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 قواعد النشر بالمجلة
ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة  ،ومفهرسة مجمة أكاديمية دورية محّكمة اإلنسانية واالجتماعيةالعموم في  التواصل

والدراسات المكتوبة بالمغات العربية  المجمة األبحاث تنشر .العموم االجتماعية والقانونية واالقتصاديةمجاالت واألصيمة في 
 :اعد التاليةواإلنجميزية والفرنسية عمى أن يمتزم أصحابها بالقو 

وعمى  ،خرىإلى جهات أ لم يسبق نشرها ولم ترسل و محترمة لكل القواعد المغوية  ةيأن تكون المادة المرسمة لمنشر أصم .1
 .لمنشر في مجمة أخرى (هم)إقرارا خطيا بعدم تقديم مقاله (موا)المقال أن يقدم (أصحاب( صاحب

وأالا يقل عن  ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول واألشكال والصور( 02)يتجاوز حجم البحث عشرين  أالا  .2
 . صفحة 20
 العممية، المؤسسة التي ينتمي إليها (هم)، ورتبته(ون)الباحث (أسماء)العنوان الكامل، اسم: أن يذكر في الورقة األولى من المقال .3
 .، رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني(جامعة-كمية -قسم)

 ( .حذاري من الترجمة الحرفية ) العربية والفرنسية واالنجميزية  :مكتوب بالمغات الثالث التالية  يجب أن يكون عنوان المقال .4
د المؤلف .5  .لكل ممخص كممة 222بثالث ممخصات متساوية بالمغات العربية والفرنسية واإلنجميزية حوالي  المقال (ون)أن يزوا
 . كممات( 20)وسبع( 20)تقّدم الكممات المفتاحية بعد كل ممخص بمغته وتتراوح بين ثالث .6
مصادر وتوثيق الوخاصة فيما يتعمق بإثبات  تهااألصول العممية المتعارف عميها في إعداد األبحاث وكتاب (ون)بع المؤلفأن يتّ  .7

و يثّبت في الهامش وفق يشار إلى المراجع المذكورة في النص برقم يوضع بين معقوفتين . االقتباسات، عمى نحو دقيق وواضح
  :المنهجية العممية المتعارف عميها

 ن النشر، السنة، يذكر اسم المؤلف و لقبه، عنوان الكتاب، الناشر، مكا :إذا كان المرجع كتابا... 

 خهتاري، الناشر، مكان النشر و عددها ،اسم المجمة ،، ثم عنوان المقالهلقبو  المؤلف اسم يذكر :إذا كان المرجع مقاال.  

 المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : يرقم التهميش بطريقة متواصمة و تعرض القائمة الببميوغرافية في نهاية المقال بالترتيب اآلتي
 .ر، البمد، السنة، الطبعةالناش

  .وقائمة الهوامش يعرض المقال في عمودين باستثناء الممخصات  .8
 :المواصفات اآلتية حسب ،(2A) يكتب المقال باختيار صفحةأن  .9

 إعداد الصفحة: (2A) 
 ط الخطنم :( Simplified Arabic ) 1321و / باللغة العربية ةنقطtime newroman )  )بالمغة الفرنسية واالنجميزية. 
 نقطة 2.2: بين السطور 

 سم 2,5: سم، األسفل 2,5و: سم، األعمى2,5: اليمين سم، 2,5: اليسار: هوامش الصفحات 

 أسفل الصفحة/ ترقم الصفحات في الوسط. 
 العنوان األصميو  تاريخ انعقاد الممتقىف أن يذكر فإنه يتعين عمى المؤلّ ى عممي إذا كانت المادة المقدمة لمنشر مداخمة في ممتق .10

 .لممداخمة

تدعيما المادة المنشورة  ويحق لممجمة أن تتصرف في .المواد التي ترسل إلى المجمة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 22
 .لمتظاهرات العممية والثقافية

 .لمنشر لدى أمانة المجماة عبر البريد اإللكتروني يتم إرسال المادة المقترحة .12

 
 
 

 ال تعبار المقاالت المشورة إالا عن آراء أصحابها



 4400ديسمبر   - 04عدد                                                  في العلوم اإلنسانية واالجتماعية التواصل

 

4 

 الفهرس
 

 Avant - propos     50) ) كلمة العدد

خفاقات: التنمية وتحديات النمو السكاني السريع في الجزائر  إنجازات وا 
   52                                                                                      حسان تريكي
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  915                                                                                          سمية بن غضبان

 الثروة المنسية :صناعة البرمجيات في الجزائر
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      942                                                                                                                             مد عمييحيى أح

 (في تفعيمها ستراتيجيات التعامل مع المحيط ودور كفاءة الموارد البشريةإ) المؤسسات االقتصادية الحديثة بنى

                911         هنـد بوشالغـم
 

Espaces périurbains sur l’axe de la Rn16 à Annaba. Paysage et stratégies d’évolution 

Meriem RADOUANE  910 
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 كلمة العدد
لتحقيق المزيد من المقروئية ولتوسيع دائرة االعتماد لدى ، مسيرتها العلمية بثقة وبخطى ثابتةفي مجّلة التواصل  ستمرت

على أن تكون ملخصات المقاالت والكلمات المفاتيح  33لذلك سعينا ومنذ العدد . المراكز والهيئات العلمية الدولية
 .نجليزية والفرنسيةوالعنوان بثالث لغات ىي العربية واأل

