أشكال مختلف الفئة هذه تعكس  لمستقبل المجتمع . الإيجابية والميزات الاستمرار
 التي تلك الاقتصادية التي تمر بها الدول العربية  وبالأخص الظروف الاجتماعية وغير أنه و في ظل         

 والخيارات صعب أنه عنه يقال ما أقل وضع أمام نفسها فئة الشباب ، تجد مستقرة غير اجتماعية ظروفا تعاني
 الضغط و جهة من الاقتصادية والانعكاسات الأزمات ضغط أمام ، خاصة معدومة تكون تكاد فيه

و من  الثالث العالم دول مختلف سعت التحديات هذه كسب و لغرض  أخرى جهة من الرهيب الديموغرافي
 من تمكنها التي والآليات الإجراءات من مجموعة تبني إلى اقتصادية نوعا ما من مشاكل التي تعاني بينها الجزائر

ير وكذا حركة التنمية من المكان الصحيح في التموضع  تعول كانت التي السياسات بعض بتبني ، طاقاتها تحر
ية الطاقات استثمار في عليها  .   البشر

يلا تصمد لم السياسات وهذه كثيرا يتحسن لم الوضع أن غير    الاقتصادية المالية الأزمات عواصف أمام طو
 كانت والأخطر الأبرز والنتيجة توازنه وقلب زعزعته على وعملت الشغل سوق الارتداديةتها هزا مست التي
 فيه. التحكم يصعب ارتفاع في مازالت التي البطالة مستوى على
ماهي الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة و هو من خلال دراستنا هذه سنحاول الإجابة على سؤال مهم    

ية لتطوير تشغيل الشباب والحد من بطالتهم؟  الجزائر

 دراسة :الإطار المفاهيمي لل – 1  
يراد    نة  كار معي نى و أف عن المع ير  ها للتعب ستعان ب تي ي ضحة ال صرة و الوا ية المخت سيلة الرمز هو الو هوم "  إن المف

يين ب لى المعن صالها إ ي مه إ يد فه لذي أر ضوع ا حث 1المو مام البا ند إل قف ع لا يتو سة  جاح أي درا فإن ن  ، "
 بموضوعه بقدر ما يتعلق بتحديد المفاهيم المتداولة فيه .

 

                                                           

   9، ص 1982حسن السعافي ، تصميم البحوث الاجتماعية نسق منهجي جديد ، دار النهضة ، بيروت ،   1 
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 مفهوم الاستراتيجية :  -1 – 1  
يزداد    عالم  في  لة  يارات  بدي قاء خ يد و انت منهج لتحد ظور و  طور من ية ت هم كيف قة لف ي هي  طر ستراتيجية  الا

تعقيدا  باطراد و يتغير بسرعة و استعراض خيارات بطرق يمكن فهمها و تطبيقها . فالاستراتيجية ليست مسالة 
تستعمل ، في حين  1، تفهم بشكل أفضل عندما ينظر إليها من زوايا مختلفةبسيطة و لا سهلة فهي مادة معقدة 

هوم" ، أو م طة" أو "مف صطلح "خ بديلا لم صطلحا  ستراتيجية م يات كلمة ا ستو لى الم ية "، ع ما أو" رؤ مل  سار ع
" بأن  وليامسون موراي و مارك غريمسلي، ل كن يرى  2الشخصية و المؤسساتية و على مستوى الدولة بعامة 

 3الاستراتيجية كالسياسة هي فن الممكن ، ل كن الذين يستطيعون تمييز الممكن قليلون جدا" 
 مفهوم الشباب. – 2 –1 

حد   يف وا جد تعر لى  لا يو فاق ع عدم الات هوم و هذا المف ضح ل يد وا جاد تحد في إي صعوبة  ناك  شباب ، و ه لل
يف موحد و شامل ، لذلك فإن مفهوم الشباب يتسع لثلاث اتجاهات ، فيعرفه الاتجاه البيولوجي على أنه  تعر

يقي ، و كذلك نضجه العقلي و الن فسي و " طور من أطوار نمو الإنسان ، الذي يكتمل نضجه العضوي الفيز
من سن  بدأ  لذي ي من يحدد  25 – 15ا ناك  لا آخر 4 30 – 13و ه سيكولوجي عام ضيف الإتجاه ال " ، و ي

للنمو البيولوجي و هو ثقافة المجتمع  فبدخول الفرد إلى عالم الراشدين الكبار ، حيث تكون قد اكتملت عمليات 
اره حقيقة اجتماعية و ليس ظاهرة بيولوجية التطبيع الاجتماعي أما الاتجاه السوسيولوجي فينظر للشباب باعتب

يف محدد لكلمة الشباب و التي تظل مجرد كلمة على حد  فقط ، و منه يحاول التحليل السوسيولوجي تقديم تعر
يف ذاتها ، و لعل هذا ما جعل بورديو  قول بيير بورديو و ذلك اعتبارا للصعوبات التي تطرحها مسألة التعر

ما بين الأع حدود  بر ال بدأ يعت شباب لت هي ال ين ينت عرف أ لا ن نا  ية ، لأن حدودا اعتباط ية  شرائح العمر ر أو ال
ية هي بالضرورة  الشيخوخة مثلما لا يمكننا أن نقدر أين ينتهي الفقر ليبدأ الثراء و هذا يعني أن الفئات العمر

 لحالات الاجتماعية  .نتاجات اجتماعية تتطور عبر التاريخ و تتخدد أشكالا و مفاهيم ارتباطا بالأوضاع و ا

                                                           
لقومي ) التفكير الاستراتيجي و صياغة  الاستراتيجية  في القرن الحادي و هاري آر . يارغر ، ترجمت راجح محرز علي ، الاستراتيجية  و محترفو الأمن ا 1 

    9، ص  2011العشرين ( ، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية ، الطبعة  الأولى ، 
 .     7المرجع نفسه، ص  2
 11نفسه، ص  المرجع 3
    30، ص 2005،  1236ضة إلى سؤال العلائق ، ) الحوار المتمدن ( ، العدد : عبد الرحيم  العطري ، سوسيولوجيا الشباب من الانتفا  4
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يه و الباحث عنه ،  ل كن ما يهمنا في هذه الدراسة هو الشباب البطال الذي هو في سن العمل ، القادر عل
 ل كنه لا يجده . 

 التشغيل :  – 3 –1
ية في العمل    لا يعني التشغيل بمفهومه الحديث عكس البطالة كما أنه لا يعني العمل فقط بل يشمل الاستمرار

 1التعين المرتب للعامل تبعا لاختصاصه و مؤهلاته و التي يجب على المؤسسة الاعتراف بها.و ضمان 
 ( على أنه : يكون شخص قابل للتشغيل عندما : OITو تعرفه المنظمة الدولية للعمل )

 يمكنه الحصول على منصب شغل  -
 يحافظ عليه و يتطور في عمله و يتكيف مع الغير . -
 2إذا كان يرغب في ذلك أو تم تسريحهيتحصل على منصب عمل آخر  -

 استراتيجية التشغيل:  - 3 – 1
هي السياسة التي تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة و تنمية فرص العمل نمو متناسقا في مختلف الصناعات و   

يا بذلك العنصر من عناصر السكان النشط بين ال ذين هم المناطق و بهذا ترتبط استراتيجية التشغيل ارتباطا عضو
 في العمر الإنتاجي سواء كانوا عاملين أو متعطلين عن العمل 

و استراتيجية التشغيل في الجزائر تعني جميع البرامج أو الأجهزة و التي أنشئت بغرض إدماج البطالين في سوق 
 3الشغل من خلال نشاط منظم للشخص البطال يكسبه وضعا اجتماعيا و ماليا تحت مظلة الأجهزة و البرامج

  البطالة ، مفهومها و أنواعها : – 4 -1
تعرف منظمة العمل الدولية المتعطلين عن العمل بأنهم الأشخاص الذين هم في سن العمل ، القادرون عليه   

نه لا يجدو كنهم  سائد ، ل  لأجر ال ند ا نه ع يه ، و يقبلو باحثون عل ية 4، ال ها " إجبار لى أن لة ع عرف البطا .   و ت
لي أو الجزئي للفرد أو جزء من اليد العاملة في أي بلد ، ويمكن أن تكون البطالة احتكاكية التعطل التام ، الك

                                                           

ان المطبوعات ناصر دادي عدون و عبد الرحمان العايب ، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من خلال حالة الجزائر، ديو 1
  37، ص 2010الجامعية ، 

ين المهني و التشغيل في الجزائر، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية رواب عمار و غربي ص 2  باح، التكو
  66، ص2011بسكرة، 

 .73رواب عمار و غربي صلاح، المرجع السابق، ص 3
  75، ص 2011، جامعة باتنة ،  11حات ، مجلة الباحث ، العدد سميرة العابد و زهية عباز ، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطمو 4 
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ية  مرتبطة بالتحولات التكنلوجية ، و عدم كفاية الطلب  أو موسمية ،ظرفية أو هيكلية ، كلاسيكية أو كينيز
 ن أهم أنواعها :" ،  و تختلف أنواع البطالة و كذلك التسميات بين الباحثين ، وم1أو ضعف النمو

: تنشأ نتيجة تعطل بعض الأفراد أثناء بحثهم عن   frictionnelleالبطالة الاحتكاكية  – 1 – 4  - 1
وظائف افضل ، وقد يقرر بعض الأفراد ترك العمل مؤقتا لممارسة أنشطة أخرى ) رعاية الأطفال ، السفر ، 

ى لسوق العمل فإن ذلك يتطلب مرور بعض من الدراسة ( ، و عندما يقرر هؤلاء الأفراد العودة مرة أخر
 .2الوقت حتى يتمكنوا من إيجاد الوظائف المناسبة

تنتج عن عدم التوافق في سوق العمل بين الخصائص الوظيفية  :structurelleالبطالة الهيكلية  – 2 – 4 – 1
 للعمل المطلوب من جهة ، و الخصائص الوظيفية للعمل المعروض من جهة أخرى .

تحدث البطالة المقنعة عندما يكون هناك عدد كبير من العاملين  :  masquéeالبطالة المقنعة  – 3 – 4 – 1
لذي  ضع ا ها الو لة بأن من البطا نوع  هذا ال سيكية  ية النيوكلا عرف النظر عدد . و ت هذا ال مل  لا يحت فق  في مر

 .3تنخفض فيه الإنتاجية الحدية إلى الصفر أو أقل ) تصبح سالبة (
بار أن دخل الفرد من لهذا   لة من الظواهر السلبية التي تهدد السلم و الاستقرار الاجتماعي ، باعت تعد البطا

عمله يمثل صمام الأمان و الاستقرار له و لمجتمعه ، في حين أن البطالة و الحرمان من الدخل يولدان الاستبعاد 
 رى.و التهميش الاجتماعي ، علاوة على سائر العلل الاجتماعية الأخ

 البطالة في الجزائر    – 2
كم       نات بح صف الثماني ية منت لى غا سبعينات وإ ستينات وال سنوات ال في  شائعاً  لة  صطلح البطا كن م لم ي

كان لها الأثر ال كبير في  1986العائدات المالية  نتيجة أسعار البترول المرتفعة آنذاك، غير أن الأزمة المالية سنة 
بل  لة،  هور البطا ية ظ شير بدا حديات ، إذ ت شغالات والت هم الان حدى أ شكل إ صبحت ت صيرة أ مدة ق في  و

ئر بدأ في الارتفاع من  لة في الجزا سنة  ℅28إلى  1987في عام  ℅17التقارير الرسمية إلى أن مستوى البطا
   . هذا الارتفاع جاء نتيجة عوامل اجتماعية، سياسية و اقتصادية مترابطة. 1999سنة  ℅30ليبلغ  1995

 على شاكلة العديد من الدول، يمكن أن نقسم سوق العمل في الجزائر إلى قطاعين:و
                                                           

5  FERREOL gilles ,  dictionnaire de la sociologie , ARMAND COLIN , 4e édition revue augmentée ,PARIS , 2014 , p 
36  

    75سبق ذكره ، ص سميرة العابد و زهية عباز ، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطموحات، مرجع  1
  76سميرة العابد و زهية عباز ، نفس المرجع ، ص 2
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يفي يشمل جميع النشاطات الفلاحية -  قطاع ر
 قطاع حضري يشمل الممارسات المهنية الرسمية وغير الرسمية. -

في     حوالي  1977سنة ف متص  في ي ي طاع الر سبة ℅72.2كان الق هذه الن ير أن  لة، غ يد العام مل ال  من مج
لى المدن لنوعية الهياكل الاجتماعية  2003سنة  ℅42انخفضت إلى  ياف إ نتيجة الهجرة السكانية من الأر

بروز القطاع غير  وارتفاع الأجور في المدن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في القطاعات الرسمية و
 ℅39، و 2002سنة فلاحة من مجمل معدل التشغيل خارج قطاع ال ℅36.5الرسمي الذي امتص حوالي 

 .1من مجمل نسبة التشغيل في القطاع الحضري
ية في تبني اصلاحات اقتصادية كان لها الأثر   ومع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات شرعت الحكومة الجزائر

ات ال كبير على التشغيل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فالقطاع العام عرف خلال سنوات التسعين
( عامل ، نتيجة برامج التصحيح الهيكلي  والذي أدى إلى خوصصة وحل عدد كبير  400000تسريح حوالي )

سنة  من  تداء  ظا اب سنا ملحو خاص تح طاع ال عرف الق بل  في المقا ية، و  سات العموم يث  1990من المؤس ح
  2ساهم في خلق عدد معتبر من مناصب العمل

عار البترول  في الأسواق العالمية مما أدى إلى تحسن مداخيل الدولة، ومع ارتفاع أس 2000ابتداء من سنة    
ية سنة  مليار دينار  525في تطبيق برنامج لدعم النمو الاقتصادي بمبلغ يقدر ب   2001شرعت الحكومة الجزائر

ئري )  صادي  7جزا مو الاقت يرة الن فع وت فه ر من أهدا سنوات، و بع  تداد أر لى ام كي ( ع لار أمري يار دو مل
منصب شغل  186850منصب شغل دائم و  626380وخفض نسبة البطالة، وقد سطر هذا البرنامج خلق 

  3. 2009مليار دولار حتى سنة  50غير دائم، كما تم تدعيم هذا البرنامج ببرنامج مكمل لدعم النمو رصد له 
 هيمنة القطاع الخاص مع تزايد مناصب الشغل المؤقتة: – 1 – 2

الخاص من دعم الدولة المتواصل له فتزايد دوره في التنمية، الأمر الذي ظهر جليا في تتبع  لقد استفاد القطاع
 دوره في الخطط الخماسية المتعاقبة التي بتتها الدولة إذ ركزت على الاستثمار و محاولة تحقيق التنمية المستقلة. 

                                                           

بة تحليلية واقتصادية، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية،  1 جامعة القاهرة، شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، البطالة في الجزائر: مقار
  12، ص2008مارس  18-17مصر، 

   12عبد الرحيم ، المرجع السابق ، صشكوري محمد ، شيبي  2 
  18شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  3 
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تالي يظهر تفوق القطاع الخاص باستمرار  و هذا بداية من سن ، بخلقه لمناصب عمل قدرة 2004ة فالشكل ال
للقطاع العام. ل كن هذه الهيمنة لم تكن هيمنة فعلية تشمل جميع   %  40مقارنة ب  2011سنة  % 60ب 

 . 20111سنة   79,5%النواحي لأن مناصب العمل في مجملها مناصب مؤقتة حيث قدرة ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . من إعداد الباحث  ONS  2014 2المركز الوطني للإحصاء  -

تي    ية ال لى التراكم لك إ عود ذ هش و ي ضعيف و  خاص  طاع ال بار  الق كن اعت قدمت ، يم تي  حوافز ال غم ال ر
موارد  لى  صل ع ئر تح كون الجزا ضعافه ، ل  لى إ ية ع مداخيل النفط ساعدت ال ما  شتراكية ، ك لة الا ها المرح خلفت

 أو الأفراد . مالية مرتبطة بالخارج و تتحكم فيها بعيدا عن أي مساهمة للقطاع الخاص
 استراتيجية التشغيل في الجزائر:  مضمونها و أبعادها . – 3 
ضمونها – 1 – 3  يات  م شغيل آل جال الت في م ستراتيجيتها  يذ ا طار تنف في إ ية  مة الجزائر مدت الحكو .   اعت

شغيل  لق بالت ما يتع ها  فة ، من سالك مختل ناهج وم عة، و م عددة ومتنو شجيع مت لى  ت ينص ع ما  ها  لق ، ومن خ
                                                           

1 – M . S .MUSETTE , le marché de travail en Algérie : une vision nouvelle FCE ,journées de l’entreprise algérienne : 
emploi, formation et employabilité – 29 octobre – CREAD , Alger 2013 p 4. 

2  ONS , Evolution des principaux agrégats et indicateurs liés au marché du travail de 2004 à 2014, ofice national des 
statistique n 683, 2014, p13. 

  ية أول برنامج مستقل لتشغيل الشباب 1987برامج  تشغيل الشباب سنة يموله    24و  16الذين تتراوح أعمارهم ما بين   : اتخذت الحكومة الجزائر
منصب شغل دائم خلال سنتين فقط  200000، و يهدف إلى خلق  الصندوق المشترك للجماعات المحلية  و صندوق المساعدة على تشغيل الشباب

شاب على مناصب في  40000قت و شاب حصلوا على مناصب دائم أو مؤ 60000حيث لم تستفد من هذا المشروع سوى نصف العدد ، منهم 
تقرير حول أجهزة التشغيل  ورقة قدمت إلى : الدورة العامة العشرون التي أقامها المجلس الوطني الاقتصادي و أنظر :    نشاطات التكوين و التأطير . 

يران / يونيو     . 92، ص  2002الاجتماعي بالجزائر في حز
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ببعض  خاص  يف ال ماط التوظ عض أن ظيم ب لق بتن ما يتع ها  فرص العمل، ومن من  يد  توفر المز تي  سات ال المؤس
الفئات العمالية، مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، والباحثين عن العمل القادمين من مختلف 

يل،  هم دون تأه من  تى  ني، وح كوين المه عالي والت ليم ال سات التع صفه مؤس كن و ما يم شكل  لذي  لأمر ا ا
 بالتجربة الوطنية في مجال التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة.

بة  من مقار جزءا  شكل  شغيل ت ية الت يدة لترق ستراتيجية الجد هذه الا فإن  هداف  هذه الأ يق  لى تحق ناء ع وب
على مجموعة العمل لهذه الاستراتيجية خطة اقتصادية تهدف إلى علاج مشكل البطالة على المدى البعيد ، و ترتكز 

 من المبادئ :
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ثلاثة أجهزة عملية لخلق  / دعم تنمية المبادرات المقاولاتية : 1 – 1 – 3   

 1، ويتعلق الأمر بما يليالنشاطات
يع - و  19والبالغين بين  جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب البطال الموجه للشباب ذوي المشار

سقف  40) سنة 35 حدد  لذي ي موع  وا في المج مل  سب ع ثة منا شروع ثلا لد الم ندما يو سيرين، ع سبة للم بالن
 دينار جزائري. 10.000.000استثماره بمبلغ 

و  35 الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والمخصص للبطالين البالغين بين -
 ين في إنشاء مؤسسات مصغرة الذي يبلغ سقف الراغبسنة  50

 دينار جزائري. 5.000.000استثمارها       
جهاز القرض المصغر المسير من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المخصص لتحفيز الشغل  -

 دينار جزائري. 400.000الذاتي وتطوير المهن الصغيرة، ويبلغ سقف استثمارها 

                                                           

    ية، نكتفي هنا  تهدف هذه السياسة إلى تشجيع إنشاء ية للشباب المقاول متضمنة في قوانين المالية السنو المؤسسات، تم اعتماد تدابير مالية تحفيز
والذي نص على عدة إعفاءات وتخفيضات للشباب المرقي  ١٠٢٢، المتضمن موازنة الدولة التكميلية  ١٠٢٢بالإشارة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 

الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر  و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، ويتعلق )المقاول( المستفيد من 
،  ٢١١،  ٢١المواد  الأمر بالإعفاء أو التخفيض لمدة ثلاث سنوات من أرباح الشركات والرسم على الدخل الإجمالي والرسم العقاري رسوم التسجيل

رحيم حسين ، سياسات التشغيل في الجزائر : تحليل و تقييم ، موضوعات في الاقتصاد الجزائري ، من القانون المذكور . أنظر :  ١٤٣،  ١٢١،  ١ ١٢
 . 139، ص  2013،  22،  21بحوث اقتصادية عربية ، العددان 

  
  1 www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf   تاريخ التحميل

          3ص 12/09/2011
 

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf
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لقد تمت ترجمة ترقية الشغل المأجور بوضع جهاز جديد للمساعدة على  قية الشغل المأجور:/ دعم تر2 - 1 – 3
ئم للشباب طالبي DAIP) الإدماج المهني لى تسهيل الاستفادة من منصب عمل دا هاز إ (، ويهدف هذا الج

قتصادي ( بإدماجهم أكثر في القطاع الاANEM)العمل لأول مرة المسجلين لدى الشبكة الوطنية للتشغيل 
ية للتوظيف المستمر  ،℅33إلى  ℅12من  العمومي والخاص، ويتمثل الهدف المرجو إليه في رفع النسبة السنو

 .1ومن جهة أخرى يولي اهتمام خاص لحاملي الشهادات والذين هم بدون وظيفة

إلى ما  إن جهاز الإدماج المهني يتضمن ثلاثة أنواع من عقود الإدماج الهادفة إلى جانب عقد عمل مدعم
 .2يلي

 دعم أكثر لفائدة المستخدمين للتحكم في تكلفة التشغيل. -
 التحفيز على التشغيل من خلال تقاسم تكاليف الأجور مع المستخدم. -
 ℅60إدراج نظام عقود التشغيل/التكوين ينتهي بتوظيف دائم للشباب، وتتحمل ميزانية الدولة بنسبة  -

يف التكوين في حدود ستة أشهر على   الأكثر.من مصار
 تعديل فترة الإدماج في البرامج حسب القطاعات القانونية، -
 تأسيس تحفيزات جباءيه وشبه جباءيه لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل. -
في   - توظيفهم   سهيل  يق ت عن طر عوزة  ياء الم قاطنين بالأح شباب ال جاه ال صة ات جراءات خا يق إ تطب

مة  هاز نشاطات وأعمال ذات منفعة عا في الجديد الذي ويتضمن الج يل  19أنشئ  هاز  2008أفر المتعلق بج
 المساعدة للإدماج المهني ثلاثة عقود للإدماج.

هذه العقود موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة من حاملي الشهادات  أ/ عقود إدماج حاملي الشهادات:
ستفي كوين المهني، وي ية للت سات الوطن ساميين خريجي المؤس يين ال يا والتقن من العل شهادات  حاملي ال شباب  د ال

لإدارة  ئات ا صة، وهي ية والخا صادية العموم سات الاقت ضمن المؤس لدائم  ماجهم ا يز إد لى تحف هدف إ عة ت متاب
ضمان  في ال شتراك  في الا مل  باب الع صة أر لة بح فل الدو ما تتك ماج، بين قد الإد ساس ع لى أ ية ع العموم

                                                           

  1 www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf  المرجع السابق ،تاريخ  
8، ص 12/09/2011التحميل ،     

 2 www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf  9الرجع السابق ، ص    
   بتصرف

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf%2015
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf%2015
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لشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين الاجتماعي. ومن جهة أخرى، يضمن المستخدم تأطير ا
 في الوسط المهني والسهر على تقييمهم. أما بالنسبة لفترة الإدماج، فهي سنة واحدة قابلة للتجديد بطلب من 

سبة  يد بالن لة للتجد ير قاب سنة غ ية، و لإدارات العموم ئات وا سبة للهي ماج بالن حة الإد فاظ بمن ستخدم بالاحت الم
 .1الاقتصاديللقطاع 

ني: ماج المه قود الإد ية  ب/ع ب مة التر ثانوي لمنظو طور ال جي ال مرة، خري لأول  مل  طالبي الع شباب  هة لل موج
حسب الديوان  797.000ب  الوطنية ومراكز التكوين المهني، أو الذين تابعوا تكويناً مهنياً، والذين قيم عددهم 

لوطني للإحصائيات؛ أ لة للتجديد من مجموع البطالين. وبا ℅4ي ا لنسبة لفترة الإدماج، فهي سنة واحدة قاب
بطلب من المستخدم بالاحتفاظ بمنحة الإدماج بالنسبة للهيئات والإدارات العمومية، وسنة غير قابلة للتجديد 

 .2بالنسبة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص
ين/الإدماج/ج مرة بدون تأهيل وبدون تكوين، : هذه العقود موجهة للشباب طالبي العمل لأول عقود التكو

في مختلف ورشات العمل التابعة  حيث يتم وضع الشباب طالبي العمل لأول مرة بدون تأهيل ولا تكوين
ترة  سبة لف ما بالن مؤطرين . أ حرفيين ال لدى ال كوين  في ت شاط أو  عات الن لف قطا في مخت ية أو  عات المحل للجما

 .3الإدماج فهي سنة قابلة للتجديد
 أبعادها :  – 2 – 3 

ية       سات التنم من سيا جزءاً  لت  لا زا ماً و لة دو ظاهرة البطا هة  شغيل ومواج ستراتيجيات الت نت ا قد كا ل
ية لا يقاس فقط بتوسيع خيارات لأن " الاجتماعية و الاقتصادية في الجزائر التقّدم الحقيقي في التنمية البشر

الجيد، والعيش في مستوى مقبول، والشعور بالأمان.  الأفراد، وقدرتهم على تحصيل التعليم، ووضعهم الصحي

                                                           

  1www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf. ،  11المرجع السابق ، ص   
، بتصرف 12       

 2www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf    ، 13 المرجع السابق ، ص
، بتصرف 14   

   يران / يونيو شابا طالب  496132تشير إلى أن نحو  2009كانون / ديسمبر  31إلى  2008حصيلة تنفيد الجهاز الجديد من تاريخ انطلاقه في شهر حز
أمال قاسمي و آخرون ، الجزائر: إشكاليات الواقع و رؤى المستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، أنظر :   عمل لأول مرة تم تشغيلهم في هذا الإطار .

 .383ص 2013، الطبعة الأولى ، بيروت ،  64العدد 
 3 www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf.   15المرجع السابق ، ص  ،

، بتصرف 16   

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL'EMPLOISDESJEUNESS.pdf


 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

133 

ية" شر ية الب ستمرار التنم مؤازرة لا ظروف ال توفير ال جازات و صين الإن في تح هو  ما  لا 1إن قق إ لا يتح هذا  كن  ، ل 
باحثين عنه ، ووضع برامج و آليات للتكفل بالقادمين  بتوفير فرص عمل لائقة لكل القادرين على العمل و ال

 ل من الجامعات و معاهد التكوين المختلفة.إلى سوق العم
سب   لف ح مل تخت ظروف وعوا ها  تي تحكم نب، وال عدة جوا لى  تؤول إ شغيل  ستراتيجيات الت عاد ا إن أب

الأهداف الرامية إليها فمنها ماهي أبعاد اقتصادية، ومنها ماهي اجتماعية، ومنها ماهي تنظيمية وهيكلية، ومنها 
 ماهي غير ذلك.

فة  لبعد الاجتماعي:ا – 1 – 2 – 3 يركز على ضرورة القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية الناتجة عن آ
توفير  لى  مل ع صة، والع سطة خا ية والمتو لات الجامع مة، وذوي المؤه شباب عا سبة لل سيما بالن لا  لة،  البطا

أس والتهميش الظروف المناسبة لإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع، وإبعادهم عن كل ما يجعلهم عرضة للي
والإقصاء، وما بترتب عن ذلك من أفكار وتصرفات أقل ما يقال عنها تضر بهؤلاء الشباب أولاً، وبالبلاد 
ية نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، والتمرد على قيم  ثانياً، ونقصد بذلك اللجوء إلى الهجرة السر

  2ات السلبية المتعددة المظاهر التي تفرزها ظاهرة البطالة.وتقاليد وقوانين البلاد، وما إلى ذلك من الانعكاس
ية لا سيما المؤهلة منها في خلق  البعد الاقتصادي : – 2 – 2 – 3 يتركز على ضرورة استثمار القدرات البشر

ية  حداث التنم سمح بإ بم ي شاط  عات الن لات وقطا لف المجا في مخت ها  يق توظيف عن طر صادية  ثروة الاقت ال
صادية  توج الاقت سة المن ية ومناف ية والمردود سين النوع تاج، وتح ماط الإن طوير أن لاد، وت في الب ية  والاجتماع

يعة التطور.  3الأجنبي، ومواكبة التكنولوجيا السر
ية:  – 3 – 2 – 3  عاد التنظيم لال الأب من خ صها  كن استخلا هداف يم من الأ عة  يق مجمو لى تحق مي إ وتر

ية أهداف مخطط النشاط لترقية العمل ومك لة المعتمد من قبل الحكومة الجزائر والتي  ،2008سنة افحة البطا
 4تتمثل فيما يلي

                                                           

ية ، المضي في التقدم : بناء المنعة لدرء المخاطر ، صادر عن برنامج الأمم المتحد 4 ير التنمية البشر  ,Pnud , 2014 1، ص  2014ة الإنمائي،تقر
hdr.undp.org   . 

 
دولة وتنمية المجتمع، أحمية سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العلمي حول السياسات العامة ودورها في بناء ال 1

يل  27-26جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر،    3، ص2009أفر
  3أحمية سليمان، المرجع السابق، ص 2
3On-www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND’ACTI   : 1ص 12/09/2011تاريخ التحميل    

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND'ACTI-On
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND'ACTI-On
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 محاربة البطالة من مقاربة اقتصادية، -
 ترقية يد عاملة مؤهلة على المدى القصير والمتوسط -
 تنمية روح المبادرة المقاولاتية -
 تكييف الشعب مع التخصصات والتكوين حسب احتياجات سوق العمل -
 ثمار الإنتاجي المولد لمناصب العملدعم الاست -
 عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم -
 تحسين وتدعيم الوساطة في سوق العمل  -
 2009بذل جهود أكثر لخلق مليونين منصب عمل في البرنامج الخماسي للآفاق  -
 تدعيم ترقية تشغيل الشباب وتحسين نسبة التوظيف بعد فترة الإدماج -
خلال الفترة الممتدة  ℅9وأقل من  2010-2009في آفاق  ℅10إلى أقل من خفض نسبة البطالة  -

 .2013إلى  2011من 

من          عة  لى مجمو كز ع صبحت ترت لأخيرة أ سنوات ا في ال ئر  في الجزا شغيل  ستراتيجية الت بين أن ا سبق يت ما  م
 هذه المبالغ المالية الهائلة  ضخب الحكومة قرار إنالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والهيكلية، ل كن 

يع لدعم الجزء الأكبر منها  وتخصيص الخاصة الاستثمارات لتشجيع أفعال  ردود أثار ، الشباب لفائدة مشار
 منتجة غير الممولة الأنشطة أن هذه طالما و أثرها على الاقتصاد الإجراءات، حول هذه  الخبراء العديد من

ح المعالجة الاجتماعية لقضية البطالة بدلا من المعالجة الاقتصادية ذات الأمد للثروة  ، فمنهم من يرى أن ترجي
 نتيجة أن مصيطفى " بشير الاقتصادي الخبير البعيد هي السبب في فشل استراتيجية التشغيل ،  هذا ما يؤكده

 المؤسسات على ةالنجاع معايير تطبيق وعدم للعملية الاجتماعي الطابع بسبب فاشلة التشغيل لغرض السيولة ضخ
 تلك على للضغط العمومية السلطات حمل ما والعقار هذا والإيجار القروض أعباء ارتفاع إلى إضافة الجديدة،
 على الفوائد تخفيض تخص إجراءات من  2010لسنة  التكميلي المالية قانون تناوله ما خلال من الأعباء،

 وإطلاق الامتياز، لفائدة مرونة بأثر الزراعي عقارال عن والتنازل فوائد بدون القروض سقف ورفع القروض،
يع" حملة لفائدة الجبائي الأداء من الإعفاء فترة وتمديد صناعية منطقة 36 مشروع ، في حين  يرى 1المشار

                                                           

  82از ، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطموحات ، مرجع سبق ذكره ، ص سميرة العابد ، زهية عب 1
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 المعالجة الاقتصادية هي السبب في فشل سياسات التشغيل و أن  هذه بأن تومي الرحمان عبدالبروفيسور 
 باستحالة ذلك مبررا بالتضخم و البطالة، الخاصة والأرقام غ المالية التي تم ضخها ( "تتنافىالأرقام أي ) المبال

يضيف .قياسي ظرف في الاقتصاد في دولار مليار  29حوالي ضخ بعد  %4حدود عند التضخم بقاء  في بأنه و
 إلى2011 انفيج في % 10.2 من سينخفض البطالة معدل فإن الشغل لمناصب بالنسبة الرقم هذا صحة حال
 الاقتصاد وأن بطال ألف 100يتعدى  لا الجزائر في البطالين عدد أن يعني وهذا جوان نهاية %1 من أقل

 الاقتصاد حقيقة تعكس لا وهمية أرقام وهي والأمريكية الأوروبية الاقتصاديات عن متقدم الجزائري
 التناقض قائمة على الحكومة قبل من المعتمدة قهاوتطبي الاستراتيجية ، إلا أننا نرى أن معالم 1الجزائري" والسوق

 سياسي قرار هو مؤقت بشكل العمل توفير مناصب حيث ان   البحت الذي يطبعها، الإداري الطابع بسبب
 بسبب جغرافيا البطالة نسب في تباين كبير هناك أن كما للمشكلة، واجتماعيةأ اقتصادية معالجة عن بعيد

يع العمل ما بين مختلف الشرائح الاجتماعية و "خاصة فئة الشباب و ما بين الأقاليم  الغير عادل لفرص   التوز
مؤشرا مهما للحكم على جدية و فعالية سياسات التشغيل . ومن أجل ذلك يتعين وضع آليات لبسط الشفافية و 

يز مبدأ العمل للجميع يع فرص  .أخرى لتعز العمل. فالفئات ومن هذا المنظور نجد في الواقع لا مساواة في توز
الأكثر فقرا و الأقل جاها هي عادة الأبعد من الحصول على منصب عمل. كما أن منح عقود التشغيل كثيرا 
يع  شار توطين الم في  فرط  يز م لاحظ ترك يا في ما إقليم سبة .أ نافع المكت ساطات و الم ساس الو لى أ يتم ع ما 

ية بمناطق الشمال الجزائري يفية و النائية تشكو من الإقصاء مقابل ذلك ظلت و ." 2الاستثمار  المناطق الر
 الاجتماعي، و تفضيل مناطق على حساب أخرى.

 استراتيجية؟ أي الحد من البطالة  سياسة التشغيل و - 4 

تقييم مدى يسمح لنا التحليل السابق بضرورة التمييز بين مفهومين أساسيين يكون لهما الأثر البالغ في   
درته على استيعاب القوى العاملة العاطلة. ويتعلق الأمر بمفهومي الحد من البطالة و ديناميكية سوق العمل وق

مفهوم سياسة التشغيل. وإن كانت كلتا الاستراتيجيتين تهدفان في نهاية المطاف إلى تحقيق تقليص البطالة إلا 
                                                           

  83نفس المرجع ، ص   2
 . 144رحيم حسين ، سياسات التشغيل في الجزائر : تحليل و تقييم ، موضوعات في الاقتصاد الجزائري ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
    يطانية  و قد دخل ظهر هذا المفهوم أول مرة في القارة الأورو بية ، ل كنه بات يشكل حاليا جزءا من المناقشات الدائرة عن السياسة الاجتماعية البر

يطانية ، بعد أن قامت حكومة  توني بلير سنة  بإنشاء "وحدة الإستبعاد الاجتماعي "  1997هذا المفهوم بصورة مباشرة في العملية السياسية للحكومة البر
 . 22، ص 2007،  344جون هيلز وآخرون ، الاستبعاد الاجتماعي ،  ت :  محمد الجوهري سلسلة عالم المعرفة ، العدد :  أنظر للتنسيق بين الوزارات.
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ته في الزمن ولا حتى أن فعاليتهما غير متماثلة لا من حيث وتيرة تحقيق هذا الهدف ولا من حيث استمراري
 . من ناحية ضمان جودة العمل في المستقبل

. حيث أن المؤسسات الإنتاجية منطق اقتصاديعندما نتحدث عن مفهوم التشغيل نضع أنفسنا ضمن       
تطلب يد عاملة مؤهلة لتنفيذ خططها الإنتاجية. وفي سبيل ذلك تقوم بعملية حساب اقتصادي تقارن بموجبه 

عمالة الموظفة ومردودها. استنادا إلى ذلك، تقوم المؤسسات بتوظيف حجم معين من اليد العاملة بين تكلفة ال
 بناء على إنتاجيتها . هذا هو الإطار الاقتصادي للتعامل مع عنصر العمل.

تتضمن استراتيجية التشغيل مجموع التدابير التي تسهل إدماج أكبر قدر ممكن من اليد العاملة في سوق       
عمل. حيث تتوجه هذه التدابير بشكل خاص نحو ترقية سوق العمل بشكل تجعله يستجيب إلى الظروف التي ال

تعيشها المؤسسات. وعلى هذا الأساس، تتميز استراتيجيات  التشغيل غالبا بكونها استراتيجيات ذات طابع هيكلي 
مول من طرف مؤسسات سوق لأنها تستهدف نزع العراقيل التي تحول دون تحقيق مستوى التشغيل المأ

يلة المدى لأنها لا ترمي إلى تشغيل العاطلين في اللحظة الراهنة ول كنها  العمل. لذلك تعتبر هذه الاستراتيجيات طو
ترمي إلى تهيئة الاقتصاد لتشغيل المزيد من العمالة في المستقبل نتيجة دخول أعداد إضافية إلى سوق العمل. 

يادة ديناميكية هذه السوق عبر مختلف التدابير سواء وبالتالي فإن استراتيجيات الت شغيل تهدف أساسا إلى ز
كانت ذات طابع اقتصادي بحت أو مؤسسي أو غير ذلك. ولذلك يمكن اعتبار هذه السياسة بأنها سياسة 

 نشطة تسمح للاقتصاد بخلق مناصب عمل جديدة وفق معايير اجتماعية و اقتصادية. 

للعملية. حيث  سياق اجتماعين استراتيجية الحد من البطالة فإننا نضع أنفسنا في ل كن، عندما نتحدث ع      
تتم العملية بمحاولة تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة بغض النظر عن الظروف التي يمر بها سوق العمل. 

ا يمثل الأفق يتمثل مقياس النجاح هنا في عدد العمال الذين تم النجاح في تشغيلهم. في هذا السياق، ل
الاقتصادي للمؤسسات بالضرورة أهمية كبرى. وبالتالي لا تؤدي شروط سوق العمل دورا حاسما في عملية 
التشغيل، حيث تعتمد هذه الأخيرة على مجموعة من المحفزات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها السلطات 

ة القصيرة، أين يتمثل الانشغال الأساسي للسلطات العمومية. ولذلك تندرج هذه الاستراتيجية ضمن منظور الفتر
العمومية في امتصاص أكبر قدر من القوى العاطلة، ويتنافى منطق هذه الاستراتيجية مع وجود أية ديناميكية 

 في سوق العمل.
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 لهذا يمكن اعتبار استراتيجية الحد من البطالة استراتيجية سلبية طالما أنها تستهدف امتصاص البطالة     
الموجودة تقليصها على المدى القصير و المتوسط ،عكس استراتيجية التشغيل التي ترتكز على أهداف مستقبلية و 
تهيئة الاقتصاد للوافدين الجدد إلى سوق العمل و تشغيل أكبر قدر ممكن من اليد العاملة ، بتحسين جودة 

يق إطالة عقود العمل التي يبررها الأفق الاقتصادي  الجيد.   انطلاقا مما سبق، وبناء على تحليلنا العمل عن طر
للجهود التي بذلتها الجزائر في هذا المجال في تحسين و تعزيز ديناميكية سوق العمل، يمكن القول أن فلسفتها تميل 
إلى الاعتماد على الاستراتيجية الثانية  و التي كانت ضمن أهدافها التنظيمية و الهيكلية  و هي خفض نسبة 

 إلى 2011الفترة الممتدة من خلال ℅9و أقل من  2010-2009في آفاق  ℅10إلى أقل من  البطالة
)المركز الوطني للإحصاء( اظهرت أن نسبة البطالة الأكثر ارتفاعا تمس   ons، إلا أن إحصائيات  2013

ية الأكثر شبابا و الشكل التالي يبين ارتفاع معدل البطالة عند الشباب  في المرحلة ما بالخصوص الفئة العمر
 . 2013و  2000بين 

 

 

 

 

 

 

ية )   % في نفس  25% الى 55سنة( حيث انخفضت من  24و  16نشاهد تراجع دال يسجل للفئة العمر
سنة ، علاوة على ذلك فالبطالة عند الإناث  25%( بالنسبة للبالغين أكثر من  7% و  18المرحلة مقارنة مع )

.  2013% في سنة  40حين عرفت ارتفاعا كبيرا قدر ب  2009ى سنة و بعد تقلبات في السنين الماضية حت
من خلال هذه   1%. 14وبالنسبة لمعدل البطالة لدى فئة حاملي الشهادات العليا )الجامعي( فقد قدرت ب 

                                                           

 30  Ons (2014) activité  emploi et chômage, sept 2013, donnés statistiques 653 Alger office nationale des statistiques, 
p 20, p 16 



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

138 

المتخرج هو المتسبب في ارتفاع  البطالة الهيكلية، فالشباب المعطيات يتضح لنا حقيقة البطالة في الجزائر هي
. فالمطلوب في التنمية هو ع حساب النوعلى تعميم التعليم و الاهتمام بال كم دلات البطالة، هنا يظهر أثر مع

تأهيل الفرد بالمستوى الضروري من الحاجات و ليس أن تجعل الجميع متساوون في المستوى التعليمي 
وعا ما إلى ما تنص عليه التنمية وما نتج فالتفاوت واحد من الحقائق المحركة للتنمية ، فما أنتجته الجزائر مختلف ن

 عنه المعاناة ال كبيرة لفئة الشباب و خاصة الإدماج الاجتماعي . 

 خاتمة :   

ية عدة       تطوير التشغيل و الحد  كانت ترمي إلى  استراتيجيات واجراءات وتدابير وضعت الحكومة الجزائر
ت ال كبرى على مستوى القطاعات المعنية و على منح من البطالة والتي جاءت متزامنة مع تطبيق الاصلاحا

ها رفع معدل  ية لمتطلبات مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل، والتي يكون من نتائج الأولو
سنوي للإدماج المهني لفائدة الراغبين في الدخول لسوق العمل، و تحسين مستوى التوظيف الدائم من خلال 

ى مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل،  و اتخاذ إجراءات تشجيعية على الاستثمار جهاز الادماج سواء عل
 يسمح بتوفير مناصب عمل. 