عشر  ثالثةيتألف من . لج قضايا إنسانية واجتماعية تتطلب حلوال آنيةمن ىذه المجلة ليعا( 44)صدر العدد األربعون ي
 :مقاال تتوزّع على ثالثة محاور ىي( 13)
 .التربويالتنموي المحور  -1
 .لياصتاالحور اإلعالمي مال -2
 .ئي العمرانييبالالمحور  -3

في  ابواآلثار السلبية للعنف والعق التربية،ب التنمية مقاالت تعالج مسألة ربط( 45) خمسأما المحور األول فيضمّ  
تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الجزائر لتحقيق الّتوازن بين النمو  األولحاول صاحب المقال . الوسط المدرسي

 التّطور التربوي مقترنا بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر من أجلالثاني رصد في حين . السكاني السريع والتنمية
 .ومعالجتها اإلنتاجيةالكشف عن مؤشرات كفايتو 

وعمل صاحب المقال الموالي على تقديم تّصور لبرنامج إرشادي للتقليل من مشكالت األطفال السلوكية باالعتماد 
 .على آلية تنمية الكفايات الوالدية التي ىي األداة المثلى لتحقيق تلك الغاية

فالعنف تحّول إلى ظاىرة اجتماعية  ؛في الوسط المدرسي ابمحاربة العنف والعقيتنزل المقاالن المواليان في إطار 
إلى معالجتو إال بتحديد مفهومو وأنواعو، ثم  معظم مؤسساتنا التربوية، وىي في تزايد مستمر، والسبيل مستخطيرة 

وغير . البحث عن دور المؤسسة التربوية في التقليل منو وإسهامها في القضاء عليو، وىذا ىو لب إشكالية المقال الثالث
ية العقاب البدني وآثاره السلبوىي  ،العنف نطالع في المقال الموالي مشكلة تربوية غاية في الخطورة شكلةبعيد عن م

ويسعى صاحبو إلى إيجاد الحلول الممكنة العتماد عقاب ال يشّكل عائقا أمام تحقيق أىداف . على التحصيل المدرسي 
 .العملية التعليمية

، تطرح كّلها إشكاالت واقعنا االتصالي ا اإلعالم واالّتصال أربع مقاالتقضايالمخصص ل ،ويضّم المحور الثاني
الحلول المناسبة؛ فمن البحث في جديد فنيات  ويقترح أصحابها، تماعية واالقتصاديةفي حياتنا االج االتصال أىميةو 

  (Aspect interactif)تحرير التقرير الصحفي من خالل جريدة لومند الفرنسية، إلى البحث عن سمة التفاعلية 
رصد دور المقاربة ائرية، إلى من الصحف اإللكترونية الجز  بإجراء الدراسة على عينة وأثرىا على تطوير صحافة األنترنت

ويختتم محور اإلعالم واالتصال . االتصالية في إنجاح التغيير التنظيمي داخل المؤسسة باعتبارىا وسيلة مثلى لتحقيقو
لها لحّد اآلن أّي دور في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي في  يُعطبالتطّرق إلى أىم ثروة اقتصادية لم 

 .التي ال يمكن تجاىلها عند الحديث عن اقتصاديات الدول المتقّدمة (Logiciels)الجزائر، وىي صناعة البرمجيات
يتناول األول  ؛أربع مقاالتويضم أيضا . ويعالج المحور الثالث قضايا بيئية عمرانية ذات تأثير مباشر على حياة األفراد

نة من أفراد مختلفين في الدخل والمستوى اتخذ مؤلفو عيّ حيث موضوع االىتمام البيئي لدى سكان المناطق المتّضررة، 
 .وتوّصل إلى أّن تلك االختالفات ال داللة وال تأثير لها على نتائج البحث ،التعليمي
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 .ى المؤسسات االقتصادية وأثرىا على التكّيف مع متطلبات السوقوأما الثاني فيعالج قضية التحّوالت الهامة لبن
ويعالج المقال الثالث مسألة متعّلقة بتشّكل فضاءات الضواحي العمرانية التي عادة ما تجمع بين الفالحي والصناعي 

عمرانية من ضواحي حيث يبحث في العوامل المؤدية إلى ذلك انطالقا من منظر لضاحية  ،والعمراني دون تفاعل فيما بينها
 .مدينة عنابة

وأما المقال الرابع فيبحث فيو صاحبو عن حّل لمسألة شائكة في مجال عالقة اإلنسان بمحيطو المادي وىي شرعية 
من أحيا أرضا " امتالك األرض الموات إذا تّم استصالحها وإحياؤىا، وىذا استنادا إلى المبدأ الذي أقّره اإلسالم من 

  " .مواتا فهي لو 
زىية حجوب دغمان على رأس  الدكتورة اليسع أسرة التحرير إال أن تّنوه بالجهود التي بذلتها األستاذةوفي األخير 

وتتوجو . األىداف والغايات أسمىإلى وتطويرىا والوصول بها  مهاقمها اإلداري لسنوات من أجل تنظيمديرية النشر وطا
من اهلل العلي القدير أن يوفقها ويسّدد صيرة حسين المديرة الجديدة راجية ة نبالمقابل بالترحيب والتهنئة لألستاذة الدكتور 

 .خطاىا ويجعلها خير خلف لخير سلف 
ألكثر من ثالث سنوات  -وعلى رأسها األستاذ الدكتور عبد الرزاق جاللي  -كما تشيد بجهود ىيئة التحرير السابقة 