 تعقيدات تشوبها كافية، تبقى غير المتخذة والتدابير والجهود المسخرة كل هذه الإمكانات ل كن رغم    
ية،  وطغيان  هذا على ترتب وقد ، للتشغيل راتيجيةكاست السياسية وحتى الاجتماعية والاقتصادية المعالجة إدار

 الضغوط امتصاص بالأحرى أو العمل، عن العاطل الشباب امتصاص مجرد إلى التشغيل تحول الانحراف،
ً  الاجتماعية،  فضلا العمل، طالبي اجتماعية لدى لحاجة واستجابة اقتصادي تشغيلا لمورد يكون أن من بدلا

 لبطء سواء الحكومة، قبل من المقترحة الحلول مع والتكيف الاندماج في البطال الشباب قدرة عدم عن
 المبادرة . لروح الشباب افتقار أو وتعقيداتها، القروض من للاستفادة المتخذة الإجراءات

يين الخبراء وتوصيات آراء اعتبار ويمكن      يجب والتي الجزائر، في التشغيل فعلي لاستراتيجية تقييم بمثابة الجزائر
 أجل بناء استراتيجية متكاملة  من الحكومة، قبل من الاعتبار ينبع تؤخذ أن

تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم الخروج بقرارات صائبة،  ففي العالم هناك العديد 
يب  ية تعادل إمكانات الجزائر، أو اقل منها وكانت إلى وقت قر من الدول لديها موارد وإمكانات مادية وبشر
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ع لة ، ت شكل البطا حل م في  قدم  لا أنها حققت ت فردي ، إ لدخل ال ستوى ا تدني م لة، و شكل البطا من م اني 
ئر  يل ، تركيا (، إلا أن الجزا لدول ) البراز وحققت إلى حد ما أهداف التنمية المستدامة ، ومن أمثلة هذه ا

يادة الإنفاق العام  باستغلال العائدات الم الية الضخمة من قطاع المحروقات و اتبعت استراتيجيات تهدف إلى ز
 فهل يعتبر ذلك استراتيجية لشراء السلم الاجتماعي؟. ذلك تجنبا لأي تحركات شعبية يمكن أن تطالها

 
 قائمة المراجع 

في أحمية سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العلمي حول السياسات العامة ودورها  1
يل  27-26بناء الدولة وتنمية المجتمع، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر،   . 2009أفر

 . 1982حسن السعافي ، تصميم البحوث الاجتماعية نسق منهجي جديد ، دار النهضة ، بيروت ،  2
شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، البطالة في الجزائر: مقاربة تحليلية واقتصادية، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول  3

 .2008مارس  18-17العربية، جامعة القاهرة، مصر، 
لاقتصاد من خلال حالة ناصر دادي عدون و عبد الرحمان العايب ، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي ل 4

 .  2010الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
رواب عمار و غربي صباح، التكوين المهني و التشغيل في الجزائر، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية كلية العلوم  5

 .2011الإنسانية و الاجتماعية بسكرة، 
ي ، الاستراتيجية  و محترفو الأمن القومي ) التفكير الاستراتيجي و صياغة  الاستراتيجية  هاري آر . يارغر ، ترجمت راجح محرز عل 6

 . 2011في القرن الحادي و العشرين ( ، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية ، الطبعة  الأولى ، 
،  1236ق ، ) الحوار المتمدن ( ، العدد : عبد الرحيم  العطري ، سوسيولوجيا الشباب من الانتفاضة إلى سؤال العلائ  7

2005 . 
، جامعة باتنة ،  11سميرة العابد و زهية عباز ، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطموحات ، مجلة الباحث ، العدد  8

2011 . 
ية ، المضي في التقدم : بناء المنعة لدرء المخاطر ، صادر عن برنامج 9  .  2014الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشر
 

10 – M . S .MUSETTE , le marché de travail en Algérie : une vision nouvelle FCE ,journées de 

l’entreprise algérienne : emploi, formation et employabilité – 29 octobre – CREAD , Alger 2013  

11 ONS , Evolution des principaux agrégats et indicateurs liés au marché du travail de 2004 à 

2014, ofice national des statistique n 683, 2014. 
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12 FERREOL gilles ,  dictionnaire de la sociologie , ARMAND COLIN , 4e édition revue augmentée 
,PARIS , 2014  
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بية الاجتماعية في نسقها المعرف  ي و واقها العمليالتر

                                                                       
 د. احمد عبد اللطيف شتوح       

 الجزائر -جامعة الأغواط                   
 

 ملخص:

بية الاجتماعية يفضي بنا إلى الرجوع الى تاريخ المجتمعات و  إن البحث في أصول و ممارسات التر
بية داخل المجتمع الواحد، وهو ما  الروافد المعرفية والمتغيرات الأساسية، التي تضافرت لتفرز لنا نماذج من التر

بية على حسب البيئة التي احتضنتها، ومن ثم كيفية تفعليها. وعليه سنحاول  في يفسّر ال كثير من أشكال التر
يات السوسيولوجية التي حاول بية، و نحاول أيضا الحفر في هذه الورقة أن نبحث في النظر ت أن تفسر ظاهرة التر

بية الاجتماعية تتغير في كل المجتمعات الانسانية.  ية الواقعية التي تجعل من التر  الشروط البنيو

 

Abstract: 

The search in the origins and practices of education refers to the history of 
societies and cognitive variables the union provide examples of the heritage of the 
community which explains the forms of translation and then activaded and we will 
try to look into the theories sociological that explain the frequency and terms of the 
structural realism that makes social education variable in all human.     
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 تمهيد:

يات  بية الاجتماعية هي العمل الإنساني الدائم الذي يحقق للمجتمع تجديد نفسه للارتقاء إلى مستو التر
أفضل باستمرار، ولهذا يهتم بها جميع أطراف المجتمع بأفراده وأنظمته ومؤسساته، فهي تهم الآباء والأبناء 

ين والفلاسفة والقادة، وهي مسؤولية مركبة متعددة ورجال السيا سة والاقتصاد ورجال الدين، كما تهم المفكر
مؤسسات والأطر المعرفية المختلفة  )الأسرة ، المسجد ، المدرسة...الخ ، كما هي موضع الالجوانب، تشترك فيها 

 اهتمام كل المجتمعات مهما كان حجمها أو مستواها الحضاري. 

بية تصاحبها في كل مكانهذه الاهتما و زمان، وفي كل مرحلة من  مات التي تجتمع حول التر
والسياسي، فهي وثيقة الصلة بالدين و بالفلسفات والاتجاهات  مراحل التحول الاجتماعي والاقتصادي

 ال كبرى التي عرفتها الإنسانية عبر العصور، وهي تسعى دوما إلى تحقيق غاياتها ومبادئها في ضوء مناهجها
 وعقائدها. 

بية والمفاهيم المشابهة -أولا  التر

بية الاجتماعية: -1  مفهوم التر
بية منذ القدم مما جعل مفهومها يشيع ويتداول بين الجميع، إلى درجة أن  لقد مارس الإنسان التر

يف التربية هو من قب يفها يبدو سهل المنال. ول كن، سرعان ما يتبدد هذا الاعتقاد و يدرك المرء أن تعر يل تعر
يف كثيرة ومختلفة  تعود إلى مقاربات أو اتجاهات عديدة  بية تزخر بتعار السهل الممتنع، لذا نجد أدبيات التر

  تصل حد التباين والاختلاف نذكر منها:

بية بأنها: )إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام( و رّبُّ الولد  لقد عّرف أصحاب المعاجم لفظة التر
دُ  ه ويتعهُّّ ُّّ يؤدبه.ربا: ولي   1هُ بما يغذيه وينميه و

                                                           
بية العامةبيار، روني و  - 1 ّ ه عبد الدايم ، دار العلم للملايين، بيروت التر  184، ص 1977، 03ط  ،، تر: عبد الل
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بية بأنها :" مجموع الوسائل التي بواسطتها يوّ Robertيعرف معجم "روبير و   جه نمو وتكوين الكائن " التر
  1".الإنساني وكذا النتائج المحصلة بواسطة هذه الوسائل

بية، فهي عملية من ناحية ونتيجة من يف يبين الطابع الإشكالي المعقد للتر ناحية أخرى، إلى  هذا التعر
بية كغذاء مادي )طعام،  جانب طغيان طابع السلطة والتسيير، فالمقاربة الاشتقاقية هذه تحدد هنا على أن التر

ياضية..الخ( من جهة، ومن جهة أخرى معنوي )معرفي أخلاقي ...( يقود الفرد إلى السمو والنمو   2.تمرينات ر

بية يرتبط بالإنسان متجاوزا ث بية هي" أنسنة الإنسان" –نائية الفرد إن مفهوم التر ، 3المجتمع، أي أن التر
بية هي العملية التي تسمح للكائن الإنساني تنمية قدراته  Reboulحيث يقترح ريبول  يف التالي: "إن التر التعر

  4الجسمية والعقلية، وكذلك عواطفه الاجتماعية والأخلاقية، بهدف تحقيق مهمته كإنسان."

بية الاجتما عية هي مجموعة العمليات المختلفة التي بها يستطيع المجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه التر
المكتسبة ليحافظ على بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث فهي عملية نمو و ليست لها غاية 

الروحية  نسان العقلية،إلا المزيد من النمو. وهي بإيجاز عمل ديناميكي يستهدف صقل و تنمية قدرات الإ
بية بالضرورة تعدو صيغة عمل حضاري  والجسدية، وحتى الوجدانية. وبما أن الإنسان هو صانع الحضارة فالتر

  5يحمل قدرا كبيرا من الأهمية.

 التعليم والتأديب:  -2     

بية سياسة "الولدان" أو التأديب، والذي يرعى الولدان وير شدهم يطلقون كان الأولون يطلقون على التر
ضة  يا يد الر ها تف شيوعاً لأن ثر  نت أك مؤدب كا فظ  ير أن ل لم، غ بى أو المع هذب أو المر مؤدب أو الم يه ال عل
عن  لف  ية يخت ب نى التر جد أن مع لذلك ن لم  قين الع يد تل صطلاح يف هو ا لم ف ما المع عاً، أ لاق م سة، والأخ والسيا

                                                           

يةالتومي الشيباني،  -1  بو يات و الأفكار التر   23، ص 1975، 2، دار الثقافة ، بيروت، ط تطور النظر
بيةاوليفي ريبوك،  -2   125، ص 1978وت، ،تر: جهاد نعمان ، منشورات عويدات، بير فلسفة التر
 82نفس المرجع، ص  - 3 
بية الثقافية و الفلسفيةمنير مرسي،   -4   69، ص 1977،عالم ال كتب، القاهرة ،  أصول التر
يع ، بيروت،  محاولة في المنهجية الإسلاميةعماد الدين خليل،   -5   17، ص 2002، دار الطليعة للطباعة والنشر والتوز
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بية تحمل معنى معنى التعليم، فالتعليم هو اكتساب العلم والمعرفة مع  توجيه استخدامها لبلوغ الأهداف، أما التر
بية  .أخلاقيا بينما التعليم يحمل معنى ال كسب، فالتعليم أحد أدوات التر

بية، التنشئة، الثقافة -3       : التر

بية مع مفهوم التنشئة الاجتماعية  ومفهوم الثقافة، تتضح لنا العلاقة  من خلال مقاربة لمفهوم التر
بية، هذه الأخيرة تتضمن التنشئة الاجتماعية بينهما،  حيث تعد التنشئة الاجتماعية جزءا من عملية التر

ير القوى العقلية ولاشك أن عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد  ،والتدريب الفكري والثقافي والأخلاقي، وتطو
ية اجتماعية بوصفها إحدى العمليات التي يتم من خلالها است بو مرار المجتمع وتطوره، ولأنها تعديل تعد عملية تر

بية تتعامل  1أو تغيير في سلوك الفرد نتيجة التعرض لخبرات وممارسات معينة لذلك فهي تعتبر عملية تعلم. والتر
بية هي عملية نمو  مع الفرد بعقله ووجدانه وجسمه وقيمه واتجاهاته وما لديه من مهارات وأفكار، وبهذا فالتر

ليا واجتماعيا وسط جماعة اجتماعية معينة تعمل على الوصول به إلى أقصى ما تأهله شامل للفرد جسميا، عق
  2قدراته الطبيعية.

الثقافة تشمل مجموعة من العناصر التي تمارس تأثيرها بوضوح على سلوك الفرد وتحكم تصرفاته، وهذه 
بية والقيم والأعراف  العناصر تتخلل معظم صور السلوك الإنساني المتمثلة في العادات الاجتماعية، التر

الاجتماعية، والعلاقة بين الثقافة والمجتمع علاقة تلازم بحيث إذا وجد الأول لزم وجود الآخر، فإذا نظرنا 
يقتهم في المعيشة. والثقافة تمثل نوعا من  3إلى المجتمع على أنه يمثل مجموعة من الأفراد، فإن الثقافة تمثل طر

يمارس نفوذه على الأفراد، لأن سلوك الأفراد ما هو إلا تعبير عن تيارات أنواع الضبط الاجتماعي الذي 
بية، في كل هذه الأمور يخضعون لثقافة  يق التنشئة الاجتماعية والتر ثقافية تأصلت في نفوسهم عن طر

قافة فث 4مجتمعهم من أفكار ومعايير سلوكية وقيم اجتماعية، ولا يستطيعون أن يشذوا عنها وإلا نبذهم المجتمع.
المجتمع هي انعكاس لمجموعة من الخصائص السائدة فيه، والتي تتميز بوجود نسق قيمي متميز، يشترك أفراده في 
القيم، المعتقدات، الاتجاهات، والتصورات، وتؤثر على سلوك الأفراد وتحدد اتجاهاتهم نحو التغير، وتعد 

                                                           
بيةموضوعاعلي، محمد شلتوت،  -1   11، ص 1980، دار القلم ، ال كويت ،  ت جديدة في ميدان التر
بيةمحمد، الهادي، عفيف،  -2 ية ، القاهرة ،  في أصول التر  42، ص 1978، المكتبة الانجلو مصر
ية ،  قاموس علم الاجتماعمحمد علي محمد وآخرون،  -3 ية العامة للكتاب ، الإسكندر  99، ص  1979، الهيئة المصر
ية ،   دراسات في الثقافة والمجتمعمدبولي، جلال  -4  50، ص  1984، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندر
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ية والاج بو تماعية، حيث أنها تعطي الفرد القدرة على التصرف الثقافة عاملا من عوامل التأثير في الحياة التر
في أي موقف، كما تهيئ له أسس التفكير والشعور، وتزوده بما يشبع حاجاته البيولوجية، فهي تجيب على 

يقة أو بأخرى.   1تساؤلات الفرد بطر

يقة التي يتحول  مارجريت ميدنجد و بها كل طفل تعرف التنشئة الاجتماعية بأنها العملية الثقافية والطر
وعليه فإنها عملية تلقين تتم يوميا، فالإنسان يتعلم  2حديث الولادة إلى عضو كامل في مجتمع بشري معين.

  3المعايير والقيم الموجودة في الجماعات والمجتمع ككل أين تتم تنشئته والتي يترجمها إلى سلوكيات مطابقة. الأفكار

بية عملية النمو يادة من جنس  يتضمن المعنى اللغوي للتر يادة، ومن الطبيعي أن يكون هذا النمو والز والز
الشيء وطبيعته، وبالنسبة للإنسان يكون هذا النمو في جسمه وعقله وخلقه وكل مقومات شخصيته. فالتربية 
يق التعليم و التأديب ولا  إذن تعني اكتساب المعرفة لتغيير السلوك، واكتساب المعرفة لا يأتي إلا عن طر

بية  )العمل بغير علم لا يكون...(ا العمل بغير معرفة. قال الإمام الغزالي: يكون هذ ولذا كان ارتباط التر
بية ارتباط واضح بهذه المفاهيم بل وأصبح رديفاً  بالتعليم والتأديب والثقافة. وبصورة تلقائية أصبح لمفهوم التر

 لها.

بية -ثانيا  تصورات سوسيولوجية للتر

بية مثقل    بالتعّدد والتنوع والغزارة تلك العقول التي تعاقبت على مهمّة التقريب الدلاليّ مفهوم التر
بية، بيّد أّن ذلك يخضع بشكل منطقّي لأصول موضوعية، يفسّر بالإسناد إليها هذا الإثقال،  لمصطلح التر

ية السائدة في سياق زماني محدد، وطبيعة التصوّر الذي يحلل الطبيعة الإنسا بو نية وقابليّات كالفلسفة التر
بية في الأذهان، والأنماط السياسية الحاكمة بما تقصده  تشّكلها، والتطورات العلمية التي تتوخى تعديل صورة التر
يفات  ين الذاتية التي يضفونها على طبيعة الرؤى والتعر من أهداف أو أغراض، فضلا عن إسقاطات المفكر

بية، والاتجاهات الأيديولوجي ة التي يبادرون إلى بذرها أو غرسها في صميم تنظريهم التربوي. التي يقدمونها للتر
 ولئلاّ يظّل الموقف غائما، لا بأس بتتبّع قبس من مصاديق هذا الانطباع أو الحكم.

                                                           
براهيم بيومي، وآخرون ،  -1 ية،  التنمية في المجتمعاتإ  99، ص 1983، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندر
ية،  التنشئة الاجتماعية والسلوك الانحرافي للتلميذ المدرسة الثامصباح عامر -2  28، ص 2003، دار الأمة، الجزائر، نو

3- Golfin jean : les mots clées de la sociologie . primat , Toulouse , p 120.121 



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

146 

بية عند المثالين تقبض يدها على عمليّة نقل المعارف والعادات والتجارب من الأجيال السابقة إلى    التر
المبذول للوصول إلى هزيمة الشّر، وكمال العقل. وهي عند  لتغدو مجهود الإنسان اللاحقة بمسحة تأهيليّة،

الواقعيين متمثلة في عملية تدريب الطفل على أن يعيش بواسطة معايير خلقية مطلقة، على أساس ما هو صحيح 
ت حسنة، للإنسان بوجه عام، وليس لأعضاء مجتمع بالذات فحسب، وانه لمن المهم له أيضا أن يكتسب عادا

 وذلك لأّن الفضيلة لا تتأتىّ آليّا، بل تكدّس بالتعلم.

يّة للثقافة روجر اسكامويرى أصحاب النزعة الإنسانية من خلال أنموذج    بية: "عملية تنمو ، أّن التر
وغرس للفضيلة... وفي الوقت ذاته، عمليّة تهذيب وغرس لل كفاءة العمليّة"، وكأنهم يدفعون الجهد التربوي 

نحو تمكين المتعلم من الآداب واللغات أكثر من حثّه على دراسة الحياة وجوهرها. بينما يذهب بذلك 
يّة الكامنة في  جان جاك روسوالطبيعيّون من خلال أنموذج  بية هي السعي إلى تفجير الطاقات الحيو إلى أّن التر

بية سلبية من وجهة الإنسان، إذ ليس عليه أن يتعلّم، بل عليه أن يكتشف الحقائق بنفسه. وعلي ه، فاّن التر
نظره، بمعنى أنها لا تكون بتلقين مبادئ الفضيلة، ول كّن قوامها المحافظة على القلب من الرذيلة، والعقل من 

 1الزلل.

يصوغ أصحاب الوضعية المنطقية من خلال أنموذج    بية إلى حّد موريس شليكو ، مفهوما تحليليا للتر
فع الفرد، وخلق إنسان خيّر من إنسان شرير، فتكسبه دوافع جديدة، تؤدي في بعيد، لتكون عملية تعديل لدوا

يل القيم الانفعاليّة إلى قيم معرفيّة، والى تحقيق  الحقيقة إلى تنمية القيم المعرفيّة لديه، وذلك من خلال تحو
 سعادته في ضوء المجتمع.

يا عمليا، أفرزه ا   بو ية  -لمجتمع الأمريكي، ترىبيد أّن البراغماتيّة التي تعّد نمطا تر  -جون ديويممثلة برؤ
بية " تنظيم مستمّر للخبرة، هدفه توسيع محتواها الاجتماعيّ وتعميقه"، بمعنى أنها" تثير قوى الطفل،  أّن التر
وتحرّض طاقاته، لمواجهة المواقف الاجتماعية، والتكيف معها. ولا تشيح الفلسفة الوجودية بخّدها عن 

بية تسعى إلى أن يعبر الفرد رالف هاربرن التربوّي، وإنّما ترى، من خلال أنموذج الحضور في الميدا ، أّن التر
عن الموقف الذي يوجد فيه، وأن يحيط به إحاطة كاملة، وهذا ما يقتضي تناول حياة الفرد والإنسان بصورة 

                                                           
بية الاجتماعية في الإسلامحسن خليل رضا -1 ية، بيروت، لبنان، العدد الثالث،  ، التر بو  58-57ص -، ص2016، مجلة الأبحاث والدراسات التر
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ية أخرى، ولا مجا ية، ووجود الأفراد دائما في مواقف من زاو ل للفصل بينهم وبين هذه كليّة وشاملة من زاو
المواقف، لأّن هؤلاء هم الذين يحددون الزمان والمكان والبيئة التي ولدوا فيها. وتحيل هذه النماذج غير 
ين إلى هذا المفهوم،  بية إلى أن هناك بؤرا أو نوافذ رصديّة عديدة، توّسطت نظرة المفكّر يّة لمفهوم التر الانحصار

والإيديولوجية المتنوّعة، واختلفت قراءاتهم له بمراعاة الخلفيّة والوظيفة، بالرغم من  برواسبهم المعرفيّة والفلسفيّة
بية مقتصرة على  رونيه أوبيرأّنها ركّزت على خصائص مشتركة، أوجزها  في نقاط، هي: إجماعها على أّن التر

د في صغير، أو جيل الجنس البشرّي، واعتبارها فعلا يمارسه كائن في كائن آخر، ويمارسها بوجه خاص راش
 1بلغ النضج في الجيل الناشئ اللاحق، وإقرارها أّن هذا الفعل موجه نحو هدف ينبغي بلوغه.

بية على اتصال وتفاعل وثيقين مع جملة من العلوم الإنسانية، فإن علاقتها بعلم الاجتماع    ولئن كانت التر
لمتبادل، تمثّلت بادئ الأمر في أعمال نخبة من قد بلغت مستوى لافتا من العمق والدقّة والتداخل الجدليّ ا

 وكارل مانهايم و بارسونز...، وماكس فيبر، وكارل ماركس، إميل دوركهايمعلماء الاجتماع الكبار، أمثال: 
بية، وترتّب على ذلك نموّ وتطورّ في  وسواهم، إذ شّكلت المقّدمات التأسيسيّة لولادة النزعة الاجتماعية في التر

يات و بية بصورة النظر ّ خطا علم الاجتماع التر بية طابعها الاجتماعيّ، ثم المناهج والبحوث التي أعطت التر
ية والاجتماعية الآخذة في الاتّساع،  بو يعة بعد الحرب العالمية الثانية، مستجيبا لتراكم المشكلات التر سر

ية، وأثر  بو  2 هذه الظواهر على البناء الاجتماعي.وتركّزت على دراسة الجذور الاجتماعية التاريخية للظواهر التر

وما يهمن في هذا السياق، أعمال كل من دوركهايم، و كارل منهايم و بارسونز. إذ يعّد دوركهايم   
ية كجزء متكامل من نظريته الاجتماعية العامة،  بو أول عالم اجتماع كلاسيكي، انكّب على تحليل العملية التر

يرها من أغلالها ب وصفها عملية سيكولوجية تسعى إلى تفجير طاقات الفرد الكامنة فيه، وأن إذ عمل على تحر
يقاربها على خلاف من سبقه من الباحثين بوصفها شيئا اجتماعيا بالدرجة الأولى، في بنيتها ووظائفها وعلاقتها 

بية علم اجتم ية الاجتماعية القائمة. وهذا ما يمثّل خلفيّة استنتاجه أّن التر بو اعيّ على مستوى بالأنظمة التر
يقها، وباستمرار، شروط حياته الخاصة،  ية والتطبيق، فهي عنده الوسيلة التي يحّدد المجتمع عن طر المنهج والنظر
ووظيفتها تكمن أساسا في تحقيق عمليّة التنشئة الاجتماعية، وبالرغم من أّن دوركهايم قد أسقط من عنايته 

                                                           
 59-58ص -ع، صنفس المرج -1
 36، ص1987، 2، مكتبة وهبة، مصر، القاهرة، طعلم الاجتماع التربويحنفي عوض،  -2
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يّة نتاجا ومؤشرا للتحولات دور التغيّر التربوّي في حياة المجتمع، فإ بو ّن منهجه حمله على تصوّر التحوّلات التر
يّة. بو  1الاجتماعية التي تفسّر بدورها مختلف الظواهر التر

يصر على    بية في مجمل إنتاجه، و ية الاجتماعية للتر وفي السياق نفسه، يظهر كارل مانهايم التزامه بالنظر
بية، طالما يعالج أثر الشرطيّة الاجتماعية في تحديد مسار الع بوي واتجاهه، وهو يهيب بعلم اجتماع التر مل التّر

بية في السيطرة على المجتمع، وبلورة قيمه ومقاييسه، وتوجيه مساراته نحو الأهداف الغائية العليا، وأثر  التر
بية بالمستلزمات المادّية وغير المادّيّة التي تحتاجها.  المجتمع في رفد التر

بية: أحدهما ضيّق، يركز على ويجرّ هذا ال   تصوّر إلى مجالين، ينطبق عليهما مفهوم مانهايم لعلم اجتماع التر
بية والصقل والتقويم، والآخر واسع، يركّز  بية كما تتجّسد في المدارس، ودورها في عمليّة التر النواحي الرسميّة للتر

وأماكن العبادة والعمل والمنظمات  على الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع ونظمه الأخرى، كالأسر
والأحزاب والدولة، في تثقيف الأفراد وتعليمهم، ما يسوّغ الاهتمام بدراسة دور المدرسة في المجتمع، ودور 
بية، يتمثل الأول في ضرورة النظر  المجتمع في المدرسة. ولقد فرّق مانهايم بين مفهوم فردّي ومفهوم جمعي للتر

ية ن ية الفلسفية، ليؤخذ التعليم الرسمّي، والتّعلم الذاتيّ، والتجربة إلى الشخصية من زاو فسيّة، فضلا عن الزاو
الشخصيّة، والتفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية والطبيعية، بعين الاعتبار. ويتمثل الثاني في التنشئة 

بية تتأثّر بعوامل بيئيّة وتاريخيّة، لا الاجتماعية، والتجارب الحياتيّة المتنوّعة التي يتعرّض لها الفرد، بمعنى أّن ا لتر
يّة وإيديولوجيّة مختلفة. يّة وفكر بو  يخفي ما يكتنفها من ضوابط وقوانين وأصول تر

إلى أّن تواتر الفعل الاجتماعي يؤدي إلى ظهور النسق الاجتماعي الذي  تال كوت بارسونزويذهب   
 الثقافي. وهو يميّز بين أربعة أنساق فرعيّة للمجتمع، هي: تجتمع عناصره في عمليّة التوافق الرمزّي، أو التوحّد

يعنى بتهيئة الأفراد للتكيّف مع واقعهم.البيولوجيّ:  -أ   و

يعنى بتحديد أهداف الفعل، ومتابعة مدى تحّقق هذه الأهداف.النفسّي:  -ب     و

يعنى بإدماج الفاعلين في الجماعة خاّصة، والمجتمع بصفة عامّ  الاجتماعيّ: -ج  ة.و
                                                           

 60-59ص-حسن خليل رضا، المرجع السابق، ص -1
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يق منظومة القيم والمعايير والأفكار الثقافيّ:  -د  يعنى بالحفاظ على النموذج الثقافيّ المسيطر في المجتمع، عن طر و
ية بارسونز على النّسقين: الثقافيّ  والمعارف التي تتضمنها الثقافة المسيطرة. ولئن توزّع الواقع الاجتماعي في رؤ

ساقا نده أن لأخير ع فإّن ل ماعيّ،  جوّ  والاجت هداف المر يد الأ ّف، وتحد ها: التكي خرى، وظيفت عة أ ية أرب فرع
  1تحّققها من طرف النسق الفرعيّ ومتابعتها، والاندماج، والتنشئة.

بية والتنشئة ) المدرسة، المسجد، الخ....( الاندماج          وتأسيسا على ذلك، تحقّق كّل من مؤسسات التر
ظة على ا لال المحاف من خ طاء الاجتماعيّ،  عة أو المجتمع، وإع صر الولاء للجما لى عن يد ع ية، بتأك ماذج الثقاف لن

ية  في عمل هن  لأفراد. وأّي و ّكة ل قيم المحر لى ال فاظ ع ثمّ الح ها،  يّة لوجود ضرور شرعية ال ية ال ها الاجتماع لبنيت
 2 الدمج الاجتماعيّ، يعيد توازنه عبر عمليات تصويبيّة، تتراوح بين العلنيّة والخفاء.

بية بوصفها عمليّة تنشئة اجتماعية،           بي قد نظروا إلى التر ومهما يكن، فإّن أعلام الفكر الاجتماعي الغر
شئة  هوم التن شار مف ّة انت حت كف لذلك رج ية،  ها الاجتماع ها وأبعاد ها ووظائف مة بغايات ها محكو لى أن لافتين إ

بية بطابعه التقليدّي، ما ي فسر أهمية البعد الاجتماعي وعمقه ووثاقة اتصاله الاجتماعيّة على حساب مفهوم التر
بية.          بعمليّة التر

بوي الإسلامي -ثالثا   :المنهج التر

ية وجعلها وسيلة لانتشار رسالته و بقائها واستمرارها عبر الأجيال، وهي  اهتم الإسلام بالعملية التربو
له ومطامحه، وقد عملت الرسالة على تحقيق العملية الرسالة التي منحت المجتمع الإسلامي جميع مثله العليا وآما

ية بمعناها الاجتماعي،. وكان لدعوة الأنبياء الفضل الأول في إيجاد التربية المقصودة، بعد أن كانت  بو التر
ية عملية عشوائية تعتمد على التقليد والمحاكاة في أحضان الأسرة و الصيد والطبيعة ومزارعة. بو   3العملية التر

يا لحركة الحضارة الإسلامية، بكل ما فيها، وخاصة فيما يتعلق بالأفكار ّشكل ا لقرآن ال كريم موجها مركز
يّة، وبمؤسسات التعليم، بحيث يتأسس كل هذا ويتجه اجتماعيا، وهو الأمر الذي لم يعه كثيرون وعيا  بو التر

                                                           
 61-60ص-نفس المرجع، ص -1
 62نفس المرجع، ص -2
بية الاجتماعية في الإسلامعبد الرحمن النحلاوي،   -3  . 110، ص2008، دار الفكر، دمشق،  التر
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يعة الإسلام، وتوجهه يقتضي التعالي عن ا لدنيا بما فيها، والاتجاه اتجاها واضحا، متصورين أّن الالتزام بشر
 مطلقا نحو العالم الآخر، ناسين أمرين مهمين:

أّن الدنيا نفسها هي مزرعة الآخرة. وبالتالي فلا بّد أولا من إصلاح أمر الدنيا واستقامتها، حتى  أولهما:
يق إلى أمر الآخرة.  يستقيم للإنسان الطر

ّ ه غنيّ عن العالمين"، وما ي ثانيهما: أمرنا به، وما ينهانا عنه إنما هو لمصلحة الإنسان نفسه، وسدا إّن "الل
ّ ه، لو تأملنا الحكمة منها فسوف نجد أن من  لحاجياته المجتمعية، حتى العبادات التي تبدو شأنا موجه خالصا لل
يعة التي تكلم عنها ال كثير من علماء  أبرزها، استقامة سلوك الإنسان، وسلامة بنيان الأمة... مقاصد الشر

يعة الإسلامية )حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال(، لا بد وأن تشّكل مصدرا ومحفزا للتفكير  الشر
ية معبّرة، في فضاء التاريخ الإسلامي، كانت لها آراء وأفكار  بو ية تر التربوي نحو صالح الأمة. ولنا نماذج فكر

دث هنا على سبيل المثال للحصر عن ابن وتحليلات مهمة ونوعية حول حقيقة الاجتماع الإنساني... ونتح
ياها إلى  خلدون كعالم اجتماع ومفكر تربوي عربي ومسلم، اهتم بدراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية، مقّسما إ

يّة.. فابن خلدون بو ية، من خلال أثر الحضارة   أصناف عدة، كالنّظم الخلقية والنّظم التر بو تناول الظاهرة التر
ية المستمدة من الواقع والتجربة، كما عني بشرح في العلوم والمعارف بو ح في هذا الصدد القواعد التر ، ووّضَّ

الاختلاف في طرق التعليم ومناهجه ونظمه بين بعض البلاد الإسلامية...، وحلّل بدقة الترابط الذي لا ينفك 
ً على خطوة الكتابة، كرابط بين الخطوة الأول ى من خطوات التعليم وبين بين المجتمع ومستوى التعليم، مركّزا

ية في العديد من أطروحاته، ما دام أّن  وابن خلدون ظروف المجتمع. بو يمنح مساحات واسعة للمسألة التر
ية.    العمل التربوي هو سعي متواصل في صميم النشاط الحضاري للجماعات البشر

، حيث يعتبر تدبير يا والدين""أدب الدنفي كتابه الشهير أبو الحسن الماورديونجد أيضا عالم الاجتماع 
 ّ ب ً مهماً، وهو ما يؤكد أن المر بية، أمر الدنيا أمرا ً أسست للنزعة الاجتماعية في التر ين المسلمين، وضعوا بذورا

ً للحياة الاجتماعية، وأّن التربية  يا فنجد الماوردي يتناول المجتمع والعلاقات الاجتماعية باعتبارهما إطارا فكر
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هميتها وضرورتها التي لا ينبغي أن تنكر، تحتاج إلى نوعية أخرى لتكملها، وهي التربية الاجتماعية على أ
  1المهنية....

بية كلها تقريباً على هدف متشابه و إن اختلفت في الوسائل متأثرة بالبيئة والظروف  بينما تلتقي مناهج التر
لبدء مفترقاً عنها في هذا الهدف مغايرا لها في التاريخية والاجتماعية والسياسية، نجد أن المنهج الإسلامي منذ ا

الاتجاه، ومن ابرز سماته أنه منهج عبادة، ول كن العبادة في هذا المنهج تحتاج إلى توضيح فهي ليست قاصرة 
ّ ه وحده  على مناسك التعبد المعروفة من صلاة وصيام وزكاة...، وإنما لها معنى أعمق من ذلك، إنها العبودية لل

ّ ه، وهذه الصلة في الحقيقة هي منهج والتلقي من ا ّ ه وحده في أمر الدنيا والآخرة، ثم هي الصلة الدائمة بالل لل
يعات و تعود في النهاية كلها إليه. بية الذي تتفرع منه جميع التفر  التر

ّ ه العابد له وذلك  بية هي إعداد الإنسان الصالح المؤمن بالل أجمع علماء الإسلام على أن الغاية من التر
ا لِيَعْبُدُونِ قاً لقوله سبحانه وتعالى: مصدا و الهدف هو بناء الشخصية المؤمنة  2﴾﴿ وَمَا خَلَْقُت اْلجِّنَّ وَاْلِإنَس ِإلَّّ

ية بقدر نجاحها أو إخفاقها في بناء تلك  بو يتم الحكم على مدى نجاح أو إخفاق العملية التر المتكاملة، و
 الشخصية المتكاملة.

بية في الإسلام عملية مستمرة تبدأ مع الإنسان منذ اللحظة الأولى لميلاده، وهي بهذا المعنى تمثل  التر
عملية تّشكيل لشخصية الفرد، وبناء حياته داخل الإطار الذي يرتضيه المنهج والعقيدة الإسلامية والتي تحدد 

بية الإسلامية إذن هي كيفية تطبيق الدين الاسلامي لتحقيق أهد اف محدده معاييره وتضع ضوابطه، فالتر
سلفاً، وهي بهذا تشّكل الوعي الفردي والجماعي، لأن غايتها تعديل السلوك عند الفرد والجماعة، وفق الاتجاه 

بية الإسلامية  المنشود والمعيار الديني للجماعة، فهي إذن عملية إنماء فردي جماعي. وكما هو معلوم فإن التر
 ً ً وسلوكيا ً ووجدانيا ، وذلك وفق العقيدة المبنية على القرآن والسنة بفهم سلف تستهدف بناء الإنسان معرفيا

بية الأخرى، فهي لا تهتم فقط بالإعداد للحياة، وإنما تتجاوز  الأمة.، وعليه تتجاوز في أهدافها أشكال ومناهج التر
بية الإسلامية لا يقتصر دورها على إعداد المواطن الصالح، وإنم ا يتعدى ذلك إلى ما بعد الحياة الدنيا، والتر

 ذلك لإعداد الإنسان الصالح اتساقاً مع عالمية الدعوة الإسلامية.
                                                           

 313-312ص-حسن خليل رضا، المرجع السابق، ص -1
يات -2  .56: الآية سورة الذار
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بية  هي انعكاس للنظم الاجتماعية، فالفلسفات القديمة والمعاصرة  –كما سبق أن أشرنا  –إن فلسفة التر
يجعله كانت نتاجاً طبيعياً لتلك الظروف والنظم السائدة في عصرها، فمجتمعنا الإسلامي له من الخصائص ما 

َّّ يجب أن يكون له مناهج الخاصة به، فالعمل التربوي الذي ندعو ونتوق  مختلفاً عن المجتمعات الأخرى، ومن ثم
إليه ينبغي أن يستند إلى الكتاب والسنة وينهل من تراثنا الفكري، وهذا يقتضي الرجوع إلى ما قدمه سلفنا في 

ية المجال التربوي، فالوصول إلى الغد لا يتم إلا من خ لال ما تم بالأمس، مع الاستفادة من التجارب البشر
 في شتى الأماكن والعصور، وبعبارة أخرى ينبغي أن نجمع بين الأصالة و المعاصرة. 

بية الاجتماعية -رابعا  أساسيات في التر

بية: -1  الأسرة والتر
رغم من انتماء الأفراد تعد الأسرة من أقوى المؤسسات والجماعات الاجتماعية تأثيرا على أفرادها، فعلى ال

ها  لا يفارق تي  سة ال ية والمؤس ليهم المرجع سبة إ ما بالن قى دائ ها تب لا أن لأخرى، إ ية ا شئة الاجتماع سات التن لمؤس
ماء الاجتماع بأن الأسرة  الفرد حتى في حالات الانفصال عنها )تكوين أسرة جديدة مثلا...(، إذ يرى عل

ها  مي إلي تي ينت صلية ال عة الأ عدي.هي المجمو ماعي القا ماء الاجت ثل الانت خر تم ير آ فرد أو بتعب هام  1ال من الم و
يات التي يعتمدها المجتمع  الرئيسية المنوطة بالأسرة القيام بعملية التنشئة الاجتماعية المتمثلة في منظومة العمل

يد أفراده، وهي من خلال بنياته في نقل ثقافته، بما تنطوي عليه هذه الثقافة من مفاهيم وقيم وعادات وتقال
 بذلك تعمل على دمج الفرد في ثقافة المجتمع، ودمج ثقافة المجتمع في أعماق الفرد.

لما كانت ثقافة المجتمع بنية مركبة، فإن التنشئة الاجتماعية متعددة الجوانب والأبعاد، والتنشئة الدينية  
ى ببث الوعي الديني والتشجيع على هي إحدى أوجهها التي تحدث على مستوى الأسرة، فهي التنشئة التي تعن

تدين  تي يتم بواسطتها نقل نمط ال يف التنشئة الدينية على أنها العملية ال الالتزام بالشعائر الدينية، كما يمكن تعر
 الموجود في المجتمع من جيل الكبار إلى جيل الصغار للحفاظ على استمراريته وديمومته.

بر ية ك سلامية أهم نة الإ لت الديا قد أو سط ل سرة، فالو ستوى الأ لى م حدث ع تي ت شئة ال ية والتن ب ى للتر
الأسري يعمل على توجيه النزعة الدينية لدى أفراده، خاصة في المراحل الأولى من حياتهم، وهذا مصداقا 

                                                           
1- Claud Dubar, la socialisation construction des identitéssociales et professionnelles, Armand Colin, Paris, 2éme Edition, 1998, 

P45 
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ّ ه عليه وسلم " . ففي الوقت ما من ولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"لقوله صلى الل
ية ا حت را شون ت فراد المجتمع يعي عل أ لديني، وج لاء ا لي بالو ستبدال الولاء القب لى ا يه الإسلام ع مل ف لذي ع

ية والقبلية،  الدين، وأصبح بذلك، أي الدين أقوى الروابط الاجتماعية، ونبذ كل أشكال تعصب للقرابة الدمو
نصياع، "فالأفراد يرثون دينهم وينشئون أكد في الوقت ذاته على أهمية الولاء للأسرة وحث على الطاعة والا

 1على تعاليمه في العائلة، وإن ال كثير من التصورات والمفاهيم والممارسات الدينية مستمدة من الحياة العائلية."

يعتبر التفكك الأسري وجنوح الأحداث وحرمان الأطفال من الحاجات الأساسية، والمعاملة بالقسوة 
نتج فردا  تي ت مل ال ته. ومن العوا عه وبيئ ثورة على مجتم طرف وسيلة لل خذ من الت ناس، يت ما على ال من كان ناق

سل  لى ال ك عاه إ شاطها ود هب بن ساطها وذ في انب لنفس  عن ا ضيق  هر و به الق سطا  هر،  سف والق باه التع مر
لمكر وحمل على ال كذب والخبث؛ وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه ا

والخديعة لذلك صارت له هذه عادة وخلقاً وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي 
وبذلك تستهدف القسوة سلب إرادة الشاب وجعله  2الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالا على غيره".

عالات والأحقاد العمياء، فلا تعرف القسوة عاجزاً عن إلجام نفسه بنفسه، وتكون مشفوعة بمجموعة من الانف
لا  سوة  صية، فالق لور الشخ ناع تب سؤولية وامت ساس بالم قدان الإح ية وف سوى العبود قق  لا تح ها، و حدوداً ل
تعرف إلا القهر وقمع كل ما ينم عن الخروج على الخط المرسوم من جانب الأب، فتجعل الشاب بذلك غريباً 

مع الح يف  ير متك مع غ نال عن المجت يراً ت ية، وأخ عات ياة الاجتماع من المجتم قار  سخط والاحت سوة، ال الق
ول كي تقوم الأسرة بدورها في التوعية والوقاية من الانحراف، فلابّد لها أن تقوم بتنشئة  3والأفراد المحيطين.

أنه من الواجب  الأبناء تنشئة إسلامية صحيحة، بحيث تسير على المنهج الوسطي البعيد عن التطرّف والغلوّ. كما
سنة في سلوكياتهم وتصرفاتهم، وفي الانسجام مع قيم وقوانين  على الأسرة أن تؤكّد على تمثّل أبنائها القدوة الح
المجتمع، وذلك من خلال تقديم المثل الأعلى والقدوة الحسنة المناسبة للنشء والشباب، وأن تعمل على شغل 

 مع مراقبتهم وتوجيههم في الاختيار السليم للأصدقاء والأقران.أوقات فراغ الأبناء بصورة سليمة وبنّاءة، 

                                                           
 .220ص  1984، 1كز دراسات الوحدة العربية، ط، بيروت، مر المجتمع العربي المعاصرحليم بركات،  -1
 .540، ص 1978بيروت، دار القلم،  المقدمة،عبد الرحمان ابن خلدون،  -2
 . 43-41ص  -، ص1977، القاهرة، مكتبة غريب، رعاية المراهقينيوسف ميخائيل أسعد،  -3
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تظل الأسرة المحضن الأول الذي يصنع الإنسان بقيمه ويرسم للفرد اليافع توجيهاته ويمارس دور الرقابة 
والضغط الاجتماعي على سلوكياته. قبل سنوات لاحظ بعض الباحثين أن هناك تفوقاً في التحصيل الدراسي 

ياضيات. توصلت الدراسة إلى أن للتلاميذ  اليابانيين مقارنة لأقرانهم في الدول الأخرى لاسيما في العلوم والر
بان  في اليا فال  من الأط عل  لذي ج لأمر ا سة، ا من المدر بر  عب دورا أك لأم تل لأخص ا ية وبا سرة اليابان الأ

 يتفوقون على غيرهم. 

مع بذلهم في  -عند جهابذة العلماء فقط ول كنهم لم يظهر الشافعي والبخاري وصلاح الدين لأنهم درسوا 
صيل  ية.  -التح سيرة التعليم تدعيم الم جل  من أ هود  لت الج تربيتهم فتكام لى  صة ع ي يوتهم الحر من ب لوا  قد نه

هة  يرة، ومواج حداث المتغ بة الأ مل، ومواك يق التكا هو تحق يت  سة والب بين المدر قة  يق العلا من توث هدف  فال
يز جهود المدرسة، وخدمة المجتمع وتنمية الأسرة، وأيضاً تقليل الفاقد التعليمي إذ أن  مشكلات الطلاب، وتعز

 المدارس قد تبذل جهوداً وتنفق أموالاً ول كن النتيجة أقل من الكلفة المالية والجهد المبذول. 