 .نحو األحسن والجديد من أجل ترقية المجلة والسعي بها
قّوموا مقاالتو  نكما اليسعها إال أن تشكر لكل من أسهم في صدور ىذا العدد، وفي مقّدمتهم األساتذة الخبراء الذي

 .والذين راجعوىا من الناحية اللغوية
 –جي مختار تتقّدم بأسمى عبارات التقدير والثناء إلى األستاذ الدكتور عمار حياىم رئيس جامعة با وال يفوتها أن

الذي قّدم لها كّل الدعم والتشجيع وأحاط جهودىا بالرعاية واالىتمام البالغين راجية أن يحقق اهلل على يديو التقّدم  ،عنابة
 .والتفّوق لجامعتنا المجيدة

 
 .راء القصدواهلل من و 

 
 

 رئيس هيئة التحرير
 شريف بوشحدانلا د.أ
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خفاقات: التنمية وتحديات النمو السكاني السريع في الجزائر  إنجازات وا 

 حسان تريكي

 كمية العموم االجتماعية واإلنسانية، قسم عمم االجتماع

الطارف -جامعة الشاذلي بن جديد  

 
 ممخص

االستقالؿ سياسة تنموية شاممة تيدؼ إلى إشباع الحاجات األساسية لسكانيا وتحسيف نوعية الحياة في تبنت الجزائر بعد 
مختمؼ المجاالت، إال أف معدالت النمو السكاني المرتفعة قد شكمت ضغطا حقيقيا عمى الخدمات التعميمية والصحية 

انطالقا مف ذلؾ، ييدؼ ىذا المقاؿ إلى . و القصوروالسكف وفرص العمؿ، مما أدى إلى بروز العديد مف االختالالت وأوج
تسميط الضوء عمى الجيود المبذولة مف طرؼ الجزائر لتحقيؽ التوازف بيف النمو السكاني السريع والتنمية وىذا مف خالؿ 

 .تقييـ االنجازات وكشؼ اإلخفاقات المصاحبة  لذلؾ

 
 .صحة، اإلسكان، التشغيلالنمو السكاني، التنمية، التعميم، ال: الكممات المفاتيح

 

 

Le développement et la croissance démographique : réalisations, défis et échecs 
 

Résumé 
Après l'indépendance, l’Algérie a adopté une politique de développement global qui avait 

pour objectif de satisfaire les besoins de base de la population et d'améliorer la qualité de vie 

dans divers domaines. Toutefois, la croissance rapide de la population a constitué une 

véritable pression  sur certains secteurs comme l'éducation, la santé, le logement et l'emploi, 

ce qui a conduit à l'émergence de nombreux déséquilibres et carences. Dans cette perspective, 

cet article vise à mettre en lumière les efforts déployés par l'Algérie pour parvenir à un 

équilibre entre la croissance démographique rapide et le développement, et ce, par 

l’évaluation des réalisations et la détection des échecs qui lui sont associés. 

 

Mots clés: Croissance démographique, développement, éducation, santé, logement, emploi. 

 

 

Development and Rapid Population Growth in Algeria: Achievements, Challenges and 

Failures 
 

Abstract 
After independence, Algeria has adopted a comprehensive development policy, which aimed 

to meet the basic needs of  population and  improve the quality of life in various areas. The 

rapid growth of the population exerced however a real pressure on  fieds like education, 

health, housing and employment, that led to the emergence of many imbalances and 

deficiencies. On this basis, this article aims to highlight the efforts   that the Algerian State 

has done to create a balance between rapid population growth and development, and this, 

through the evaluation of achievements and the detection of failures that are associated with 

it. 

 

Keywords: Population growth, development, education, health, housing, employment. 
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 :مقــدمــة

سيف بذلت الدولة الجزائرية جيودا جبارة لتح
الظروؼ المعيشية وتوفير مستمزمات الحياة الكريمة 

النخبة لمواطنييا، فالخيار االشتراكي الذي تبنتو 
يضفي عمى كاف  بعد االستقالؿ، السياسية الحاكمة

التنمية بعدا اجتماعيا يرتكز عمى توفير مقاييس 
الحياة الكريمة لممواطف مف صحة و تعميـ وسكف 

رة أف تقـو الدولة برعاية وذلؾ انطالقا مف فك.. وعمؿ
شاممة ومتعددة األوجو لمقوى الشعبية تعويضا ليا عف 
الحرماف والقير والتشريد االستعماري، فالجزائر مثميا 
مثؿ باقي الدوؿ النامية حديثة االستقالؿ  تبنت 
استراتيجية تنموية، كاف اليدؼ مف ورائيا ىدـ البنى 

قامة بنى حديثة  االجتماعية واالقتصادية القديمة وا 
قصد تجاوز أوضاع التخمؼ والجمود، وذلؾ مف 
خالؿ عمميات تحديث عميقة وواسعة النطاؽ مست 
مختمؼ نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية 

 .والسياسية والثقافية

، 1965وقد سعى النظاـ الحاكـ ابتداء مف سنة 
إلى تكويف مجتمع حركي مجند حوؿ مياـ وطنية 

يع، السكف لمجميع، الصحة العمؿ لمجم: واسعة
وىي مياـ تعتمد كإطار مرجعي ليا عمى ... لمجميع

التشاركية المساوتية والتنمية والتقدـ : قيـ مثؿ
االجتماعي والصناعي، وىي قيـ تعتبر النواة المركزية 