بية الحديثة تدرك بصورة أكبر أهمية مشاركة الأبوين  في دعم  Parental involvementبدأت التر
جهود المدرسية. رسالة الأسرة والمدرسة واحدة لأنهما يسعيان لإيجاد مساحة ينمو فيها كل عضو ليحقق ذاته ال

يرة  سات كث هرت درا لآن ظ لى ا شرين إ قرن الع صف ال نذ مت ها. م يؤمن ب تي  يدة ال فق العق عه و خدم مجتم وي
 حّسِن من عملية تعلم الطالب وتدعمه. أكدت على أن الأسرة تلعب دوراً كبيراً في تعزيز رسالة المدرسة وأنها تُ 

لا يمكن أبداً إلغاء دور الأسرة لأنها نواة المجتمع وسر النجاح للمجتمع بأسره وعندما أرادت الشيوعية 
ّ ه سبحانه  ُلحدة أن توّسِع من صلاحيات المجتمع على حساب الأسرة انهارت لأن الأسرة نظام أوجده الل الم

اءة المُتأنية الصحيحة للتاريخ الإنساني تدلنا على أن الأسرة عماد المجتمعات وأهم لبقاء وهناء المجتمعات. والقر
 لبنة من لبناتها. 

 المدرسة في سياقها الاجتماعي : -2
ية  في عمل ير  شكل كب تدخل ب صبحت ت قد أ ير، ف سيرورة التغي في  عال  شكل ف ثة ب سة الحدي ساهم المدر ت

ية بشكل ع بو ام، نظرا للحيز الزمني الذي تحظى بها في حياة روادها، وفي هذا التنشئة الاجتماعية والعملية التر
: " بإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع الى حّد بعيد، وهو عمل John Deweyالسياق قال عنها جون ديوي 
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تعجز عنه سائر المؤسسات الاجتماعية"، لذلك تعتبر المدرسة بعد الأسرة من المؤسسات القيمة على الحضارة 
 عالمية.ال

 وقد اختلفت الآراء حول دور المدرسة اتجاه المجتمع ومشكلاته على النحو الآتي:

ية  - سة التقليد عرض  (Traditionalism)المدر لا تت جب أ ية ي سة تعليم سة مؤس صحابها أن المدر يرى أ ، و
 للمشكلات الموجودة في المجتمع.

يرى أصحابها أن  ((Existentialismالمدرسة الوجودية   - وظيفة المدرسة هو عرض مشكلات المجتمع من و
 دون التعرض لحلها بل تأخذ دورا محايدا.

يرى أصحابها أن من وظائف المدرسة أن تأخذ دورا قياديا في  (Reconstructions)المدرسة التجديدية  - و
 الشامل أمام المجتمع.العمل على تطوير المجتمع وتقدمه، مع المحافظة والتطوير لعاداته والتزامه بالدور التربوي 

تبرز أهمية المدرسة في أنها منتشرة في كل المجتمعات، وفي أّنها توفر لروادها فضاءات للتفاعل تتميز على  
يقها إلى شبكة العلاقات التي تربط ليس فقط  الخصوص ببداية توسع للعلاقات الأفقية التي بدأت تعرف طر

ية و بهيئة التدريس المتخصصين في مجالات مختلفة، الشباب فيما بينهم، ول كن أيضا علاقاتهم بال أطر الإدار
ما هو سائد في الوسط الاجتماعي  يديولوجيات قد تكون مختلفة أيضا، وقد تنشر ثقافة مضادة أو مختلفة ل وبإ
خل  عا دا لق مجتم هي تخ بذلك ف ية جديدة، و ئات اجتماع لق ف في خ ّا تساهم  قررة، مم ية الم ناهج التعليم وفي الم

برات والتجارب الذي توفره المدرسة للشباب بعيدا المجت مع، خاصة في إطار الفضاء الحر للتفاعل وتبادل الخ
ية. هذا ما ينتج ثقافات فرعية و ية حادة، مثلا فكر علماني عن رقابة الجهة الوصية والسلطة الأبو انقسامات فكر

شرعي صول ال مرتبط بالأ ير  يوي وغ ساس دن لى أ ياة ع ناء الح لى ب ثات يدعو إ عادات والمورو يد وال لا بالتقال ة و
حو  لاق ن قدم والانط يق الت في طر ئق  جاه عوا هذا الات صحاب  ظر أ هة ن من وج هي  صيلة،  ية الأ الاجتماع
الحضارة. أو فكر ديني قد يكون متطرف يعارض المدنية الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم الحضاري، فهي من 

 تفككا في الأسر وجمودا في العلاقات الاجتماعية. وجهة نظرهم ليست إلا فسادا في الأخلاق، و

مع نقص الثقافة الدينية في المناهج التعليمية من الابتدائي حتى الجامعة في معظم البلاد الإسلامية من 
ما يدرس في مراحل التعليم لا يؤهل شخصا مثقفا بثقافة  ية الاجتماعية. ف ب تي تؤثر في التر العوامل الأساسية ال
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الناحية الإسلامية، ليعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو الحد الأدنى للثقافة الإسلامية، مناسبة من 
وقد أدى ضعف المقررات الدينية، وعدم تلبيتها لحاجات الطلاب في توعيتهم في أمور دينهم وتنوير فكرهم بما 

لأث له ا عام  جه  لديني بو لوعي ا فنقص ا صر،  هذا الع في  حديات  من ت لأفراد يواجههم  سلوك ا لى  سلبي ع ر ال
 واتجاهاتهم.

الوظيفة الأساسية للمدرسة هي اعداد جيل وسطي يحافظ على قيمه ومبادئه الدينية والاجتماعية، اذاً 
بار  عين الاعت من خلال صياغة مناهج وطرق تدريس في ضوء الكتاب والسنة مع أخذ ب وهذا لا يتسنى الاّ 

 خصوصية كل مجتمع.

بوي:المؤسسة الدينية و -3  الخطاب التر
لى إحدى مهامه الرئيسية في ترسيخ وتثبيت  ية الرسمية بالنسبة للمسلمين، وتتج ثل المسجد المؤسسة الدين يم
بيته وتشكيل شخصيته من خلال إكسابه القيم والاتجاهات، ومختلف المعارف  المعتقد الديني في الفرد، وكذا تر

ين الإسلامي، " وتظهر أهمية المعتقد الديني فيما يتركه من اثر في الدينية، الأخلاقية والثقافية المتنوعة من الد
بث الطمأنينة والاستقرار النفسي وتنظيم العلاقات الإنسانية على أسس من العدالة  تحقيق الوحدة والتفاهم و

 1والتسامح والمحبة والإيمان".

ضرور  سلوكية  طا  سب أنما فرد أن يكت ستطيع ال ية ي سة الدين لال المؤس من خ ية ف صيته الفرد ناء شخ ية لب
لداخلي الذي ينعكس على سلوكه."  لوازع ا والاجتماعية، بالإضافة إلى اكتسابه القيم الروحية، كما تنمي فيه ا
إلا أن دور هذه المؤسسات في أداء وظائفها يتوقف على مجموعة من العوامل أهمها: مستوى ودرجة ال كفاية 

ها ال لى رعايت قائمين ع لدى ال ية  بث التوجيه لأفراد و قول ا لى ع تأثير ع في ال قدرتهم  ثم  يا؛  يا وروح ية معنو بو تر
ستمر  مل الم يرا الع قة؛ وأخ صب والتفر بذ التع لى ن مل ع ضا الع لي، أي حدي العق ير والت لى التفك قائم ع مان ال الإي

 2لإدراك المعطيات الحقيقية للواقع وإفرازاته المختلفة."

                                                           
يد صحراوي وآخرون،  -1 ية والتحدياتمحمد بومخلوف، بوز ية في الوسط الحضري واقع الأسرة الجزائر بو يع التر ، الجزائر، دار المل كية للطباعة والنشر والتوز

   87، ص2008، 01والإعلام، ط
 88، 87نفس المرجع، ص، ص  -2
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قدر نه ب شه، "بأ لذي نعي قع ا هر الوا قد أظ قيم  ل عن ال عاد  سخ والابت لاة والتف ظاهر اللامبا شر م ما تنت
مع." في المجت كك  مة والتف لانحراف والجري ساد وا ظاهر الف شر م ما تنت قدر  ية، ب سات  1الروح نت المؤس فإذا كا

بوي، وذلك للحد من مثل هذه الإفرازات،  الأخرى تسعى إلى تطوير وتجديد مضمون وأهداف خطابها التر
ساهمة الت كز فإن الم ية قد أصبحت ترت سة الدين ية للمؤس بو ضيحها  –ر لة في تو ها العادية والمتمث يادة على وظيفت ز

نه  قرب م طرق الت عالى و سبحانه وت خالق  لاقتهم بال لأفراد ع عي  –ل عالم الطبي قاتهم بال لأفراد علا بين ل لى أن ت ع
فة أنفسهم ومسؤولياتهم ور مة والاجتماعي، وبكل ما يحيط بهم، وتمكينهم من معر ياة، ومن ث سالتهم في الح

مدهم بنوع من الراحة النفسية والطمأنينة في مواجهة الأزمات والتعامل معها، وكيفية تقبل نتائجها، والتمييز 
أي الأفراد  –لهم بين ما هو مرغوب فيه من السلوكيات، وما هو غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى توجيهها لهم 

ية والثابتة، – ية لتماسك المجتمع واستقراره. نحو القيم المركز  كأسس ضرور

ية وخاصة الدينية هي الموجهة للتغيير، والمواجهة لكل ما هو فكر متطرف،  بو يبقى المجتمع بمؤسساته التر
بية لنظام المجتمع هو الأمر الواقع الذي يحكمها. فلا يمكن الفصل بين الحياتي الاجتماعي  ويبقى انعكاس التر

ياة، إنما هو مستمد من الشرع، وكل حديث عن الشرع، إنما يصب حتما في  والديني، وكل حديث عن الح
 2الحياة الاجتماعية.

ية:  -4 بو  وسائل الإعلام والعملية التر
أصبح الإعلام بوسائطه المتعددة والمتجددة يقوم بدور بارز في التحولات التي يشهدها المجتمع العالمي، 

ية مستوى كبيرا جدا. هذا وقد بلغ حجم التأثير الذي تؤديه بعض وس بو ائط هذا الإعلام في تغيير العملية التر
نزل  فرد وم كل  جة ل ضرورة وحا صبح  ساني و أ صال الإن جال الات في م ثورة  حدث  لذي أ يد ا لام الجد الإع
شارا  سرع انت سيلة الأ صبح الو بل أ جه،  لوطن أو خار خل ا سواء دا لآخرين  مع ا صل  مل، للتوا كان للع وم

تأثيرا ف عالم، لا سيما وأنه كسر قاعدة المرسل والمتلقي المعمول بها في وسائل الاعلام التقليدية، والأقوى  ي ال
لى  يع ع صول الجم سهولة ح ظل  في  صة  له"، وخا قي  كّل متل بر وال صانع للخ كّل  لى " ال قرب ا لة أ صبح المعاد لت

ية صغيرة. الهاتف الذّكي وربطه بالشبكة العنكبوتية، فأصبح العالم شاشة صغيرة ولا أقول  قر

                                                           
بيةعزت جرادات وآخرون،  -1 يع، عمان، مدخل إلى التر ية المعاصرة، دار الفكر للنشر والتوز بو  135، ص 1987، المكتبة التر
يط،  -2 ّ ه شر يع، الجزائر، 02، ط فكر الأخلاقي عند ابن خلدونالعبد الل ية للنشر والتوز  82ص  1981، الشركة الجزائر



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

158 

يتسم الاعلام الجديد بكثرة مواقع التواصل ومنصات التفاعل الاجتماعي المتنوعة في الشكل والدور،  
ية  لى تعدد ئر إ في الجزا ية  بو لة التر شير الحا ضور. وت جم الح يات وح يث المرجع من ح لاف  عدد والاخت و بالت

ية، حيث توسع ا صة الدين عارف خا ضعف مصادر استقبال المعلومات والم لديني مقابل ال لعرض الاعلامي ا
الكمي والنوعي الذي يعرفه الإعلام الديني الجزائري، وقد توضح لنا هذه التعددية في وسائط الإعلام، وكذلك 
ية، وفي تأطير  ية الاجتماعية والتنشئة الدين ب التفاوت في حجم حضور هذه الوسائط على مستوى تأثير في التر

ية في الجزا بو  ئر.العملية التر

لام  سائل الاع بادة، و سة، دُور الع سرة، المدر ها الأ ية، ومن ية التقليد بو سات التر جع دور المؤس قد ترا ل
حه على  طورة، لانفتا تأثير والخ عددة الشديد ال لام الجديد بوسائطه المت يد وهو الاع مل جد صالح عا التقليدية. ل

أنظمة بشكل كبير. على الرغم من محاولات مختلف الثقافات وأشكال المجتمعات، والمتحلل من القوانين وال
يعات والقوانين لضبطه والتحكم فيه.  سّن التشر

لى  ها ع يوم واعتماد بي ال عالم العر في ال فال  برامج الأط لق ب صة المتع يد وخا لام الجد هذا الاع طورة  خ
ية المضمون الأجنبي بقيمه ومفاهيمه وعاداته وسلوكياته، وتأثيره العقدي من خلال تقديم مفاهي م عقدية أو فكر

بارات  عض الع لى ب شتمالها ع عالى، وا سبحانه وت ّ ه  في الل فل  يدة الط عة عق لك  زعز من ذ سلام، و فة للإ مخال
غزل أو  عري أو ال سحر، وال يد لل ّ ه ، والتمج تدبير الل لى  لاعتراض ع قدر وا من ال تذمر  يدة كال في العق حة  القاد

بين ما ملاحقة فتيات، وبهذا  يعيش المراهق في حالة تناقض  بين ما يراه ويتمتع بمشاهدته في هذه الوسائل و
بية من أسرته أو مدرسته. أما التأثير الأمني، و يتمثل  في صورتين: ما  يعيشه في مجتمعه ويتلقاه من تعليمات وتر
لدماء، وبزعزعة روح  برامج من سلوك يدعوا للعنف والجريمة والانتحار والاستخفاف بالحقوق وا تبنيه هذه ال

ماء وولاء الطفل لأمته بحيث يرتبط فكره وسلوكه وحبه وولاءه ونصرته لما تبنيه وترسخه هذه البرامج من قيم انت
 وثقافات مناقضة لثقافة أمته.

سلوك،  من وراء الحركة وال هدف  ياب ال ية وغ ترّوج للعبث يان  ثر الأح في أك لا،  سوم المتحركة مث والر
بة في خضم حمى  يق، فالغاية تبرر الوسيلة !! كما تعمل والسعي للوصول للنصر والغل السباق والمنافسة بكل طر

يين والخرافيين بدل الأئمة المصلحين والقادة الفاتحين،  يف القدوة ؛ وذلك بإحلال الأبطال الأسطور على تحر
وغيرهم من الشخصيات الوهمية التي لا وجود لها بحيث تضيع القدوة في خضم القوة الخيالية المجردة من أي 
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ية  جل حما من أ لأخرى،  ية ا ب سات التر ستقالتها ومؤس عن ا عودة  صوص لل سرة بالخ ندعو الأ لذا  ماني.  ي عد إ ب
 أبنائنا من هذا الاكتساح الغربي.

ويبقى الحديث عن تأثيرات استخدام الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي ينحو باتجاه وجود سلبيات 
عض ا شير ب صا، وت مراهقين خصو شباب وال ند ال صاب ع لذي أ مي ا لاهتزاز القي سيولوجية أّن ا سات السو لدرا

الشباب ناجم عن تعرضهم المكثف للإعلام الال كتروني، والاستخدام الخاطئ وعدم وجود الوصاية الوالدية 
لا  كن  لاقي. ول  ماعي والأخ سلوكهم الاجت سياتهم و لى نف سلبية ع ثارا  ترك آ ما  ية،  عة الأخلاق ضعف المنا و

يقة صحيحة وواعيو وهادفة، الأمر يمكن انكار إيجابيا تها، حيث أّن الأمر يتوقف على كيفية الاستخدام بطر
يه  بة والتوج ستوى الرقا فع م ية، ر ية والاجتماع كز التعليم سرة والمرا في الأ مربَين  من ال ستجوب  لذي ي ا

    1والتوعية.

 خلاصة:

بية هي الأساس في بناء الفرد والم جتمع من خلال ترسيخ تلك القيم تأسيسا على ما سبق، يتضح ان التر
الدينية و الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والمعايير السلوكية، التي لها الأثر الأكبر في تفتّح مواهبه وتفتّق ابداعاته 

يق التقدم والحضارة وتحقيق التكامل الروحي والمادي.  وامكاناته، والسير في طر

ية  هو آ لذي  لي ا قع العم نة الوا لال معاي نا من خ في مجتمعات ية  ب يد أن التر كن التأك ظري، يم جاح الن الن
مي  مدروس والعل مي ال لوعي القي من ا لأدنى  حد ا قر لل قع المفت هذا الوا شاكل  من م خرج  حاول ان ت ية ت العرب
يرات  مع تغ يف  سامحة للتك لدين المت قيم ا بادئ و ستثمار م فرص ا عن  حث  هي تب بوي، و مل التر صول الع لأ

بية المعاصرة العصر، والوقوف على مف اصل الاهتراء الاجتماعي ومعالجته بما يمكن أن يسهم في تطوير واقع التر
 التي هي أساس الإقلاع الحضاري. 

 

 

 

                                                           
ّ ه قصير -1 بية الاجتماعية، عبد الل ية، لبنان، وسائل التواصل الحديثة، وأثرها على التر بو  207، ص  2016العدد الثالث، ، مجلة دراسات تر
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 إدارة الازمات في الإسلام
 

 محمد عبدالله  د. صلاح الدين حسن
 ناالسود  -جامعة وادي النيل      

 مستخلص :
بان فترة صدر الدعوة وعهد الخلفاء         تناولت هذه الدراسة الازمات والنزاعات والمشاكل التي ظهرت إ

الراشدين والفترة التي نلت ذلك في عهد  بني امية وبني العباس ، وقد تطرقت الدراسة للأسس التي اتبعت 
يفة وكيفية مواجهة هذه الازمات التي كادت تقص الإسلام ارتكاز ية الشر ا علي المنهج القرآني والسنة النبو

 والمسلمين .
 أهمية الدراسة :أولا: 

يف بالأزمات والمواقف الصعبة التي عايشها المسلمون . .1  التعر
باني والسنة المشرفة . .2  كيفية معالجة الأزمات وفق المنهج الر

 راسة : تهدف الدراسة إلي :أهداف الدثانيا : 
 إلقاء الضوء علي الأزمات والنزاعات التي ظهرت في العهود الأولي من الإسلام . .1
ية .  .2 باني والسنة النبو  توضيح كيفية مواجهة هذه المشكلات وفق المنهج الر

ّ ه سبحانه وتعالي نصر رسله في كافة  المواقف بجنوده ومن أهم نتائج الدراسة أن المنهج القرآني قد أبرز أن الل
ّ ه عليه وسلم بعض الأزمات عن  من الملائكة والريح ولا يعلم جنود ربك إلا هو كما واجه الرسول صلي الل

يق الشورى وأراء الصحابة والتزام رأي الجماعة . ّ ه سبحانه وتعالي بالدعاء وكذلك عن طر يق الالتجاء إلي الل  طر
باني والسنة  ية والشورى  وأراء السلف الصالح في مجابهة الأزمات بشتي كما توصي الورقة باتباع المنهج الر النبو

 أنواعها .
ABSTRACT  
This study dealt with crises, conflicts and problems that emerged during the period of the call and 
the era of the Caliphs and the period 
Which was achieved in the era of the Umayyad and Bani Abbas, and the study dealt with the 
foundations that were based on the Koranic approach 
And the noble Sunnah and how to face these crises, which almost Islam and Muslims. 
the importance of studying  :   
1. Definition of crises and difficult situations experienced by Muslims. 
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2. How to deal with crises according to the Lord's approach and the honorable year. 
Objectives: The study aims to : 
1. shed light on the crises and conflicts that emerged in the early covenants of Islam. 
2.Explain how to face these problems according to the Lord's approach and Sunnah. 
The most important results of the study that the Quran approach has highlighted that God 
Almighty, the victory of his messengers in all situations with soldiers of the angels and the wind 
does not know the soldiers of your Lord, but he also faced the Prophet peace be upon him some 
crises by resorting to God Almighty prayers and also through the Shura and opinions Companions 
and commitment of community opinion. 
The paper also recommends the adoption of the method of the Lord, the Sunnah , the Shura and the 
views of the righteous Salaf in the face of crises of all kinds . 
 

 -مقدمة :
ّ ه علية وسلم وأصحابه لعدة صعوبات ومشاكل من قبل        منذ بدء الدعوة تعرض الرسول ال كريم صلي الل

يفة للمدينة المنورة تواصلت الازمات التي وبعض القبا  قومة من قريش ئل الاخرى ومن بعد الهجرة الشر
تمثلت في المعارك المختلفة مع المشركين بدء بغزوة بدر واحد وغزوة الخندق ، ثم حروب الردة ومانعي الزكاة 

من فتنة ، ثم استشهاد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ومن بعدة الخليفة عثمان بن عفان وما يلي ذلك 
 وانقسام  بين المسلمين الي طوائف . 

وتوالت الازمات في عهد بني امية وعهد بني العباس ، وكذلك ظهور الفئات التي ادت الي التشرذم       
والانقسامات بين المسلمين واشتعال نيران الفتن وإلي تضعضع قوة الدولة الإسلامية وطمع الأعداء فيها مثال 

 ة واكتساح المغول للدولة العباسية .ذلك الغزوات الصليبي
ومن أشهر الفئات والطوائف التي ظهرت منذ فجر الدولة الإسلامية فئة المنافقين في المدينة المنورة والذين      

عملوا علي ال كيد للإسلام والمسلمين واشتعال نيران الفتنة وضرب الدين ، وكذلك يهود المدينة المنورة من بني 
يظة وبني قين قاع ويهود خيبر ، الذين تحالفوا مع المشركين للقضاء علي الإسلام ، ثم ظهور عدد من مدعي قر

 النبوة كسجاح والأسود العنسى ومسيلمة ال كذاب .
ثم أظهرت فيما بعد عدة طوائف مثل الشيعة والخوارج والرافضة واليزيدية والحشاشين التي أصبحت     

 كالشوكة في خصر الدولة الإسلامية .
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 الإطار النظري للدراسةثالثا: 
 -مفهوم الأزمة : -1

ينو  crisisيقول كامل : ) من المعتقد أن مفهوم الأزمة )      ( نشأ في الأصل من المصطلح اليوناني كر
يض يتحول فيها نحو   turning poingوالذي يعني نقطة التحول  والتي تتعلق بلحظة مرضية معينة للمر

 1الأحسن أو الأسوأ ( 
يؤكد الشعلان انه  وباستعراض الحضارة الصينية يلاحظ أن مصطلح الأزمة متضمنا في المفردة          wetو

 2والتي تدل علي معني الخطر والفرصة  
ية فقد ورد مصطلح )        ( وتعني نقطة تحول مرحلة الخطر او نقطة معينة   crisisأما في اللغة الانجليز

 مة واستعرضوا الجوانب المختلفة لمفهوم هذا المصطلح فقد جاء علي سبيل المثال .وقد تناول كتاب الادارة الأز
يؤدي لحدوث اختلال 1 / إن الازمة عبارة عن اختلال مفاجئ يؤثر بشدة علي الأفراد والجماعات والدول و

والسرعة   في الحياه العامة وله نتائج قد يصعب علاجها وتشل الأعصاب وتربك التفكير نسبة لعنصر المفاجأة
 وتعدد أسبابها أحيانا .

هي الأحداث التي تتوالي في زمن معين وتتفاقم مؤدية  ( :   CO RALBEL/ إن الأزمة وفقا ل كورال بل 2
يعني أن الأزمة حسب كورال أنها ترتبط بزمن معين يتم فيه الانفجار 3إلي التهديد  بتغيير  طبيعة العلاقات ( 

اجئة مما يؤدي إلي التغيير  الشامل في طبيعة العلاقات السائدة داخليا في الأوضاع السائدة  بصورة مف
 وخارجيا .

/ وهي وافق) اوران ينغ( الأحداث  المتلاحقة المؤدية لإحداث اختلال وعدم توازن في القوي مما يؤدي 3
يادة التصعيد أحيانا في المرافق وقد يصل إلي مرحلة العنف وبالتالي انهيار النظم .  4إلي ز

/ كما عرفها كامل علي أساس ظهورها العام وعلاماتها الخارجية بأنها الفترة الانتقالية بين الحرب والسلم (. 4
ترتبط الأزمات غالبا بتوقيت محدد ل كن  من أهم مظاهرها أنها فجائية الحدوث مما يؤدي إلي حدوث   5

 Dغالبا ما تكون نتائج الازمة سالبة أيضا )الشلل التام في تفكير الأفراد وعدم مقدرتهم علي التعرف السليم و
FORD : الازمة هي حدوث يتميز بسمتين اثنين هما )-  

 أ/ التهديد الخطر للأهداف والمصالح مما يحدث خسائر وكلما تضاعفت الخسارة زاد حجم التهديد .

                                                           
 19، ص 2003عبد الوهاب محمد كامل  1
 15ص   1419علان ،  احمد الش 2
 190،  ص  2001روحي بعلبكي  ، بيروت ،   3
 17ص   2001-محمد الشافعي،  القاهرة   4
 .  160الشعلان ، المرجع السابق ،ص  5
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 ب/ ضالة الوقت المتاح للمدير لمعالجة الأزمة .
تادة وتحمل في طياتها تهديدا للمصالح العامة وخطورة شديدة تنتج عن هي الموقف الناتج من تغيرات غير مع

  1المفاجأة  وضيق الوقت .
/ إن الازمات ماهي إلا مواقف تتسبب في اضرار وخسائر كبيرة لمنظمات بما يؤثر سلبا علي هذه المنظمة 5

يق تحقيق أهدف المنظمة وبالتالي تطورها وتنم يتها ويجب أن توضع أسس وتعد الأزمات عقبات رئيسة في طر
يعة وعاجلة لمواجهة الأزمات وتجنب اثارها السالبة .  محددة وبصورة سر

/ وعرفها )مورو وكونمان( بأنها عبارة عن ضغوط ومؤثرات  تؤدي إلي أحداث ارتباك لدي الأفراد 6
ثير للقلق والغضب ، والمنظمات والكيانات وتشل التفكير اللازم لمواجهة الموقف المفاجئ والتهديد القوي الم

يعرفها مورو وكوتمان  بأنها نوع من الضغط الشديد الذي يؤثر سلبا علي المؤسسة والافراد التفكير السليم  و
يف نجد إن الأزمة ضغط يؤدي إلي الشلل التام  2ويمنع التخطيط ويمنع التعامل مع الازمة .  من خلال التعر
 سليم لواجهة الأزمة وذلك نسبة لتأثيره علي التفكير لدي الأفراد .في المؤسسة مما يؤدي الي  صعوبة التفكير ال

يعقد القدرة المادية وبعض الافتراضات التي تقوم عليها 7 ّ علي الكيان و / هي خلل طارئ يؤثر تأثيرا سالبا
 3بصورة كلية أو جزئية حسب شدة وقوة الموقف  

ّ وفزعا وحيرة وارتب8 اك وتخلق حالة من عدم التأكد وندرة البيانات / هي لحظة تتصف بالحدة وتسبب ألما
 4مما يخلق تهديداّ للكيان  والمعلومات

يؤدي لعدم توفر البيانات في ظل تسارع الأحداث واختلاط 9 / الأزمة موقف يواجه متخذ القرار و
 5الأسباب والنتائج  مما يصعب مهمة متخذ القرار وبالتالي السيطرة علي الموقف  

 6ي يؤدي لتهديد بقاء المنظمات / هي حدث فجائ10
 7/ هي تراكم وتزايد الأحداث بصورة مفاجئة وغير متوقعة علي مستوي النظام  11
/ هي حدث مفاجئ لا يمكن توقعه أو التفكير فيه ويهدد مقدرة الأفراد والجماعات والمنظمات علي البقاء 12

يؤدى إلي إرباك  الإ وعلي ضوء هذه المفاهيم المتعددة نخلص إلي أن الأزمة ماهي 1 حدث يتصف بالفجائية و
يؤدي أحيانا إلي تهديد مباشر لحياة المنظمات والجماعات والافراد . يترك أثارا سالبة و  إرباك متخذ القرار و

                                                           
 . 10الشعلان ، المرجع السابق ، ص   1
 357ص  2005 –تامر كامل ، عمان   2
 .   11الشعلان ، نفس المرجع ، ص   3
 . 5، ص 2000لبكري ، محمد عبدالوهاب ا  4
 9ص  2001محمد فتحي    5
 15ص  2003محسن احمد الحضري    6
 346ص 2002عبدالسلام ابو قحف    7
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يف الأزمات : -2    -تعر
يف اللغوي للازمة : -أ  -التعر

لحديث أن عمر بن عرفت الأزمة بأنها الشدة والقحط وأزم عن الشيء امسك عنه  ويروي في ا      
ّ ه عنه سأل طبيب العرب الحارث بن كلدة عن الدواء فقال )الزم ( يعني الحمية ) المأزم (  الخطاب رضي الل

يق ضيق سمي مأزم والمأزم أيضا موقع الحرب    2يعني المضيق وكل طر
يف الاصطلاحي : -ب  -التعر

يفات لمصطلح        الأزمة نسبة لظهور كم هائل من الأزمات تعددت الآراء ووضع العلماء ال كثير من التعر
وفي شتي المجالات في العالم المعاصر بل أصبحت الأزمة جزء لا يتجزأ من هذا العالم ، كما أن التشابه  والتشابك 
يف وفيما يلي نوجز بعض الآراء التي تناولت  بين الأزمة وبعض المصطلحات الاخرى أدي إلي تباين التعر

يف بالأزمة كما ي  لي :التعر
/ الازمة حدث او موقف يسبب ال كثير من التغيرات في الحياة والحدث أو الموقف يؤدي إلي التغيرات 1

 3علي الافراد وشل تفكرهم مما يؤدي لعدم التخطيط أو اتخاذ القرار المناسب .  نتيجة لتأثيره
يؤثر علي حياة الأفراد / الازمة ماهي الانتاج لتراكم تأثيرات وحدوث خلل فجائي يهدد مقومات النظام 2 و

يفقد متخذ القرار القدرة علي التصرف ومعالجة الامور  4والجماعات ويربك القدرات و
من المظاهر الاساسية للازمات الحدوث وهي حدث يهدد حياة المنشاة ويثير القلق والغضب لدي الافراد 

لتالي  تكون  القرارات المتخذة غير لذا تكون الاستجابة بطيئة وغير منظمة يصاحبها الارتباك والفوضى  وبا
 5فعالة . 

يعرضه للانهيار .3   6/ الأزمة هي التهديد المباشر لبقاء النظام  و
إذا لم تضع المنشاة في حسبانها توقعات للازمات وفروضا محددة واستراتيجيات وأساليب عملية فأن الأزمة 

 ستؤدي حتما إلي زوال المنشاة وانهيارها .
موقف مفاجئ أو حدث غير متوقع يؤدي ل كثير من النتائج واهم ما تتميز به الازمة عنصر / الأزمة هي 4

 7المفاجأة.
                                                                                                                                                                                                 

  74ص2005السيد عليوة   1
 104ص  1999عبدالسلام ابو قحف  بيروت   2
 15م ص  1976 –محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر  القاهرة  3
 16ص  1414 –عباس رشدي العماري   القاهرة   4
 9ص2003 –سوسن سالم الشيخ  القاهرة  5
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/ هي حدث أو موقف يؤثر سلبا علي المنظمة ويمنع من تحقيق اهدافها المرسومة ويتطلب جهدا زائدا وفق 5
يع لمنع تفاقم المشاكل .   1زمن محدد وسر

  2مات تؤثر أو تحدث خللا مفاجئاّ وتهديدا واضحا لبقاء المنظمة ./ الأزمة نتيجة ضمنية لمجموعة تراك6
/ الأزمة بؤرة من عدم الاستقرار تنشا بسبب ندرة أو انعدام المعلومات وترتبط الأزمة بالتهديد للمنظمة او 7

ية في ظل ضيق الوقت وانعدام المعلومات .   3الافراد وتتسم  بالمفاجأة  وتتطلب استجابة فور
يفات للازمة ما يلي : يلاحظ -ج   -مما سبق من تعر
 إن الازمة ماهي الاحدث أو ضعف يحدث ضغطا  شديداّ علي المنظمة والافراد . -
 إنها فجائية الحدوث  وبالتالي تؤدي إلي عدم التوازن  -
 إن الازمة تمثل نقطة تحول في المنظمة وتتولد عنها ظواهر جديدة  -
 تؤدي للتقليل من الكافية وفاعلية الافراد .تؤثر الأزمة علي سلوك العاملين سلبا و -
يادة التوتر والقلق مما يجعل اتخاذ القرار من الصعوبة  -  تؤدي الأزمات الي ز
كلما كان ارتباط الازمة بأهداف المنظمة الرئيسية كان الامر اكثر خطورة علي المنظمة ويهدد بقائها  -

الجيد قبل وقوع أي أزمة مما يمثل  وقاية لها من وتماسكها يجب علي إدارة المنظمات أن تستعد بالتخطيط 
 المفاجأة والارتباك  اللذان يؤديان لعواقب وخيمة  .

كما أن الأزمة تمثل منعطفاّ حرجا ينتج عنة ترنح المنظمة وتعطل عجلة  التنمية وتؤدي لتدمير مادي ومعنوي  
يع والعاجل واتخاذ قرارات وبالتالي تفشي مظاهر عدم الاستقرار وبدء الانهيار مما يستدعي ا لتدخل السر

 صحيحة . 
ّ علي مسيرة المنظمة  يؤثر سلبا ّ علي المنظمة و ّ شديدا مما سبق فالأزمة هي حدث او موقف فجائي يمثل ضغطا
لتحقيق أهدافها وتحتاج الوقاية منها ومواجهتها وتجنب أثارها إلي تخطيط مسبق والسرعة في اتخاذ القرار ، 

 الأزمات علي بذور النجاح وجذور الفشل في أن واحد . تنطوي أي أزمة من
 إدارة الأزمات في الاسلام  -2

شهدت حقب التاريخ الاسلامي علي مر العصور منذ بدء الخليقة العديد من الأزمات الأمنية والبيئية وقد 
ا السالبة أكتسب الانسان من هذه التجارب كيفية التعامل مع الازمات وكيفية إدارتها ومواجهة اثاره
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ية المشرفة بعض هذه الأزمات وطرق إدارتها.  ونتناول في هذا المبحث ما ورد في القران ال كريم والسنة النبو
1 

 -أولاّ : إدارة الأزمات في القران ال كريم :
قال تعالي : ) ولنبلؤنكم  بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر        

 ( .155)البقرة الصابرين (  
يمة يتضح أن العديد من الأزمات قد تفجرت منها  أزمات البيئة وأزمات         من خلال هذه الآيات ال كر

ّ ه سبحانه وتعالي تحتاج من الإنسان قوه العزيمة  اقتصادية وأزمات أمنية وتعتبر هذه الأزمات ابتلاءات من الل
 والصبر والجهد لمواجهتها والتغلب عليها .

ّ ه علية وسلم ( :ال -3  -ازمات التي صاحبت غزوات النبي )صلي الل
 -/ غزوة بدر :1

صاحبت احداث هذه الغزوة عدة احداث اهمية المواجهة غير المتوقعة بين المسلمين والمشركين ، والتي لم       
ف رجل ، يحسب لها المسلمون حسابا وقد خرجوا في عدد قليل لا يتجاوز الثلاثمائة بينما جاءت قريش بأل

ّ ه لعل كم تشكرون (( )ال عمران  ّ ه ببدر وانتم أذلة فاتقوا الل ّ ه تعالي . )) لقد نصركم الل ل كن جاء النصر من الل
123 . ) 

  -/ عزوه أحد :2
اعدت قريش العدة للانتقام من المسلمين علي ما لحق بهم من هزيمة في غزوة بدر وثارا  لزعمائهم         

الجمعان وانتصر المسلمون في بداية المعركة ل كن مخالفة الرماة لمواقعهم ادي الي  الدين قتلوا وفي احد التقي
يوضح سبب  ّ ه آيات يغمد بها جراح المسلمين و حدوث الازمة وقتل  زهاء السبعين من المسلمين ، وقد انزل الل

لاعلون إن كنتم ، قال تعالي ) ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ا 139الهزيمة وذلك في سورة ال عمران الآية 
ّ ه الذين امنوا  مؤمنين ، ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلة وتلك الايام نداولها ، بين الناس وليعلم الل

ّ ه لا يحب الظالمين ( .  ويتخذ منكم شهداء والل
 -/ غزوة الاحزاب ) الخندق ( :3

قريش علي ضرب وغزو يثرب ، وسبب هذه الغزوة ان يهود بني النضير لما اخرجوا من ديارهم حرضوا       
يظة عهدهم مع المسلمين وضاقت بهم الارض بما رحبت فانزل  كما زاد الامر علي المسلمين بنقض يهود بني قر
ّ ه عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا  ّ ه علي رسوله آيات بينات ) يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الل الل

ّ ه بما  تعملون بصيرا ( )واذا جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وجنودا لم نزوها وكان الل

                                                           
 6، ص 2003 -احمد علي الامام ، دمشق    1
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ّ ه الظنونا  هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا (  ) الاحزاب   – 9 –وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالل
11    ) 

 -/ غزوه حنين :4
وا ان المسلمين سيقوموا  بغزوهم قاعدوا حدثت هذه الغزوة بعد فتح مكة إذ أن قبائل ثقيف وهوازن ظن      

العدة لذلك . أما المسلمون فقد اعجبتهم كترتهم  يومئذ ، حلت بهم الهزيمة وقد وصفت تلك المعركة في سورة 
يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئا وضاقت عليكم  ّ ه في مواطن كثيرة و التوبة .) لقد نصركم الل

ّ ه السكينة علي رسوله وعلي المؤمنين وانزل جنودا لم تروها الارض بما وصيت تم ولي تم  مدبرين ، تم انزل الل
 وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ( .

كما ان هنالك عده ازمات احاطت بالمسلمين تمثلت في كيد المنافقين وغزوة مؤته وتبوك وفتح مكة        
 وغزوة خيبر  وصلح الحديبية وغيرها .

ّ ه علية وسلم وقد ورد في         باني المنزل من الخالق العليم علي رسوله ال كريم صلي الل إن القراّن هو المنهج الر
القران العديد من الازمات التي تعرضت لها بعض الامم السابقة ، وقد اختلفت هذه الأزمات حيث كانت 

ّ ه سبحانه وتعالي علي الكافرين لعدم تصديقهم  ّ ه بعضها عذاب منزل من الل رسالة أنبيائه وتوحيد عبادة الل
 سبحانه وتعالي مثل قوم نوح عليه السلام وقوم هود وصالح وشعيب ولوط .

وقد تكون الأزمة من غير عذاب منزل وتتمثل في بعض ظواهر الطبيعة كالزلازل والبراكين والفيضانات        
ّ ه يوسف علية السلام .وقد تكون بعض الأزمات بسبب عدم الاستعداد  او الجفاف كما حدث في عهد نبي الل

للأزمة ول كيفية معالجتها ومحدودية التفكير والتقاعس  عن العمل كما يروي القران في سورة ال كهف عن 
ومن خلال هذه الأنواع من الأزمات التي ورد ذكرها في القران تعدد أنواعها نجد أن  1قصة ذي القرنين . 

 2اتي . هذه الأزمات تتم عبر ثلاثة مراحل كال
 -أ/ مرحلة الإنذار :

ّ ه رسله برسالة التوحيد ليخرجوا الناس من الضلالة إلي الهدي ومن ظلمات ال كفر والجهل إلي        بعث الل
نور الايمان والتوحيد والسمو بالأخلاق ونبذ المعاصي والعادات السيئة ، ورغم عن وضوح نور الهداية في 

ّ ه وكذبت رسله وخير مثال لذلك قوم نوح إذ لبث هذه الرسالات فإن ال كثير من الأمم رف ضت الدعوة إلي الل
فيهم يدعوهم زهاء الألف عام ولم يؤمن معه إلا قليل وفي نهاية الأمر دعا ربه ) قال نوح رب انهم عصوني 

رب واتبعوا من لم يزده ماله وولده الإ خسارا ( ثم دعا ربه أن يعاقبهم ونزل عليهم العذاب قائلا ) وقال نوح 
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( وهنأ تأتى مرحلة الإنذار بنزول العذاب بعد 26لا تذر علي الارض من الكافرين ديارا ( سورة نوح الآية 
ّ ه سبحانه وتعالي .   1كفر قومه بتوحيد الل

ّ علي سبيل المثال لا الحصر قصة أبي البشر ادم علية السلام وأزمة الشجرة المحرمة        ومن الأمثلة أيضا
حانه وتعالي الإنذار لادم بعدم الأكل من هذه الشجرة بل وعدم القرب منها حيث حيث وجه المولي سب

يقول تعالي : ) وقلنا ياّ ادم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 
 ّ  2(  35فتكونا من الظالمين ( ) البقرة الا

 -ب/ مرحلة التخطيط :
ّ وذا التخطيط والتدبير من        التعاليم التي حث عليها القراّن ال كريم حيث أن المؤمن لابد أن يكون فطنا
 ثاقبة .  بصيرة

ّ ه أن نزل عليهم العذاب بدأ نوح       في قصة سيدنا نوح عليه السلام وبعد أن يئس نوح من قومة ودعا الل
يصنع الفلك كلما يخطط ويدبر أمره فبدأ يبني الفلك ليحمي نفسة والمؤمنين من كارثة الغرق قا ل تعالي :) و

 3( . 138مر علية ملأ من قومة سخروا منة قال أن تسخروا منا فأنا نسخر منكم كما تسخرون ( هود ) 
 ثم حمل في السفينة من كل زوجين أثنين من الحيوانات والنباتات والطير لتعمير الأرض بعد خرابها .

مور عندما خطط لمواجهة أزمة الجفاف والقحط وفي قصة يوسف علية السلام يري كيف تم تدبير الأ
 والتغلب علي الازمة الاقتصادية التي ستواجه مصر بعد ذلك بتخزين الأقوات .  

 47قال تعالي : )قال تزرعون سبع سنين داباّ فما حصدتم فذروه في سنبلة  لا قليلاّ  مما  تأكلون  (  )يوسف 
لمواجهة الأزمة الأمنية الناتجة من فساد يأجوج ومأجوج ، كما خطط ذو القرنين الاسكندر الأكبر  4( . 

يمة  ) قال ما مكني فيه ربي خيرا فاعينونى بقوة أجعل  حيث قام ببناء سد يحول بينهم كما حدثتنا الآية ال كر
 5(  95بينكم وبينهم ردما ( ) ال كهف  

خطط لان يكون هذا الجدار حيث قام ذو القرنين بتعبئة الناس وحث صدورهم وحركهم نحو العمل ، كما 
متيناّ لا يستطيع قوم يأجوج  ومأجوج  ثقبة أو هدمة وذلك بصب قطع الحديد في السد ) أتوني زبر الحديد 

 6( . 96حتي إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتي إذا جعلة نارا قال اتوني أفرغ علية قطرا ( )ال كهف 
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 -ج/ مرحلة تجاوز الأزمة : 
 لمرحلة ، تظهر النتائج المرتبة علي التخطيط وتجاوز الأزمة والدروس المستفادة . في هذه ا      

ّ ه سبحانه وتعالي  ففي قصة سيدنا أدم علية السلام نري أنه علية السلام وبعد أن تجاوز أزمة عصيانه لا وامر الل
من ذلك بأهمية إطاعة  وأكلة من الشجرة المحرمة  فقد انتهت هذه الازمة بهبوط ادم إلي الارض وقد استفاد

اومر وموجهات الخالق جل وعلا كما تعلم من هذا الدرس القاسي أن الشيطان عدو مبين له وذريته وتعلم ادم 
 1( .  37المداومة علي الاستغفار  ) فتلقي ادم من ربة كلمات فتاب علية إنه التواب الرحيم (  ) البقرة 

اع ازمة الجفاف والمجاعة عاشت مصر رخاء وطمأنينة وقد وفي قصة سيدنا يوسف علية السلام وبعد انقش
 تعلمنا من هذا أهمية التخطيط والتدبير المحكم من قبل يوسف علية السلام وكيفية تجاوز الازمات الاقتصادية .