وتجسيدا ليذا التوجو، .(1)الفاعمة إليديولوجية المرحمة
كومي، تبدلت ومع زيادة اإليراد البترولي واإلنفاؽ الح

وسائؿ الحياة المادية التي تحيط باإلنساف الجزائري 
إلى األفضؿ في معظـ جوانبيا، األمر الذي انعكس 
إيجابا عمى معدؿ  النمو الطبيعي لمسكاف، وكنتيجة 
لذلؾ تضاعؼ عدد سكاف الجزائر ثالث مرات تقريبا 
خالؿ ثالثة عقود، وقد شكؿ النمو السريع في عدد 

ضافيا عمى الخدمات التعميمية السكاف ضغطا إ
والصحية والسكف وفرص العمؿ، وأصبحت 

االحتياجات االجتماعية تتجاوز بصفة دائمة التوقعات 
انطالقا مف ذلؾ سنحاوؿ في . والبرامج المعدة لتمبيتيا

ىذا المقاؿ، تسميط الضوء عمى الجيود اإلنمائية 
المبذولة مف طرؼ الجزائر لتحقيؽ التوازف بيف النمو 
السكاني السريع والتنمية، السيما في مجاؿ التعميـ، 
الصحة، اإلسكاف والتشغيؿ، وىذا باالستناد إلى 
اإلحصاءات الرسمية المتوفرة ونتائج األعماؿ البحثية 

 .والشواىد الميدانية

 :إشكالية العالقة بين التنمية والنمو السكاني–أوال

التنمية ىي الجيود المنظمة "انطالقا مف كوف 
تػػي تبذؿ وفؽ تخطيط مرسـو لمتنسيؽ بيف ال

اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط 
اجتماعي معيف، بقصد تحقيؽ مستويات أعمى 
لممعيشة والحياة االجتماعية في نواحييا المختمفة؛ 

ومف ثـ .. كالتعميـ و الصحة واألسرة والشباب
الوصوؿ إلى أعمى مستوى ممكف مف الرفاىية 

، فإف اليدؼ الرئيسي مف التنمية ىو (2)"يةاالجتماع
إشباع الحاجات األساسية والمتنامية ألفراد المجتمع 
وتحسيف نوعية الحياة في مختمؼ النشاطات البشرية، 
وال يمكف ليذا اليدؼ أف  يتحقؽ، إال إذا كانت وتيرة 
التنمية متناغمة ومسايرة لمنمو السكاني الحاصؿ في 

 .المجتمع

مسألة عدـ التوازف بيف النمو مف ىنا أصبحت 
السكاني والتنمية تشكؿ ىاجسا فعميا لدى عدد كبير 
مف دوؿ العالـ، خاصة التي تعاني مف نمو ديمغرافي 

فظيرت بذلؾ موجة فكرية واسعة حوؿ طبيعة . مرتفع
العالقة بيف الزيادة السكانية والتنمية، وأصبحت 

والتنمية  العالقة المتبادلة بيف المتغيرات الديمغرافية
مف القضايا الميمة التي تحوز عمى اىتماـ الكثير 
مف العمماء والباحثيف في مجاؿ تنمية المجتمعات 
اإلنسانية، والذيف انقسموا بيف متشائميف ومتفائميف؛ 
فالمتشائموف مف التزايد السكاني، يتخوفوف مف اتساع 
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الفجوة بيف حجـ السكاف والخيرات المادية المنتجة في 
ع ويروف أف النمو السكاني عامؿ يؤثر سمبا المجتم

عمى النمو االقتصادي، فمع تزايد أعداد السكاف يزداد 
استنزاؼ الموارد المادية والطبيعية واالقتصادية، ليذا 
نجدىـ يدعوف إلى اتخاذ سياسة سكانية صارمة لكبح 

أما المتفائموف حياؿ . جماح التزايد السكاني السريع
 يتخوفوف منو،العتقادىـ أف التزايد السكاني، فال

الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة اليد العاممة، ومف ثـ 
لو أحسف استخداميا، تصبح عامال محفزا يؤثر إيجابا 

 .(3)عمى معدالت الدخؿ القومي

ما يمكف استخالصو مما تقدـ، ىو أف المعدالت 
المرتفعة لمنمو السكاني، تولد ضغوطا عمى التنمية، 

زيادة  متطمبات السكاف المعيشية، وطمب مف خالؿ 
إضافي عمى الخدمات الصحية والتعميمية وفرص 

في المقابؿ . العمؿ وغيرىا مف الخدمات االجتماعية
يمكف لمثروة البشرية المتدفقة نتيجة النمو الديمغرافي، 
أف تساىـ في تحقيؽ تنمية فعمية وتسيـ بشكؿ 

بمدانيا  ممحوظ في تقدـ اجتماعي واقتصادي لمصمحة
وفي ىذا السياؽ توفر بمداف . إذا ما أحسف استثمارىا

شرؽ آسيا نموذجا معاصرا يتناسب والتغيرات 
المتسارعة في كافة المجاالت ونموذجا يحتذى بو، إذا 
ما أرادت الدوؿ النامية تحقيؽ المواءمة بيف النمو 

 .السكاني والنمو االقتصادي واالجتماعي

في الجزائر و السكاني ارتفاع معدالت النم-ثانيا
 :واآلثار المترتبة عنه

شيد النمو الديمغرافي في الجزائر بعد االستقالؿ 
، وبوتائر مختمفةمنحى متغيرا، إذ ظؿ يرتفع باستمرار 