ية :  -ثانيا : إدارة الأزمات في السنه النبو
ية متفردة وحكمة عظيمة وخلق وانسانية كان رسول الهدي علية أفضل الصلاة وأتم التسليم شخصية قياد      

بجانب هذه الصفات الشخصية التي يتمتع بها الرسول  2(  40قال تعالي : )وانك لعلي خلق عظيم ( ) القلم 
ّ ه يعصمك من الناس (   ال كريم كان هناك التدبير الالهي بجانب العظمة لنبيه والتوفيق والحماية القصوى ) والل

شاورة أصحابه هذه الصفات العلية والتي احاطت برسولنا ال كريم جعلته يعالج ال كم ( إضافة لم 67) المائدة 
الهائل من الازمات التي تعرض لها منذ بدء الرسالة وحتي انتقاله للرفيق الاعلى أي ازمات متتالية طيلة ثلاثة 

بل قبل بعثته قام وعشرين عاما . وقد ادار علية الصلاة والسلام كل تلك الازمات بحكمة ودراية تامة ، 
 بمعالجة ازمات عديدة في قومة منها ازمة وضع الحجر الاسود في ال كعبة .

باني مع الحكمة        إذن يمكن قراءتنا للسيرة والتعامل مع الازمات ان يلتمس المرء التدبير الالهي بالنصر الر
ية وامتزاج الوحي شخصية المصطفي علية الصلاة والسلام الي جانب ذل ك يتضح من خلال تصفح السيرة النبو

يم التخطيط المسبق والتدبير المثالي  نجد امثلة متعددة لازمات في شتي المجالات وقد استطاع الرسول ال كر
لتجاوز ثم التعلم وتبصير الامة ، ومن الأزمات من هذه الأزمات البدء في نشر رسالة الإسلام وبث التوحيد 

ّ ه الواحد الاحد وقد كذبة قومة واذوه فخرج الي بين اهل قريش واخراجهم من عبادة الا وثان لعبادة الل
الطائف ولم يجد فيها الاستجابة والمعاملة الاسوأ وجده في قريش وقد واجة كل ذلك بالصبر وقوة العزيمة 

ّ ه تعالي ، ثم تأبيد  دعوته  لبعض اهل يثرب وما ترتب علي ذلك من بيعة العقبة   3واللجوء الي الل
مة بالرسول صلي علية وسلم وبالمسلمين فتم التدبير لمغادرة مكة فخطط لا صحابة وهيا لهم الهجرة واشتدت الاز

 الي ارض الحبشة بعيدا عن اذي المشركين .
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ّ ه علية وسلم الي المدينة المنورة ، وبعدها بدأت مرحلة اخري عالج        واخيرا تمت هجرة المصطفي صلي الل
ّ ه علي ّ ه )صلي الل ة وسلم ( عددا من الازمات حيث عالج مشكله المهاجرين واخي بينهم وبين فيها رسول الل

ّ ه سبحانه وتعالي للمؤمنين بالتحفز والاستعداد للجهاد ) أذن للذين يقاتلون  الانصار . يلي ذلك الانذار من الل
ّ ه نص ّ ه نصرهم لقدير ( )سورة الحج ( وبدا التخطيط لغزوة بدر وقد انزل الل رة في هذه بانهم ظلموا وإن الل

الغزوة رغم قلة عدد المسلمين ) إذ يوحي ربك إلي الملائكة إني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقى في قلوب الذين 
ّ ه في مواطن كثيرة (  1كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا كل بنان ( وقال تعالي : ) لقد نصركم الل

لمواجهة المشركين خارج المدينة وترتيب الجيش والرماة ، ثم ، ثم تأتي ازمة غزوة احد والتي تم التخطيط لها 
 ترك الرماة لموقعهم مما جعل موازين المعركة تنقلب ويدخل المؤمنون في محنة قاسية 

ّ ه علية وسلم  ومن الازمات ال كبيرة التي واجهت المسلمين وتم التغلب عليها بفضل مشاورة الرسول صلي الل
احاط الأعداء بالمدينة ) وإذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت  لأصحابه ازمة غزوة الخندق إذ

ّ ه الظنونا ( ) الاحزاب   (  10الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالل
ّ ه رسوله فارسل  ّ ه علية وسلم لحفر الخندق الذي صد جيوش الاحزاب ثم ايد الل وقد خطط الرسول صلي الل

ياح التي شتت جيوش الاحزاب .  الر
 -منهج السنة في معالجة الازمات : -4

ية ومشاورة الصحابة وكان        ّ ه علية وسلم يعتمد في معالجة الازمات علي حكمته ورؤ كان الرسول صلي الل
 :  2يعالج الازمات كالاتي 

 -أولا : قبل الأزمة :
 -/ تحديد الهدف قبل القيام بالعمل :1

واتم التسليم بالتخطيط الدقيق لما هو مقبل علية من امر ومثال حيث يقوم المصطفي علية افضل الصلاة       
 3لذلك خطيطه للهجرة إلي يثرب حيث دبر امر الخروج سرا ومعينات السفر من  زاد وراحلة وتامين للطرق 

. 
ويتمثل ذلك في غزوة بدر حيث نزل الرسول  لرأيهم  فأشار الحباب بن  -/ المفاضلة بين الخيارات المختلفة :2
ّ ه علية ا لمنذر إلي ان الحرب والمكيدة والراي أن يتم النزول بادني مكان من الماء و وافقه المصطفي صلي الل

 . 4وسلم 
                                                           

 25م ، ص  1424محمد بن سليمان الاشقر ،    1
 62، ص   2004 –عبداللطيف الهميم ، عمان    2
ّ ه حسب الرسول  ، الخرطوم ، ص    3   59دفع الل
 . 51سوسن سالم الشيخ  ،  مرجع سابق ، ص  4
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/ وقد ظهر ذلك جليا في هجرته علية الصلاة والسلام حيث اوكل لابي بكر الصديق تجهيز الرواحل ، ولعلي 3
ر حمل الطعام ولعامر بن فهيرة محو اثار النبي وصاحبه بن ابي طالب المبيت علي فراش النبي و أسماء بنت ابي بك

ّ ه  ابن ارقط  يق الي يثرب . عبد الل يقهما بأغنامه ودليل الطر  . 1بالمرور علي طر
 -/ التدريب المستمر :4
 -/ الاستعانة بذوي الراي والخبرة :5

يظة  وذلك حينما كان علية الصلاة والسلام يستشير ذوي الراي مثل سعد بن معاذ       في اسري بني قر
 . 2وابي بكر في اسري غزوة بدر 

ية والعمل في الخفاء :6  -/ أهمية السر
ّ ه عليهم الي الحبشة و هجرته الي يثرب وكذلك التخطيط لفتح مكة .       ومثال لذلك هجرة الصحابة رضوان الل

 -/ وضع تفاصيل الخطة وتركيبها :7
ّ ه علية وسلم   . 3لغزوة احد حيث حدد مكان نزول الجيش وفصل موقع الرماةويتمثل ذلك في تخطيطه صلي الل

 -ثانيا : أثناء الازمة :
/ المتابعة الدقيقة والدائمة والتفقد المستمر لموقع الحدث والاتصال المباشر وخير مثال لذلك وقوف الرسول 1

ّ ه علية وسلم مع المسلمين اثناء حفر الخندق حيث شارك بنفسة في الحفر وعندم ا استعصت الصحرة صلي الل
ية .  علي المسلمين  تصدي لها وحطمها وكان ذلك بمثابة معالجة فور

يع المؤن والغنائم :2   -/ المساواة في توز
يع الغنائم حتي علي  ّ ه علية وسلم بعد الانتصار في غزوة حنين بتوز خير مثال لذك عندما قام الرسول صلي الل

 . 4حديثي العهد بالإسلام  كذلك
جابر بن عبدالله اثناء حفر الخندق فقام علية الصلاة وسلام  باصطحاب جمع المسلمين الي دعوة عندما دعاه 

 . 5جابر
حيث تنادت القبائل العربية للهجوم علي المسلمين في المدينة بأعداد /الابتكار و المبادأة في معالجة الازمات : 3

انت حيلة حربية غير معروفة عند العرب بل كبيرة بزعامة قريش ، فكان أن قام المسلمون بحفر الخندق وك
 اشار اليها سلمان الفارسي .

                                                           
ية ، المكتب الاسلامي )بيروت ،    1  . 79(، ص 1306مصطفي السباعي  ،السيرة النبو
ية    2  ابن حزم الاندلسي  ، جوامع السيرة النبو
ّ ه حسب الرسول  ، المرجع سابق    3  37ص  –دفع الل
  155ص  –مرجع سابق  –ابن حزم الاندلس     4
 88مصطفي السباعي  ، مرجع سابق ، ص    5
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 /المؤاخاة بين المهاجرين والانصار : 4
ّ ه علية وسلم بعد الهجرة الربط بين قلوب المهاجرين والانصار برباط الحب والود  اول ما فعلة الرسول صلي الل

 . 1والاخاء وفي ذلك مواجهة لأي مشكلة تحدث بالمدينة 
العمل علي جمع الاخبار وبث العيون للحصول علي معلومات صحيحة وباستمرار حتي تصدر القرأرت   /5

بير بن العوام لتقصى  الصائبة ومثال لذلك حينما ارسل المصطفي علية الصلاة والسلام علي بن ابي طالب والز
 2خبر جيش قريش في غزوة بدر . 

 -/ مراجعة الخطط وتقييم اداء الافراد :6
ث ذلك بعد غزوة حنين حينما انشغل المسلمون بجمع الغنائم فانقض عليهم المشركون بالسهام فقام رسول وحد

ّ ه علية وسلم بالنداء في المسلمين وعادوا للقتال وهزموا هوازن وثقيف وبعد المعركة تم تقييم الاداء  ّ ه صلي الل الل
 . 3وسبب الهزيمة المتمثلة في غرور المسلمين 

 -لتدريب :/ الاهتمام با7
  -/ العمل علي احتواء اثار الازمة ومحو نتائجها من النفوس :8

ّ ه في بقاء الرماة في اماكنهم لكان  ّ ه سبحانه وتعالي الا يغتروا  بنصرهم ولو طبقت خطة رسول الل وقد علمهم الل
ّ ه علية وسلم ان يعالج ال  ّ ه صلي الل كبوة وان يناجز التاريخ شان اخر وبعد الهزيمة الاولي استطاع الرسول الل

 . 4المشركين بل تتبع فلولهم مما ادي الي مداواة الجراح والاحساس بالرضا 
ّ ه رسوله بقوله تعالي : ) ليس لك من الامر   -/ التعلم من الازمات والصبر عليها :9 بعد غزوة احد عاتب الل

ّ ه علية وسلم ( خاصة ع 12شئي( ) ال عمران ، الآية  لي مقتل عمة حمزة ابن ( وقد صبر الرسول )صلي الل
 عبد المطلب .

 -ادارة الازمات عند الخلفاء الراشدين : -5
ّ ه علية وسلم وتوالت طيلة الفترة من عام  الي  11بدأت الازمات تتلاحق مسرعة بعد وفاة الرسول صلي الل

الاسلامية  هجري لولا حكمة الخلفاء الاربعة والادارة الحازمة والتدبير المحكم لانهارت الدعوة 41العام 
 -وكذلك ارتكز الخلفاء الراشدون علي اربعة مرتكزات ساعدتهم في تجاوز هذه الازمات وهي :

 / اتباع المنهج النبوي في الحكم والولاية 1
 / فضل وعلم هؤلاء الخلفاء ومن حولهم من الصحابة 2

                                                           
 102مصطفي السباعي  ، مرجع سابق ، ص    1
  89مصطفي السباعي ، مرجع سابق ، ص    2
  55ص   1397 –عبدالله ابراهيم الانصاري ، الدوحة   3
ّ ه حسب الرسول  ، مرجع سابق    4  55ص  –دفع الل
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 / العمل في الجماعة ونبذ الفرقة 3
  / عدم مداراة ومداهنة ال كفار والمنافقين4

 اذا دلفنا الي عصر الخلفاء الراشدين نجد اول ازمة واجهت هؤلاء الرجال العظام هي .
 -/ ازمة الخلافة بعد وفاة الرسول )ص( :1

ّ ه علية وسلم لم يستخلف احدا وبعد وفاته تجمع الانصار في سقيفة بني ساعدة  ومن المعروف ان الرسول صلي الل
ق بالحديث اليهم وتذكيرهم بفضل المهاجرين وسبقهم في الاسلام ، وهنا قام عمر بن الخطاب وأبو بكر الصدي

 وقد تم مبايعة ابي بكر بالخلافة .
ّ ه عنة الخلافة ارتدت عن الاسلام عدد   -/ ازمة المرتدين ومانعي الزكاة :2 بعد تولي ابوبكر الصديق رضي الل

ّ ه من القبائل العربية وقد قامت قبائل اخري بمنع دفع الزكاة بحجة إنه ّ ه ) صلي الل م كانوا يدفعونها لرسول الل
علية وسلم ( وقد واجة الخليفة الاول هذه الازمات  المتلاحقة بكل قوة وعزم وشدة وارسل الجيوش التي 

 . 1قضت علي المرتدين وكل من ادعي النبوة مثل مسيلمة ال كذاب وسجاح والاسود العنسي وغيرهم  
ّ ه / 3  :   عنهازمة مقتل عمر بن الخطاب رضي الل

الدولة الاسلامية في اوج قوتها وانتصاراتها علي الروم والفرس ونتشار الاسلام تامر نفر من الناس علي قتل 
 2عمر فمنهم  هرمزان  وجفينة وفيروز ابو لؤلؤه وقد طعنة ابو لؤلؤة في الصلاة وذلك لحقد الفرس علي عمر . 

 -/ ازمة جمع وتدوين القران ال كريم :4
التي قامت ضد المرتدين ومانعي الذكاة فقد استشهد عدد كبير من حفظة القران ال كريم وكان  نتيجة للحروب

ذلك بمثابة خطر عظيم وازمة حقيقية قد تؤدي الي ضياع ال كثير من الآيات  والسور وقد تم تدوين القران في 
 3والرقاع عهد ابوبكر بواسطة عدد من الصحابة منهم زيد بن ثابت الذي جمعة من صدور الرجال

ّ ه عنه ( :5  / الفتنة وازمة مقتل عثمان بن عفان ) رضي الل
في اواخر عهده ومع اتساع الفتوحات الاسلامية ووجود عناصر حديثة العهد بالإسلام لم تشرب روح النظام 

هم والطاعة راد بعض الحاقدين علي الاسلام وفي مقدمتهم اليهود إثارة الفتنة للنيل من وحدة المسلمين ودولت
ّ ه عنة وحرضوا الناس في مصر وال كوفة والبصرة علي  فاخذوا يثيرون الشبهات حول سياسة عثمان رضي الل
الثورة فانخدع بقولهم بعض من غرر به وساروا معهم نحو المدينة لتنفيذ مخططهم وقابلوا الخليفة وطالبوه 

ياتهم واجاب علي بالتنازل فدعاهم الي الاجتماع بالمسجد مع كل الصحابة وغيرهم من اهل  المدينة وفند مفتر

                                                           
 102ص –مصطفي السباعي ، مرجع سابق    1
 12ص   1983البدوي  بومباي ، محمد غوث    2
  68ص  –عبداللطيف الهميم ،  مرجع سابق   3
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اسئلتهم وعفي عنهم فرجعوا الي بلادهم ل كنهم اضمروا شرا وتواعدوا علي الحضور ثانية الي المدينة لتنفيذ 
 .1مؤامراتهم التي زينها لهم عبدالله بن سبأ اليهودي الأصل والذي تظاهر بالإسلام  

ّ ه عنه ( :6  / استشهاده ) رضي الل
ية رجعت الفرقة التي اتت من مصر وادعوا ان كتابا بقتل  35سنة )  وفي شوال        ( من الهجرة النبو

ّ ه عنة الكتاب ل كنهم حاصروه في دارة ) عشرين او  يد وانكر عثمان رضى الل زعماء أهل مصر  وجدوه مع البر
وا لقتالهم اربعين يوما ( ومنعوه من الصلاة بالمسجد بل ومن الماء ولما راي بعض الصحابة ذلك استعد

وردهم ل كن الخليفة منعهم إذ لم يرد ان تسيل من اجله قطرة دم لمسلم ول كن المتآمرين اقتحموا دارة من 
ّ ه عنة فسال   –الخلف ) من دار ابي حزم الانصاري ( وهجموا عليه وهو يقرا القران وتمكنوا منه  رضي الل

 . 2ودفن بالبقيع ....  ه(35دمة علي المصحف ومات شهيدا في صبيحة عيد الأضحى سنة )
 -منهج الخلفاء الراشدين في مواجهة الازمات: -6
ية والمؤثرة :1 ومثال لذلك حينما خرجت بعض القبائل عن إطار الدولة  -/ الاعتماد علي الشخصية القو

ورفضت دفع الزكاة هنا تصدي الخليفة ابوبكر الصديق وجهز جيوشه ولم يلق سمعا لراي البعض الذين طلبوا 
ّ ه لو منعوني عقال م نة ان يهادن مانعي الزكاة حتي يتفرغ لقتال المرتدين فما كان منة إلا أن رد بكل قوة والل

ّ ه علية وسلم لقاتلتهم علية .  ّ ه صلي الل  3بعير كانوا يدفعونه  لرسول الل
بوبكر  رضي حيث اعتمد الخلفاء الراشدون علي مبدا الشوري فبعد ما صعد ا  -/ اعتماد الشوري والمناصحة :2

ّ ه عنه المنبر عند مبايعته بالخلافة وخطب المسلمين قائلا : فان رأيتم خيرا فاعينونى وان رأيتم غير ذلك  الل
ّ ه لقومناك بسيوفنا   4فقوموني ، فقال احد المسلمين والل

الي في عهد الخلفاء الراشدين عاشت البلاد في امن ولا يخاف المسافر من صنعاء  -/ بسط الأمن والعدل :3
ّ ه والذئب علي غنمه ، وكذلك  تمت المساواة ومثال ذلك ان وقف علي بن ابي طالب مع خصمة  الشام إلا الل

ّ ه عنه .  اليهودي امام الخليفة عمر بن الخطاب رغم مكانه علي رضى الل
ية واعداد الرجال والعتاد :4 ش الي حينما ارسل امير المؤمنين عمر بن الخطاب بالجيو -/ توسيع القوة العسكر

 العراق بقائد لم يسمع به الفرس من قبل ثم تكثير عدد الجيش بإرسال المدد تلو المدد حتي تظهر قوة الجيش .
ّ ه :5  -/ التوكل علي الل

ّ ه سبحانه وتعالي .  ويتضح ذلك جليا عند كل الخلفاء الراشدين الذين يرجعون في كل امورهم لل
                                                           

  63ص  1969 –الحافظ جلال الدين السيوطي  بيروت    1
  196ص  1966 –عباس محمود العقاد ، القاهرة    2
  72جلال الدين السيوطي ، المرجع سابق ، ص   3
 145ص – 1983 –محمد رضا  بيروت    4
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 -إدارة الازمات في العصر الاموي والعباسي : -7
 -اشهر الازمات في العصر الاموي : -أ

ّ ه عنه :1  -/ أزمة مقتل الحسين بن علي رضي الل
ية أركان دولة بني امية قام بعقد البيعة لابنة يزيد ، وكان الحسين بن علي اول الخارجين  بعد أن ارسي معاو

لمبايعة الحسين وذلك  علي خلافة يزيد وبدأت الاتصالات بين الحسين  وشيعة ال كوفة ، بدا الشيعة التجهيز
ياد تمكن  من قتل مسلم وبالتالي تشتت  ّ ه بن ز علي يد مسلم بن عقيل ل كن والي يزيد علي ال كوفة عبيد الل

 انصار الحسين وقد خرج الحسين  قاصدا ال كوفة رغم التحذيرات والنصائح .
بلاء والتقي به الحر بن يذيد  61وفي محرم عام       التميمي وامره بعدم متابعة ه  وصل ركب الحسين الي كر

ّ ه من العودة و بدأت معركة  المسير ، وطلب منه مبايعة يزيد فرفض وطلب ان يعود الي المدينة فمنعه عبيد الل
غير متكافئة قتل  فيها جميع الرجال مع الحسين وعددهم اثنين وثلاثين رجلا ولم يتبق غير الاطفال والنسوة 

يين .  61ة وكان مقتله يوم العاشر من محرم سن  ه  سطرت هذه الفاجعة تاريخا اسودا ضد الامو
بير :2  -/ ازمة الحرب مع عبدالله بن الز

كانت نشأته واقامته في المدينة المنورة كواحد من اعيان المسلمين وعبادهم و مجاهديهم ، وظل هكذا حتي      
ي ية بن ابي سفيان وتولي ابنة يزيد بن معاو ة فلما طلب يزيد البيعة من اهل المدينة لم وفاة الخليفة الاموي معاو

 يبايعه وغادر المدينة الي مكة حيث اعلن العصيان ، وطلب البيعة لنفسة .
فأمر يزيد والية علي المدينة عمرو بن سعيد الاشدق بتجهيز جيش لمحاربته ، فارسل الاشدق جيشا تصدي له  

بير  بير وانصاره وهزموه ودان الحجاز لابن الز يع بالخلافة سنة ابن الز ه  في الحجاز واليمن ومصر والعراق  64فبو
وخراسان واكثر الشام وبعث عمالة الي هذه البلاد وبقي مركزا لخلافة في دمشق وبعض بلاد الشام تحت 
ية الي عبدالملك بن مروان جهز له جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف  يين ولما الت الخلافة الامو سيطرة الامو

بير بالمسجد الحرام وقتل امير  الثقفي فحاصره وضيق  علية واستمال عددا كبير من رجاله فاعتصم ابن الز
بير وكان ذلك في شهر مادي الاولي سنة  ه  وعمره بضع وسبعون سنة ، ودانت بموته  73المؤمنين ابن الز

يين .  البلاد الاسلامية لحكم الامو
بير هي يعتبر معظم المؤرخين كابن كثير وابن الا -خلافته : ثير والطبري ان خلافة امير المؤمنين عبدالله بن الز

 الشرعية باعتبار ان معظم الامصار الإسلامية خضعت له ولذلك يذكر اسمه مع الخلفاء الرشدين .
 -/ الحروب مع الروم : 3

ية بن ابي سفيان انشغل بتوطيد اركان الوله واخفات الاصوات المعارضة له ول      ذلك في اول عهد معاو
فقد عقد هدنه مع الروم وبعد ان استقرت الاحوال الداخلية نقض عهده مع الروم وعاود نشاطه العسكري 
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كما  1ضدهم حيث استعاد ارمينيا وكذلك معارك الثغور وقد وصلت جيوش المسلمين الي حدود القسطنطينية 
ية في تأسيس الاسطول البحري  يرة قبرص عام غزا العرب البحر الاحمر ويرجع الفضل لمعاو الذي عزا به جز

 . 2ه   34ه  ثم معركة ذات الصواري  التي هزم الاسطول الإسلامي أسطول الروم  28
 -/ أزمة الخلافة وتكريس ولاية العهد :4

ية يعمل علي استحداث تقاليد جديدة في الحكم والتمهيد        بعد أن استقرت الاحوال الداخلية بدا معاو
ية وراء مبدا توريث الخلافة ان يجنب الامة الشتات والخلاف لتوريث ابنه يزيد ال خلافة من بعده قصد معاو

ّ ه علية  الذي حدث دوما بعد وفاة ولي الامر فقد حدث الخلاف علي الخلافة بعد وفاة الرسول )صلي الل
تركها النبي دون وسلم ( ثم بعد وفاة ابي بكر الصديق وعمر  وعثمان ولعلة اراد أيضا إن يجد حلا للمسالة التي 

وقد ادار خلفاء بني اميه  3حل وهي ايجاد سلطة دائمة للإسلام إضافة إلي أن تبقي الخلافة في قريش 
ية بن ابي سفيان حينما استطاع ان يتجاوز محنة الخلافة  الازمات بطرق مختلفة وكان الافضل في الادارة معاو

 تقلب علي الروم وجعل والخلافة في بني اميه .مع علي بن ابي طالب وتثبيت ركائز الدولي والحكم وال
ية والذي قضى علي الثورات والفتنة كذلك الخليفة  وكذلك الخلفاء عبد الملك بن مروان موحد الدولة الامو
الوليد بن عبد الملك الذي استطاع بحنكته فتح الاندلس والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز والذي ادار عهدة 

يق :   -عن طر
 4ذ بالكتاب والسنة الاخ -
 الدعوة بالحسني  -
 بذل الاموال  -
ّ ه  -  التحذير من غضب الل
 تقريب بطانة الخير -

ياء في ادارة الازمات هشام بن عبدالملك الذي استطاع بمهارة ان يقضي علي ثورة ذيد بن  ومن الخلفاء الاقو
 علي .

 -إدارة الازمات في العصر العباسي : -8 
نكة ودراية وقدرة في معالجة الازمات الخليفة هارون الرشيد الذي يتمتع اشهر خلفاء بن العباس ح     

 بصفتين اساسيتين في الفكرة السياسي .

                                                           
 105 -100م ص 1953بيروت ،   نبيه عاقل   1
  56عبد المنعم حامد ، مرجع سابق ، ص    2
 81عبداللطيف الهميم ، مرجع سابق ، ص    3
4
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 / علمة الغزير ومعرفته وثقافته محاولات الروم المستمرة للقضاء علي الدولة الاسلامية  الواسعة .1
ية 2  / الشجاعة الفائقة والشخصية القو

 -يرة اهمها :وقد واجة الرشيد ازمات خط
يا واعظم 1 / محاولات الروم المستمرة للقضاء علي الدولة الاسلامية  الواسعة مما جعل الرشيد يغزو الروم سنو

 ه  حينما قاد الجيوش بنفسة الي الاناضول . 181هذه الغزوات عام 
ه   87كل قوة عام / وفي الشأن الداخلي واجه الرشيد أزمة البرامكة داخل الدولة حيث قضي علي البرامكة ب2
ية والديانة والارض بل شهد العصر العباسي نشوء نوعيات مختلفة من الأزمات مثل البحث عن ا 1 لهو

ية  .الحر
  2 : وقد أتبعت  الأسس الاتية -9
 / المحافظة علي السلطة والخلافة في البيت العباسي 1
 / الإعقاد بقدسية الخلافة 2
 / الاعتقاد . 3
ية بين الخاصة والعامة . / عدم تكوين قاعدة4  3عسكر

 النتائج :
 من خلال هذه الدراسة تتضح عدة نتائج منها :

ّ ه رسله في أوقات الشدة . .1  نصر الل
 كيفية القضاء علي الازمات التي يشعلها ال كفار . .2
ّ ه وسلاح الدعاء . .3  اعتماد الرسل علي التمسك بحبل الل
ّ ه من أقوى اسباب التغلب علي الأزمات .4  . التوكل علي الل
 التخطيط السليم لمواجهة الازمات . .5
 أهمية الشورى والمناصحة تقود إلي تجاوز الأزمات . .6

 التوصيات :
 توصي الدراسة إلي الآتي :

ّ ه عليه وسلم وخلفائه الراشدين . .1  أهمية التمسك بالمنهج القرآني وسنة رسوله صلى الل
ّ ه . .2  التخطيط السليم والتوكل علي الل

                                                           
 81مرجع سابق ، ص    1
 74مرجع سابق ، ص    2
  77المرجع سابق ، ص    3
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 ن أفراد المجتمع المسلم .إتباع الشورى والتكاتف بي .3
 قوة الشكيمة والتمسك بالمبادئ والقيم . .4
 مواجهة الأزمات والشدائد بصبر وعزيمة . .5
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 الاضرحة بمنطقة البويرة
ية -  -دراسة تاريخية وأثر

 محمودي ذهبية.د                                                        
 -2جامعة الجزائر-معهد الآثار                                                                 

 ملخص:

( الاربعة والاربعين وليا،وذلك ل كثرة انتشار الاضرحة بهذه المنطقة 44تعرف ولاية البويرة بمنطقة)     
يه ومحبيه بالصلاح والمعاملة الحسنة  ية من قراها من ضريح لولي صالح ،يشهد له ذو فلا تكاد تخلو أي قر

ومساعدة المحتاجين ...وغيرها من الخصال الحميدة ،مما يجعلهم يخلدون ذكراه بعد  واصلاح ذات البين
 وفاته ببناء ضريح له ،يزار من طرفهم في كل المناسبات.

يا،فهي ذات قيمة تاريخية مهمة جدا ،لأنها تؤرخ لنوع من العمارة الدينية،وتحفظ لنا     وهذه العالم أثر
 خدمة الدين والعباد لمرضاة اله عز وجل.  سير ومناقب رجال،افنوا حياتهم في

 الاضرحة العمارة الدينية، منطقة البويرة،الكلمات المفتاحية :

Abstract: 
     The state of Bouira is known as the area  of the  forty four Guardian 
teretorry,this due to thé large spread of shrines. 

There is villages has not a good guardian shrine ,every Guardian‘s familly and loved 
ones attest to his good qualities , his good treatment and his compassion for those in 
need …and other good manners ,which make them honor his memory after his death 
by building a mausoleum for him to visit on various occasions ,these monuments are 
of great historical significance because it dates to a type of religious architecture and 
highlights the history of man who contributed to the dissemination of ethics and 
values to be followed  

The key words :Bouira area,the religious architecture,the shrines 
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 تمهيـــــــد:

منذ أن بدأ الإنسان الأول يتحول من الطبيعة إلى الثقافة ،كان الموت أولى اكتشافاته ولأن الإنسان      
عالم البشري دائم أدرك أن الموت هو الثابت الوحيد في هذه الدنيا الخالية تماما من الثوابت فلا شيء في ال

 وثابت والعنصر الوحيد الخالد هو اللادوام.

بة       لقد كانت حقيقة الموت مروعة حقا للإنسان القديم،لأنها من أعقد المشكلات وأغمضها،فالموت تجر
لوق آخر في  لوق يموت مرتين أو أكثر،أو ينوب عن مخ فردية ذاتية غير قابلة للتكرار أو الإنابة فليس هناك مخ

بة الميلاد من حيث الذاتية واستحالة التكرار،فليس ثمة مخلوق يستطيع أن يكتسب خبرة من موت ه، فهي كتجر
 .(1)الموت عن غموضه وبسبب هذا الغموض بزغت فكرة الخلود 

لقد بحث الإنسان منذ الأزل على حلول ترقيعية لعبثية الحياة وفجيعة الفناء المطلق)الموت الحتمي( ومن      
لول التي توصل إليها إنشاء القبور التي تخلد عبر الزمن،تذكر أصحابها الذين عاشوا في زمن كان لهم فيه وجوه الح

لد  ضخمة تخ بور  هم ق كون ل شييدها لت مروا بت لذين أ نة ا يدا للفراع صر تخل مات م نت أهرا ناك كا من ه سطوة و
 (2)ذكرهم.

ية وثقافية:-1  الأضرحة معالم حضار

خا مدونا من العمل والعلم والجهاد في سبيل القيم التي يقدسها الإنسان منذ أقدم هناك أضرحة تحمل تاري    
العصور،فما من مدينة تذكر إلا بذكر ولي صالح كانت ولا تزال له هيبة وقداسة في الأوساط الشعبية،فالعاصمة 

ائر المدن تذكر بسيدي عبد الرحمان و قسنطينة بسيدي راشد و وهران بسيدي بومدين وعلى ذلك تقاس س
  .(3)والقرى والمداشر

،استطعنا أن نحصي عددا لا بأس به من هذه (4)أما منطقة البويرة فتعرف بمدينة الأربع والأربعين وليا     
ية والثقافية لكل معلم،حيث تنوعت عمارة الأضرحة  الأضرحة آخذين بعين الاعتبار الأهمية  التاريخية،الأثر

 وأخرى مغطاة بقبة،وبعضها ذات سقف مسطح . بين أضرحة مربعة ذات سقف هرمي

                                                           

ية الثقافة لولاية الوادي 2008 ،ص 19 يع ،مدير ية، "مجلة التراث الثقافي، ط 1، مزوار للطباعة والنشر والتوز   1( أحمد راغب،"القبور الأضرحة معالم أثر
20نفسه ،ص ( 2  
  3 24أحمد راتب،المرجع السابق ،ص  (

 هذه المعلومات استقيتها من بعض شيوخ المنطقة (4
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 الأضرحة بمنطقة البويرة:-2

تعرف منطقة البويرة بأربع وأربعين وليا يقومون بحراسة المدينة حسب زعم شيوخ المنطقة،الذين توارثوا      
ية بل كل عرش من ولي صالح بني له قبة لتخليد  ذكراه هذه المقولة أبا عن جد، وفعلا لا يكاد تخلو كل قر

يه بحاجتهم إليه للتبرك به والتضرع من خلاله إلى المولى عز وجل لقضاء حوائجهم ،إن  يارته متى أحس ذو وز
هذا الاعتقاد الذي رسخه المستدمر الفرنسي لا يزال قائما إلى يومنا هذا،يؤمن به الأمي والمثقف على حد سواء 

خرافات مستغلا في ذلك أمية وضعف المجتمع لإبعادهم فرغم نية المستدمر الخبيثة في ترسيخ أمور الشعوذة وال
عن القضايا الحقة والواقع المعاش،فان هذه المزارات بنيت على أولياء كان لهم باع كبير في خدمة المجتمع 
خاصة في عمليتي إصلاح ذات البين ونشر تعاليم الدين الإسلامي،فهذه الأضرحة منها ما وجدت مستقلة 

ية أو المدينة بنيت في مناطق     م رتفعة كالتلال والهضاب،حيث يمكن مشاهدتها من أي مكان من القر
يم بعيدا عن صخب المجتمع  والتي عادة تكون المكان الأول الذي يقصده الشيخ للتعبد وحفظ القرآن ال كر

 وضوضائه،ومنها ما بنيت ملتصقة بالزوايا التي يتم تأسيسها من طرف صاحب الضريح .

ية السوداء،فمنها ما أحرق الملاحظ أن      ية نتيجة العشر الأضرحة التي تنقلنا إليها باتت اليوم في وضعية مزر
ومنها ما هدم إضافة إلى وجودها في أماكن وعرة يصعب الوصول إليها،ورغم ذلك استطعنا أن نصل إلى 

ية هامة ،فضريح "أ ية وحضار ية وأثر بو عمران المشدالي" نماذج من الأضرحة لا تزال تحفظ لنا مميزات معمار
يانية  حفظ لنا ذكرى عالم جليل من علماء امشدالة،الذين كان لهم دور في تنشيط الحركة الثقافية أثناء الفترة الز
ّ ه ينتمي  بر لأن سيدي بن عبد الل ّ ه لا يزال شاهدا على تمازج العرب الهلاليين بالبر وضريح سيدي بن عبد الل

ية لهذه المنشآت،هناك   عدد كبير من الأضرحة،ل كن تحرينا في إلى الهلاليين إضافة إلى المميزات ا لأثر
ية.      دراستنا هذه النماذج التي نقف من خلالها على الجانب المعماري والفني لهذه المعالم الحضار

 ضريح أبو عمران المشدالي : -أ

ية بني يخلف،إحدى قرى بلدية امشدا      لة ،فهو يحتل ربوة مرتفعة يتواجد ضريح "أبو عمران المشدالي" بقر
بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان،شأنه في ذلك شأن كل الأضرحة التي يتحرى شيوخها الأماكن الهادئة 

ّ ه بكل خشوع.  والآمنة حتى يتسنى لهم عبادة الل
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 * نبذة تاريخية عن "أبو عمران المشدالي":

عالم       هذا ال شدالي،ولد  سى الم بن مو مران  سم ع عرف با عام )ي يل  عام 1272-1271ه/670الجل توفي  م( و
لى 1374ه/745 با إ صي،ففر هار سلطان الحف صرها ال تى حا ية ح ثم ببجا قة ، شدالة ،درس بالمنط م بام

ياني "أبو تاشفين"بمدينة تلمسان،فتفرغ هناك للتدريس والإفتاء   .( 1)الجزائر،استدعاه السلطان الز

،فكتب عنه بأنه صهر وقريب أبي علي ناصر الدين المشدالي،اشتهر أما "أحمد المقري "في كتابه نفح الطيب    
 . (2)بالتفقه وبالحافظ لعلوم القران والحديث

المعلوم أن السلطان المريني "أبو الحسن" طلب منه إصدار فتوى في حكم اتخاذ الركاب من خالص الذهب      
لأوسط والأقصى،وقد وقع هذا في شهر محرم والفضة وطلب أن ينسخ جوابه ليبعثه لسلطان الفقهاء بالمغرب ا

 . (3)م 1369ه/740من عام

م، المدخل يقع في الجهة الشرقية 3م وعرضها 4.50الضريح عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل طولها       
م،المبنى مزين بإفريز من الآجر يبعد عن السقف بحوالي 0.78م و عرضه 1.50وهو يتوسط الجدار، ارتفاعه 

 (01،02ورتان:سم.)الص30

 أما السقف فهو ذو شكل هرمي مغطى بمادة القرميد ذو الشكل النصف أسطواني.    

الضريح من الداخل خاوي،لم يبق فيه سوى آثار قبر العالم الجليل "أبو عمران المشدالي"،بعد أن تعرض لعمليتي 
ية السوداء لتابوته الخشبي.  نهب وتخريب أثناء العشر

فاع كل واحدة شكلت في وسط الجد     ستعمل 24سم وعمقها 12سم وعرضها 21ران كوات، ارت سم، ت
 عادة لوضع الشموع لإنارة الضريح، خاصة وان عملية الإضاءة تتم بواسطة المدخل فقط.

 ضريح سيدي سالم بن مخلوف:-ب

المنطقة من يقع هذا المعلم على هضبة مرتفعة جدا ،حيث يحتل مكانا استراتجيا نستطيع من خلاله مراقبة     
كم وعن بلدية الخميس بحوالي 30جميع الجهات، ترابيا تابع لبلدية المقراني التي تبعد عن دائرة عين بسام بحوالي 

                                                           
  1 220ه،ص 1349،دار الكتاب العربي ،1ابن مخلوف ،شجرة النور الزكية في طبقات المال كية ،ط محمد بن محمد (

ص ص  2008، دار الأبحاث،1،ط5أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،تحقيق الدكتور حسان عباس ،ج (2
222،223  

يقية والأندلس والمغرب ،ج (3   329م،ص1981،دار المغرب الإسلامي،6أحمد بن يحي الونشريسي،المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء افر
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ية،ل كن هذه الأخيرة أعيد بناؤها بمواد حديثة لا علاقة لها 1 كم،الجدير بالذكر أن الضريح كان مقرون بالزاو
ية ،وعليه آثرنا  ية .بالضريح من الناحية الأثر  دراسة الضريح بدل الزاو

 *نبذة تاريخية عن سيدي سالم بن مخلوف :

يارتنا للضريح ،زودنا أحد أحفاد الشيخ بمشجر العائلة ورد فيها مايلي :      أثناء ز

))سيدي سالم بن مخلوف بن طلحة بن عمر بن نفيل بن أعمر بن منصور بن محمد بن أسباح بن قصير بن ثعلب 
ّ ه بن جعفر بن أبي بن موسى بن السيد ب ن مفصل بن عبد البر بن هلال بن مكي بن حسين بن السيد عبد الل

طالب ...روي عن أخبار سيدي عبد الرحمان بن مخلوف،فقال حين وصلنا إلى تراب أولاد سليم في موضع 
ه سيدي يقال له سيدي امسيد وهو موضع مزاره ،ثم بعد ذلك افترقنا فسار عمي إلى بلاد القبائل ...أشار إلي

علي موسى فقال له أبقى إلى أم زكري، وهي امرأة كانت تطعم الفقراء والمساكين وأشار إليها كذلك الولي 
ّ ه عليه ،فقال لها يأتيك زوجك من المغرب وهو ولي صالح يدعى  ّ ه رحمة الل الصالح سيدي يحي بن عبد الل

 .(1)قرن الثامن الهجري ((سيدي سالم بن مخلوف ...ورد في أخبار التاريخ أنه قدم منها في ال

ذكرت أيضا بعض المراجع التاريخية أن أولاد سالم مرابطون هجروا المغرب الأقصى بعد نزاع عائلي حول     
ية هناك ،عاشوا في الجزائر سنوات قبل دخول العثمانيين تحت قيادة سيدي سالم بن مخلوف  مل كية الزاو

ية بمدينة فاس بداية القرن السادس عشرة  .صاحب الضريح المذكور أعلاه،حيث كان يمتلك أب  اه زاو

ية   امتلك من خلالها مكانة       لقد حذا سيدي سالم بن مخلوف حذو أبيه وبني بمدينة باب الواد بالجزائر زاو
مرموقة ،كما كانت كلمته مسموعة لدرجة أنه بإمكانه أن يمنح العفو للمحكومين عليهم بالإعدام سواء بمدينة 

يلة بالجزائر،عاد إلى مشترى،وبعدها إلى بني جعد ،أين عاش تحت  وهران أو قسنطينة ، بعد أن عاش مدة طو
هالة من الاحترام والإجلال،وبعد استقراره منحه العثمانيين حكم منطقتين وهما:الزوي والتي يقصد بها اليوم 

                                                           

يارتنا للضريح في سنة 1  م،أنظر ملحق الوثائق في هذا البحث 2009( وثيقة كتبت من مخطوط، زودنا بها أحد أحفاد الشيخ أثناء ز
ى لما أدركت صلة سيدي سالم بن مخلوف  بسيدي عبد الرحمان الثعالبي)أبناء عم( ،تحصلت على نسب هذا الأخير من خلال الكتابة التي نقشت عل

بصورة مغايرة على ما منح لنا من طرف أحفاد الولي "سيدي سالم بن  ---ن موجودا في قاعة الصلاة بضريحه ،حيث كتب بعض الأسماء صندوق كا
عمر بن  مخلوف " الذين يكونون قد اخطئوا في نقلها من المصدر،حيث نقش على الصندوق مايلي :الثعالبي عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف بن طلحة بن

ن عمار بن منصور بن محمد بن سباع بن مكي بن ثعلب بن موسى بن سعيد بن معضل بن عبد البر بن قيس بن هلال بن عامر بن حسن بن محمد بن نوفل ب
ّ ه عليه وسلم(،أنظر   : جعفر بن أبي طالب عم الرسول )صلى الل

GABRIEL COLIN, corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, ministère de l’instruction publique et des beaux 
arts, Paris, 1901, p09                                                                                                
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،بقي حكم هذين  fondouk"عين بسام" وبني شفة التي هي جزء من امتنان ،والتي هي الأخرى جزء من 
 المنطقتين متداولا بين أبناء سيدي سالم بن مخلوف إلى غاية مجيء الاحتلال الفرنسي .

في هذه الفترة كان مقاليد الحكم بيد "محمد بن سالم "الذي أنجب ثلاثة أبناء وهم على التوالي:أحمد الطيب       
 م.1847بن سالم ،عمر بن سالم خليفة واد الساحل سنة بن سالم خليفة الأمير عبد القادر بمنطقة البويرة ،علي 

توفي محمد بن سالم جراء انقلاب من طرف العثمانيين،فخلفه ابنه سي أحمد الطيب الدبيسي في قيادة العائلة    
 . (1)إلى غاية انتفاضة الأمير عبد القادر

م،سقفها عبارة عن قبة ثمانية 3.60الضريح عبارة عن بناية أو غرفة مربعة الشكل طول ضلعها حوالي     
ية  الأضلاع ،مبنية بالاسمنت ،نلج الضريح من خلال مدخل موجود في الجهة الجنوبية ،يقع على حافة الزاو

 (.03م )الصورة:1م و عرضه 1.90اليمنى للمبنى ،ارتفاعه 

م 1.50الضريح من الداخل ذو عمارة بسيطة جدا، حيث يتوسط كل جدار نافذة مسدودة ارتفاعها     
 (.06م.)الصورة:0.51م وعمقها 1وعرضها 

 النافذة الموجودة في الجهة الشرقية ذات عقد دائري مؤطرة بإطار خشبي،أثثت هذه     

 النافذة برف خشبي كان يستعمل لوضع المصاحف. 

وسطهما الجهة الغربية تختلف نوعا ما عن الجهة الشرقية ،لأن الجدار به نافذتين صغيرتين معقودتين تت     
 م 0.64نافذة كبيرة مفتوحة ،النافذتين طول كل واحدة منهما 

 م ،أما النافذة ال كبيرة فلها نفس قياسات النافذة الموجودة في الجدار الشرقي 0.43وعرضها

 (.06)الصورة: 

مين      لى ي قع ع هي ت سابقة و سات ال فس القيا ها ن قودة ل صغيرة مع فذة  مدخل نا جدار ال جد ب يو
 جهة الداخلية للضريح .المدخل في ال

الجهة الشمالية للضريح توجد أيضا نافذة سدت بالتراب المدكوك، وضع على سطحها صندوق لجمع    
توجد نافذة صغيرة معقودة         م.0.75م ،أيضا على بعد 1.23م وعرضها 1.73الصدقات، ارتفاع النافذة 

                                                           

G.BOURGADE, « l’histoire de l’occupation française dans la région d’Aumale, 1845-  1887 » 1) 
, R .Africaine, n°32, 1888, p257                                                                                                                                                                                                                          
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(،تنطلق 07ارة عن قبة ثمانية الأضلاع )الصورة:تقابل النافذة الموجودة في جدار المدخل، سقف الضريح عب
ية حادة،أما مسقط القبة طول كل ضلع منه حوالي  ية كل جدارين مشكلة زاو أضلاعها من منتصف زاو

(،أما السقف الخارجي فعبارة عن سقف هرمي مغطى بمادة القرميد ذو 05م،هذا من الداخل)الصورة:1.70
 الشكل النصف أسطواني .

سيدي سالم بن مخلوف لم يبن أو يوضع عليه أي تابوت خشبي،حيث تظهر آثار القبر الذي لم  للتذكير قبر   
 (.04تبلط أرضيته،رغم تبليط أرضية كل الغرفة )الصورة:

ية وهي عبارة عن مدرسة قرآنية، ذات عمارة 15على بعد حوالي     م من الجهة الجنوبية للضريح،توجد زاو
 امية.حديثة مستمدة من العمارة الإسل

ية أو المدرسة عبارة عن مبنى مستطيل، نلج إليه من خلال مدخل يقع في الجهة الغربية حيث       الزاو
م تكتنفه على الجانبين غرفتين 3.5م وعرضه حوالي 15ندخل إلى رواق مستطيل غير مغطى طوله حوالي 

يفصل بينهما ظلة ،طول كل  مستطيلتين على طول الرواق ،حيث تتقدم الغرفة الشمالية غرفتين مستطيلتين
 م5م والعرض15غرفة 

م ،نخرج 0.80م وعرضها 1م،تحتوي على نافذة ارتفاعها 1م وعرضه 2مدخلها مؤطر بالخشب ارتفاعه     
م ،الجدير بالذكر أن الغرفة السالفة الذكر كانت تستعمل كمخزن لحفظ 2.50م وعرضها 4إلى ظلة طولها 

غرفة مماثلة للغرفة الموجودة في الجهة الشرقية ،غير أن هذه الغرفة تتقدمها غرفة المئونة،في الجهة المقابلة توجد 
 واحدة موجودة في الجهة اليسرى،هذه الغرفة كانت تستعمل كمطبخ،في حين شغلت الغرفة المستطيلة كمرقد 

،محيط دائرته  للتذكير الظلة الموجودة في كلا الجانبين كان يتوسط كل واحدة منهما عمود دائري من الاسمنت
م.السقف من الداخل عبارة عن أعمدة خشبية توضعت بشكل هندسي رائع ،هدفه حمل السقف 1حوالي 

 الذي عبارة عن نسيج من القصب مغطى بطبقة من الجص،منظر السقف من الخارج ذو شكل جملوني.

ية أو المدرسة،تم بناء مرقد يسع لحوالي      يق رواق ضيق طوله طالبا، نلج إلي80غير بعيد عن الزاو ه عن طر
م،مدخل كليهما،ارتفاعه 5م وعرضها 15م ،يكتنفه على الجانبين غرفتين ،طول كل غرفة 1م وعرضه 4.20

 م. 1962م،زود بباب حديدية سنة 1.7م وعرضه 2.7
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 سيدي محمد بن يونس:  ضريح -ج

اصة بأولاد بن يونس،ترابيا تابعة الضريح يقع على هضبة مرتفعة ،هذه الأخيرة عبارة عن مقبرة جماعية خ     
يص الواقعة جنوب  ية الأوناس نسبة للشيخ "محمد بن يونس" ولبلدية المزدور التي تقع في دائرة برج أخر لقر

 كم .45منطقة البويرة،حيث تبعد عن مركز الولاية بالمصطلح الحالي بحوالي 

 *لمحة تاريخية عن الشيخ "محمد بن يونس":

م وناقلها هو سيدي محمد بن عمران بن محمد الصنهاجي 1334ه/ 735من الأصل سنة  نقلت هذه الشجرة    
براهيم بن عبد  جاء فيها )) سيدي أمحمد بن يونس بن بهلول بن عاصم الصغير بن عاصم ال كبير بن أحمد بن إ

ّ ه بن سلامة بن جابر بن جعفر بن محمد بن علي بن إد ريس الأصغر الرحمان بن عبد ال كريم بن عيسى بن عبد الل
ّ ه الكامل بن الحسن المثنى بن حسن السبط بن السيدة "فاطمة الزهراء"ابنة  بن إدريس الأكبر بن عبد الل

ّ ه عليه وسلم   (.1)الرسول صلى الل

الجدير بالذكر أن بهلول بن عاصم جاء من بلاد المغرب، وهو من السوس الأدنى، انتقل إلى الساقية     
منها انتقل إلى تونس،فملك القيروان موضعا يقال له بئر الفكرون ثم انتقل منها إلى الحمراء،ثم إلى سبع مذابح و

ية الروضة مدرسة لازالت آثارها قائمة  2بلدة أحنيف* فمكث فيها إحدى وعشرون سنة وأسس بالقرب من قر
 إلى اليوم. 

ية لل     ضريح عبارة عن غرفتين غرفة الضريح ذات شكل مربع مغطاة بسقف هرمي أو جملوني،البنية المعمار
ية،طوله  م وعمقه 4.40يتقدمهما رواق،واجهته الأمامية عبارة عن بائكة متكونة من ثلاثة عقود حدو

يق باب حديدي،زود جداره بنافذتين على يمين ويسار المدخل،ارتفاعهما 2.20 م،نلج الغرفة الأولى عن طر
 (.09م .)الصورة:0.50م وعرضهما حوالي 0.68حوالي 

م،هذه الغرفة     عادة تستعمل 4.40ما الغرفة فهي ذات شكل مربع طول كل ضلع منها حوالي أ      
يه معظمهم من ولاية الجلفة ،لأنه وحسب الروايات  للراحة من طرف الزاور للمبيت، خاصة إذا علمنا أن زائر

ية،الولي الصالح سيدي "محمد بن يونس" أتى من الجلفة واستقر في منطقة الأونا  س .الشفو

                                                           

م،أنظر الوثيقة بملحق الوثائق من هذا البحث2006ة من الأرشيف زودنا بها السيد "محمودي الخيثر "أحد أحفاد الولي الصالح بتاريخ وثيق( 1  
 كم.45*أحنيف بلدية من بلديات دائرة امشدالة ، تقع شرق الولاية ،حيث تبعد عن مركزها بحوالي 
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ندخل من الغرفة الأولى إلى غرفة الضريح بواسطة مدخل معقود ومسنن،فبدن العقد عبارة عن زخارف     
جصية حديثة قوامها أزهار وأشكال هندسية ،يحمل العقد عمودين حلزونيين  ينتهيان بقاعدتين مربعتين،عرض 

 (10م.)الصورة:2م وارتفاعه 1المدخل حوالي 

م،فتح في الجدار المقابل للمدخل حنيتين معقودتين 4.40شكل طول كل ضلع منها غرفة الضريح مربعة ال    
يستعملان لوضع الشموع ،يتوسط هذين الحنيتين نافذة زجاجية ملونة،الجدير بالذكر أنه على يسار مدخل 

 الضريح توجد حنية لباب مغلق بالاسمنت تحاذيه نافذة خشبية .

الخشبي الذي وضع على جثمان الولي الصالح سيدي"محمد بن  في وسط غرفة الضريح يوجد التابوت    
م،وهو عبارة عن مربعات خشبية طول 1.25م وارتفاعه حوالي 0.79م وعرضه 2.25يونس"،طول التابوت 

ية قطرها حوالي 0.28ضلعها  م ذات لونين أخضر وبني موصلة فيما بينها بمسامير ذات رؤوس دائر
 (11م.)الصورة:0.5

يارة كل الوافدين لأنه يحكى )أسطورة( يوجد بال       قرب من الضريح شجرة من نوع الطاقية ،هي أيضا محل ز
أن الولي الصالح بعد وفاته كان يظهر على صورة طائر يذهب غدوا ورواحا بين الضريح والشجرة،ولذلك 

سنة يتم من أصبحت هذه الشجرة مكانا للتبرك خاصة عندما تقام بما يعرف بالزردة وهي وليمة تقام كل 
 خلالها إطعام كل من يحضر هذه الوليمة التي يتم تموينها من طرف محبي وزوار وأهل الضريح.

 ضريح بهلول بن عاصم :-د

 *نبذة تاريخية عن بهلول بن عاصم:

تعود أصول الولي الصالح بهلول بن عاصم إلى بلاد المغرب،تحديدا من منطقة السوس الأدنى،انتقل إلى       
ّ ه الحرام والوقوف على قبر النبي )ص(رفقة مجموعة من الساقية  يارة بيت الل الحمراء وبعدها إلى منبع مذبح،قام بز

علماء وأولياء المغرب نذكر منهم :عبد الرحمان الثعالبي ،سالم بن مخلوف،أبو مدين الغوثي،أحمد بن يوسف 
براهيم إسلام ويحي العيدلي وعمرو الملياني،عبد العزيز حاج والسيد بن علي بن يونسي وعيسى بن محمد وا لسيد إ

يارة الشيخ عبد القادر الجيلالي،ثم سار من  يف،كما انتقل إلى جامع الأزهر والى بغداد ،حيث قام بز شر
سنة وأخيرا إلى 21بغداد إلى القيروان،فأستقر بمنطقة بئر الفكرون،ثم رحل إلى بلاد أحنيف،أين مكث لمدة 

ية لتعليم وحفظ القرآن ال كريم والتي منطقة تدعى اليوم منطقة البه اليل نسبة إليه،حيث قام بتأسيس زاو
 تحولت فيما بعد إلى مسجد يحمل اسم مسجد سيدي بهلول بن عاصم والذي لا يزال إلى يومنا هذا . 
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براهيم بن أحمد بن عبد الرحمان بن عبد ال كريم بن     بهلول بن عاصم الصغير بن عاصم ال كبير،جده أحمد بن إ
ّ ه بن سالم بن جعفر بن محمد بن أحمد بن علي بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد ع يسى بن عبد الل

ّ ه عليه وسلم( ّ ه بن محمد بن الحسين بن فاطمة الزهراء بنت الرسول )صلى الل   (.1)الل

محمد إلى منطقة أوصى الولي الصالح أولاده بالرحيل إلى بلاد زواوة ،أي مختلف مناطق القبائل ،رحل ابنه    
 العزازقة  بتيزي وزو  وأحمد إلى عمراوة وعلي إلى البهاليل وعيسى إلى أحنيف .

م،وذلك 15م وبداية القرن 14أما الفترة التي عاش فيها الولي الصالح بهلول بن عاصم،تمتد بين القرن      
م 1461ه/866لذي توفي سنة بالمقارنة مع الشخصيات الشهيرة التي عاصرت تلك الفترة ك :يحي العيدلي* ا

بأقبو، يعتبر الولي الصالح بهلول بن عاصم من الشخصيات التي ساهمت في نشر الدعوة الإسلامية ومبادئها،لقد 
عرف بصفاته وخصاله السامية النبيلة وحكمته وتواضعه بين الناس وحرصه على مبادئ الدين الإسلامي،كما 

الخلافات السائدة بين الناس    إضافة إلى ذلك كان يقوم عرف بقدرته الفائقة في حل كل النزاعات و
بالدفاع عن الفقراء وحماية حقوقهم ،مما أدى به إلى نيل واكتساب حب واحترام جميع الناس ،وذلك في 
ّ ه  مختلف المناطق التي مكث فيها ،لدرجة أنه زوج ابنته إلى أحد تلامذته "يحي العيدلي"،وبعد وفاته رحمه الل

جته في منطقة أحنيف إحدى بلديات دائرة امشدالة ،ولاية البويرة ،أين يتواجد ضريحه والذي دفن رفقة زو
يارة الناس من كل أنحاء الوطن.    لازال يحظى بز

كم،وصلنا إلى 15يتواجد ضريح "سيدي بهلول" في منطقة الروضة التي تبعد عن بلدية أحنيف بحوالي      
يق السيار  ية الروضة وعن حوالي الضريح بعد أن سلكنا الطر يق فرعي يؤدي إلى قر شرق غرب وبواسطة طر

يق السيار عبارة عن غابة متنوعة 200بعد  م ،بني ضريح سيدي بهلول حيث المسافة التي تفصله عن الطر
 الأشجار .

م،حيث نقش هذا التاريخ في أعلى 25/05/1967الضريح الحالي شيد في منطقة منخفضة بتاريخ     
ضريحه الأصلي والذي يعود إلى القرن التاسع الهجري )الخامس عشر ميلادي(،وذلك  المدخل،في حين

                                                           

حقيق والخبر الصديق ،زودنا بها السيد "أيلول مصطفى احد أحفاد الولي الصالح "سيدي بهلول"وهي تم نقل شجرة السيد بهلول بن عاصم من كتاب الت (1
 عبارة عن مخطوطة . 

 دفين يحي بن أحمد سيدي الشيخ منهم نذكر بزاويته، العلماء من ال كثير يده على تخرج زمانه، شيوخ بين مشهور وشيخ المنطقة، أعلام من جليل عالم فهو *
 فتواه بأن الثعالبي، الرحمن عبد سيدي الشيخ بذلك له شهد البردة،كما وكذا الوغليسية، شارح الصباغ الرحمن عبد سيدي الشيخ بقطبانيته شهد دولق آمالو،
يف الخلف برجال السلف،مطبعة فيير فونتانةالشرقية،الجزائر، إلى بجاية من لا ترد ،ص ص م1906ه/1324توزر :انظر ابو القاسم محمد الحفناوي،تعر

584،585 
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حسب المخطوط الذي زودنا به السيد "مصطفى ايلول" أحد أحفاد الولي الصالح ،فقد بني في مرتفع مقارنة 
ا الضريح سوى م،لم يبق من هذ20بالموقــــع الحالي وذلك في الجهــــــــــــــــة الشمالية على بعد حوالي 

 بعض آثاره من حجارة موزعة على مساحة من المحتمل أن تكون عبارة عن غرفتين .

ها       ضلع من كل  طول  شكل  عة ال فة مرب عن غر بارة  ضريح ع عه 5.10ال مدخل ارتفا سطة  يه بوا لج إل م،ن
ضه 1.80 له 0.90م وعر مدخل طو مين ال لى ي سمنت،بني ع من الا سا  مدخل مجل قدم ال ضه م وعر2.10م،يت
 (.01(،)المخطط:01م )اللوحة:0.43م ،أما ارتفاعه فبلغ 1.50

ية أو زخارف فنية، فهي تفتقد إلى ال كوات التي      غرفة الضريح من الداخل خالية من أي عناصر معمار
عادة ما نجدها في الأضرحة والتي تستعمل لوضع الشموع مثلا ربما لحداثة المبنى،أما قبر الولي "سيدي بهلول" 

موجود على يسار المدخل محاط بسياج معدني،لف هذا الأخير بقماش أخضر لرمزية هذا اللون عندنا فهو 
 كمسلمين .

حة:     يا بهلال)اللو حات منته لاث تفا مل ث سفود يح جت ب ته تو مي قم شكل هر سقف ذو  عد 01ال عن ب (،و
عدني سياج م ضا ب حيط أي لذي أ صالح ،وا لولي ال جة ا بر زو جد ق تار يو سة أم باللون  حوالي خم صبغ 

صورة: شهر 13الأخضر)ال من  شرين  سابع والع يوم ال صة  لولي خا ستقبال زوار ا غرفتين لا حديثا  ني  ما ب (،ك
رمضان ال كريم وأربع أيام من موسم عاشوراء،حيث تخصص الأيام الثلاثة الأولى لزوار الولي من جميع أقطار 

لتي أشتق اسمها من اسم الولي "سيدي بهلول"،طبعا الوطن، واليوم الأخير لمنطقة البهاليل أهل وأحفاد الولي وا
تاريخ  ضريح  ب هذا ال ية ل نا الميدان يارت ناء ز نا أث لذي رافق لول" ،ا صطفى أي سيد "م ها ال نا ب مات أفاد هذه المعلو

 م.11/03/2011

 ضريح سيدي بن حليمة-ه

 *نبذة تاريخية عن سيدي بن حليمة:

الذي رزق  نسبة إلى الولي عبد الوهاب أحد أبناء سيدي عيسى هو بن حليمة بن أحمد من فرقة الوهيبات     
بثمان أولاد وبنت واحدة ،وجدت بفضلهم عدة فرق نذكر منها:أولاد يحي بن أحمد،أولاد يحي بن 

ية و أولاد تومي ية ،أولاد لمواز ،وسيدي  (1)عيسى،أولاد الموافيق ،أولاد زبيرات ،أولاد بلحوت أولاد قوادر
 ياء الصالحين الذي لا يزال ضريحه بمنطقة سيدي عيسى إحدى دوائر ولاية المسيلة .عيسى هو أحد الأول

                                                           
م .28/04/2012هذه المعلومات زودني بها السيد "خالي بن حليمة  أحد أحفاد الشيخ "بتاريخ  ( 1  
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سيدي عيسى بن محمد بن أحمد من الشخصيات الدينية المشهورة في مقاطعة أومال)سور الغزلان(،عاش      
ّ ه الو19ه/15في القرن  ية،عرف بعلمه الغزير وعبادته الخالصة لل احد ،درس م،تعود أصوله إلى الدولة الأمو

على يد أشهر العلماء ،كان من أفضل الطلبة بالنسبة لمعلمه سيدي عبد العزيز الحاج الذي لا يزال ضريحه 
 بمنطقة بني خلفون بذراع الميزان .

( سنة توزعت على ثلاث مراحل ،كل مرحلة من حياته 120عاش سيدي عيسى مئة وعشرين سنة )   
خصصها للدراسة وطلب العلم والمرحلة الثانية خصصها للعبادة  سنة ،المرحلة الأولى 40استغرقت حوالي 

والمرحلة الثالثة أصبح من أشهر الأولياء، حيث كان محج ومزار جميع زوار منطقة أومال )سور الغزلان( 
وأولاد بالليل بحمزة )البويرة(،حيث   عرف بعدة كرامات لا تزال تحفظ بعض المؤلفات بعضا منها،ترك تسعة 

 .(1)نت وثمان ذكور،من بين أولاده سيدي عبد الوهاب و سيدي بلحوتأولاد ،ب

ية أولاد علي بالدشمية إحدى بلديات       يقع هذا الضريح على هضبة مرتفعة عبارة عن مقبرة تتواجد بقر
 مدينة "سور الغزلان"،وهو محاط بغابة من شجر البلوط .

يق معبد وهو عبارة عن       2(م5.30X 4غرفة مستطيلة الشكل مقاساتها) نصل إلى الضريح بواسطة طر
يق   ،واجهته الرئيسية تقع في الجهة الشرقية الجنوبية ،نلج عن طر

م،  0.80م،حيث يتوسط هذا الأخير نافذتين يبعدان عنه بحوالي 1.56م وارتفاعه 0.80مدخل عرضه 
 (. 14)الصورة: 2(م0.83X0.70مقاساتهما )

بن حليمة     لولي سيدي  بر ا ما ق فة أ سر للغر لركن الأي في ا قع  مادة الجص،ي من  نى هرمي  عن مب ،فهوعبارة 
لولي الصالح سيدي بن حليمة )الصورة: (،فالغرفة بنيت قبل دخول المستدمر إلى المنطقة 15حسب حفيد ا

يارة الضريح من طرف  الزوار،تعرض نوعا ما إلى الإهمال ،مما  ية السوداء،وبعدما أن انعدمت ز وخلال العشر
 أهل  الولي إلى إعادة سقف الغرفة بوضع مواد تسقيف حديثة .اضطر 

 

 

 

                                                           

2   C.TRUMELET, l’Algérie légendaire en pèlerinage ça et là aux tombeaux des principaux thaumaturges  
 de l’islam tell et Sahara, librairie Adolphe Jourdan imprimeur, 1892, pp83-104                                                                                                                
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 ضريح لالا زمرة:-و

 *نبذة تاريخيــــــة:  

للأسف من خلال الأبحاث لم نجد أي وثائق تذكر تأريخ هذا الضريح سوى ما استقيناه من أهل المنطقة      
فرنسيين ،حيث ذكرت بعض المراجع التاريخية الذين أخبرونا بأن لالا زمرة والية صالحة قاومت العثمانيين وال

ية،فأصبحت مع (1)أن لالا زمرة جمعتها علاقة زواج بالولي "سيدي صالح" الذي يوجد ضريحه بنفس القر
مرور الزمن مزار المواطنين من مختلف مناطق الوطن،حيث كانت تقام بها بما يسمى الزردة والوعدة إلى غاية 

ية السوداء،حيث قلت مثل   هذه التظاهرات . العشر

ية مركالة ،بلدية تاغزوت ،دائرة حيزر التي تبعد عن مركز الولاية حوالي       يقع ضريح لالا زمرة بقر
ية حوالي 15 م،بحيث نستطيع 1200كم،يحتل هذا الضريح منطقة مرتفعة جدا،بلغ ارتفاعها عن مستوى القر

 مراقبة كل المنطقة.

يق مسلك وعر جد        X  6.70الضريح عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل مقاساتها، انصل إليه عن طر
،بنيت بمادة الحجر المختلف الأشكال والأحجام ممزوج بمادة الطوب،مدخل الضريح، يقع في الجهة 2(م3.45

 X 0.30الشرقية،فهو يتوسط الواجهة الرئيسية ،نلاحظ في الجدار المقابل كوة معقودة مقاساتها)
يا الشموع،كما فتح في الجدار الشمالي للغرفة نافذة صغيرة مقاساتها ،وجدنا بها بقا2(م0.20

(0.50X0.50م)(16.)الصورة:2 

لقد أثار دهشتنا قبر الولية الصالحة،الذي لم يكن موجها نحو القبلة،بل وجه نحو الجهة الشمالية وقبرها     
م وعرضه 1.30ي عبارة عن كومة من الحجارة والطوب شكلت بما يسمى المجلس ارتفاعه حوال

 (،كما لاحظنا وجود قبر بالقرب منها ول كن هذا الأخير وجه نحو القبلة.17م)الصورة:0.85

التسقيف الداخلي للغرفة عبارة عن نسيج من القصب والأعمدة الخشبية،أما التسقيف الخارجي فعبارة     
الضريح محاط ومن كل عن قرميد حديث وضع مؤخرا بدل القرميد النصف اسطواني،الجدير بالذكر أن 

 .( 16الجهات بغابة من شجر البلوط والطاقة.)الصورة:

 

 
                                                           

144هاينريش فون مالتسان،المرجع السابق،ص  ( 1  
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ّ ه : -ز  ضريح سيدي بن عبد الل

ّ ه:  *نبذة تاريخية عن سيدي بن عبد الل

ّ ه يعود إلى الهلاليين وبالضبط إلى        يحكي حسب الروايات الشعبية المتداولة أن أصل "سيدي بن عبد الل
فون بالمنطقة بأولاد سيدي بوزيد ،حيث أصبح أبا زيد الهلالي بعد وفاته وليا يزار "أبي زيد الهلالي " والمعرو

من أولاده وأحفاده ،كما تشير الروايات إلى أن هذا الأخير منحدر من الساقية الحمراء وهذا ما أكدته وثيقة 
ية "ازمورن" وتعميرها ،حيث تشير إلى أن يقة نشأة قر جدها الولي بن  تحتفظ بشجرة النسب والتي تفسر طر

ّ ه ينتمي إلى الأدارسة الحاكمين للمغرب الأقصى من نهاية القرن الثاني إلى بداية القرن الرابع، ومنهم  عبد الل
 حفدة إدريس الأصغر الذين انحدر منهم :

 خالد بن عبد ال كريم المدفون بتهرت-

ية تحمل اسمه،ربما يقصد قر - ية سيدي خالد التابعة حاليا لبلدية خالد بن علي الذي استقر جنوب البويرة في قر
 الهاشمية ،دائرة عين بسام.

يه  - كف ف يزر واعت بل ح لى ج ياة وأوى إ تزل الح لذي اع جرة وا سفح جر ستقر ب لذي ا ّ ه ا بد الل بن ع و
لأولى  نواة ا سرته ال شكل بأ له أرضا،ف حوا  جوه ومن طاعوه وزو ناس وأ به ال جب  لوة فأع بادة والخ للع

تي ت مورن ال ية از سكان قر جامع ل ها  ضريحه وبجوار ها  جد ب تي يو جرة، وال سفح    جر قرى  هم  بر أ عت
ضع  لذي و هو ا ية  قة الرحمان ي صاحب الطر مان  بد الرح بن ع سيدي  قال أن  ي فظ القرآن،و صلاة وح لل

 .  (1)الحجر الأساسي لهذا الضريح أو القبة خلال القرن السابع عشر 

ية ازمورن      كم،يحده من  25ركز الولاية من الجهة الشرقية بحواليالتي تبعد عن م يقع هذا الضريح بقر
والملاحظ أن هذا الضريح مقارنة بمواقع الأضرحة الأخرى يقع في مكان ، الجهات الثلاث مساكن تقليدية

بنا من منطقة وجوده .  منخفض لا يمكن رؤيته إلا إذا اقتر

يق مدخل معقود ،2م (4.37x 4.37غرفة الضريح مربعـــــــــــة الشكل مقاساتها )      نلج إليه عن طر
ية عقود نصف 2(م1.65x0.80مقاساته ) ية،يكتنف الجدران الداخل هة الشرقية الجنوب ،يقع هذا الأخير بالج

                                                           
، ص ص 1997ر في الأدب الشعبي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،خالد عيقون ،الحكاية الشعبية في منطقة البويرة ،رسالة لنيل درجة الماجستي (1

34،33 
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لى  بة ع بة الق كاز رق لأربع ،لارت هات ا من الج هة  كل ج في  قد  ــــــدل ع جدران بمع في ال جــــة  ية مدم دائر
 (02(،)المخطط:03()الشكل:18الجدران مباشرة .)الصورة:

م وعرضه 0.40نلاحظ بالجدار الذي فتح به المدخل وجود محراب أحدث بالعقد، عمق المحراب    
م،حيث توسطت الجدار 1.50م،أما العقود فعرضها حوالي 1.78م،في حين بلغ ارتفاعه حوالي 0.60

 (.19م.)الصورة:1.34بانحصارها بين مسافتين قدرت كل واحدة منهما حوالي 

،كما 2(م0.22x0.30في أعلى العقود الثلاث عدا التي أحدث بها المحراب نوافذ معقودة مقاساتها ) فتح    
فتح على مستوى منتصف الجدران التي تحصر بينها العقود كوات مربعة الشكل صماء تستعمل لوضع الشموع 

. 

ل      يدي ا سياج حد من  صنوعة  لة م قه طاو ضع فو فة، و سط الغر شوف يتو لولي مك بر ا ببعض ق طي  ذي غ
ّ ه.)الصورة:  (21القماش، الذي يجلب من طرف زوار الولي سيدي بن عبد الل

سقف الضريح عبارة عن قبة ثمانية الأضلاع ،مرتكزة على الجدران الأربعة بواسطة الحنايا      
 ( ،من الخارج تنتهي بسفود تعلوه نجمة وهلال .20المثلثة)الصورة:

ارة عن أشكال مثلثة،تشكلت وفق زوايا الغرفة تنتهي في الأعلى بأعمدة من أما المظهر الخارجي للسقف فعب   
 الاسمنت صبغت والقبة باللون الأخضر.

ية ،حيث تم الحفاظ على الجدران الأصلية للضريح وأدخلت تعديلات      الضريح تعرض لعملية ترميم جذر
لزليج على كامل النصف السفلي خاصة على أرضية الغرفة التي بلطت ببلاطات حديثة،إضافة إلى وضع ا

 لجدران الضريح من الداخل.

مواد البناء تنوعت مابين الأحجار المختلفة الأحجام والأشكال ومادة الطوب وهي جميعها مواد محلية من     
المنطقة، غير بعيد عن الضريح يوجد جامع مستطيل الشكل يتألف من طابقين،الطابق السفلي لتدريس القرآن 

بيت صلاة لأداء الصلوات  الخمس،للأسف هذا الجامع اليوم في حالة يرثى لها من الحفظ، الطابق والعلوي ك
 العلوي تهدم نصفه ،بعد أن أستعمل لتخزين التبن من طرف ساكني المنطقة.

 التحليل المعماري:-3

صالح،فمن الناحية  لقد انتشرت الأضرحة في جميع أنحاء الجزائر ، تكاد لا تخلو أي منطقة من ضريح لولي     
عالم الإسلامي وغربه  ية فهي ذات مسقط مربع تعلوه قبة،وهذا الطراز هو الأكثر شيوعا في شرق ال المعمار
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،وفعلا استطعنا من خلال دراستنا الميدانية لأكثر من ست نماذج من الأضرحة أن نتعرف على أكثر من 
ب ع الذي تعلوه قبة كما هو الشأن في ضريح سيدي   نوع في عمارة الأضرحة ،فهناك الأضرحة ذات المسقط المر

ّ ه بمنطقة امشدالة )الصورة: (،وضريح ذي مسقط مربع ل كن مغطى بسقف هرمي كما هو الشأن 18بن عبد الل
(،وضريح سقفه عبارة عن قبة 09(،)الصورة:01بضريحي "سيدي بهلول"وسيدي "محمد بن يونس" )اللوحة:

سيد ضريح  حال ب هو ال ما  سقف ك طاة ب صورة:مغ لوف ")ال بن مخ سالم  يد 03ي"  مارة تقل من الع نوع  هذا ال (،و
سي  ضريح  (1)أندل مرة ،و لة ز ضرحة لا شأن بأ هو ال ما  ئل ك سقف ما طى ب ستطيل مغ سقط م ضريح ذي م ،و

(،كل هذا التنوع ناتج عن اختلاف المناخ 14،16، 02سيدي بن حليمة وضريح أبو عمران المشدالي)الصورة:
 ح ومكانته واعتقاده.وإمكانيات صاحب الضري

الجدير بالذكر أن جميع الأضرحة المدروسة تتوسط مقبرة جماعية ،إضافة إلى ميزة أخرى لفتت انتباهنا      
والمتمثلة في دفن أقارب الولي الصالح في بعض الأحيان في نفس غرفة الشيخ وأحيان أخرى بالقرب من 

محمد بن يونس ،أيضا الميزة التي اتسمت بها بعض  غرفة الضريح كما هو الحال بضريح سيدي بهلول وسيدي
الأضرحة هو خلوها من التابوت مثل ضريح "أبو عمران المشدالي" ،وفي بعض الأضرحة وضعت شواهد عند 
رأس الولي ،كما هو الشأن بضريح سيدي بن تونس ،حيث وضع شاهد من المرمر كتب علية اسم 

قبور الأولياء وضعت عليها توابيت من الخشب مثل قبر الولي الولي،ميلاده ووفاته،أيضا الملاحظ أن بعض 
( وقبر الولي سيدي خالد،القبر الوحيد من 11سيدي بوخروبة، وقبر الولي سيدي محمد بن يونس )الصورة:

 (. 15سم ،هو قبر سيدي بن حليمة )الصورة:50النماذج المدروسة الذي بني بمادة الجبس بارتفاع لم يتعد 

ي الأضرحة المدروسة يدرك أن عملية تفادي البناء عن القبور ناتجة عن اعتقاد راسخ نابع من المتأمل ف     
المذهب المتداول في المغرب المتمثل في المذهب المال كي الذي نهى عن البناء فوق القبر وتجصيصه. فقد ذكر 

ن تسنيمه الذي يعرف به ،حيث يجوز رفع القبور أكثر م علماء المغاربة الذين يتبعون المذهب المال كي :أنه لا
)) وأما تعلية البناء ال كثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما ،فذلك  :جاء على لسان بعضهم

يعبدها  يهدم ويزال فان فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبيها بمن كان يعظم القبور و
 (2)نبغي أن يقال :هو حرام (( وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ي

وقال أيضا ابن أبي زيد القيرواني من سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين أو 
يبنى عليها بطوب وحجارة وقال:وكره هذه المساجد المتخذة على القبور...وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر 

                                                           

1  )  C.Cauvet, op-cit, p324 
ية والمواسم ،جريدة السبيل ،ط( م1  25م،ص2007، 1صطفى باحو،علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبور
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يكتب فيها ولم ير بال حجر والعود والخشبة بأسا ،وروى جابر أن النبي نهى أن ترفع القبور أو يبنى عليها بلاطة و
يكتب فيها أو تقصص وروى تجصص ،وأمر بتهديمها وتسويتها بالأرض ،وفعله عمر .  و

كما جاء ،قال ابن حبيب:تقصص أو تجصص يعني تبيض بالجير أو بالتراب الأبيض والقصة الجير وهو الجص
ّ ه القرطبي"و"ابن عبد البر" انه يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء  على لسان الإمام "عبد الل

 .(1)مساجد لأن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

أما فيما يخص غرفة الضريح ،فالنماذج المدروسة حفظت لنا أنواع مختلفة من السقوف فمنها التي عبارة      
في ضريح سيدي بن تونس الذي تقدمت مدخله قبة مضلعة ارتكزت على دعامات مربعة عن قبة كما هو الشأن 

ّ ه بن أحمد" التي ارتكزت على جدران الغرفة تحيط بها شرافات متفاوتة الارتفاع  ،وقبة "سيدي بن عبد الل
 (2)نة،حيث نجد مثال لهذا الطراز بالقبة الضريحية لكل من الجامع الأخضر ومدرسة سيدي الكتاني بقسنطي

سان      سيدي بوخري بة " فة ق ضرحة المعرو قدم  الأ عل أ بالمغرب ،ول طراز  هذا ال هور  تاريخ ظ يد  صعب تحد
بين )1033ه/486) ما  شيدة في مراكش الم نة  ية بمدي بروديين المرابط بة ال ها ق مراكش،ثم تلي -514م( ب

لمسان قبل أن يرممه م(، وتواصل بعد ذلك بناء الأضرحة كضريح "سيدي أبي مدين" بت1130-1120ه/525
يان") بن ز سن  صر )1283-1236ه/681-633"يغمرا مد النا حدي مح فة المو ناه الخلي لذي ب -595م(،ا

 .(3)م( 1213-1198ه/610

براهيم " )     م( بتلمسان 1363ه/765أما في العهد المريني فبنيت العديد من الأضرحة منها ضريح "سيدي إ
من مدينة الرباط بالمغرب الأقصى التي دفن فيها كل من السلطان  والأضرحة الأربعة التي تقع بشلة بالقرب

-763أبو يعقوب والسلطان أبو ثابت والسلطان أبو سعيد والسلطان أبو الحسن وهي مؤرخة فيما بين )
،وخلال العهد العثماني تواصل بناء الأضرحة بالجزائر خاصة تلك المرتبطة  (4)م(1398-1361ه/805

م( وعبدي باشا 1698-1695ه/1109-1106،فقد اهتم كل من الحاج أحمد داي )بالأولياء الصالحين 
م(ببناء وتشييد ضريح "سيدي عبد الرحمان "الذي شهد عدة تجديدات 1732-1724ه/1136-1145)

                                                           

 103-99،ص نفسه( 2
 368( عبد القادر دحدوح،المرجع السابق ،ص 3
 366،365ه، ص ص ( نفس1
 30النهضة العربية ،بيروت ،لبنان،دت،صصالح لمعي مصطفى،القباب في العمارة الإسلامية ،دار ( 2
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م(  والى غاية سنة 1470ه/875وتوسيعات بداية من وفاة صاحبه الشيخ "عبد الرحمان الثعالبي" في سنة )
 .( 1)م (1730ه/ 1142)

 ثبت المصادر والمراجع:

 المصادر:-أ

المقري)أحمد بن محمد التلمساني( ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،تحقيق الدكتور حسان عباس  -
 .2008، دار الأبحاث،1،ط5ج

يقية والأندلس والمغرب  - الونشريسي )أحمد بن يحي(،المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افر
 م.1981لمغرب الإسلامي ،،دار ا6،ج

 المراجع:-ب

 ه 1349،دار الكتاب العربي،1بن مخلوف) محمد بن محمد(،شجرة النور الزكية في طبقات المال كية،ط -

يقيا ،ترجمة أبو العيد دودو،ج- ،الشركة الوطنية 2هاينريش)فون مالتسان(،ثلاث سنوات في شمال غربي إفر
 م.1999للنشر والإشهار ،الجزائر،

 النهضة العربية ،بيروت ،لبنان،دتلمعي مصطفى،القباب في العمارة الإسلامية ،دار صالح  -

 *رسائل جامعية، مقالات ووثائق

بن بلة )خيرة (،المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني ،رسالة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامية -
 م.2007/2008،معهد الآثار ،الجزائر ،

ية،رسالة مقدمة لنيل دحدوح )عبد ال - قادر(،مدينة قسنطينة خلال العهد العثماني ،دراسة عمرانية أثر
 م.2010م/2009شهادة دكتوراه العلوم في الآثار الإسلامية،معهد الآثار،جامعة الجزائر،

عيقون )خالد(،الحكاية الشعبية في منطقة البويرة ،رسالة لنيل درجة الماجستير في الأدب الشعبي ،جامعة  -
 .1997مولود معمري ،تيزي وزو ،

                                                           
102-99خيرة بن بلة ،المرجع السابق، ص  ( 1  
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ية، " - يع 1، ط  مجلة التراث الثقافيراغب )أحمد (،"القبور الأضرحة معالم أثر ، مزوار للطباعة والنشر والتوز
ية الثقافة لولاية الوادي،  م.2008،مدير

ية والمواسم"صطفى(،)مباحو - ، 1ط، جريدة السبيل،  "علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبور
 م،2007

يارتنا للضريح في سنة -  م2009وثيقة كتبت من مخطوط، زودنا بها أحد أحفاد الشيخ أثناء ز

م،أنظر الوثيقة 2006وثيقة من الأرشيف زودنا بها السيد "محمودي الخيثر "أحد أحفاد الولي الصالح بتاريخ -
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 تذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواطاالذكاء الوجداني لدى عينة من أس

 -دراسة ميدانية – 

 أ. مخلوفي عمار                       هرد. نقموش محمد الطا
 الجزائر – 2جامعة وهران        الجزائر      -جامعة الأغواط  

 
 مـــلــخـــص:

لى       ية إ سة الحال هدف الدرا ثانوي، وكذا  ت ليم ال ساتذة التع لدى أ جداني  لذكاء الو ستوى ا فة م معر
جداني، لذكاء الو ستوى ا في م سين  في الجن فروق  فة ال لة  معر برة والحا من الخ كل  ثر  عن أ شف  وال ك

جداني،  لذكاء الو في ا ما  عل بينه ية والتفا ثانوي الاجتماع ليم ال سات التع سة بمؤس يت الدرا أجر
يا. 322بالأغواط على عينة قوامها)  ( أستاذا ثانو

 وجاءت النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:
 مدينة الأغواط بمستوى عال في الذكاء الوجداني .يتمتع أساتذة التعليم الثانوي ب -
ير  - عزى لمتغ جداني ت لذكاء الو ستوى ا في م لأغواط  نة ا ثانوي بمدي ليم ال ساتذة التع بين أ فروق  جد  تو

 الجنس لصالح الإناث.
ساتذة  - لدى أ جداني  لذكاء الو في ا ما  عل بينه ية والتفا لة الاجتماع برة والحا من الخ كل  ثر ل جد أ لا يو

 م الثانوي بمدينة الأغواط.التعلي
Abstract 

The study aimed to know the level of emotional intelligence among secondary school 
teachers And gender differences in emotional intelligence also the interaction between 
experience and social status  in emotional intelligence.  

We used the scale of emotional intelligence,  and The study sample was 322 tacheras.   

The results of the study are as follows: 

-Secondary school teachers in Laghouat have a high level of emotional intelligence 
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-There are differences in the level of emotional intelligence between secondary school 
teachers in Laghouat related to gender in favour of females. 
-Both experience and marital status have no effect and there is no interaction between 
them in the emotional intelligence of secondary school teachers in Laghouat. 

 مقدمة

جا          صفه نتا لأخيرة بو نة ا في الآو تداولا  شارا و لأكثر انت ضيع ا من الموا جداني  لذكاء الو بر ا يعت
هارات  من الم سعا  لا وا طي مجا لة تغ جداني مظ لذكاء الو هوم ا ثل مف يث يم يد، ح صر الجد لروح الع

في، لذكاء المعر قدرات ا طاق  خارج ن قع  تي ت ستعدادات ال بوي و  والا جاح التر شرا للن بر مؤ إذ يعت
 المهني والنجاح في الحياة بصورة عامة.

لذكاء         جدانيوا يرتبط  الو لآخر  لبعض ا بالفرد، وا يرتبط  ضها  عددة بع هارات مت لى م شتمل ع ي
هارة  لذات الم لوعى با ثل ا لبعض، ويم ضها ا مع بع ترابط  هارات ت لك الم لآخرين، وأن ت مع ا عل  بالتفا

سية ال كون الأسا ته ي شاعره وانفعالا هم م يف عرف و ندما ي فالفرد ع لأخرى،  هارات ا ها الم نى علي تى يب
ثر  صبح أك تالى ي فه. وبال يق أهدا حو تحق ها ن سب وتوجيه شكل منا ها ب مل مع ها والتعا لى إدارت قادراً ع
جابى  حو إي لى ن عاطف ع هذا الت هار  هم، وإظ عاطف مع لآخرين والت لات ا شاعر وانفعا ماً بم ياً وفه وع

لذكاء ف هارات ا من م فرد  كه ال ما يمل  لآخرين، ف مع ا ية  ته الاجتماع جدانيى علاقا ساس  الو شكل الأ ي
 الأول في تحقيق التوافق النفسي و المهني وتحسين جودة الحياة.