ففي فترة السبعينات عرفت الجزائر انفجارا سكانيا 
غير مسبوؽ، حيث وصمت معدالت النمو الديمغرافي 

اف الجزائر مرتيف فتضاعؼ سك، %3.6خالليا إلى 
سنة، حيث ارتفع عدد السكاف مف  20في ظرؼ 

مميوف 64.96إلى6:=5مميوف نسمة سنة  54.89

الثمانينات، انخفض ومع بداية . 1983نسمة سنة 
، وانتقؿ عمى إثره %3.4معدؿ النمو الطبيعي إلى 

إلى  4>=5مميوف نسمة سنة  18.6عدد السكاف مف
4==5مميوف نسمة سنة  25

فترة التسعينات وفي . (4)
انعكست األزمة المتعددة األبعاد التي عاشتيا الجزائر 
عمى النمو الديمغرافي، الذي انخفض معدلو إلى 

،إال أنو يبقى مرتفعا مقارنة بمعدؿ النمو 2.8%
الطبيعي لكؿ مف تونس والمغرب، والذي يقدر بػ 

5.;.% 

معدؿ النمو ،عرؼ 6444وابتداء مف سنة 
ئر استقرارا نسبيا، حيث بمغ الديمغرافي في الجزا

بعدما كاف % 64، ووصؿ معدؿ المواليد 1.72%
كما انتقؿ . 4==5سنة % 75و 4;=5سنة % 94

مميوف نسمة سنة  30.4العدد اإلجمالي لمسكاف مف 
مميوف نسمة، حسب إحصاء  34.8إلى 6444

>644السكاف لسنة 
(5). 

وقد أدى النمو السكاني السريع الذي شيدتو 
إلى توسيع القاعدة السكانية، وأفرز ىيكال الجزائر 

فحقيقة الشباب ىو قوة البمد، وفي نفس .سكانيا شابا
الوقت يشكؿ نقطة ضعفو، كوف عدده ال يتوافؽ مع 

مدارس، جامعات، )المؤسسات التي تستوعبو 
، إنو ..(مستشفيات، سكف، مراكز استقباؿ الشباب

 débordement des structures" فيضاف اليياكؿ"
وعميو، فإف .(6)عمى حد تعبير مصطفى بوتفنوشات

النمو السريع في عدد السكاف الذي شيدتو الجزائر، 
قد شكؿ ضغطا إضافيا عمى أنظمة التعميـ، الصحة، 

 :السكف والتشغيؿ، وىذا عمى النحو التالي

 :التعميم – 1

بذلت الدولة الجزائرية مجيودات معتبرة منذ 
، كما حققت سياسة االستقالؿ في المجاؿ التربوي

ديمقراطية التعميـ ومجانيتو أىدافيا، مف خالؿ انتشار 
التعميـ وتطوره كميا، حيث انتقؿ عدد التالميذ 
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إلػػى  9:=5تمميذا سنة ;5:.5.757المتمدرسيف مف 
، وىو رقـ ضخـ 6449تمميذا سنة  ==85.4;.;

 .(7)يمثؿ تقريبا عدد سكاف دولة

تطورا كبيرا، مف جية أخرى عرفت ىيئة التدريس 
معمما سنة 56:.67حيث انتقؿ عدد المعمميف مف 

، ليصؿ العدد 4;=5معمما سنة =9:.98إلى7:=5
4==5معمما سنة  ;::.6:9إلى

 1998، أما سنة ( 8)
بيف أستاذ  444.;;8فوصؿ عدد المعمميف إلى 

مف الوظيؼ العمومي % 48ومدرس، وىو ما يمثؿ 
الشعب  ومف أجؿ تمدرس كؿ فئات. (9)في الجزائر

الجزائري، تضاعؼ عدد المؤسسات التعميمية خمس 
، :644لى إ::=5مرات خالؿ الفترة الممتدة مف 

مؤسسة تعميمية سنة  96;8حيث انتقؿ العدد مف 
، وىو ما :644مؤسسة سنة  ===.66إلى  ::=5

يعكس المجيودات الجبارة واالستثمارات المعتبرة في 
المتزايد لعدد مجاؿ التعميـ، مسايرة لمنمو السريع و 

 .(10)السكاف

وبالرغـ مف اىتماـ الدولة بقطاع التربية والتعميـ، 
مثمما تعكسو المعطيات السابقة، إال أف النظاـ 
التربوي في الجزائر، ال زاؿ يعيش مشاكؿ متعددة 
ومعقدة، أىميا التسرب المدرسي، حيث تشيد 

. (11)تمميذا سنويا44.444:المدارس الجزائرية تسرب 
والستيعاب األعداد المتزايدة لمتالميذ المتسربيف مف 
المنظومة التربوية، عمدت الدولة الجزائرية إلى توسيع 
قطاع التكويف الميني، مف حيث اليياكؿ والمناصب 
واالختصاصات وذلؾ مف خالؿ إنشاء مراكز تكويف 
ميني جديدة عبر كامؿ التراب الوطني، وكذلؾ إنشاء 

مراكز التكويف الميني عف معاىد وطنية متخصصة و 
بعد،وكؿ ىذا مف أجؿ استيعاب تدفؽ بشري ناتج عف 

 .التسرب المدرسي

أما في مجاؿ التعميـ العالي،فقد تطور عدد الطمبة 
طالبا سنة  69;6بشكؿ ممحوظ، حيث انتقؿ مف 

، ليصؿ ;644طالبا سنة  ;:;.>7=إلى  7:=5
 . (12)طػػالب جػػامعػيػا5.674.444العدد حاليا إلى 

أّف وتيرة تزايد إلى  اإلحصائيات الرسميةكماتشير 
أعداد الطمبة قد عرفت ارتفاعا في السنوات األخيرة، 
حيث وصؿ المعدؿ السنوي لزيادة أعداد الطمبة إلى 

إلى  >==5سنويا في الفترة الممتدة مف% 10.24
وبدورىا .(13)، وىي نسبة مرتفعة نوعا ما:644

ة بالتعميـ العالي شيدت اليياكؿ والمرافؽ الخاص
تطورا ممحوظا، حيث ارتفع عدد الجامعات والمراكز 
الجامعية، وكذا المرافؽ االجتماعية كاألحياء 

 .والمطاعـ الجامعية

وبالرغـ مف المجيودات الجبارة واالستثمارات 
المعتبرة، ال يزاؿ قطاعي التربية والتعميـ العالي في 

ت وأوجو الجزائر يعانياف مف العديد مف االختالال
مشكمة االكتظاظ الناتجة عف عدـ القصور، السيما 

استيعاب اليياكؿ المنجزة لمتزايد المطرد في أعداد 
التالميذ المتمدرسيف والطمبة، كما أف ىذا العدد 
المرتفع أدى إلى تحقيؽ تكويف كمي عمى حساب 
التكويف النوعي، حيث  تعرؼ المدرسة الجزائرية 

وى العاـ، وال زاؿ قطاع انخفاضا ممحوظا في المست
التعميـ في الجزائر، يعيش مشاكؿ متعددة ومعقدة، 
أىميا الرسوب المدرسي والتسرب، المذاف يعكساف 
بحؽ عدـ تكيؼ الطفؿ الجزائري مع النظاـ 
البيداغوجي المتبع بالمدارس، فنسبة قميمة مف التالميذ 
تواصؿ تعميميا إلى غاية االلتحاؽ بمرحمة التعميـ 

، مثمما توضحو البيانات اإلحصائية الواردة في العالي
 :الجدوؿ اآلتي
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 .1111النسبة االجمالية لاللتحاق بالتعميم في الجزائر بالمقارنة مع دول أخرى مختارة لسنة (: 1)جدول رقم 

 
 البمد

السكان الحاصمون عمى 
التعميم الثانوي عمى 

بالنسبة المئوية من )األقل
 (سنة فما فوق 52فئة 

نسبة االلتحاق 
بمرحمة التعميم 

 )%(العالي

 
 البمد

السكان الحاصمون عمى 
التعميم الثانوي عمى 

بالنسبة المئوية من )األقل
 (سنة فما فوق 52فئة 

نسبة االلتحاق 
بمرحمة التعميم 

 )%(العالي

 ;9 8.>; فرنسا =6 68.5 الجزائر

 9= 8.9= الوالياث المتحدة :7 8.;7 تونس

 5: ;.== المممكة المتحدة >8 98.6 لبناف

 97 >.9= سويسرا 84 7.7; األردف

 8: >.6; ايطاليا 77 95.6 مصر

 >; 8.:: اسبانيا :9 78.9 تركيا

 .281-281ص تقدم بشزي في عالن هتنىع، ص : ، نهضت الجنىب5102لسنتتقزيز التنويت البشزيت لألهن الوتحدة : الوصدر

أعاله تعكس اإلحصاءات الواردة في الجدوؿ 
حجـ االنجازات المحققة في مجاؿ التعميـ في 
الجزائر، والتي تبقى دوف المستوى المنشود، كما 
تعكس كذلؾ حجـ االختالالت  التي تعاني منيا 
المنظومة التربوية الجزائرية، السيما ظاىرة التسرب 
المدرسي، حيث بمغت نسبة االلتحاؽ بمرحمة التعميـ 

لتالميذ المتمدرسيف، مف إجمالي عدد ا% 29العالي 
وىي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب المحققة في العديد 
مف الدوؿ العربية، وبعيدة جدا مف النسب المحققة في 

 .الدوؿ المتقدمة

 :الصحة  - 5

بذلت الدولة الجزائرية بعد االستقالؿ جيودا جبارة 
لتوفير خدمات صحية مالئمة لكافة أفراد الشعب، إال 

حة يبدو مف خالؿ األرقاـ المسجمة أف االىتماـ بالص
في اإلحصاءات الرسمية دوف المستوى المطموب، فمـ 
يحظ القطاع الصحي بنفس االىتماـ الذي حظي بو 
التعميـ والقطاع الصناعي، وكنتيجة لتدني مستوى 
اإلنفاؽ الصحي الوطني،كانت االنجازات التي تحققت 
في قطاع الصحة متواضعة،األمر الذي جعميا غير 
قادرة عمى تمبية االحتياجات المتنامية لمسكاف،مثمما 

 :تكشفو األرقاـ اإلحصائية الواردة في الجدوؿ اآلتي

تطور عدد السكان  وعدد الهياكل الصحية المحسوبة عمى أساس عدد األسرة في الجزائر خالل الفترة ( : 5)جدول رقم 
(1411-1112) 

 1112 1111 1443 1434 1431 1433 1424 1423 1411 السنوات

 4=.77 =74.7 94.=6 68.84 66.95 >65.5 56.>5 :59.5 9;.55 السكاف بالمالييف

 7:;9 97759 444=9 9444: 4484: 94654 9>>88 >6;85 >85=7 عدد األسرة

 >>9 4;9 944 9;7 9;7 >85 >84 7:7 >=6 ساكف/ سرير

 :من إعداد الباحث باالعتماد عمى: المصدر

- Ecole Nationale de Santé Publique, le système de santé publique en Algérie, analyse et perspectives, Alger, 

avril 2008, P 5. 