طويره        هدف ت ته ب يه ومراجع ستثمار ف به والإ مام  في الإهت ية  ية وطن ليم أولو ضحى للتع قد أ و
باحث يرى ال يث  ثه، ح في وتحدي تان  ية فاعل ية والتنظيم بو ئة التر لنفس أن البي ماء ا يون وعل بو ون التر

لذي  ثانوي ا ليم ال ستاذ التع منهم أ مين، و لدى المعل جداني  لذكاء الو ستوى ا من م فض  فع أو الخ الر
ظام  هداف الن يق أ ليم وتحق جودة التع ية و في فاعل مؤثرة  صر ال هم العنا باره أ سيا باعت بر مركزا رئي يعت

مي،  سمات التعلي من ال عة  ثانوي مجمو ليم ال ستاذ التع في أ توفر  في أن ي لك  لب ذ شك أن يتط من  ما  و
لات، فة المجا في كا ية  يات المهن صية وال كفا لذكاء  الشخ هارات ا ثانوي لم ليم ال ستاذ التع ساب أ فإكت

جداني لى الو فة إ ها، بالإظا فه وإدارت في عوط لتحكم  هم وا لى الف ستاذ ع قدرة الأ مدى  في  ثل  تي تتم  وال
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تالي  سية، وبال لإدارة المدر ئه وا مع زملا صله  ستوى توا فاع م لآخرين، وارت مع ا عاطفي  صل ال التوا
سيتين،  هارتين رئي عاطفي م لذكاء ال ني، إذن ل فع أداءه المه لذلك يرت ية  جة طبيع صية، كنتي قدرة الشخ الم

لوعي با لى ا سم إ فرد وتنق لى ال ثر ع صية أك قدرة الشخ كز الم ية تر قدرة الإجتماع لذات وإدارة والم
ماعي  لوعي الاجت لى ا سم إ لآخرين وتنق مع ا فرد  سلوك ال لى  ثر ع ية أك قدرة الإجتماع لذات وتركز الم ا
لدى  جداني  لذكاء الو ستوى ا فة م لى معر سعى إ تي ت ية ال سة الحال حور الدرا هو م هذا  قات،  وإدارة العلا

  عينة من أساتذة التعليم الثانوي بالأغواط.
 مشكلة الدراسة  -1

ستقبل،        يال الم عداد أج في إ يرة  ية كب ها أهم تي ل هن ال من الم تدريس  نة ال بر مه لى  تعت قي ع تي تل وال
لك في ذ لأكبر  سؤولية ا مين الم يذ  ،عاتق المعل لى تنف قائم ع نه ال سة لأ في المدر ساس  جر الأ هو ح فالمعلم 

بر صيل الخ ية تو صدر عمل لذي يت بوي ا ئد التر هو القا ية وكذلك  ية التعليم يه العمل مات وتوج ات والمعلو
 السلوك لدى المتعلمين.

ية، ف        بو ية التر شل العمل جاح أو ف قف ن يده يتو مة ، فب نة ها بر مه مدرس تعت ها ال قوم ب تي ي مة ال المه
قة  عد حل تي ت ية ال لة الثانو هي مرح ية و حل التعليم هم المرا من أ لة  في مرح مل  كان يع صة إذا  خا

ب صل  ها ت ليم، كون سلم التع في  مة  ية، ها لة الجامع بين المرح سط و تدائي والمتو ليم الأب لة التع ين المرح
لال من خ لك  لى ذ ية ويتج لأكثر أهم حل ا بين المرا من  ثانوي  ليم ال لة التع يول  فمرح لى م قوف ع الو

يذ  حب التلام مل  من عوا لا  كون عام مدرس أن ي كن لل لذلك يم قدراتهم،  ستعداداتهم و يذ وا التلام
كن تحد فة، ويم لم والمعر ية للع بو ية التر يه العمل عن توج سؤول  هو الم فيهم ف ها  تي يترك ثار ال لك بالآ يد ذ

 على أسس فنية وعلمية سليمة.
سه         هو نف عد  عد أن ي لا ب لا، إ بدوره كام قوم  مدرس أن ي كن لل لا يم نه  شعر أ لك نست لى ذ وع

با صول وم سب أ بة ل ك ته الدؤو لة ومحاول ته المتكام يام بمهن له للق صا يؤه عدادا خا هذه إ في  مل  دئ الع
في  بالتعليم  مون  لأخيرة أن المهت ترة ا في الف لاحظ  ما ي ية، و ضوعية ومنهج ية ومو سس علم لى أ نة ع المه
ليم،  شكلات التع حل م لا ي قط  مين ف من المعل ية  عداد الكاف توفير الأ يدركون أن  بدأوا  عالم  حاء ال كل أن

 ل كن المهم أيضا هو توفير النوع الملائم من المعلمين.
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ليس        سيها، و من مدر ضل  سة أف ناك مدر ليس ه نه  مان "أ كرمن و برو من  كل  يرى  هذا  ول
لم.   ستوى المع فوق م فع  كن أن ترت ليم يم سيلة للتع منهج أو و ناك  تولي، ه جواد م بد ال ، ص 1418)ع

22.) 
ها ذات      هر في متعلم، تظ لم وال بين المع عل  صال وتفا نة ات بر مه ليم تعت نة التع جد أن مه نا ن من ه لم و ية المع

سلبا أو  شك  تنعكس ولا يره  قة تفك ي صي، وطر جه الشخ لم ومزا سمات المع ضح، ف شكل وا صيته ب وشخ
لأخير  هذا ا لب  يث يتط ني، ح حه المه لى نجا با ع ني-ايجا جاح المه من  -الن عة  لم بمجمو لى المع أن يتح

لت ته، وا شاعره وانفعالا يه بم لى وع ته ع في قدر لى  ية تتج ية والعاطف قدرات الوجدان ته ال في نزوا حكم 
ها  عل مع لآخرين والتفا شاعر ا ته لم بذكاء وقراء ية  ته العاطف لى إدارة حيا ته ع في قدر ته، أي  ونزعا

 (.86، ص2004)جولمان،      بمرونة في علاقته معهم.
عاطفي         لذكاء ال يث  أن ا مل ح في الع لأداء  سين ا في تح بارزا  عب دورا  عاطفي يل لذكاء ال فا

م كن  قد يم فع   طف المرت لوعي وإدارة العوا قدرات ا عد  ية  وت فرد الذات شاعر ال لوعي بم ن إدارة وا
قات  لى علا فاظ ع لى الح ساعد ع قدرات ت هذه ال لى أن  ضافة إ مل بالإ لأداء الع مة  حددات الها من الم
قرار  صنع ال ية  مات وعمل ضل للمعلو بادل أف في ت قات  لك العلا ساهم ت عاملين  وت باقي ال مع  ية  ثر فاعل أك

ما  هذا  لأداء.و في ا ير  له دور كب فع  عاطفي مرت لذكاء ال ستوى ا قداح"  أن م مد ال سة "مح ته درا  أثبت
 (.1، ص2013)محمد القداح، 

تي        تدريس وال نة ال في مه ثل  لذي يتم يه وا سند إل لذي ي لدور ا لال ا من خ ثانوي و ليم ال ستاذ التع فأ
عاطفي لذكاء ال هارة ا صف بم ها أن يت قوم ب من ي في  تاج  هذ تح في  ية و سة الحال تأتي الدرا سياق  ا ال

 لتصب في هذا الإطار محاولة الاجابة على التساؤلات التالية:
 ما مستوى الذكاء العاطفي لدى أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواط؟. -1 
ير  -2 عزى لمتغ عاطفي ت لذكاء ال في ا لأغواط  نة ا ثانوي بمدي ليم ال ساتذة التع بين أ فروق  جد  هل تو

 الجنس؟.
لدى  -3 عاطفي  لذكاء ال في ا ما  عل بينه ية والتفا لة الاجتماع برة والحا من الخ كل  ثر ل جد أ هل يو

 أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواط؟.
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 فروض الدراسة
وفي ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وبناء على أهدافها، وفي ضوء الإطار النظري ونتائج الدراسات      

 اغة فروض الدراسة على النحو التالي:السابقة المتوفرة تمت صي
 يتمتع أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواط بمستوى عال في الذكاء العاطفي . -
 لا توجد فروق بين أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواط في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس. -
ية والتفاعل بينهما في الذكاء العاطفي لدى أساتذة التعليم لا يوجد أثر لكل من الخبرة والحالة الاجتماع -

 الثانوي بمدينة الأغواط.
 أهداف الدراسة -2

قة       عة العلا عن طبي شف  لى ال ك هدفت إ تي  شكلتها ال عة م ضوء طبي في  سة  هداف الدرا صيغت أ
 ي بالأغواط.بين الذكاء العاطفي والتوافق المهني والولاء التنظيمي لدى أساتذة التعليم الثانو

 ويتفرع عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف التالية:
ساتذة  -1 لدى أ مي  لاء التنظي ني والو فق المه عاطفي والتوا لذكاء ال من ا كل  ستوى  لى م عرف ع الت

 التعليم الثانوي بمدينة الأغواط من خلال الأبعاد المعتمدة في مقاييس الدراسة.
س -4 بين أ فروق  عة ال عن طبي شف  عاطفي ال ك لذكاء ال في ا لأغواط  نة ا ثانوي بمدي ليم ال اتذة التع

 حسب متغير الجنس.
عاطفي  -5 لذكاء ال في ا ما  عل بينه ية والتفا لة الاجتماع برة والحا من الخ كل  ثر  عة أ عن طبي شف  ال ك

 لدى أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواط.
 أهمية الدراسة -3

وضوع الذي تتناوله، وفي أهمية الأهداف التي رسمتها حول مستوى تنبع أهمية الدراسة من أهمية الم      
الذكاء العاطفي لدى أساتذة التعليم الثانوي بالأغواط وذلك باعتبار أن الذكاء العاطفي من الموضوعات 

الجديدة في التراث النفسي، فإن ذلك يتطلب من الباحثين تكثيف جهودهم للتعرف على أهميته في المجال 
 من ثم فإن أهمية الدراسة تتبلور في النقاط التالية:المهني، و

. مواكبة الاهتمام المتزايد بالذكاء العاطفي على المستوى العالمي، بوصفه مجالا حديثا نسبيا، والذي يتوقع أن 1
ية والاقتصادية والصحية. بو  يكون له تطبيقات مهمة في مختلف مجالات الحياة النفسية والاجتماعية والتر
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يادة التواصل ما  . لفت3 يين إلى الاهتمام بالذكاء العاطفي كعامل مساعد في العملية التعليمية وز بو أنظار التر
يادة التجانس والابتعاد عن التعصبات الحزبية والنزاعات، وخاصة في ضوء التوجه  بين أفراد المجتمع الواحد وز

 بدورها تقلل من التفاعل بين المعلم وطلبته. السائد لتبني استراتيجية التعلم الإل كتروني في المدارس والتي
. في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يمكن الاستفادة منها في تصميم البرامج الإرشادية التي تساهم في 4

 تنمية الذكاء العاطفي لدى أساتذة التعليم الثانوي.
ية والدراسات السابقة: -5  الخلفية النظر
 الذكاء الوجداني: -5-1
بين      عل  شكيل التفا في ت هم  لال دوره الم من خ جاح  ساس للن مل أ عاطفي عا لذكاء ال هوم ا عد مف ي

يز  لى التمي قدرة ع لآخرين وال سه ول شخص لنف صد ال لى ر قدرة ع يق ال عن طر مل،  ئة الع في بي عاملين  ال
قة و ييم بد لإدراك والتق لى ا قدرة ع مل، وال ير والع كدليل للتفك مات  ستخدام المعلو ما وا صول بينه الو

كري.    عاطفي والف مو ال يز الن جل تعز من أ طف  ظيم العوا ية وتن فة العاطف يد المعر فة أو تول لى المعر  إ
(Jorfi,et. Al.2012,p199.)    

لا و      لنفس و لم ا في ع باحثين  سين وال مام الدار ضيت باهت تي ح فاهيم ال من الم عاطفي  لذكاء ال بر ا يعت
لف ا يث اخت لأخيرة، ح نة ا في الآو لأجنبي )سيما  صطلح ا مة الم في ترج باحثين   Emotionalل

Intelligence هات بع اتجا لى أر لأول ( إ جاه ا عاطفيالات لذكاء ال سميه ا لذي ي ثاني  و ا جاه ال الات
جداني و  لذكاء الو سم ا يه إ لق عل لذي يط لث ا جاه الثا عالي و الات لذكاء الانف سم ا يه إ لق عل جاه يط الات

 اعر.الذي يطلق عليه ذكاء المشالرابع 
من       سلبية  سارة أو ال ير ال نب غ لى الجوا شير إ عالي ي لذكاء الانف بأن ا سميات  هذه الت ضح  و تو

سرور  سارة كال لات ال لى الانفعا شير إ عاطفي ي لذكاء ال ضب، وا حزن والغ كالخوف وال لات  الانفعا
برات الان ظم الخ يث ي سؤولية ح ثر م نه أك لى أ شير إ جداني ي لذكاء الو جاب، وا حب والإع ية وال فعال

شعور  ية كال برة الإنفعال من الخ سي  نب الح لى الجا شير إ شاعر ي كاء الم سارة، وذ ير ال سارة ة و الغ ال
 (. 15-14، ص ص 2006)حسين حسين،  بالدفء والراحة.
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حددا  فا م ي مل تعر لا تح صطلحاتها  في أن م ية  لوم الطبيع عن الع لف  ية تخت لوم الإجتماع ما أن الع وب
بق يع، وينط يه الجم فق عل هذا  يت في  باحثون  يردد ال ما  يرا  نه كث لا أ عاطفي إ لذكاء ال يف ا لى تعر هذا ع

ناك  لأخرين، وه مع ا سه و مع نف جابي  مل الإي لى التعا سان ع قدرة الإن هو  عاطفي  لذكاء ال جال أن ا الم
قق  يث يح فه، بح مع عواط مل  لى التعا سان ع قدرة الإن عن  بر  في يع لذكاء العط هو أن ا خر و يف آ تعر

 من السعادة لنفسه ولمن حوله.أكبر قدر ممكن 
 .(18. ص 2005)ياسر العتيبي.                                                  

سته في درا سالوفي"  تر  هى "بي لذكاء  إنت صبغة ا جدان  طاء الو من لإع ئات  لات أو ف مس مجا لى خ إ
 القدرات هي :

 أن يعرف الشخص عواطفه أو مشاعره. -
 لمشاعر أو العواطفأن يتدبر الشخص أمر هذه ا -
 أن يدفع نفسه بنفسه أن يكون مصدر دافعيته لذاته  -
 أن يتعرف على مشاعر الآخرين  -
 (.73. ص2000)صفاء الاعسر. أن يتدبر أمر علاقته بالآخرين      -

قدير  في الت قة  ها الد عزى إلي هارات ت من الم عة  نه: مجمو عاطفي بأ لذكاء ال هام" ا عرف "أبرا و
لذات وا شاعر ا صحيح م في وت جاز  ية لان جل الدافع ستخدامها لأ لآخرين وا ية ل لامح العاطف شاف الم كت

 (.Abraham.2000.p 169)حياة الفرد.  
وعرف فورنهام  الذكاء العاطفي بأنه القدرة على إدراك وفهم وتناول العواطف والانفعالات وتنظيم 

  (.Furnham. 2006. P 819) المشاعر بحيث يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر الآخرين.
سبق     ما  ستنتج م صية،  ن قدرة الشخ سيتين: الم هارتين رئي تاج م هو ن عاطفي  لذكاء ال يف أن ا عار من ت

لذات وإدارة  لوعي با لى ا سم إ فرد وتنق لى ال ثر ع صية أك قدرة الشخ كز الم ية، تر قدرة الإجتماع والم
لآخرين وتن مع ا فرد  سلوك ال لى  ثر ع ية أك قدرة الإجتماع كز الم لذات، وتر لوعي ا لى ا سم إ ق

 الاجتماعي وإدارة العلاقات.
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  أبعاد الذكاء الوجداني:  5-2
ته،      هوم ومكونا هذا المف ناول  ندما نت باحثين ع بين ال تدور  سيطة  بدرجات ب فات و ناك اختلا ه

ها  من ذكر أن منهم  نات، و يه مكو لق عل من أط منهم  عاطفي، و لذكاء ال عاد ا يه أب لق عل من أط منهم  ف
لا أن ما قدرات، إ عاطفي ك لذكاء ال سية ل نات الأسا سية أو المكو قاط الرئي في الن فق  لب تت ها بالأغ

بين  ئم  جدل دا ثار  سية م لوم النف نا أن الع بين ل باحثين ت بين ال سيطة  فات الب ما أن الاختلا لاحظ، ك ن
سيس وا طة بالأحا بالعلوم المرتب ية  قة متناه يد بد جزم والتأك نا ال لا يمكن نه  باحثين وأ ماء وال شاعر العل لم

ية والتي مازال يكتنفها ال كثير من الغموض.  والعواطف داخل الإنسان والنفس البشر
 قدم "ديلوكس وهيجز" تقسيمهما لمكونات الذكاء العاطفي وهي: 

 وهي معرفة الفرد لمشاعره واستخدامها في اتخاذ قرارات واثقة في حياته. الوعي بالذات: -
لذات: - ظيم ا فرد لانفعالاتن هي إدارة ال قه و لا يعو فزه و ساعده ويح شكل ي فه ب ته وعواط

 والقدرة على تأجيل اشباع الحاجات إلى وقت معين.
لذات: - فز ا ها  ح ته ودفع يز ذا جل تحف قة لأ ضيلاته العمي مه وتع فرد لقي ستخدام ال هي ا و

 وتوجيهها لتحقيق أهدافها بشكل أفضل.
عاطف: - ها وإدار الت لى فهم قدرة ع لآخرين وال شاعر ا ساس بم هي الإح لاتهم و عاتهم وانفعا ة نز

 بشكل إيجابي وأفضل.
ية: - هارات الاجتماع لال  الم من خ لآخرين  لات ا قراءة وإدارة انفعا لى  فرد ع قدرة ال هي  و

قة  ناء الث فاوض وب ناع والت هارات الاق ستخدام م هم وا مام ب حب والاهت هار ال هم وإظ قة مع علا
يق بصورة إيجابية ف   اعلة.وتكوين شبكة علاقات ناجحة والعمل في فر

                                        (24-23, p 1999 ،Duleuics & Higgs). 
 الدراسات السابقة: -6

 (:2014دراسة نداء عقلة العتوم ) -6-1
جرش  ظة  في محاف لأولى  ثة ا صفوف الثلا مات ال لدى معل عاطفي  لذكاء ال ستوى ا نوان " م بع

ه تدريس "،  نة ال حو مه هاتهن ن ته باتجا عاطفي وعلاق لذكاء ال ستوى ا عن م شف  لى ال ك سة إ دفت الدرا
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تم  سة  هداف الدرا يق أ تدريس، ولتحق نة ال حو مه هاتهن ن ته باتجا ثة وعلاق صفوف الثلا مات ال لدى معل
نة  نت عي تدريس، وتكو نة ال حو مه هات ن ياس الاتجا عاطفي، مق لذكاء ال ياس ا لى مق ماد ع الاعت

من ) سة  تائج الدرا152الدرا شفت ن مة، وك ستوى ( معل بين م بة  ية موج قة ارتباط جود علا لى و سة ع
تائج  شفت ن ما ك تدريس، ك نة ال حو مه لأولى ن ثة ا صفوف الثلا مات ال هات معل عاطفي واتجا لذكاء ال ا
كان  ظرهن  هة ن من وج ثة  صفوف الثلا مات ال لدى معل عاطفي  لذكاء ال ستوى ا سة أن م الدرا

 (.11، ص 2014)نداء عقلة العتوم، متوسطا.       
 (:2010دراسة ) حنان خليفي،  -6-2

ية  لة الثانو مات المرح من معل نة  لدى عي جداني  لذكاء الو ته با لوظيفي وعلاق ضا ا نوان " الر بع
 بمدينة مكة المكرمة ".

جداني  لذكاء الو لوظيفي وا ضا ا بين الر قة  عة العلا عن طبي شف  لى ال ك سة إ هدفت الدرا
م لذكاء الاجت لوظيفي وا ضا ا في الر فروق  عن ال شف  ير، وال ك ضوء المتغ في  حث،  نة الب لدى عي اعي 

فة  نوع الوظي شهري، و لدخل ال مل، ا في الع برة  سنوات الخ صص،  مي، التخ هل العل سن، المؤ ال
من ) سة  نة الدرا نت عي لوظيفي 307وتكو ضا ا ياس الر من مق كل  ثة  ستخدمت الباح مة، وا ( معل

تولي ) جواد وم بد ال عداد ع مين إ جداني1993للمعل لذكاء الو ياس ا مان و رزق  ( ومق عداد عث من إ
 ( واستمارة البيانات الشخصية من إعداد الباحثة واتبعت الباحثة المنهج الوصفي المقارن.1998)

 وتوصلت إلى النتائج التالية:
جة  -1 عاده والدر لوظيفي و أب ضا ا ية للر جة الكل بين الدر صائيا  لة إح بة دا ية موج قة ارتباط جود علا و

 ع أبعاده الفرعية.الكلية للذكاء الوجداني وجمي
لذكاء  -2 ية ل جة الكل في الدر مات  جات المعل سطات در بين متو صائيا  لة إح فروق دا جود  عدم و

برة  سنوات الخ صص،  مي، التخ هل العل مر، المؤ ية: )الع يرات التال عا للمتغ عاده تب يع أب جداني وجم الو
براهيم أبو عمشة، في العمل، نوع الوظيفة(.       (.114،ص 2013)إ

 (:2010سة حسن نبيل رمضان )درا-6-3
هدفت  سطين"،  غوث بفل لة  مدارس وكا مي ال لدى معل عالي  لذكاء الانف جة ا نوان "در بع
نابلس،  ظة  في محاف غوث  لة  مدارس وكا مي  لدى معل عالي  لذكاء الانف جة ا فة در لى معر سة إ الدرا
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من ) سة  جم الدرا جنس، وح ثر ال يد أ ما298وتحد لى ) ( معل موزعين ع مة  سة12ومعل يت  ( مدر وأجر
ها ) نة قوام لى عي سة ع ستبيان 120الدرا نات ا مع البيا كأداة لج حث  مد البا سين، واعت لا الجن من ك  )

 الذكاء العاطفي.
 وكشفت الدراسة عن النتائج التالية: -
 وجود درجة كبيرة للذكاء الانفعالي لدى المعلمين. -
لذات، إدارة - لوعي با لات ا في مجا صائية  لة اح فروق ذات دلا جود  ية  و لات والدافع الانفعا

 الشخصية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور.
لذكاء  - جة ا لى در مي  ع هل العل سة والمؤ جم المدر صائية لح لة اح فروق ذات دلا ية  سة أ هر الدرا لم تظ

 (.43، ص 2014)نداء عقلة العتوم،     العاطفي. 
 (: 2009دراسة " سعد العبدلي " ) -6-4

نوان  عاطفي  بع لذكاء ال من ا نة  لدى عي ني  فق المه لذات والتوا ية ا من فاعل كل  ته ب وعلاق
لذكاء  بين ا قة  عن العلا شف  لى ال ك سة إ هدفت الدرا مة، و كة المكر نة م تزوجين بمدي مين الم المعل

من ) نت  نة تكو لى عي لك ع ني وذ فق المه لذات والتوا ية ا من فاعل كل  عاطفي و مد 300ال لم، واعت ( مع
سة هداف الدرا يق أ في تحق حث  ياس  البا لذات ومق ية ا ياس فاعل عاطفي ومق لذكاء ال ياس ا لى مق ع

 التوافق المهني وأسفرت النتائج على ما يلي:
 وجود علاقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الذكاء العاطفي وبين فاعلية الذات. -
 وجود علاقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الذكاء العاطفي وبين التوافق المهني. -
 (.2، ص 1430)سعد العبدلي، ؤ بالتوافق المهني من خلال الذكاء العاطفي.  إمكانية التنب -
يف الاجرائي لمتغيرات الدراسة: -7  التعر
عاطفي:7-1 لذكاء ال ها / ا لتحكم في ية وا فه الذات هم عواط لى ف ثانوي ع ليم ال ستاذ التع قدرة أ به  صد  ونق

لآخر  ية ل عل العاطف يد ردود الف لى تحد ته ع ها، وقدر ير عن عاد والتعب ية بالأب سة الحال في الدرا قاس  ين، وت
 المدرجة في استبيان الذكاء العاطفي المطبق في الدراسة، والأبعاد هي:

لات: 1.1.7 سلبية : إدارة الانفعا لات ال في الانفعا لتحكم  لى ا ثانوي ع ليم ال ستاذ التع قدرة أ لى  شير إ وت
يلها إلى انفعالات ايجابية ومما  رسة مهنته بفاعلية.وكسب الوقت للتحكم فيها وتحو
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لات:2.1.7 ظيم الانفعا ها  : تن طف وتوجيه لات والعوا ظيم الانفعا لى تن ثانوي ع ليم ال ستاذ التع قدرة أ
يف  هم ك قرارات وف ضل ال صنع أف في  طف  شاعر والعوا ستعمال الم فوق وا جاز والت يق الإن لى تحق إ

 تتحول الانفعالات من مرحلة إلى أخرى.
ية: 3.1.7 فة الانفعال لات ق: المعر يد للانفعا لإدراك الج باه وا لى الانت ثانوي ع ليم ال ستاذ التع درة أ

حداث  ية والأ شاعر الذات كار والم بين الأف قة  لوعي بالعلا ها، وا يز بين سن التمي ية، وح طف الذات والعوا
 الخارجية.

ماعي:4.1.7 صل الاجت ي : التوا لآخر في ا قوي  جابي ال تأثير الإي لى ال ثانوي ع ليم ال ستاذ التع ن، قدرة أ
يقة لائقة. يق إدراك عواطفهم ومشاعرهم، والتعامل معهم بطر  عن طر

  الإجراءات التطبيقية للدراسة: -8
 منهج الدراسة:  -1

قوم  ي هتم و باره ي لذلك، باعت سب  نه الأن لى أ صفي ع منهج الو في ال حث  جد البا سة و عة الدرا ظرا لطبي ن
 بوصف وتفسير ما هو كائن.

 حدود الدراسة: -2
 اقتصرت هذه الدراسة على مؤسسات التعليم الثانوي بمدينة الأغواط  :الحدود المكانية -أ

ية:  -ب حدود الزمان ية ال سنة الجامع هو ال يه , و يت ف لذي أجر ني ا سياق الزم سة بال هذه الدرا حدد  تت
فري  2015/2016 شهر في خر  من أوا تدة  ية المم مدة الزمن لى ال سة ع صرت الدرا ية  2016واقت لى بدا إ

 م. 2016شهر جوان 
ية:  -ج شر حدود الب ية ال سنة الجامع ثانوي لل ليم ال ساتذة التع نة أ لى عي سة ع هذه الدرا صرت  إقت

 بمؤسسات التعليم الثانوي بمدينة الأغواط.  2015/2016
  مجتمع الدراسة وعينته:-3
 مجتمع الدراسة: -3-1
ساتذة الت       شمل أ لذي ي سة وا مع الدرا يد مجت حث بتحد قام البا سة  هداف الدرا يق أ ليم لتحق ع

من ) سة  مع الدرا كون مجت قد ت لأغواط، و نة ا ثانوي بمدي لون 1475ال ثانوي يمث ليم ال في التع ستاذا  ( أ
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سيير 39) صلحة ت من م مة  نات المقد من البيا مع  هذا المجت حدد  قد ت لأغواط، و نة ا ية بمدي ( ثانو
 الموظفين والتفتيش.

  عينة الدراسة: -3-2
من        نة  لى عي سة ع نة الدرا صرت عي من )اقت ثانوي  ليم ال ساتذة التع نة 18أ ما عي ية، أ ( ثانو

عددهم ) بالغ  سيطا وال شوائيا ب يارا ع يارهم اخت تم اخت قد  ثانوي ف ليم ال ساتذة التع في 322أ ستاذا  ( أ
  (.%21.83( أستاذا بنسبة )1475التعليم الثانوي من بين )

 أداة البحث في الدراسة: -8
عاطفي :8-1 لذكاء ال ياس ا ياس ا مق هو لق قداح " و براهيم ال مد إ من " مح كل  عده  عاطفي أ لذكاء ال

سنة  ساف "  تاح ع بد الف مال ع من )2013وج كون  سة 28م  ويت لى خم سمة ع ندا مق عاد   05( ب أب
 وسلم استجابي خماسي. 

ية        هاراتهم الانفعال قدراتهم وم حول  ستجيبين  من الم مات  مع المعلو لى ج ياس إ هدف المق وي
 لعاطفي الذي تتمتع به أفراد العينة محل الدراسة. ومعرفة مستوى الذكاء ا

من ) عاطفي  لذكاء ال ياس ا كون مق سة )28ويت لى خم عة ع ندا موز عد 5( ب كل ب قيس  عاد ي ( أب
سة  ية للدرا سيكومتر صائص ال لق بالخ ما يتع ما في عاطفي، أ لذكاء ال سية ل نات الأسا من المكو كون  م

 فقد تمتعت بالصدق والثبات.
 ي الدراسة الحالية:صدق المقياس ف -8-2

لداخلي: ساق ا لداخلي( ) صدق الات جانس ا نا internalconistency)الت قة أحيا ي هذه الطر سمى  ( وت
يقة التكامل المتبادل   ((internalconplemintarityبطر

جة  عد والدر كل ب ية ل جة الكل بين الدر باط  مل الارت ساب معا حث بح قام البا عد :  كل ب ساق ل الإت
 ،وكشف النتائج على التالي : الكلية للمقياس ككل
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 01جدول رقم: 

 يوضح معامل الارتباط كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء العاطفي بالدرجة الكلية للمقياس

 الدلالة الاحصائية معامل الارتباط البعد الرقم

 0.01 0.77 ادارة الانفعالات 01

 0.01 0.79 تنظيم الانفعالات 02

 0.01 0.75 المعرفة الانفعالية 03

 0.01 0.66 التواصل الاجتماعي 04

يتضح من الجدول أعلاه أن قيم معامل إرتباط كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء العاطفي بالدرجة الكلية 
يؤكد قوة الارتباط الداخلي، كما تدل 0.01للمقياس دالة إحصائية عند ) (  فهي تتمتع بدرجة صدق مرتفعة و

 اس، وبتالي يمكن الوثوق به .على تجانس الأبعاد مع المقي

 الصدق التميزي:)صدق المقارنة الطرفية(:

ستطلاعية )     نة الا فراد العي يب أ حث بترت لى 80قام البا جة إ لى در من أع يا  با تنازل ستاذا ترتي ( أ
ب  ) قدر  لأولى ت عة ا ياس فالمجمو لى المق جاتهم ع سب در موعتين ح لى مج سموا إ ثم ق جة ،  نى در  22أد

سبة  ب   %27فردا( بن قدر  ية ت عة الثان ياس والمجمو من المق عة  جات مرتف لى در صلوا ع لذين تح من ا
سبة  22) ساب  %27فردا( بن قام بح ثم  ياس،  من المق ضة  جات منخف لى در صلوا ع لذين تح من ا

 الفرق بين متوسطي المجموعتين، فحصل على النتائج الأتية:

 

 

 

 



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

226 

 02جدول رقم:

 ث الأعلى والثلث الأدنى لمقياس الذكاء العاطفييمثل قيم "ت" لدلالة الفرق بين الثل

 
 الأبعاد

 

 مرتفعي الدرجات
 (%27) 22ن= 

منخفضي 
 الدرجات

 (%27) 22ن= 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

ية  درجة الحر
df 

مستوى الدلالة 
 الاحصائية

 
 م
M 

 ع
S 

 م
M 

 ع
S 

  

 0.00دال  42 13.476 6.880 96.00 5.927 122.09 الذكاء العاطفي
ن الجدول أعلاه أن مقياس الذكاء العاطفي يتمتع بالصدق وبدرجات عالية ويميز بين أطرافه أو بين يتبين م

 الأفراد.

 ثبات الدراسة الحالية: -8-3

يقة التجزئة النصفية معادلة "سبيرمان براون"  قام الباحث بتقسيم بنود الاختبار :(Spearman-Brawn)طر
فردية والنصف الثاني يضم البنود الزوجية، بعد ذلك تم حساب إلى نصفين، النصف الأول يضم البنود ال

 معامل الارتباط "بيرسون" بين النصفين، وجاءت النتائج على النحو التالي:

 03جدول رقم:

يقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان براون  يوضح معامل ثبات إستبيان الذكاء العاطفي بطر

 الدلالة الاحصائية تصحيحمعادلة الثبات بعد ال معامل الارتباط

 دال إحصائيا 0.62 0.45

 يتضح أن معامل الثبات عال وهو دال إحصائيا ويمكن الوثوق به.

باخ"  فا كرون مل أل لداخلي "معا قة التناسق ا ي قة مناسبة :(Alpha Cronbach)طر ي بر هذه الطر تعت
نود ل لى الب بة ع لات الإجا كون احتما ندما ت ستخدم ع ها ت لأداة لأن هذه ا لات ل صفرا، أي احتما ست  ي

 الإجابة ثلاثية فأكثر و هذا ما ينطبق على هذه الدراسة، وكشفت النتائج على ما يلي:
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 04جدول رقم:

 بمعادلة ألفا كرونباخ يوضح معامل ثبات استبيان الذكاء العاطفي

 الدلالة الإحصائية معامل الثبات

 دال إحصائيا 0.86

 ل مما يعني تجانس الأبعاد والفقرات، ويمكن الوثوق به.يتبين أن الاستبيان يتمتع بثبات عا
 أساليب المعالجة الإحصائية: -9

ية "         لوم الاجتماع صائية للع لرزم الاح نامج ا ستخدام بر نات با جة البيا مت معال سخة SPSSت " ن
قم" ت20ر يل الن في تحل حث  ستخدم البا ضياتها، إ من فر قق  سة والتح هداف الدرا لى أ بة ع ائج " و للإجا

 الإحصاء الوصفي والتحليلي، والمتمثل في الأساليب الإحصائية التالية:
 إستخدم الباحث الأساليب الاحصائية التالية للتحقق من صدق وثبات الأدوات:

سون " .1 باط بير مل إرت بات PEARSONمعا لداخلي، وث ساق ا صدق الات من  قق  " : للتح
 التجزئة النصفية.

مان  .2 براون و جوت سيبرمان  لة  سة معاد نة الدرا بات لعي مل الث ساب معا باخ: لح فا كرون و أل
 الاستطلاعية.

 " : للتحقق من الصدق التمييزي)صدق المقارنة الطرفية(.T.testاختبار "ت" " .3
من  قق  سة والتح سئلة الدرا عن أ بة  ية للإجا صائية التال ساليب الاح حث الأ ستخدم البا و إ

 الفرضيات:
نة  .4 صف عي ية لو سب المئو كرارات والن قة الت لأولى المتعل ضية ا بار الفر سة، ولاخت الدرا

 بال كشف عن مستوي الذكاء العاطفي.
بار "ت" " .5 سطات T.testاخت بين متو فروق  لة ال فة دلا لك لعر ية وذ ضية الثان بار الفر ": لاخت

 درجات مجموعتين مستقلتين الخاصة بالجنس.
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ث .6 حص أ ثة، لف ضية الثال بار الفر نائي: لاخت باين الث يل الت بار تحل ية  اخت لة الاجتماع يري الحا ر متغ
 والخبرة والتفاعل بينهما في الذكاء العاطفي.

 عرض وتفسير نتائج الفرضية الأولى ومناقشتها: -10
 نص الفرضية " يتمتع أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الأغواط بمستوى عال من الذكاء العاطفي "       

ساب الدر حث بح قام البا ضية  هذه الفر من  قق  لى للتح سة ع نة الدرا فراد عي من أ فرد  كل  ية ل جة الكل
يات  ستو حدى الم لى إ ساتذة إ ثم وزع الأ ياس،  جات المق قدير در سب ت عاطفي ح لذكاء ال ياس ا مق
لأفراد  كرار ا ساب ت تم ح يه  ناء عل ها، وب صل علي ية المح جاتهم الكل سب در ها ح مون إلي تي ينت ثة ال الثلا

يات الثلاثة، ثم حس ية، فتحصلنا على النتائج التالية: في كل مستوى من المستو  بت النسب المئو
قم جداول ر صائية وال جة الإح ها المعال سفرت علي تي أ تائج ال عرض لن لي  ما ي تائج 06-05) وفي ضح ن ( تو

 هذا الفرض .

 05جدول رقم: 

ية . يات الذكاء العاطفي بالنسب المئو يع العينة على مستو  يمثل توز

ية                 النسب  المئو
 مستوىال

 % ك الدرجة 

 %0.62 02 65-28 ضعيف

 %31.36 101 103-66 متوسط

 %68.01 219 141-104 عال

 %100 322 / المجموع 

جال ) يد الم تم تحد ضية  من الفر كذلك  قق  ستخدام 103-66وللتح تم ا قد  لك ف لى ذ ناءا ع (، وب
مة ) لذ 84القي ياس ا لى مق ية ع نة الكل سط العي به متو قارن  ضي ن سط فر قد ( كمتو عاطفي و كاء ال

 استخدم لهذا الغرض اختبار )ت( لعينة واحدة والجدول التالي يوضح النتائج
 06جدول رقم : 
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 نتائج إختبار )ت( للمقارنة بين متوسط الذكاء العاطفي عند العينة الكلية والمتوسط الفرضي

المتغير 
 المقاس

متوسط 
 العينة

المتوسط 
 الفرضي

درجة  الفرق
ية  الحر

مستوى  قيمة   ت  
 الدلالة

الذكاء 
 العاطفي

107.87 84 23.873 321 35.675 0.00 

قم )         جدول ر بين ال نت 06ي يث كا نة ح سط العي ضي ومتو سط الفر بين المتو فرق  ناك  ( أن ه
عاطفي ) لذكاء ال سط ا لغ متو قد ب ية، و نة الكل صالح العي صائيا ول لة اح مة ت دا في 107.87قي (، و

 أن نقرر أن الفرضية تحققت.ضوء نتائج الجدولين يمكن 

قم ) جدول ر من ال بين  عالٍ 06، 05ت سة  نة الدرا لدى عي عاطفي  لذكاء ال ستوى ا بأن م  ) 
مايلي:   لى  تنص ع تي  حث ال ضية الب قت فر يه تحق لأغواط وعل نة ا ثانوي بمدي ليم ال ساتذة التع تع أ يتم

 بمستوى عاٍل في الذكاء العاطفي .
ل لى أن ا جة إ هذه النتي حث  عزو البا ي لى و ضه ع عه أو إنخفا يث إرتفا من ح عاطفي  ذكاء ال

مل  هو التعا ية  مل أهم هذه العوا ثر  كون أك كاد ي مل ي عدة عوا لى  قف ع ثانوي يتو ليم ال ساتذة التع أ
لذكاء  صي وا لذكاء الشخ في ا ثل  عاطفي تتم لذكاء ال شقي ا لأن  لك  لآخرين، ذ لذات و ا مع ا عال  الف

لذا مع ا يد  مل الج ية التعا ماعي، أي كيف لوعي الإجت لذات وا فة ا لال معر من خ لآخرين،  مع ا ت و
مره  مام أ لك ز لذي يم لأن ا لات،  طف و الإنفعا شاعر والعوا غى الم لا تط يث  ها بح لتحكم في ها وا ب

 وقت الإستثارة الإنفعالية من المرجح أن يحافظ على علاقته مع الآخرين.

ثانوي  ليم ال ساتذة التع لدى أ عاطفي  لذكاء ال من ا فع  ستوى المرت سناه فالم ما لم هذا  عا و كان متوق
لى  قودان إ ستمتاع ي ثابرة والإ لى الم قدرة ع عون بال ساتذة يتمت نا أن الأ ية فنلاحظ نا الميدان يارات في ز
سعاد  سعيهم لإ يث  من ح لآخرين  شاعر ا في إدراك م هارتهم  لذات وم قدير ا شعورهم بت جاز، و الإن

ليم  ية و التع ب نة التر عة مه لى طبي لك إ عزى ذ قد ي لآخرين و مة ا سامية قائ ية  مة قيم لى منظو ستند إ تي ت ال
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في  سونها  ساتذة ويمار لاء الأ ها هؤ يؤمن ب لآخرين  عون ل يد ال مد  ثار و  لأخوة والإي باديء ا لى م ع
 سلوكياتهم. 

ها  سلبية من صة ال عوطفهم وخا في  لتحكم  حاولون ا لذين ي ساتذة ا يز الأ عاطفي يم لذكاء ال فا
ك سواءا  لآخرين  شاعر ا طف وم بون عوا ِ ويراق ُمك هم، وي عاطفون مع يذ ويت لاء أو تلام نهم انوا زم

سالوفي  شير  صدد ي هذا ال في  عواطفهم، و في  لذاتي  لتحكم ا سلوكية ل ستراتيجيات  ستخدام إ من ا لك  ذ
خرون ) بة 1995وآ لى مراق قدرة ع لديهم ال كون  مل أن ت عاطفي يحت لذكاء ال عي ا لى أن مرتف ( إ

ها، وتن سية ل ها والحسا لتحكم في لاتهم وا لآخرين.                إنفعا شاعر ا لات وم فق إنفعا لات و لك الإنفعا ظيم ت
ية،     (.87، ص  2007) يشير معمر

 نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية:وتتفق 

قداح "  - مد ال سة " مح مين 2013درا لدى المعل عاطفي  لذكاء ال ستوى ا لى أن م صلت إ تي تو م وال
 مرتفع.

ي - سن نب سة " ح ضان " درا عون 2010ل رم ثانوي يتمت ليم ال ساتذة التع لى أن أ صلت إ تي تو م وال
 بمستوى عال من الذكاء العاطفي.

يونس "  - ني  سة " ب جة 2007درا كان بدر مين  عاطفي للمعل لذكاء ال ستوى ا لى أن م صلت إ تي تو م وال
 مرتفعة.

عارض  توم " و تت نداء الع سة "  جة درا مع نتي ية  سة الحال جة الدرا ها 2014نتي لت نتائج تي د م وال
 مستوى الذكاء العاطفي لدى المعالمين كان متوسطا.
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 عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها: -11

لذكاء  في ا لاغواط  نة ا ثانوي بمدي ليم ال ساتذة التع بين أ فروق  جد  لا تو ضية "  نص الفر
 العاطفي تعزى لمتغير الجنس "

ح قام البا ضية  هذه الفر من  قق  في وللتح ساتذة  جات الا بين در بار "ت"  ساب اخت ث بح
قم ) جدول ر صائية وال جة الاح ها المعال سفر عن تي أ تائج  ال عرض الن لي  ما ي عاطفي، وفي لذكاء ال ( 07ا

 يوضح نتائج هذه الفرض .

 07جدول رقم:

 يبين قيم "ت" لدلالة الفروق بين بين متوسطي درجات الذكور والاناث  في متغير الذكاء العاطفي .

 

 عينة الذكور

 

 عينة الاناث

 

 قيمة

 "ت" 

 

 

 درجة

ية  الحر

 قيمة

 "P " 

مستوى 
الدلالة 

 الاحصائية

  ع م ن ع م ن

 

0.02 

 دال

 عند

0.05 

 

 

159 106.34 12.308 163 109.37 11.550 2.27 320 

عاطفي  لذكاء ال في ا سين  بين الجن صائية  لة اح فروق ذات دلا جد  نه تو جدول ا من ال بين  يت
يث أن ستوى ال ح مة  "م ية لقي لة p ( "0.02معنو ستوى الدلا من م صغر  بار )ت( أ ( لاخت

صائية ) شير 0.05الاح ما ي صائيا، م لة اح مة دا هي قي ية ، و سية والاجتماع لوم النف في الع لة  ( المقبو
لذكور ) سط ا بين متو ية  فروق المعنو لاحظ أن ال ي سين، و بين الجن فروق  جود  لى و ( 106.34ا

ناث ) سط الا عاطفي، 109.37ومتو لذكاء ال حدوث ا في  جنس  مل ال تأثير عا شر ل باره كمؤ كن اعت ( يم
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نا  بين ل تائج يت هذه الن لال  من خ ناث، و صالح الا صائية ول لة اح له دلا سطين  بين المتو فرق  فان ال لذا 
 ان فرضية البحث لم تتحقق لا نه توجد فروق فردية  بين الذكور والاناث ولصالح الاناث .

ق جدول ر من ال ضح  ثانوي 07م )يت ليم ال ستاذ التع بين أ صائية  لة إح فروق ذات دلا جود  ( و
فرض  قق ال لم يتح جة  هذه النتي ناث، وب صالح الإ لك ل جنس وذ ير ال عزى لمتغ عاطفي ت لذكاء ال في ا

 الصفري.