- Ministère de  la santé et de la population, La santé des algériennes et des algériens, Ed ANEP, 2002, P 60. 

- Ministère de  la santé, de la population et de la réforme hospitalière, statistique sanitaire année 2007, Alger 

8008, PP 35-36 
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تكشؼ لنا المعطيات اإلحصائية الواردة في 
الجدوؿ أعاله،عف عدـ مواءمة السياسات المنتيجة 
في مجاؿ الصحة الحتياجات البالد المتزايدة 

عف باستمرار،بسبب الضغط السكاني الكبير الناتج 
النمو الديمغرافي السريع، فاالرتفاع المتزايد في عدد 
السكاف لـ يصاحبو ارتفاع مماثؿ في اليياكؿ الصحية 
المحسوبة عمى أساس عدد األسرة، ففي الوقت الذي 

مميوف نسمة سنة  55.9ارتفع فيو عدد السكاف مف 
أي بنسبة 6444مميوف نسمة سنة 4=.77إلى::=5
د أف اليياكؿ ، في حيف نج%158.63تقدر بػ

الصحية المعبر عنيا بعدد األسرة ارتفعت خالؿ ىذه 
وكنتيجة لذلؾ تدىور . %35.25الفترة بنسبة تقدر بػ

المؤشر المتعمؽ بعدد األسرة بصفة ممحوظة، حيث 
إلى  ::=5سنة (ساكنا 268سرير لكؿ )انتقؿ مف 

، ويعبر ىذا 6444سنة ( ساكنا 588سرير لكؿ )
في اليياكؿ الصحية، وعدـ  التغير عف ارتفاع العجز

قدرتيا عمى استيعاب التدفؽ البشري الناتج عف النمو 
الديمغرافي، وىو ما يجعؿ المؤشر المتعمؽ بعدد 
األسرة في الجزائر بعيدا عف المعدالت المحققة في 

 :الدوؿ المتقدمة، مثمما يوضحو الجدوؿ التالي

 .1112ة مع دول أخرى مختارة لسنة التغطية الصحية في الجزائر بالمقارن(: 2)جدول رقم

طبيب لكل  البمد
 ساكنا11111

 سريرلكل

 ساكنا 11111

طبيب لكل  البمد
 ساكنا 11111

 سرير لكل

 ساكنا 11111

 7> 78 ألمانيا 01 00 الجزائر

 9; 78 فرنسا 34 24 لبناف

 84 >7 النرويج 21 24 مصر

 78 77 اسبانيا 25 26 قطر

 99 84 سويسرا 18 13 تونس

 =7 ;7 ايطاليا 27 27 البحريف

 66 58 الصيف 22 14 السعودية

- 103-, OMS, Genève, PP 96: OMS, Statiques Sanitaires Mondiales 2009 Source 

تشير األرقاـ الواردة في الجدوؿ أعاله، إلى وجود 
عجز كبير عمى مستوى اإلمكانيات البشرية الطبية 

فبالرغـ مما تحقؽ مف واليياكؿ الصحية في الجزائر، 
انجازات في ىذا المجاؿ، إال أنيا لـ تكف مسايرة 
لمزيادة السريعة في عدد السكاف،ؼ بالنسبة لمؤشر 
اإلطارات الطبية نجد أف المعدالت المحققة في العديد 
مف الدوؿ العربية كمبناف، مصر، قطر تعادؿ ضعؼ 

طبيبا 55المعدؿ المحقؽ في الجزائر والذي يقدر بػ 
ساكنا،أما فيما يتعمؽ بالمعدالت المتعمقة 54444 لكؿ

باليياكؿ الصحية المعبر عنيا بعدد األسرة، فال 
مجاؿ لممقارنة بيف الدوؿ المتقدمة والجزائر، ففي 

 54444سريرا لكؿ  83الوقت الذي بمغ المعدؿ 

في فرنسا، لـ يتجاوز ىذا  9;وساكنا في ألمانيا 
وما . ساكنا 54444سريرا لكؿ;5المعدؿ في الجزائر

، ىو المعدالت 7: يمفت االنتباه كذلؾ في الجدوؿ رقـ
المحققة مف طرؼ الصيف في مجاؿ الموارد البشرية 
الطبية واليياكؿ الصحية، فبالرغـ مف عدد سكانيا 
الذي تجاوز المميار والنصؼ المميار نسمة إال أنيا  
استطاعت أف تحقؽ مؤشرات أفضؿ مف تمؾ التي 

زائر في ىذا المجاؿ، وىذا ما يدؿ عمى أف حققتيا الج
األمر ليس متعمقا بالمسألة الديمغرافية، بقدر ما يتعمؽ 

 .بفشؿ السياسات التنموية المنتيجة

وبالنظر إلى اختالؿ التوازف بيف معدؿ النمو 
السكاني ووتيرة التنمية الصحية في الجزائر، برزت 
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، عدة اختالالت عمى مستوى النظاـ الصحي الوطني
مما تسبب في معاناة كبيرة لممواطنيف، تتجمى في  