مين          بين المعل عاطفي  لذكاء ال ستوى ا في م صائية  لة إح فروق ذات دلا جود  سير و كن تف ويم
صالح ا مات ل ها والمعل يف ل ثر توظ طف و أك لات والعوا هم للإنفعا ثر ف مات أك كون المعل في  مات،  لمعل

سميتها  لى ت قدرتهن ع شابهة و سيس المت بين الأحا يز  لى التمي قدرتهن ع كس  تي تع لذكور، وال من ا
ها  تداخل في تي ت ية و ال ظروف المجتمع سية و ال ناث النف عة الإ ما ولطبي قة، ك صحيحة والدقي سمياتها ال بم

من أدوار ال لت  لادوار جع هذه ا عة  لة وطبي بة والعام جة والطال مثلن الزو ناث ي يث أن الإ ناث ح إ
هم  فة والف هذه المعر ما أن  ضة، ك شابهة والمتناق ها المت لات من هم الإنفعا لى ف مة ع ثر موائ ناث أك الإ
سب  طف بح لات والعوا لك الإنفعا يف ت سين توظ لى تح بدوره ع ينعكس  لات  لدقيق للإنفعا ا

ية أوسع ومن زوايا مختلفة للعواطف. مقتضيات الدور  الذي تقوم به الأنثى مما يؤدي إلى رؤ

من        مرأة  ما لل غم  مي، ر كري والتعلي ستواها الف فع م ها لر من طموح سع  مل و مرأة للع خروج ال ف
عن أداء  سؤولة  فة م مل موظ في الع جازن و عة والإن عن المتاب سؤولة  هي الم سرة ف خل الأ أدوار دا

 دورها الوظيفي.

يرا        لدان تغ ية الب في غالب مرأة  ير دور ال نه تغ في أ ستورا "  مان  جان بنج يه "  يذهب إل ما  لك ب برر ذ ون
ياة  لى الح عتهم إ ساء دف عن الن لدفاع  كات ا تأثير حر جة ب صادية الممزو ضرورات الإقت يا، فال جذر

 (.53، ص 1997)جان بنجمان ستورا، المهنية و إلى التطلع إلى تسلق درجات التنظيمات.

قة        ية المتعل سر شئة الأ مع أي التن يد المجت عادات وتقال لى  بالعودة إ كذلك  جة  هذه النتي سر  ونف
لاف  جود إخت عام و شكل  ية ب سرة الجزائر في الأ لاحظ  يث ي ية، ح ئة الجزائر في البي ناث  ية الإ ب بتر

من  قدارا  ها م هران نحو لذكر، إذ يظ عن ا لأنثى  مع ا لأم  لأب و ا من ا كل  لة  طف في معام العوا
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عن  بر  ها وتع تدرك عواطف يف  لأنثى ك تتعلم ا طول ف قت أ ها و ضي مع تي تق لأم ال من ا صة  وخا
لإتزان  لأنثى وا سبة ل طف بالن ية العوا لى أهم شئة ع هذه التن يث تؤكد  صحيحة، ح قة ال ي شاعرها بالطر م
في صرف  سن الت لآخرين، وكذا ح مع ا مل  في التعا قة  هدوء و اللبا صرف ب ضرورة الت عالي ك  الإنف

لذكاء  سية ل هارات أسا ها م كأم وجميع جة و  ستقبل كزو في الم لدروها  ها  ية لتهيئت قف الإجتماع الموا
مع  ية  مات العاطف ستخدمون الكل ما ي با  باء غال في أن الآ مان "  شير " جول صدد ي هذا ال في  عاطفي، و ال

ي حالتهن العاطف حول  شات  في مناق هن  ندمجون مع ما ي با  لاد، و غال من الأو ثر  نات أك بر الب قدر أك ة ب
يات  عض الحكا سرد ب لى  صة إ صورة خا هات ب جه الأم ما تت لاد، ك مع الأو لات  لك الحا شة ت من مناق

                                 العاطفية الواسعة عند تفاعلهن مع بناتهن مقارنة بأولادهن.         
 (.   189، ص 2000)دانيال جولمان،                          

ها         كم تكوين لأنثى بح ناث، فا لدى الإ ها  قل من لذكور أ لدى ا ية  نب الوجدان لى أن الجوا ضافة إ بالإ
صل  لى التوا ما إ سعى دائ ها ت سها يجعلان هة ح شاعرها و رفا قة م في ر ثل  سي المتم لوجي والنف البيو

قدر ثر  ها أك ما جعل ها م صاحا عن ثر إف ية و أك شاعرها الداخل عن م يرا  ثر تعب هي أك عاطفي، ف لى ال ة ع
لة  مام الرجو من ت ترى أن  لذكور  ية ل شئة الإجتماع ية، فالتن قات الإجتماع في العلا جاح  صال و الن الإت
ليهم،  هر ع لا تظ غي أ ضعف ينب مات  ها علا لاتهم باعتبار عواطفهم و إنفعا ير  عن تعب لذكور  تع ا أن يتم

ث يذ و أك شاعر التلام سية لم جة الحسا فاع در صفن بارت مات يت جد أن المعل صدونه لذلك ن ما يق ما ل ر تفه
يذ  تواء التلام ستعاب و إح لى إ قدرة ع ها ال هي ل مة ف لدى المعل تي  يرة ال ية ال كب قدرة العاطف ظرا لل هذا ن و

 حيث تعتبر نفسها الأم داخل الصف وهذا بحكم طبيعتها الهادئة .

 نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية:وتتفق 

ضان "  - يل رم سن نب سة " ح صائية 2010درا لة إح فروق ذات دلا جود  لى و ها إ لت نتائج تي د م ال
 في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس.

يونس "  - ني  سة " ب في 2007درا صائية  لة إح فروق ذات دلا جود  لى و ها إ لت نتائج تي د م ال
 مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس.
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سامدوني " - سة ال لت نتائ"م 2001درا تي د ستوى ال في م صائية  لة إح فروق ذات دلا جود  لى و ها إ ج
 الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس.

 عرض وتفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها: -12

عاطفي  لذكاء ال في ا ما  عل بينه برة والتفا ية والخ لة الاجتماع من الحا كل  ثر ل جد أ لا يو ضية " نص الفر
 واط " لدى أساتذة التعليم الثانوي بمدينة الاغ

في  ساتذة  جات الا بين در نائي  باين الث يل الت ساب تحل حث بح قام البا ضية  هذه الفر من  يق  وللتحق
حده ،  لى  لاول ع مل ا تأثير العا مدى  نائي  باين الث يل الت بار تحل قيس اخت يث ي عاطفي، ح لذكاء ال ا

عا ع عاملين م عل ال تأثير تفا مدى  ثم  من  حده، و لى  ثاني ع مل ال تأثير العا مدى  ثم  من  تابع و ير ال لى المتغ
 أسئلة في نفس الوقت وبالضبط اختبار  03، فهو يجيب على 

 الفروق بين المتوسطات في العامل الاول ) الحالة الاجتماعية ( -1
 الفروق بين المتوسطات في العامل الثاني ) الخبرة (  -2
عاملين  -3 ثاني  أم أن ال مل ال يات العا ستو مع م لاول  مل ا يات العا ستو في م عل  جود تفا و

 مستقلين في التأثير.

قم ) جداول ر صائية وال جة الاح ها المعال سفرت عن تي أ تائج ال عرض للن لي  ما ي تائج 08وفي ضح ن ( تو
 هذا الفرض .
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 08جدول رقم:

يبين نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لفحص أثر متغيري الحالة الاجتماعية  والخبرة والتفاعل بينهما على 
 الذكاء العاطفي .

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين لمتغير المقاسا
ية  الحر

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 قيمة ""

p 

مستوى الدلالة 
 الاحصائية

الحالة  الذكاء العاطفي
 الاجتماعية

غير دالة احصائيا  0.38 0.75 107.164 1 107.164
 0.05عند 

ئيا عند دالة احصا 0.02 3.87 551.110 2 1102.221 الخبرة
0.05 

التفاعل بين 
الحالة 

الاجتماعية 
 والخبرة

غير دالة احصائيا  0.60 0.50 71.586 2 143.172
 0.05عند 

  142.388 316 44994.528 الخطأ

  / 322 3793241.000 المجموع

فراد         بين أ صائية  لة اح فروق ذات دلا جود  عد و نائي  باين الث يل الت بار تحل تائج اخت هرت ن  أظ
مة ) ية القي ستوى المعنو يث ان الم ية ح لة الاجتماع لى الحا عزى إ عاطفي ت لذكاء ال ير ا في متغ نة  ( pالعي

سية 0.38) لوم النف في الع لة  صائية المقبو لة الاح ستوى الدلا من م بر  بار )ف(أك ( لاخت
فراد العي بين أ صائية  لة اح فروق ذات دلا هرت  ما أظ صائيا ك لة اح ير دا مة غ هي قي ية و نة  والاجتماع

مة ) ية للقي ستوى المعنو يث أن م برة ح لى الخ عزى إ عاطفي ت لذكاء ال ير ا بار p( )0.02في متغ ( لاخت
صائية ) لة الاح ستوى الدلا من م صغر  هي 0.05)ف( أ ية و سية والاجتماع لوم النف في ع لة  ( المقبو

بين الح عل  جود تفا عدم و تائج  هرت ن قد أظ عل ف لق بالتفا ما يتع ما في صائيا أ لة اح مة دا لة قي ا
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مة ) نوي لقي ستوى المع يث أن م عاطفي ح لذكاء ال لى ا تأثير ع في ال برة  ية والخ ( p( )0.60الاجتماع
بار )ف(  صائية )ألاخت لة الاح ستوى الدلا من م بر  سية 0.05ك لوم النف في الع لة  ( المقبو

ي ير عل المتغ صة بتفا ية الخا صفر ضة ال ي بل الفر يه نق صائيا وعل لة اح ير دا مة غ هي قي ية و ن والاجتماع
 لتحققها.

جدول )       من ال ضح  ها 09يت عل بين ية و التفا لة الإجتماع برة و الحا من الخ كل  ثر ل جود أ عدم و  )
ضية  قت فر جة تحق هذه النتي لأغواط، وب نة ا ثانوي بمدي ليم ال ساتذة التع لدى أ عاطفي  لذكاء ال في ا

 البحث.

ته ف       في حيثيا لدخول  لال ا من خ فرض  هذا ال تائج  سير ن كن تف بالخبرة و يم لق  ما يتع في
برة  صحاب الخ لى أ عزى إ عاطفي ت لذكاء ال في ا فروق  جود  تائج و هرت الن قد أظ مل( ف في الع ية  )الأقدم

من  قل  نة  5الأ يق المكا ما لتحق سعى دائ يد ي ستاذ الجد لى أن الأ جة إ هذه النتي سير  كن تف سنوات، ويم
من  مل  في الع ية  ببعض الإجتماع ضهم  جدد بع ساتذة ال يرتبط الأ يث  بذل ح سعىون ل ظيم وي في التن

عاطفي لذكاء ال هارات ا متعهم بم لى ت ينعكس ع ما  ها م كانتهم وتنميت لى م ظة ع هودهم للمحاف صى ج في  أق و
جاح، و  ياة بن في الح بدوره  يام  لم للق كن المع تدريس تم في ال برة  جاردنر " الخ قول "  صدد ي هذا ال

ضج ت لأمور ون كه ل مق إدرا قه وع سعة أف صه و مادة تخص ته ل بة إجاد سيره و رحا سن تف يره، وح فك
ته، و  ته لإنفعالا به، و إدار ية لطلا لة العاطف هم الحا لى ف ته ع سي، وقدر نه النف لى إتزا فة إ صدره بالإظا

ئه.   ستوى أدا فع م مة لر سبها ها تي يكت هارات ال كون الم صعوبات، وت من  ضه  قد يعتر ما  لى  لب ع التغ
 (.137، ص 2001) السمادوني، 

لق       ما يتع ما في عاطفي  أ لذكاء ال في ا فروق  جود  عدم و لى  تائج ع لت الن قد د ية ف لة الإجتماع بالحا
تزوج  ير الم تزوج وغ ستاذ الم لى أن الأ جة إ هذه النتي سير  كن تف تزوجين، ويم ير الم تزوجين وغ بين الم
قدم  تزوج ي ستاذ الم لدى الأ سؤولية  تدريس وروح الم عة ال سها، فطبي يازات نف في الإمت لان  متماث

لوظ لى دوره ا يدل ع هذا  مل، و طاق الع خارج ن ية  سر شاكله الأ يع م غي جم تزوج فيل ير م نه غ يفي وكأ
لق  ما يتع ما في عاطفي. أ لذكاء ال هارات ا تع بم تزوج يتم ير م تزوج أو غ سواء م ثانوي  ليم ال ستاذ التع أ
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ية  لة الاجتماع برة والحا بين الخ عل  تأثر بالتفا لا ي عاطفي  لذكاء ال بأن ا هر  ما فيظ عل بينه لدى بالتفا
 أستاذ التعليم الثانوي بل يتأثر بتظافر عوامل أخرى قد تكون سببا مباشرا له. 

 نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية:وتتفق 

يونس "  - ني  سة " ب لذكاء 2007درا ستوى ا في م صائية  لة إح فروق دا جود  لى و صلت إ تي تو م ال
 العاطفي حسب متغير الخبرة.

شة  - سة " عائ خب " درا ستوى 2009جو في م صائية  لة إح فروق دا جود  لى و صلت إ تي تو م ال
 الذكاء العاطفي وفقا لمتغير الخبرة.

سمادوني "  - سة " ال لذكاء 2001درا ية ل جة الكل لى الدر برة ع تأثير للخ جود  عن و شفت  تي ك م و ال
 العاطفي.

 نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التالية:وتتعارض 

سة " - في " درا نان خلي عاطفي 2010ح لذكاء ال ستوى ا في م فروق  جود  عدم و عن  شفت  تي ك م وال
برة.  ير الخ عا لمتغ خب " -تب شة جو سة " عائ لة 2009درا فروق دا جود  ها و نت نتائج تي بي م و ال

صالح  تزوج( ل ير م تزوج ، غ ية    ) م لة الإجتماع ير الحا قا لمتغ عاطفي وف لذكاء ال ستوى ا في م صائيا  إح
تزوج.  بي " در-م سة " المغر لذكاء 2008ا ستوى ا في م فروق  جود  عدم و عن  ها  لت نتائج تي د م و ال

 العاطفي تعوى لمتغير سنوات الخبرة.

 :الإستنتاج العاـم

لال           من خ ها  صل إلي تائج المتو نت الن سة، بي مة للدرا تائج العا شة الن عرض و مناق لال  من خ و 
 المعالجة الإحصائية للفرضيات أنه:

شارت -1 قم ) أ جدول ر تائج ال تع 06ن سة تتم نة الدرا عاطفي، ( أن عي لذكاء ال في ا عال  ستوى  بم
 ويتبين من النتائج تحقق الفرضية الأولى.
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لت  -2 قم )ود جدول ر تائج ال ناث 07ن لذكور والإ بين ا صائية  لة إح فروق ذات دلا جد  نه تو ( أ
ي تنص عل ما  كس  جة ع هذه النتي جاءت  ناث، و صالح الإ عاطفي ل لذكاء ال ضية في ا ه الفر

 وبالتالي لم تتحقق الفرضية.الثانية 
قم ) -3 جداول ر تائج ال شفت ن نه 09وك ية ( أ لة الاجتماع برة والحا من الخ كل  ثر ل جد أ لا يو

نه  لأغواط، وم نة ا ثانوي بمدي ليم ال ساتذة التع لدى أ عاطفي  لذكاء ال في ا ما  عل بينه والتفا
 تحققت الفرضية الثالثة.

I. :بية  المراجع باللغة العر
ب - شة )إ بو عم سل أ شعور 2013راهيم با ما بال جداني وعلاقته لذكاء الو ماعي وا لذكاء الإجت (: ا

غزة،  ظة  في محاف عة  بة الجام لدى طل سعادة  لنفس، بال لم ا صص ع شورة، تخ ير من ستير غ سالة ماج ر
بية، جامعة الأزهر غزة.  كلية التر

 ر عالم المعرفة، ال كويت.(: الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الجبالي، دا2000جولمان دانيال )-
هادي ) - بد ال مد ع سين مح ماعي، دار 2007ح لتعلم الإجت قوة ا يات  عاطفي ودينام لذكاء ال (: ا

 الكتاب الجامعي، العين الإمارات العربية المتحدة.
بدلي ) - لدى 2009سعد الع ني  فق المه لذات والتوا ية ا من فاعل كل  ته ب عاطفي وعلاق لذكاء ال (: ا

مين  من المعل نة  مةعي كة المكر نة م تزوجين بمدي شاد الم صص الإر شورة، تخ ير من ستير غ سالة ماج ، ر
بية، جامعة أم القرى.  النفسي، قسم علم النفس، كلية التر

براهيم ) - سيد إ سمادوني ال عة 2007ال كر، الطب ته،دار الف ته تنمي سه تطبيقا جداني أس لذكاء الو (: ا
 الأولى، عمان.

 (: الذكاء الوجداني، دار قباء للطباعة، القاهرة، مصر.2000)صفاء الأعسر، علاء الدين كفافي -
مد ) - صطفى مح مد وم لدين مح نور ا تولي،  جواد م بد ال تب 1418ع ليج، مك في دول الخ ليم  نة التع (: مه

ياض. بية العربي ، الر  التر
قداح ) - مد ال ثة 2013مح صفوف الثلا مي ال لدى معل عاطفي  لذكاء ال ته با لوظيفي وعلاق ضا ا (: الر
لد )ا سية، المج ية والنف بو سات التر سلامية للدرا عة الإ لة الجام لأردن، مج في ا عدد 21لأولى  (، ال

 ، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن.333 -307الثالث ص
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ية بشير) -  (: الذكاء الوجداني مفهوم جديد في علم النفس، بحث غير منشور، الجزائر.2007معمر
توم) - لة الع ستوى 2014نداء عق في (: م لأولى  ثة ا صفوف الثلا مات ال لدى معل عاطفي  لذكاء ال ا

ناهج  صص الم ية تخ ب في التر ستير  سالة ماج تدريس، ر نة ال حو مه هاتهن ن ته باتجا جرش وعلاق ظة  محاف
 وطرق التدريس.

بي ) - سر العتي عة 2005يا فة( ، الطب لذكاء والعاط بين ا قة  في العلا يدة  ظرة جد عاطفي )ن لذكاء ال (: ا
 دمشق. ، دار الفكر، 4
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 المرأة في الفضاء الصوفي

 حرّر والعدالة والمساواة()وقفة مع الت

 

 بغدادي خديجة أ.           
  ،الجزائر 2جامعة وهران      

 ملخص:

لا مراء في أن الجزائر واحدة من دول العالم  التي تشهد حراكا يوميا ، وتغيرا في جميع الأصعدة ، ولأن      
ي، حيث يصبح من ضروري جدا المرأة جزء من هذا المجتمع، فلابد أن تؤثر وتتأثر بهذا التّحول اليوم

الاعتراف بالمكانة المهمة التي حظيت بها المرأة ، والمهام التي أسندت إليها في فترة مضت حيث شاركت 
الرجل جنبا إلى جنب في مقاومة الاستعمار الفرنسي ،وها هي اليوم تساهم في تنمية المجتمع  في جميع المجالات 

نيا ...ولأّن الدين أحد الأنساق الاجتماعية ال كبرى ،والتي تؤلف نسيج دينيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وف
المجتمع وبنيته الداخلية ،إذ لا نكاد نفهم ثقافة أّي مجتمع دون العودة إلى هذا الأساس الذي ترتكز عليه  

ريخ ، ارتأينا  الأنساق المختلفة بما فيها النسق الاجتماعي ،ومادامت  المرأة فاعل اجتماعي أساسي في حركة التا
ولوج المؤسسات الدينية التي تكرس معنى الفعل الاجتماعي من خلال العمل الجماعي المشترك بين الأفراد، و 
ية دينية أخرى، تبرز كيف فسح التصوف الشعبي المجال للنساء كمريدات ومتصوفات  سنحاول تقديم رؤ

ولوجية التي غّذت التمييز الجنسي، وأضفت وعابدات وفقيرات، وتجاوزهن لكل المعيقات الاجتماعية والبي
 عليه شرعية دينية.

ية والتيجانية      ية الهبر ومن أجل دراسة هذه الظاهرة  وقع اختيارنا على ثلاث زوايا بوهران، هي الزاو
ية ، لما تشهده من توافد وإقبال المريدات الفقيرات ، ومن خلال معايشتنا الأسبوعية لمجتمع البحث قمنا  والعلو

بتسجيل كل الملاحظات التي تركت فينا انشغالات وتساؤلات دفعتنا إلى محاولة  ال كشف عن فكرة التحرر 
لدى المرأة في بنية الصوفية ،وذلك من خلال رصد الطقوس والممارسات الصوفية داخل الزوايا ،والتي 

روبولوجية ،والتي تعتمد على تعطينا دلالة سيميولوجية لا يمكن إدراك معناها إلّا من خلال الدراسة الأنث
 أسلوب المعايشة والتحليل السوسيو أنثروبولوجي، مبتعدين عن أي تحيز أو رأي ذاتي أو إصدار مسبق .

 .الفضاء، التصوف، الفقيرات الكلمات المفتاحية:
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Abstract  :  

Algeria is one of the countries of the world that is experiencing daily mobility, changing at all 
levels and because women are part of this society, which must influence and be affected by this daily 
transformation, where it is very important to recognize the important status of women and the 
tasks that have been entrusted to them in a period of time since they participated Of a man side by 
side in resisting French colonization, and today it contributes to the development of society in all 
areas, religious, cultural, political, economic and artistic... Because religion is one of the major social 
patterns, which constitute the fabric of society and its internal structure, we hardly understand the 
culture of any society without returning to this the basis for different patterns, including social 
structure, and as long as women are a key social actor in the history movement, we saw access 
Religious institutions that perpetuate the meaning of social action through collective work among 
individuals, and we will try to provide another religious vision, highlighting how Sufism the people 
of the field are women as murids, mystics, and Fakirat, with all the social and biological obstacles 
that have fuelled discrimination Sexual, and legitimized by religious legitimacy. 

In order to study this phenomenon, we have chosen three zawiya of Oran, The Tijani zawiya, and 
the Alawis, for the influx and the popularity of the murids, and through our weekly efforts to the 
research community, we have recorded all the observations that have left us with zawiya and 
questions that have prompted us to try.  Revealing the idea of emancipation of women in the 
mystical structure, by observing the rituals and Sufi practices within the zawiya, which give us a 
semitological connotation can only be understood through anthropological study, which depends on 
the style of cohabitation and anthropological analysis, away from Any bias, self-opinion or pre-
release. 

Keywords : space, mysticism, Fakirat 

 مقدمة:

لاشك أّن الزوايا كمؤسسة دينية تقليدية  مثقلة بحمولة دينية وثقافية، وما تحمله من أفكار وتعاليم      
ونا للتوقف عندها ،لاسّيما وأّنها مرتبطة بشكل كبير بالمقدس الديني وتضرب ومعتقدات وأنماط سلوك ،تدع

بجذورها داخل بنية المجتمع الجزائري ،بل هي إحدى مكونات نسيجه الداخلي والتي ظلت على مّر الأزمان 
والعصور تشكل عامل توازن سيكولوجي ،اجتماعي، وثقافي ،رغم تحديات العصر، ولأّن الزوايا والطرق 

ية العقائدية الإسلامية فلابّد من الإشارة إلى ذلك الجنوح الرّوحي الذي انزاح إليه ا لصوفية تعكس الرؤ
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يقة  الأنسان سعيًا منه لخلق معادلة تتساوق النفس والمادة ،وتحافظ على التوازن النفسي للإنسان وعلى طر
لمعادلة جوابا للتجربة الصوفية في تفاعله مع الآخر، داخل نسق جمعي متكامل من القيم والسلوكات ،تلك ا

رحلتها للبحث عن معاني السعادة المثالية والتحرر من عبودية النفس ، وذلك من خلال التعالي عن كل 
ّ ه سبحانه وتعالى الذي يسمو عن حب الأشياء و الأجساد وفي  يات الدنيا ، وحّب الل رغبات النفس ومغر

ية روحية ترقى عن كل ا لماديات الزائفة المشوهة ، وهي مساعي الفقراء الصوفية ذلك ارتقاء روحي وحر
 رجالا كانوا أو نساء .

 ولا: مشكلة البحث:أ

ية ليس بالأمر الغريب على ثقافتنا الإسلامية، ذلك أن  إّن الحديث عن التصوف في صيغته الأنثو
ية التي أدخلت مفهوم  المناقب رصدت لنا أسماء نساء ورعات ضرب بهن المثل في التصوف، مثل رابعة العدو

العشق الإلهي إلى السلوك الصوفي، "وهو أمر نجده ظهر في الوسط الديني المسيحي في القرن الثالث عشر، 
يا والتنبؤ والتجربة  حيث ستظهر نساء تميزن باعتراف العامة متبوعة بال كنيسة بدور الوساطة مع المسيح عبر الرؤ

  incorporation "1الوجدانية، بل الحلول في جسد المسيح 

يّة الزاهدة  كما نجد التاريخ الإسلامي حافلا بأخبار نساء كان لهّن دور ديني بارز أمثال الماورديّة البصر
التي كانت تعظ النساء وتؤدبهن ،وقد قاربت الثمانين وأولى وأهم شيخات ابن عربي : فاطمة بنت المثنى ؛ 

ت ،وأم معقل الأسديّة التي  كانت تجلس في الحلقات وتدعى نونة ، يقال عنها : أّنها كانت من المجتهدا
ّ ه، كما ترجم المؤرخون وأصحاب التراجم لفقيهات شهيرات مثل خديجة بنت  العلمية وتروي أحاديث رسول الل
ّ ه وفقيهة  يوسف البغدادية العالمة الفاضلة  التي كانت تعظ النساء ،وفاطمة أحمد الرفاعي وهي حافظة لكتاب الل

لس علم تدرس فيه، و ست العرب بنت يحي الدمشقية ،التي تتلمذ لها الشيخ ابن تيمية ،و فقيهات ،وكان لها مج
قرطبة اللواتي علمن الفقيه ابن حزم الفقه واللغة والمنطق، كما  أنهن تولين مشيخة مؤسسات دينية ،وكان لهّن 

ليد قبول المرأة أن تتولى القيادة دور في الناحية الروحيّة والعمل ، وقد انتقل الفضاء السني الجزائري تق
ية باسم لالّة  كلالّة زينب ببوسعادة -الروحية والعمل الخيري الاجتماعي، ولعل ارتباط بعض المدن الجزائر

ية الهامل، ولالّة صفية بعين الصفراء  ولالة مغنية  ولالة تركية  يقة الرحمانية  بزاو التي تولت مشيخة الطر
لدليل على القيمة الروحيّة لتلك النساء ، ونحن إذ نورد هذا فليس من  -ات بجنوب تلمسان وغيرهن كثير

قبيل طرح مسألة دينية في إطار ثنائية رجل/امرأة، رغم أن الدين أذاب أي فوارق في قوله سبحانه وتعالى 

                                                           
1 Damien,Boquet,Incorporation mystique et subjectivité féminine d'aprés le livred'algérie  
deFoligno(1309).CLIO.Histoire .fammes et sosiétés.26.2007. 
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ادِقِينَ  ِإّنَّ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  في سورة الأحزاب :" ِتَاِت وَالّصَّ ِينَ وَالْقَان ِت وَالْقَان
َاِشعَاِت وَالْمُتََصّدِقِينَ وَالْمُتََصّدِقَاِت وَالّصَّ  َاِشعِينَ وَاْلخ ابِرَاِت وَاْلخ ِيَن وَالّصَّ ابِر ادِقَاِت وَالّصَّ ائِمَاِت وَالّصَّ ِينَ وَالّصَّ ائِم

اكِرِ  َافِظَاِت وَالذَّّ َافِظِينَ فُرُوَجهُْم وَاْلح غْفِرَةً وََأْجرًا عَظِيمًا  "وَاْلح هُ لَهُم مَّّ َّّ اكِرَاِت َأعَّدَّ الل هَ َكثِيرًا وَالذَّّ َّّ  1يَن الل

هذه التجربة توضح إلحاح المرأة في ولوج حقل المقدس، وكأنها ترفض إقصاءها من المشاركة في هذا 
ّ ه والتقو ى مستندة على قوله تعالى:" مَْن الفضاء الروحاني، معتبرة نفسها لها مثل الرجل الحق في القرب من الل

هُْم َأْجرَهُم  يَنَّّ هُ َحيَاةً َطيِّبَةً ۖ وَلَنَْجزِ َّّ َلَنُْحيِيَن نثَى  وَهُوَ مُؤْمٌِن ف ًا مِّن ذَكَرٍ َأْو أُّ ، 2بَِأْحسَِن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "عَمَِل َصاِلح
ية دينية أخرى تبرز كيف فسح الت صوف الشعبي المجال للنساء كمريدات وسنحاول في دراستنا هذه تقديم رؤ

ومتصوفات وعابدات وفقيرات وممارستهن لحريتهن داخل هذا الفضاء الروحاني، وتجاوزهن لكل المعيقات 
 الاجتماعية ،والبيولوجية التي غّذت التمييز الجنسي، وأضفت عليه شرعية دينية.

والدارسين الأنثروبولوجيين والمشتغلين في يفيد البحث عموم الباحثين  ثانيا: أهمية البحث والحاجة إليه:
المؤسسات الفنية والثقافية ذات العلاقة بالفكر الصوفي، من حيث تقديمه دراسة اثنوغرافية لمريدات الطرق 

 الصوفية )الفقيرات(.

 مفاهيم الدراسة:ثالثا: 

يف الفضاء -1 " قد لا شك أن الدراسات الغربية حين حاولت الاقتراب من مكوّن "الفضاء :تعر
وجدت نفسها أمام العديد من الآراء المتضاربة والمختلفة بين تصورات النقاد والدارسين حول مفهوم هذا 
ية تخضع لوجهات نظر متباينة، ل كننا لا نريد الخوض في  المصطلح، وما وصلنا عنهم لا يعدو اجتهادات نظر

 ى مفهومه.مسألة الاختلاف والتضارب حول هذا المصطلح، إنّما نريد الوقوف عل
اللاّتينية والتي تعني  spatuimمن لفظة   espace و space لقد اشتق الفرنسيون والإنجليز مصطلحي 

في الأصل: الامتداد واللاّمحدود الذي يحوي كّل الامتدادات الجزئية المحددة، في حين لم يعرف الإغريق 
 ّ  topos.3ما عرفوا لفظة تعني موقع لفظة )الفضاء(، إذ لم تظهر في لغتهم كلمة تدل على "المكان" إن

بأنّه " الخالي الفارغ الواس ع من الأرض والفضاء ل كن لغويّا يعرف الفضاء كما جاء في لسان العرب     
يقال: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء " أو هو" الخالي الواسع من الأرض  ،1الساحة، وما اتسع من الأرض

نتظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال، وبقدر ما يتفاعل الانسان مع ، والفضاء هو العالم الفسيح الذي ت2"
                                                           

 35سورة الأحزاب، الآية:  1
 97لنحل، الآية: سورة ا 2

25، ص،2000أكرم اليوسف، الفضاء المسرحي، دراسة سيمائية، دار مشرق مغرب، دمشق، د ط،   3  
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وقد تحدث ، بل يمكننا القول أّن تاريخ الإنسان هو تاريخ تفاعلاته مع الفضاء أساسا،1الزمن يتفاعل مع الفضاء
 الباحثون العرب عن مصطلح )المكان( في معرض حديثهم عن الفضاء  حيث ميّزوا  بين مصطلحي ) المكان

، فمصطلح المكان عنده يعني الجغرافيا ، والفضاء يعـــني الأجواء 2( و)الفضاء( ومن هؤلاء عبد الملك مرتاض 
، وفي موضع آخر يبرز الباحث أن مصطلح 3العليا التي لا س يادة لأي بلد فيها ، والفضاء يع ني الفراغ بالضرورة

يا على الخواء والفراغ  فضاء من منظ وره قاصر بالنسبة إلى الحيز ؛ لأّن الفضا ء من الضرورة أن يك ون معناه جار
،بينما الحيز لدية ينصرف استع ماله إلى الوزن ، والثقل ، والحجم ، والشك ل ،على حين أّن المكان في العمل 

ن ، ل كن  جّل المشتغلين بالرواية  ف ص لوا بين المكا 1الروائي يجب أن يوقف على مفهوم الحــيز الجغرافي وحده
والفضاء ،فأبدوا ميلهم  إلى استخدام عنصر المكاـن في الرواية ؛ ل كونه يشمل المكان بعينه الذي تجري فيه 

يكون المكاـن داخله جزءاً منه  . 4أحداث الــرواية ، بي نما مصطلح الفضاء يشير إلى المسرح الروائي بأكمله ، و

نفصلا عنه، بل لا يمكن أن تكون هناك ولأّن الانسان جزء من هذا الفضاء، لا يمكن أن يعيش م
أّن الانسان »حياة من دون فضاء، ولعل هذا ما حدا بحسن نجمي إلى استعارة تعبير غابرييل مارسيل القائل: 

 .5»غير منفصل عن فضائه بل انه هذا الفضاء ذاته 

ية واللفظية المؤسسة للدلالة إجرائيّاأمّا  على خصوصية الحياة عند  فالفضاء الصوفي هو كّل العناصر المعنو
المتصوفة سواء تصوراتهم للحياة العامة، أو فيما يتصل بعلاقة المريد بشيخه، ويدخل ضمن هذا التحديد كل 

 ممارسات التصوف جماعية كانت أو فردية.  

 ماهية التصوّف والصوفية: -2
يف اللغوي: 2-1  التعر

بن مّر بن طابخة بن إلياس بن مضر أّن جاء في لسان العرب أّن )صوفة أبو حيّ بن مضر وهو الغوث 
يخدمون ال كعبة في الجاهليّة، ويجيزون الحاّج أي يفيضون بهم، ابن سيدة وصوفة حيّ من تميم وكانوا يجيزون 

                                                           

ية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، بيروت، ط   32، ص،2000، 1أنظر: حسن نجمي، شعر 1  
  102، 101،  ص1992أنظر: لمحمد العبد آل خليفة، دراسة سيمائية تفكيكية لقصيدة ابن ليلاي، ديوان المط بوعات، الجزائر،  2
ية، والـــكلمات وا 3 لمعاني، وأّن وإن كنّا لا نسلّم بما ذهب إليه الباحث بأّن الفضاء سكون، وجمود، وصمت، وإنّما هو فضاء مملوء بالصــــور البصر

  مكونات هذا الفضاء يشّكل لغة مسرحية ذات دلالات، وإشارات، ومعاـن متعددة
62م، ص 1991، 1أنظر: حميد الحميداني، بنية النص السردي، المركز الثـــــــــــقافي العربي، بيروت، ط  4  

ية الفضاء السردي، مرجع سابق، ص، 40حسن نجمي، شعر 5  
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الحاج في الجاهلية من منى فيكون اول من يدفع. يقال في الحج: أجيزي صوفة فاذا اجازت قيل: أجيزي 
 .1لهم في الإجازة وهي الإفاضة"ِخندُِف فإذا أجازت أذن للناس ك

يقول القشيري)ت ه( في رسالته :" أنه كاللقب فأمّا من قال :أنّه من الصوف ولهذا يقال 465و
:تصوف إذا لبس الصوف كما يقال :تقمص إذا لبس القميص، فذلك وجه ،ول كن القوم لم يختصوا بلبس 

ذا الإشكال ،واكتفى بجعله لقبا ،لأن ويتضح من قوله هذا أّن القشيري فّضل التحفظ حول ه2الصوف "
اللقب غير محصور الدلالة دون أن يلزم نفسه بخطأ تاريخي أو معتقدي، وأورد أبو بكر الكلاباذي في كتابه 
يفات تدور مجملها حول صفاء النفس ،حيث يقول:" قالت  "التعرف لمذهب أهل التصوف "جملة من التعر

ّ ه معاملته طائفة إنّما سمّيت الصوفية صوفية لصفا ء أسرارها ونقاء آثارها ، وقال بعضهم الصوفي من صفت لل
ّ ه عز  ّ ه عز وجّل كرامته ،وقال قوم: إنّما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الل فصفت له من الل

م( في 597-ه510،و ذكر ابن الجوزي)3وجل بارتفاع همتهم إليه وإقبالهم عليه ،ووقوفهم بسرائرهم بين يديه  "
بليس " قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ ،قال سألت وليد بن القاسم :إلى  أي شيء  كتابه تلبيس إ
ّ ه عز وجل ،وقطنوا ال كعبة، فمن  ينسب الصوفيّ ؟ فقال : قوم في الجاهلية يقال لهم )صوفة( انقطوا إلى الل

ة والفيروز أبادي في القاموس المحيط ،وقد وافقه في هذا الزمخشري في أساس البلاغ4تشبه بهم فهم الصوفية"
والدكتور زكي مبارك حيث قال :" ليس يمنع أن يكون التصوف عرف في الجاهلية باسمه ورسمه، ثم كانت له 

،غير أن المتقدمين كالبيروني 5رجعة في الإسلام كذلك مصير كثير من الآراء الأدبية والدينية والاجتماعية "
لصوفية إلى سوفيا اليونانية ومعناها الحكمة حيث قال : " التصوف ه( نسبوا ا440كالبيروني أبو الرحيان )ت

 7ومعناها إله " Théo ومعناها "الحكمة" و héosophiet6, Sophieمعرب  من مركب من وهو لفظ  يوناني 

"7 

                                                           

7/479ب مادة "صوف" ابن منظور لسان العر  1  
ية، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  2 ، 1998، 1القشيري، أبو القاسم عبد ال كريم بن هوازن، الرسالة القشير

  312ص
ية للتراث، القاهرة أبو بكر الكلاباذي، أبو بكر محمد بن إسحاق، التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق وتقديم محمود امين النوا 3 وي، المكتبة الازهر
  21، ص1992،
ية، صيدا، بيروت ، 4  157-156، ص2007ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، تلبيس ابليس، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصر
ّ ه أبو 52زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص  5 القاسم محمد بن عمر، أساس البلاغة، تحقيق: عبد  وانظر: الزمخشري، جار الل

  3/186والفيروز ابادي، القاموس المحيط، مادة )ص وف( 262الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ت(، مادة )ص وف( ص 
يلي،مبارك بن محمد الم 341، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 2تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج  6  

33ظهير احسان، إلهي، التصوف المنشأ والمصادر، مرجع سابق، ص،  7  
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وقد أكد جرجي زيدان هذا الرأي حيث يرى بأّن الصوفية هم الذين تميزوا بالحكمة، وربما يرجع ذلك 
عندنا إّنها مشتقة من لفظة يونانية الأصل وهي سوفيا ومعناها الحكمة »ل اليوناني حيث يقول: حسبه إلى الأص

 .1فيكون لفظ الصوفية لقب قد لقبوا به نسبة إلى الحكمة"

في إشارة منهم إلى قوم كانوا يفضلون لبس الصوف لمناسبته  2هناك من نسب لفظ الصوفية إلى الصوف
وا يعيشونها "كما كان أهل الصفة يلبسونه مثل صهيب وعمار وخباب وغيرهم حياة الزهد والتقشف التي كان

،وقد أورد هنري كوربان في قوله هذا :" كلمة الصوفي عربية مشتقة بحسب الاشتقاق 3من فقراء المسلمين
.فيقال تصوف إذا لبس الصوف "ولعله أرجح الأقوال وأقربها إلى العقل : 4المتعارف عليه عموما من الصوف"

 5مذهب القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف وأن المتصوف مأخوذ منه أيضا "

 مفهوم الفقيرات )الفقر(: -3

رغم أّن المعاجم والقواميس ترجع كلمة الفقر كمعنى يقابل الغنى على وجه التضاد، ل كن ابن قيم يأخذ الفقر 
ّ ه، ولا يأخذ معنى الفقر بالمعنى المادي  عنده معنى الغنى "إذ معنى الفقر عنده هو فقره في نفسه وافتقاره إلى الل

الذي رأيناه عند الصوفية، لأنه يدخل عنده في مسمّى الزهد. فالفقر بهذا المعنى يكون اختياري لا اضطراري 
"6. 

ْحصِرُوا   َّّذِيَن أُّ ّ ه تعالى الفقراء وذكرهم في كتابه فقال :" لِلْفُقَرَاءِ ال يف، وقد وصف الل والفقر مقام شر
 ِ ِف تَعْرِفُهُم ف عَّفُّ َّّ َاهُِل َأْغنِيَاءَ مَِن الت بًا فِي اْلَأْرِض َيحْسَبُهُمُ اْلج هِ لَا يَْستَطِيعُونَ ضَرْ َّّ بِِسيمَاهُْم لَا يَْسَألُونَ ي َسبِيِل الل

هَ بِهِ عَلِيمٌ" َّّ َافًا  وَمَا تُنفِقُوا مِْن خَيْرٍ فَِإّنَّ الل اَس ِإْلح َّّ ّ ه عليه ، وقد كان الفقراء والمه7الن اجرون في زمن النبي صلى الل
عليه وسلم هم هؤلاء الذين كانوا يقيمون في مسجده لأداء العبودية ،وصحبة النبي عليه السلام وأعرضوا عن 
ّ ه عليه  ّ ه في رزقهم ،وتوكلوا عليه حتى أمر الرسول صلى الل الاشغال كلية وقالوا بترك المعارضة واعتمدوا على الل

                                                           

341، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص2مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر القديم والحديث، ج  1  
210، ص2008أنظر: الراسي، جورج، الدين والدولة في الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائر،  2  
  22لاباذي، التعرف لمذهب اهل التصوف، مرجع سابق، صالك 3

يع، بيروت، لبنان، ط 282، ص1998، 2هنري، كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، تر: نصير مروة، وحسن قبيس، عويدات للنشر والتوز 4  
  5 62ماسينيون ومصطفى عبد الرازق، التصوف، مرجع سابق ص  
ية من التصوف، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العقيدة، جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة الورعادي الهادي، موقف ابن قيم   6 الجوز
  79، ص2004/2005،
  273سورة البقرة، الآية:  7



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

248 

ِيدُونَ وَْجهَهُ ۖ مَا 1وسلم بصحبتهم والقيام بحقهم هُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِّيِ يُر َّبَّ َّّذِيَن يَْدعُونَ ر ، قال تعالى : " وَلَا تَْطرُدِ ال
الِمِينَ "  2عَلَيَْك مِْن ِحسَابِهِم مِّن شَْيءٍ وَمَا مِْن ِحسَابَِك عَلَْيهِم مِّن شَْيءٍ فَتَْطرُدَهُْم فَتَكُونَ مَِن الّظَّ

ري شعار الأولياء وحلية الأصفياء، واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء، والفقر عند القشي
ّ ه عز وجل من عباده، ومواضع أسراره بين خلقه ،بهم يرون الحق، و الخلق وببركاتهم يبسط  وهم صفوة الل

براهيم بن أحمد الخواص : "رداء الشرف ولباس المرسلين ،وجلباب ال 3الرزق صالحين ،وتاج والفقر عند إ
المتقين ،وزينة المؤمنين ،وغنيمة العارفين، ومنبه المريدين، وحصن المطيعين وسجن المذنبين، ومكفر للسيئات 
،ومعّظم  للحسنات ورافع للدرجات ،ومبلغ إلى الغايات ورضا الجبّار، وكرامة لأهل ولايته  من الأبرار والفقر 

 .4هو شعار الصالحين ودأب المتقين "

ا المنطلق يمكن القول أّن الفقر هو مقام من مقامات الصوفية، وقد سمي الصوفية فقراء لتخليهم عن ومن هذ
ّ ه  ولمّا كان جنس الزهد في الفقر أغلب، صار الفقر في اصطلاح »الأملاك وحقيقة لا يستغني العبد إلّا بالل

يق الزهد، وهو من جنس التصوف "  5كثير من الناس عبارة عن طر

فة إلى ترجيح مصطلح الصوفي على الفقير كأبي حفص السهروردي ونحوه، وذهب آخرون وقد ذهب طائ
يعد الفقر من 6إلى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين، وربما يختص هؤلاء بالزوايا، وأكثر الناس رجحوا الفقر ، و

فقراء فهم أمّا ال»من المراحل المهمة للسير والسلوك، وأول خطوة في التصوف. يقول عبد الرحمن الحاجي: 
تلك الفئة التي تكون قد حرمت نفسها من كل متاع الدنيا واسبابها وتركت كل ذلك بغية الوصول الى الفضل 

ّ ه ،لأّنهما حالان لا يتم أحدهما إلا 7والرضوان الإلهي " ّ الغنى بالل ّ ه صح ّ الافتقار إلى الل ،وقال الكناني :إذا صح
.وعليه الفقراء هم الذين 8العدم والبذل والايثار عند الوجود بالآخر وقال النوري :نعت الفقير السكون عند 

ّ ه .  يفتقرون إلى كل شيء من حيث أّن ذلك الشيء هو مسمى الل

                                                           
ية، مصر، د ط، ال 1   215، ص1974هجويري، كشف المحجوب، مكتبة الإسكندر
  52سورة الأنعام، الآية :  2
ية، مرجع س 3   232ابق، صالرسالة القشير

74الطوسي، اللمع، مرجع سابق، ص  4  
38غازي محمد جميل، الصوفية والفقراء، شيخ الإسلام ابن تيمية، دار المدني، القاهرة، ص  5  
  6 38انظر: غازي محمد جميل، الصوفية والفقراء، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 
319الزوبي ممدوح، معجم الصوفية، مرجع سابق، ص  7  
718يق العجم، معجم التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص أنظر: رف  8  
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هُ هُوَ الْغَنِيُّّ  إذن هذا الاسم للعبد مجاز وللحق تعالى حقيقة لقوله تعالى:" َّّ هِ وَالل َّّ اُس َأنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ِإلَى الل َّّ هَا الن يَا َأّيُّ
َمِيدُ "الْ   1ح

 رابعا: حدود الدراسة:

 المجال البشري: النساء الصوفيات بمدينة وهران

ية بمدينة وهران ية والتيجانية والهبر ية العلو  المجال الجغرافي: الزاو

 .2017جانفي 10المجال الزمني: منذ 

 أهداف البحث. : اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملائمتهمنهجية البحث -1

 أداة الدراسة: -2
 المقابلة:  2-1

تعتبر المقابلة أداة البحث الأساسية والرئيسة، حيث تستخدم لدراسة سلوك فرد أو مجموعة من الأفراد قصد 
الحصول على استجابة لموقف معين، أو لأسئلة معينة وملاحظة النتائج المحسوسة للتفاعل الجماعي أو الاجتماعي 

بلة بالاتصال المباشر مع عينة البحث ممّا يتيح للباحث استخراج معلومات غنية تخدم موضوع وتتميز المقا
الدراسة، كما أّنها تتميز بالمرونة، وبأّنها تيسّر لدرجة أكبر ملاحظة المبحوث، والتعمق في فهم الموقف الكلي 

 .الذي يستجيب فيه للمقابلة

و الملاحظة بالم شاركة، فلا يمكن انكار " أّنها أداة لجمع سواء كانت الملاحظة البسيطة أ :الملاحظة 2-2
لذلك من الصعب جدا أن نتصور دراسة جادة  ،2المعطيات، يتم بناؤها من أجل ملاحظة وسط معطى

، ولقد قمنا بمقابلة الفقيرات داخل الزوايا الثلاث ومراقبتهّن للسلوك الإنساني لا تلعب الملاحظة دورا هامّا فيها
 وتسجيل كل الملاحظات المتعلقة بممارستهّن للتصوف.عن كثب، 

 صورة المرأة في المتخيل الصوفي: -3

لقد ثبت لكل من نبش تاريخ الفكر الصوفي أّن التصوف بشكل عام قد تعامل مع المرأة تعاملا إيجابيا وأعلى 
ية الفقهية وال أخلاقية الخاصة بولوج من شأنها في جميع النواحي التي تمس جوهرها البشري وظل وفيّا للرؤ

                                                           

15سورة فاطر، الآية :  1  
 156، ص2006انجرس موريس. منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية. دار القصبة،دت،  2
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ية في أي شأن  المرأة فضاء التصوف، فهي إنسان سوّي كالرجل، فالتصوف الحقيقي لا يستعمل اللغة الذكور
يمس المرأة، بل إن الفضاء الصوفي فتح مصراعيه لها كمريدة وسال كة وعارفة فصورة الرجال والنساء يشتركان 

 ر ابن عربي. في جميع المراتب حتى في القطبية على حّد تعبي

وقد يرفض الصوفية اعتبار الجنس ميزان التفاضل بين الذكر والأنثى ، لأّن التقوى والعمل الصالح  هي 
ا خَلَْقنَاكُْم مِْن  َّّ اُس ِإن َّّ هَا الن الميزان الذي يتفاضل بحسبه الإنسان ذكراً كان أو أنثى متمثلاً بقوله تعالى :" يَا َأّيُّ

 َ نْثَى وََجعَلْن ٌ َخبِيرٌ"ذَكَرٍ وَأُّ هَ عَلِيم َّّ هِ َأتْقَاكُْم ِإّنَّ الل َّّ بًا وَقَبَائَِل لِتَعَارَفُوا ِإّنَّ َأكْرَمَكُْم عِنْدَ الل ولم يدخر ابن   1اكُْم ُشعُو
.م(جهدا في تبيان مكانة المرأة وقيمتها الروحيّة في الفضاء الصوفي حيث خرج في 124-ه 638عربي )المتوفى 

ره الفلسفية التي تُعلى من قيمة المرأة ، وتنبه الرجل إلى مدى أهميتها في حياته حيث استنتاجاته الخاصة ،وأفكا
يقول في كتابه :"وليس في العالم مخلوق أعظم قوة من المرأة لسرّ لا يعلمه إلاّ من عرف لما وجد العالم وبأّي 

مطلوب ،والمطلوب له عزة حركة أوجده الحق تعالى ، فإنّه نتيجة والناكح طالب والطالب مفتقر والمنكوح 
.وقد تبين لنزاهة براضة كيف كسر ابن عربي كل الفروقات  بين الذكر 2والافتقار إليه  شهوة والشهوة غالبة  "

والأنثى، وجعلهما مكملين لبعضهما البعض، وأن الفارق الجنسي بينهم هو فاعل طبيعي عرضي بالنسبة للإنسان 
 3"على أنّه فعل من أفعال العبادة وأشرف حالات العبادة " -فعل الجنسيأي ال–،ولا يمكن إلاّ أن ينظر إليه 

فإذا كانت القوة عند الرجل تقاس بقوة عضلاته المفتولة وقوة ساعديه، فإن ابن عربي يرى أّن المرأة لديها 
وائح التكوين، قوة خالصة غير معلن عنها، لما تحمله من أسرار الغيب "حيث تتمتع المرأة بقوة فذة نظرا لحملها لر

ية والروحيّة، ول كون حضورها يفتق الاختلاف والمعرفة بالذات والآخر،  ولأنها أصل لحفظ الحياة البشر
فالمرأة توقظ في الرجل الانجذاب إليها وتثير فيه الرغبة والحّب، يعرف باطنه في حنينه وافتقاره إليها، وهو 

. يقتضي تحقيق 4امها، وفي ذلك قوتها التي لا تقارع "يخال نفسه القوي الشديد، ويدفع عشقها للانحناء أم
المريد للشهود ابتعاده المؤقت عن أنوثة تتجسد في النساء وذلك إلى أن تفيض أنوثته الباطنية، فيرجع هو ذاته 
ية والحمل والوضع ممّا يسمح للمريد يا يقطع محطات لا يسبر أغوارها إلا النساء، كقبول الحركة الذكور  كائنا أنثو

ية فيصير محلا قابلا للوارد الإلهي "  .5بمشاركة العالم السفلي انفعاله، وهو يتلقى آثار الأسماء العلو

                                                           

13سورة الحجرات، الآية :  1  
222براضة، نزهة، الانوثة في فكر ابن عربي، مرجع سابق، ص  2  
يقيا الشرق، الدار البيضاء، ط-الانصات–ق، أبعاد التجربة الصوفية )الحب منصف، عبد الح 3   150، ص2007، 1الحكاية(، أفر

224، 223براضة، نزهة، الانوثة في فكر ابن عربي، مرجع سابق، ص  4  
128المرجع نفسه، ص  5  



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

251 

ومن هنا نستنج أن حقيقة السلوك الصوفي هي حقيقة شمولية تشمل جميع الأفراد  دون نظر إلى جنس أو 
يق الذي به يتحقق ال يصبح التأنيث هو الطر ترقي والسمو الروحي إلى المطلق لون أو عرق أو زمان أو مكان و

هذا الاصطلاح الأنثوي للروح يأتي  فالروح الأنثى هي أحد المعاني العرفانية للعشق الإلهي، السرمدي ،
ياً لمصطلح صوفي آخر نجده يتكرر كثيرا ، ليس فقط عند جمهور الصوفية إنما لدى عامة الناس في وهران  مواز

ّ ه فلا تجد أمامك إلا سبيل المماثلة  "،  فهذه العبارة تقصي أي تمييز،وفي الجزائر ككّل، و هو "رجال الل
ّ ه،  ّ ه الذكر أو الأنثى ،إنّما  المقصود هو ذات عارفة بالل لتحقيق هذا الوعي الصوفي ، وليس المقصود برجال الل

مرأة في سعت إلى التحررّ من عبودية الجسد إلى الارتقاء الروحي في جلد وصبر متحملاً آلام العشق ،حتى ال
 رحلتها الروحية هذه لا تسمى امرأة بل رجل من" رجال الدين" ،وفي  الفضاء الصوفي الروحاني يسقط النوع.

لم يكن موقف التصوف رافضا لتواجد المرأة في فضائه، بل رّحب بها وفسح لها المجال لممارسة أنشطتها 
ية ،وال تي رسمت الصورة المثالية للمرأة كعابدة وصالحة ،ولعل أكبر مثال على ذاك الناسكة العظيمة رابعة العدو

ية وريحانة الوالهة،  والسيدة نفيسة  وزاهدة ،ولم تكن رابعة هي المرأة الوحيدة ، حيث نجد أيضا مريم البصر
ّ ه عليه وسلم وقبرها موجود بالقاهرة، ورابعة الشامية زوجة أحمد بن أبي 864) ية النبي صلى الل ( وهي من ذر

ية ... كما فسح التصوف للمرأة  ممارسة  بعض النشاطات ،كحضور جلسات الحواري ،وفاط مة النيسابور
المواعظ الصوفية ،"فقد ماتت ابنة المتصوف أبي بكر الكتاني في إحدى الجلسات التي كان يتحدث فيها النوري 

أن التراث الصوفي ، ولا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا 1عن الحب كما مات معها ثلاث رجال  -المتصوف الواله–
ّ ه( ممن قضين حياتهن  في  يحمل بين ثناياه  أخبار ومناقب عن باكورات الزاهدات يطلق عليهن )عاشقات الل

ية فقط .  العبادة والزهد هناك ،ومن تمّة تدوين سيرهن ومنهن مجهولات بقين حبيسات الرواية الشفو

بين رجل وامرأة، فالقرآن نفسه لم يفعل وهو  إّن التصوف المعاصر كما حدثنا شيوخ إحدى الزوايا لا يفرق
يعة الإسلامية ساوت في ال كثير  مرارا يتحدث عن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات وغيره، كما أن الشر
ية المرأة ، ولا يكبّلها  فهو يعطيها حقها في  من المواضع بين الذكر والأنثى، ومن هنا فالتصوف يدعو إلى حر

ّ ه ك يفما تشاء، لأنها تمثل أساس المجتمع من خلال مسؤوليتها عن تنشئة الجيل الجديد الذي يمثل عبادة الل
دعامة المستقبل المعاصر ،وهذا يعني أن كفة المرأة في ميزان التصوف تعادل كفة الرجل إن لم تتفوق عليه في 

الصلاة والصيام أكثر من بعض الحالات "إذ يمكن  للمرء أن يلاحظ أّن المرأة في يومنا هذا تحافظ على 
  .2الرجل العادي"

                                                           

492أنظر: انا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، مرجع سابق، ص 1  
497المرجع نفسه، ص 2  
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والجدير بالذكر أن الصوفية تعنى بالمرأة وهذا متجسد ميدانيا ،حيث لاحظنا أن عددا من الطرق الصوفية  
والزوايا كانت النساء من بين أعضائها، كأخوات مبتدئات أو كمقدمات ،أذكر على سبيل المثال لا الحصر 

يّة التي نقوم ية الهبر يارة المتكررة لها ،أّنها تفتح المجال للمرأة  الزاو يق الز بدراستنا الميدانية فيها، اتضح لنا عن طر
ية  يقة، فضلا عن كون السيدة )لالة فطيمة( وهي أخت شيخ الزاو كمريدة وكمتصوفة وسابلة وكمحبة للطر

ية، يقة الهبر ية )الهبري سيد على ( وهي مكلفة بتعليم الفقيرات تعاليم الطر كما أنها تشارك في كل  الهبر
يف وغيرها من المناسبات الدينية التي  ية كإحياء ليلة القدر والمولد النبوي الشر الاحتفالات التي تقوم بها الزاو
ية التيجانية حيث تقوم السيدة  )لالة بدرة  ية على إحياءها كلما حان أوانها، زد على ذلك الزاو تحرص الزاو

ية التيجانية ، القلعي( بمساعدة أخويها )دادي  القلعي و بلقاسم القلعي( وهما القائمان الحاليان على شؤون الزاو
ية التي تغدق بوافر من المساواة والعدالة بين الرجل  يقة العلو وهي الأخرى تتكفل بالفقيرات ،ولا ننس الطر

ح )لالة مريم ( منزلها  والمرأة، فقد لاحظنا اهتمامها ال كبير  بالمرأة  وعنايتها بها كمريدة صوفية ، حيث تفت
يق تكريس الّصحة  الكائن ببلدية السانيا  للفقيرات لتعليمهن وارشادهن ووقايتهن من السلوك الانحرافي عن طر

 الايمانية لديهّن.

ية: المثل الأعلى في الخلاص والتحرر لدى الفقيرات  -4  رابعة العدو
ية:  أ/ نبذة عن حياة رابعة العدو

ية شهيدة العشق الإلهي أشهر لا غرو من القول أن ا     لكلام في العشق  لا يحلو  ،إلاّ بذكر رابعة العدو
ّ ه تعالى، المرأة التي صبغت الفكر الصوفي بعبق حبّها الإلهي ،حتى أضحت حكاية  النساء الزاهدات العارفات بالل

ول للهجرة وفي شطر تتناقلها الأجيال الإسلامية، جيل بعد جيل ،فبينما كانت الحياة الصوفية في القرن الأ
ه(،الذي كان قوامه الخوف من عذاب النار والرغبة 110-21من القرن الثاني  تتمثل  بزهد الحسن البصري)

في نعيم الجنة، ظهرت في أفق الحياة الصوفية عابدة زاهدة زادت على الحياة الدينية روحا جديدة  شمل 
ّ ه عز وعلازهدها الدنيا والجنة، وطغى عشقها على خوفها من النار ،وهي التي يقول  ، فلا تبغي  إلا  وجه الل

عنها الأستاذ ماسينيون:" إّنها تركت في الإسلام عطر من القداسة ،لن يتبخر وأّنها استعملت دون تردد 
،وإن صحّ هذا فمن الضروري جّدا 1مفردات الحب في العشق الإلهي، معتمدة على ما جاء في القرآن ال كريم" 

ية بالفضل في إدخال هذا المفهوم إلى الفكر الصوفي ، وبالفضل في شيوع هذه الكلمة أن نعترف لرابعة  العدو
فيما بعد، في حين تردد المتصوفين الأوائل في استعمالها هذه الكلمة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: مالك 

ابعة أمثال معروف ه( ومن ثمة استعملها الصوفية صراحة بعد ر177ه(،وعبد الواحد بن زيد)131دينار)

                                                           
1 Massignon, Louis, Essai Sur Les Origines Du Lexique Technique de la Mystique Musulmane, Paris, 1922, p.193-194  
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ه(، ويحي بن 245ه( ،وذو النون المصري)243ه(،والمحاسبي )297ه(، والجنيد )201ال كرخي)
ه( وآخرون. "ومازالت لفظة الحب مختفية من معجم الاصطلاحات الصوفية 309ه(، والحلاج )258معاذ)

جديد، وأضافت إلى المعجم حتى كانت رابعة، وكانت أقوالها المنظومة والمنثورة، ففتحت بها هذا الفتح ال
الصوفي لفظة لا غيرها من الألفاظ التي تستعمل دون أن يكون استعمالها أثر في توجيه العواطف والأفكار، 
ول كنها لفظة غيّرت وجه الحياة الصوفية ووجهتها وجهة جديدة، ودفعتها إلى تحقيق غاية سامية جديدة لا صلة 

 .1في الثواب"بينما وبين الخوف من العقاب أو الأمل 

 المولد والنشأة: 4-1

ية وذلك      لم يكن عبد الرحمن بدوي هو الوحيد الذي أقر بوجود غموض اكتنف اسم وحياة رابعة العدو
م( ،أو 1190ه/586، غير ما ورد في بعض ال كتب كتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار)ت2لقلّة الوثائق

م( حيث يعد هذان الأخيران أول من كتب عن رابعة 869ه/256كتاب الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ)
ية وكان ذلك في النصف الأول من القرن الثالث هجري ، وقد ورد فيهما أن اسمها كان رابعة القيسية   3العدو

يين وغيرها من المصادر المتأخرة  فقد ورد  ،غير أّن المصادر الصوفية المدونة في القرنين الرابع والخامس هجر
ية مولاة آل عتيك أنها  ية البصر ،وأضيف) بنت إسماعيل ( ،تدين بالولاء لآل عتبك ابن قيس  4رابعة العدو

يلا ،وقد نشأت بين أبوين فقيرين صالحين بالبصرة وجاءت 5من بني عدوة  ،وولدت بالبصرة وعاشت زمنًا طو
البلاد فتفرقت أخواتها  بعد ثلاث بنات فسماها "رابعة" ،وبعد وفاة والدها وهي في صباها ،حدث قحط في

الثلاث ،وتحصل عليها ظالم ،ابتاعها بست دراهم. وفي ذات مرةً أخذ يرافقها أحد الرجال محضرا لها الشرّ، 
يق الحب  يقها إلى دمشق أخذت تناجي رّبها، وكانت غايتها هي الخلاص عن طر فهربت إلى الشام وفي طر

باني  6ة.والانعكاس على باطنها، ل كي تنول الحضرة الر

 

                                                           

143، د ت، ص،2حلمي محمد مصطفى، ابن الفارض والحب الإلهي، دار المعارف، مصر، ط   1  
ية، مصر، ط انظر بدوي عبد الرحمن، شهيدة العشق الإل  7،ص 2هي، مكتبة النهضة المصر 2  
  3 78، ص1و كتاب الحيوان ،ج85،ص 2للمزيد من الاطلاع أنظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج  

4 27، وأبو عبد الرحمن السلمي، ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، ص48، ص2انظر أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان، ج    
ية، مصر، ط أنظر: بدوي عبد   12،ص 2الرحمن، شهيدة العشق الإلهي، مكتبة النهضة المصر 5  

ية لأّن ما بين أيدينا من مصا 6 در لابد من الإشارة إلى مسالة نحسب أنها عين الحقيقة هي أنه لا يمكننا أن نجزم شيئا عن حياة رابعة العدو
رجل جامح الخيال لا يطمئن إلى »الأولياء، والعطار كما قال عبد الرحمن بدوي: ومراجع أغلبها غرفوا مما رواه فريد الدين عطار في كتابه تذكرة 

 ( 16أقواله")أنظر: بدوي عبد الرحمن، شهيدة العشق الإلهي، مرجع سابق، ص
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 مسارها الصوفي:  4-2

ية قبل تصوفها لم تكن معروفة لدى الباحثين والدارسين، ل كّن الأغلب  مما لا شك فيه أّن حياة رابعة العدو
 أّنها لم تولد صوفية، ولم يهتم المؤرخون إلّا بالجانب الصوفي من حياتها.

ّ ه، ل كّن حياة البؤس والشقاء التي كانت تعيشها رابعة في تلك الفترة وا يمانها بالل لتي كان عزاؤها الوحيد هو إ
فالنفس النبيلة التي تعاني الغبن والقهر والظلم سرعان ما تبحث لنفسها على الخلاص من خلال انصرافها عن 
ّ ه تعالى "النفس النبيلة إن أرغمتها الحياة الخارجية بقهرها المادي على  الواقع المادي، بعبوديته والاتجاه إلى الل

ير الباطن ،لابدّ أن يتم في عالم آخر غير العالم العبودية،  انطوت على نفسها كيما تحررها في الباطن، وهذا التحر
،من هنا  1المادي الواقعي الذي لا تجد فيه غير الاستعباد ،ومن هنا تنصرف إلى طلب المل كوت الأعلى"

يفتح له2تتدخل الإرادة الإلهية ،فتتحرر رابعة من الاسترقاق  والفقر يّة الروحانية ،بعدما ، و ا باب من الحر
كانت تجسد صورة المغلوب على أمره ،والفقير المغبون. إنها تماما تلك الصورة النمطية التي طبعت الحقل الديني 

ّ ه عليه وسلم كان »ورأيناها في الجيل الأول للمسيحية، ورأيناها عند الرعيل الأول في الإسلام  فالنبي صلى الل
في مكة، وتعرض للأذى في بداياته، ولم ينج من بطش كفار مكة، ومحاولتهم تصفيته، إلا يتيما ودون حماية 

بالهجرة عن وطنه، وبلال الذي كان عبدا، وغيره من المستضعفين الذين تعرضوا في تجربتهم الإيمانية لبأس 
 .3أسيادهم، وصمدوا رغم المحنة التي مّروا بها "

مو الروحي ،قد يتبّدى لبعض النفوس ،وقد لا يتحقق وذلك ،حسب ما إّن هذه الرحلة الروحانية ،وهذا الس
تقدمه الأنفس في سبيل ذلك ،فالذات العارفة إذا بلغت من النبل مبلغ ال كمال انصرفت معرضة عن العالم 
بمحسوساته الزائفة الزائلة ،واستعانت بمكنونات النفس ،حتى استحال العالم بذلك وكأنه عالم حقيقي وما خلاه 

يق إلى السمو الروحي يختلف من نفس إلى أخرى حسب مزاجهم ب اطل ،وحسب عبد الرحمن بدوي فالطر
يق  إلى هذا يتفاوت بين النفوس النبيلة بعضها بعضا وفقا لمزاجها الروحي الخاص  الصوفي، إذ يقول: "والطر

يق السلطة،  والقهر، يسل كون إلى الألوهية ،فالذين كانوا يريدون أن يظفروا بالدنيا بالوجود  في العالم عن طر
يق الحّب والتأثير  يق القهر( بأنواع التعذيب والزهادة القاسية ،والذين كانوا يبتغون الظفر عن طر أيضا )طر

                                                           

12بدوي، عبد الرحمن، شهيدة العشق الإلهي، مرجع سابق، ص  1  
عت في العبودية وكيف تحررت من الرق وماهي الظروف التي دفعتها الى حياة من الصعب جدا معرفة كيف عاشت رابعة حياتها الأولى وكيف وق   2

هذه  الزهد؟ ...أسئلة كثيرة قد نجد الإجابة عنها في كتاب فريد الدين العطار ل كن السؤال الذي بقي معلقا لدى عبد الرحمن بدوي هو كيف وصلت
 الأخبار إلى العطار وهي لم تدون سابقا؟

يك، بركة ا  101لنساء، مرجع سابق، صرحال بوبر 3  
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يق الحب( " ورابعة اختارت أن تحب  1الشخصي بالجاذبية التي هي للشخصية الممتازة ،يتخذون إلى الرب)طر
ّ ه لأنه يستحق هذا الحب  بها الأمر إلى إفراغ نفسها من أي نوع من أنواع الحب الذي يمكن أن ، بل وصل الل

ّ ه فيكشف لها الحجاب  ية ، مطلبها الوحيد هو أن تعرف الل تكون أحد أهدافه مصلحة أنيّة ، أو لتحقيق رغبة دنيو
ً  ،حتى تراه  ّ ه شيئا ، وأّن حبّها له وكانت رابعة شديدة الحرص على أن تثبت لنفسها ولمستمعيها أّنها لا تريد من الل

ّ ه وفي هذا تقول:  ليس مرتبطا بمصلحة تسعى لتحقيقها حتى مع الل

 أحبك حبين حب الهوى           وحبّاً لأنّك أهل لذاكا

 فأمّا الذي هو حب الهوى             فشغلي بذكرك عمّن سواكا  

 وأمّا الذي أنت أهل له             فكشفك للحجب حتى أراكا

 2ا ولا ذاك لي        ول كن لك الحمد في ذا وذاكافلا الحمد في ذ

ّ ه ،  يق إلى الل ّ ه ليس عليه أن يعلن ذلك ،بل إّن كّل ما هو مطلوب منهم هو السير على الطر إّن من يحّب الل
ية وغيرها لم يلق القبول من معظم  يق لم تكن سهلة في الحياة الدنيا ، فإّن ما قالته رابعة العدو ول كن هذه الطر

كما أن السلطة الحاكمة لم تكن تنظر إلى هذه الفئة من الناس نظرة طمأنينة ، وماجرى للحلاّج من  الناس ،
.إّن كل ما حدث مع رابعة من ضعف وفقر 3تعذيب وانتقام وقتل بصورة لم يعهدها المسلمون دليل على ذلك

قيم إيجابية  في تأسيس الألآم التي تكبدتها رابعة منذ نعومة أظفارها تدخلت ك وعزلة وظلم وغيرها من
القداسة التي أحاطت بشخص رابعة في فترة مبكرة من حياتها، رشحتها للولاية "حيث تظهر علامات الولاية 
منذ الولادة وحتى قبلها، لتكرس بذلك الخصوصية والتفرد عن الأقران وتجعل المرشح للولاية كائنا غير 

ة باعتبارها أعلى مقام في مقام التصوف لا تتأتى إلا لمن ،و تؤكد الفقيرات لنا هذا الأمر، فالولاي4عادي"
ّ ه وعبادته، وجاهد النفس على الهوى، وطهّر القلب من كل مرض ،وتاب عن كل  وهب نفسه لحّب الل
يمان الشخص شيئا، فإن نبشنا في الروايات التي  معصية ،والتوبة تجوب ما قبلها من ذنوب، ولا تنقص  من إ

فسوف نرى كيف أّنها ذكرت أّن رابعة كانت   -سواء كانت صحيحة أم لا -ابعةنسجت  حول مسار حياة ر
ية تلهو وتغني وترقص في المخامر، وهي الصورة التي رّوج لها الفيلم المصري ، وقد نجد فيه شيئا ممّا ذكره  جار

                                                           

14بدوي، عبد الرحمن، شهيدة العشق الإلهي، مرجع سابق، ص،  1  
  2 266، ص 4الغزالي، إحياء علوم الدين، عالم ال كتب، دمشق، د. ت، ج 

يف الّشيبي، منشورات الجمل، بيروت،  18، ص 1997ديوان الحلاج، صنعه وأصلحه أبو طر 3  
يك، بركة النساء، مر   101جع سابق، صرحال بوبر 4  



 

 8102 أغفريل – الثالثالعدد   -سمامةة   اضحاار  لاأغووا مركز البحث يف العلوم الا –اجامتعية  دراسات جمةل

256 

، ويذكر 1حسن "العطار في كتابه عنها ،حيث  روى عنها قائلا :"أنها صارت مطربة ومغنية ثم تابت على يد ال
الأستاذ ماسينيون في كتابه أصول الاصطلاحات الصوفية : "وكانت في أّول أمرها تعزف بالمعازف ثم تابت 

،وهي روايات لم يقف عندها عبد الرحمن بدوي كثيرا  2،وقد خلفت مقطوعات تعبر عن حدة عشق مؤثرة "
ّ ه وهي صورة تكرر ت كثيرا في حياة الزهاد ،التي يتخذها الصوفية قدوة ،إنّما ركّز على صورة رابعة التائبة إلى الل

يقتدي بها كّل من أفرط في معصيته ورغب في التوبة ،حيث ذكر في كتابه :"فانطلقت رابعة تسعى لرزقها فلم 
تجد غير حرفة العزف على الناي والإطراب......ثم تابت من بعد ذلك وأصلحت وابتنت لنفسها خلوة 

  3انقطعت فيها للعبادة "

من هنا نجد الصوفية يجلّون مقام التوبة، لأن التصوف أوله ترك المخالفات والمنهيات والمعاصي، وهو المقصود 
ّ ه سبحانه وتعالى وهو حقيقة التوبة، لأنها تعني  الأول من التوبة، ثم أن غاية التصوف ونهايته الرجوع إلى الل

ية التيجانية أقوالا هذا الرجوع، فهي أول مرتبة وآخر مرتبة، وتذكر لنا إحد ّ ه بالزاو ى الفقيرات العارفات بالل
لأناس تابوا ووجدوا حلاوة خاصة بعد توبتهم، فوصفوا تلك المشاعر قائلين مثلا: )لا يصّح مقام التوبة لعبد 

 حتى ينسى ذنبه أو: لا يصح مقام التوبة لعبد حتى لا يذكر مكان ذنبه(.

أقوال هؤلاء السادة، فبعد أن تاب الشخص والذين لم يجدوا  وقد أخطأ بعض السال كين في الاستفادة من 
ما وجد هؤلاء من حلاوة بعد توبتهم، فيئسوا وقنطوا وقالوا: إنا لسنا تائبين ومثلنا لا يصلح للتوبة، والتوبة لها 

ّ ه أناسها ونحن لسنا منهم.... وهكذا حتى أعادهم الشيطان إلى دوامة المعاصي، أو إلى حجاب سوء الظن بال ل
تعالى. ويروي القشيري: قال رجل لرابعة: إني قد أكثرت من الذنوب والمعاصي، فلو تبت هل يتوب علي؟ 

فهي كانت لا تثق في قدرتها على الظفر بالتوبة لمجرد الاستغفار بل كان 4فقالت: لا بل لو تاب عليك لتبت " 
ّ ه.  لابد لها من رضا الل

ية والذي كان الحب فيه أقوى إّن إدخال البعد الروحي في علاقة العبد ب بّه كما رسمتها لنا الزاهدة رابعة العدو ر
ّ ه أي كره وهي التي ما  يمانها يرقى إلى أعلى مقامات الزهد والتصوف ،حتى أذاب حبها لل من الخوف ،جعل إ

إنه  -تركت لل كراهية منفذا إلى قلبها ،حتى فيمن من وجهة نظرنا يستحق ال كراهية والبغض مدى الحياة
ّ ه  -يطانالش ل كن حتى هذا الأخير ما كرهته يوما ، وقد روى لنا العطار شيئا من هذا :"إذ قيل لها :أتحبين الل

ّ ه لا أتفرغ  تعالى ؟ قالت :نعم ،قيل : أتبغضين الشيطان ؟ قالت :لا قيل :وكيف ذلك ؟قالت: لغلبة محبة الل
                                                           

97عطار، فريد الدين، تذكرة الاولياء مرجع سابق، ص،   1  
114مسينيون، مصطفى عبد الرازق، التصوف، مرجع سابق، ص  2  
16بدوي عبد الرحمن، شهيدة العشق الإلهي، مرجع سابق، ص  3  
ية، مرجع سابق، ص  408القشيري، الرسالة القشير 4  
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ا بهّن يختلف عن العالم الواقعي ،عالم  ، والصوفيات من هذا المنطق صنعن عالما خاص1لعداوة الشيطان ..."
ّ ه وحده لا يفهمه سوى الداخل إليهّن، وليس غيرهّن يفهم هذا البعد العميق في رحلة بحثهم  ينفتح على محبة الل
عن الخلاص الروحي وانعتاق من عبودية الماديات ،والارتقاء  إلى أعلى درجات السمو الروحي ،لدرجة 

جنون  تارة أخرى وفي ال كثير من الأحايين  أتهم العديد من المتصوفة بالزندقة إتهموهّن بالجذب تارة و بال
وال كفر ومنهم من أعدم نهاية  ...هكذا أصبحت النساء يتخذن من رابعة نموذجا لهن في عشقها الذي  حرّرها 

ل تسمية أّي ،وخلصها من الاسترقاق والعبوديّة ،حتى باتت كّل امرأة صالحة تسمى باسمها "وقد كانت ولاتزا
 .2امرأة صالحة بلقب رابعة الثانية من المتعارف عليه بين المسلمين "

 المرأة تساوي الرجل في ال كرامة الروحيّة:-5 

ية مع  يقة شبه متساو مما لاريب فيه أّن الإسلام عني بالمرأة، وأعلى من شأنها وحّسن حالها ،وعاملها بطر
يكن الضعف يوما  مؤشرا دالا على الانتقاص من قيمة المرأة في الرجل فكلاهما 'أبناء وبنات اللحظة" ولم 

شيء، فضعفها ذاك ليس بالأمر المذموم ،بل إنّه أمر محمود ومطلوب، كيف لها وهو ضعف القلب والعاطفة 
ّ ه عليه وسلم هذا الضعف، وحرص  ّ ه صلى الل ية عطفا ورحمة وتحنانا ،وقد قّدر رسول الل التي بهما تزدان البشر

يتهن من الأذى الجسدي والمعنوي، وحّض في أكثر من موضع على الرفق بالنساء حيث أوصى على حما
 أصحابه قائلا "استوصوا بالنساء خيرا" 

ولأنّه كان دائم الوصية بالنساء، فقد شملها في خطبة حجة الوداع ،وأفرد لها جزءا خاصا بها ،ولا أجد أجمل 
مَا النّسَاءُ َشقَائُق الرّجَال " من عبارة ُحبلى بحمولة بلاغيّة  زادتها قو َّّ ،في إشارة منه إلى 3ة وجمالا حيث قال :"إن

ّ ه والتقرب  أّن المرأة تماثل الرجل في القدر والمكان والحقوق والواجبات ، والمرأة كالرجل لها الحق في عبادة الل
ذلك أّنها تتوضأ كوضوء  إليه وقد سوّى الشرع بين المرأة والرجل في كثير من العبادات والمعاملات : فمن

الرجل ، وتغتسل كغسله ، وتصلي كصلاته ، وتصوم كصيامه، إلّا أن تكون في حال حيض أو نفاس ، 
يقبل ، وكذا لو تصدقت  -وتخالفه في يسير من الأحكام  –وتزكي كما أنّه يزكي ، وتحّج كحجه  ويجوز البيع منها و

كت يمينها ، وغير ذلك كثير،ولا أدّل على ذلك من قوله عّز جاز منها ، ويجوز لها أن تعتق من عبيدها ما مل 
ادِقِينَ وَال وجّل: ِتَاِت وَالَصّ ِينَ وَالْقَان ِت ِيَن ﴿ِإنَّ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت وَالْقَان ابِر ادِقَاِت وَالَصّ َصّ

َاشِ  َاِشعِينَ وَاْلخ ابِرَاِت وَاْلخ َافِظِينَ فُرُوَجهُْم وَالَصّ ائِمَاِت وَاْلح ِينَ وَالَصّ ائِم عَاِت وَالْمُتََصدِّقِينَ وَالْمُتََصدِّقَاِت وَالَصّ

                                                           

يد الدين  تذكرة الأولياء  105، مرجع سابق، صعطار فر 1  
492، ص 2006، 1انا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، تر: محمد إسماعيل السيد، منشورات الجمل، بغداد، ط   2  
ّ ه عنها عن انس بن مالك، رواه السيوطي في الجامع الصغير رقم )  (2560عن حديث عائشة رضي الل 3  
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يَن اللَّهَ َكثِيراً وَالذَّاكِرَاِت َأعَدَّ اللَّهُ لَهُْم مَغْفِرَةً وََأْجراً عَظِيماً﴾ ِ َافِظَاِت وَالذَّاكِر ْن ،وقوله :﴿مَْن عَمَِل َصاِلحاً مِ 1وَاْلح
يَنَّهُْم َأْجرَهُْم بَِأْحسَِن مَا كَانُوا ً وَلَنَْجزِ ً َطيِّبَة ُ َحيَاة َلَنُْحيِيَنَّه َ مُؤْمٌِن ف نْثَى وَهُو ، وقوله أيضا: 2يَعْمَلُونَ ﴾ ذَكَرٍ َأْو أُّ

نْثَى ِضيُع عَمََل عَامٍِل مِنْكُْم مِْن ذَكَرٍ َأْو أُّ هُْم َأنِّي لَا أُّ َبُّ  :3بَعُْضكُْم مِْن بَعٍْض﴾ ﴿فَاْستَجَاَب لَهُْم ر

ية البيولوجيّة ،فالباب مفتوح أمام النساء  يؤكد ابن عربي أّن "الفحولة" الروحيّة لا ترتبط بالشروط البشر و
لبلوغ ال كمال ،وبالتالي كّل مراتب الولاية،  والمناقب التاريخية ُحبلى بأسماء نساء ورعات ،بلغن الولاية أمثال 

ية  ،وهي ول ية من أولياء الإسلام، والمقدمة بلا منازع في العشق الإلهي ،والتاريخ يبيّن أّن رابعة لم رابعة العدو
ية النسكيّة المظلمة في  تكن استثناء، رغم أّن الفضل يعود إليها في أنها أدخلت الحّب الخالص إلى الرؤ

البصرة في الشام في أواخر التصوف المبكر كما ذكرنا سابقا،  بل هناك نساء معاصرات لرابعة زاهدات عشن في 
ية ،وريحانة الوالهة  وهناك أيضا السيدة نفيسة )ت ( وهي 853القرن الثامن، ومن بين  هؤلاء مريم البصر

عالمة دين  ولها باع في الفقه ، وغيرهن كثيرات ممن فقدن بصرهن نتيجة البكاء حتى تتمكن عيون قلوبهن من 
ية  م( والتي كانت إحدى الشخصيات 1863لة فاطمة نسومر )ت،ومن الجزائر نذكر لا 4بصيرة أفضل رؤ

يقة الرحمانية ولالة تركيّة  يلة وتنتمي إلى الطر ية ،وهي تنحدر من سلسلة صوفية طو البارزة في المقاومة الجزائر
ولالة صفيّة ولالة خديجة ويمّا قورايا وغيرهّن ال كثيرات ،ولاتزال النساء في زماننا هذا تلعبن دورا مهما في 
دائرة التصوف ،و تجدر الإشارة هنا إلى أّن التصوف لا يعترف بدونية المرأة، وبذلك فقد تمكنت النساء من 
حيازة مكانة لها في هذا الفضاء الصوفي سواء ذُكر اسمهّن بين طيات ال كتب أو لا ،ل كن الأكيد أّنهن 

ات اللواتي لعبن أدوارا طلائعية في استطعن أن يتقلّدن الولاية ،ولاننسى أن نشير إلى تلك الوليات الصالح
ية ، كيف أّن الذاكرة الشعبية خلّدت أسماءهّن،  مجال التصوف ل كن  بقين حبيسات الروايات الشفو
وأضفت على مناقبهّن طابع القداسة ،جاعلة من قبورهن مزارات للتبرك والاستشفاء الجسدي والروحي، 

 لوهرانية، أمثال لالة تعمورت بمسرغين ولالة  مغنيّة وغيرهماهؤلاء مازلن يحظين بحضور في الذاكرة الشعبية ا

ولايمكن أن ننسى في هذا السياق الدور الذي تنسبه قصص الصوفية إلى بعض النساء اللواتي كان لهن من 
ال كرامات ما يعجز العقل عن تصديقه، كالمرأة العجوز التي أصبحت في الشعر الصوفي الفارسي نموذجا 

ؤها يمكن أن يوقف زحف جيوش ،وشكواها قد تغير فكر حاكم، ونداءاتها للشرع الإلهي للاضطهاد، فدعا

                                                           

35سورة الأحزاب، الآية:   1  
97سورة النحل، الآية :  2  
195سورة آل عمران، الآية:   3  

492آنا ماري شيمل، الابعاد الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص انظر:   4  
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، وليس الأمر بالغريب، لأّن ديننا الحنيف حفظ لليتامى والأرامل حقهم، ونفس الشيء 1تستجاب دائما 
اة ،وحين كانت بالنسبة للولية الشعبية لالة ميمونة تاكناوت،  وهي امرأة متعبدة، اشتهرت بمداومتها على الصل

تسأل عمّا تقرأ من آيات والسور، كانت تجيب أّنها لا تعرف آية ، بل كانت تكتفي بترديد العبارة التالية 
ّ ه يعرف ميمونة " ّ ه والل ونعثر على هذه العابرة بصيغ مغايرة ل كن المضمون واحد ، ومن  2:"ميمونة تعرف الل

وب سجادتها والتحليق فوق الأمواج والالتحاق بالمركب الذي كرامتها المعروفة في الذاكرة الشعبية المغربية رك
أرغم فجأة على التوقف عن الإبحار، طالبة من قائده تعليمها الصلاة وبعد فشلها المتكرر في حفظ الصيغة 
الرسميّة للصلاة، ظلت تردّد الصيغة الثابتة لديها بكل خضوع "ميمونة تّسن ربي ربي إّسن ميمونة "أي ميمونة 

ّ ه يعرف ميمونة، وقد بُني لها ضريح رمزي بقمة جبل بوسكور تبجيلا واحتراما لها " تعرف ّ ه والل  .3الل

وهناك أسماء وليات كثيرات يجدها المرء في أرجاء الجزائر رغم أنّه لم يرد في كتب التاريخ الرسمية إلا القليل 
مثال المرابطة لالة تركية )والتي لايزال مقر منهن، إلاّ أن المخيال الشعبي كان ولازال يسرد حكايتهن العجائبية أ

زاويتها، وضريحها الحالي بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت، لالة ستي التي يقبع ضريحها حاليا بأعالي مدينة 
ميرة بتلمسان، والولية لالّة صفية بعين الصفراء والتي أنجبت ثلاثة أولياء صالحين من بعدها وهم لالة تلمسان و

سيدي أحمد، وسيدي موسى، ولالة مغنية التي لاتزال زاويتها التي تأّسست في بداية القرن  سيدي يحيى،
 ميلادي على الحدود المغربية مخلّدة لأثرها ولالة خديجة، التي دفنت هناك 17

في أعالي مدينة جرجرة ويما قورايا ببجاية ولالة فاطمة بنت سيدي تواتي بمنطقة سور الغزلان ولالة تمزغيدة 
يا بتلمسان،  Ghezouanaجبال بوزغرة، ولالة غزوانة ب بالواد ومدينة غزوانات تأخذ اسمها حاليا ولالة رو

 4ولالة السعدية في جبال بني سنوس.

 وجملة القول:

بية الأبناء   لأّن المرأة تمثل اللّبنة الأولى لبناء المجتمع، وأساس صلاحه من خلال مسؤوليتها عن تر

ية المرأة وحّض  و تنشئة الجيل الجديد الذي يمثل دعامة المستقبل المعاصر ،دعا التصوف المعاصر إلى حر
على إعطائها حقوقها وتحريرها الشرعي ،من هنا يتبين لنا كيف  فسح التصوف المجال للمرأة كمريدة ومتصوفة 

ية في أي شأن يمس ال مرأة، ومنحها مكانة خاصة، ذلك لأن التصوف الحقيقي لا يستعمل اللغة الذكور
                                                           

498أتظر: آنا ماري شيمل، الابعاد الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص، 1  
  2المرجع نفسه ، ص 489 
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ّ ه،  والتقوى  هي مقياس  فالتصوف عموما  لا يعترف بالفرق بين الذكر والأنثى خاصة إذا تعلق الأمر بعبادة الل
بًا وَقَبَائَِل  التفاضل بين البشر ، مصداقا لقوله تعالى:" نثَى  وََجعَلْنَاكُْم ُشعُو ا خَلَْقنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُّ َّّ اُس ِإن َّّ هَا الن يَا َأّيُّ

هَ عَلِيمٌ َخبِيرٌ"لِتَعَا َّّ هِ َأتْقَاكُْم ۚ ِإّنَّ الل َّّ  .1رَفُوا ۚ ِإّنَّ َأكْرَمَكُْم عِندَ الل
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