 :الشواىد الواقعية التالية

مشكمة االكتظاظ الشديد واالزدحام في  -
 :المستشفيات

 تشػػػيد أغػػمب المستشفيػػػات العمومػػية فػػػػي الجػػػػػزائر 

مـ تعد مختمؼ المصالح االستشفائية اكتظاظا رىيبا، ف
البشرية اليائمة، التي  استيعاب األمواج قادرة عمى

تتوافد عمييا، األمر الذي يجعؿ الطاقـ الطبي 
يصطدـ بواقع مرير يصعب تجاوزه، في ظؿ غياب 

ويزداد . الضرورية  اإلمكانيات والتجييزات الطبية
التي -الوضع حّدة في المراكز االستشفائية الجامعية 

حيث تشيد -1986منذ سنة  13لـ يتجاوز عددىا 
جاالت بيا اكتظاظا كبيرا وفوضى عارمة أقساـ االستع

مف جراء العدد اليائؿ مف المواطنيف 
الوافديف عمييا طمبا لمعالج، وغالبا ما  والمواطنات

يتسبب ىذا الضغط المستمر في وقوع مناوشات بيف 
المواطنيف الراغبيف في العالج أو مرافقييـ مف جية، 
وبيف العامميف في المجاؿ الصحي مف جية 

سجمت عدة مستشفيات في الفترة األخيرة ث أخرى،حي
حاالت اعتداء عمى األطباء مف قبؿ أقارب المرضى، 
وتحولت مصالح االستعجاالت الطبية إلى ساحات 
عراؾ استعممت فييا األسمحة البيضاء بسبب سوء 

الذي  وفي ظؿ ىذا الوضع الكارثيالتكفؿ بالمريض، 
ير ، أصبح الظفر بسر تتخبط فيو معظـ المستشفيات

في المستشفيات العمومية في الجزائر،يتطمب 
وساطات وتدخؿ شبكة العالقات، األمر الذي يعكس 

 .عدـ وجود عدالة في االنتفاع بالخدمات الصحية

 :ارتفاع معدل االنتظار -

يعاني العديد مف المرضى في الجزائر مف طوؿ 
االنتظار لمحصوؿ عمى موعد لالستشفاء، خاصة 

العمميات الجراحية والعالج المواعيد المتعمقة ب
باألشعة، والتي قد تمتد لعدة أشير، وفي بعض 
األحياف يفارؽ المريض الحياة دوف تمكنو مف 
العالج، فبخصوص مرض السرطاف مثال، تشيد 
الجزائر عجزا كبيرا في مراكز مكافحة السرطاف، 

مراكز عبر الوطف، وىي غير  7حيث يوجد حاليا 
حالة إصابة بيذا المرض ألؼ  45كافية لمتكفؿ بػ 

 .تسجؿ سنويا بالجزائر

 :ضعف مستوى الخدمات الصحية -

انعكست مشكمة االكتظاظ الناتجة عف عدـ 
استيعاب اليياكؿ الصحية المنجزة لمتزايد المطرد في 
أعداد السكاف سمبا عمى مستوى الخدمات الصحية، 

-الياجس بالنسبة لمسمطات ىو الكميةحيث أصبح 
-بشري ناتج عف النمو الديمغرافي الستيعاب تدفؽ

وفي ىذا اإلطار تعاني عمى حساب النوعية،  
المستشفيات في الجزائر مف نقص وندرة في األدوية 

نقص كبير في الكفاءات  إضافة إلى وتعطؿ األجيزة،
الطبية المتمرسة، والتي فضمت مغادرة قطاع الصحة 
العمومية وااللتحاؽ بالقطاع الخاص أو التوجو نحو 
الخارج، مما أثر بشكؿ سمبي عمى نوعية الخدمات 

 .الصحية، وأنشطة التكويف والبحث العممي

 :اإلسكان - 2

مف بيف األزمات والمشاكؿ التي أفرزىا النمو 
الديمغرافي السريع في الجزائر، نجد أزمة السكف، إذ 
أصبحت تشكؿ الشغؿ الشاغؿ لمسمطات العمومية، 

الجتماعية فيي تتصدر أسباب االضطرابات ا
واالحتجاجات وأحد عوامؿ غمياف الجبية االجتماعية، 
خاصة في السنوات األخيرة، ويحمؿ لنا الجدوؿ 
التالي مؤشرات إحصائية توضح حّدة واتساع ىذه 

 .األزمة
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 (1113-1411)متوسط عدد األفراد في السكن وفي الغرفة الواحدة لمفترة (: 4)جدول رقم 

1113 1443 1432 1422 1411 السنوات
)*(

 

 9.: 54.; 98.; 7>.: 54.: متوسط عدد األفراد في السكف الواحد

 - 6.7 9:.6 ;7.5 >;.6 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة

 .012، ص5111المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، التقرير الوطني لمتنمية البشرية لسنة   -: المصدر

 .5114، 494نشرة رقم الديوان الوطني لإلحصاء، )*(: 

يتضح لنا مف ىذا الجدوؿ عدـ وجود تحسف 
 ::=5محسوس في مجاؿ السكف في الجزائر مف 

، نظرا لالختالؿ الموجود بيف الطمب >==5إلى 
كما يمكف تفسير االرتفاع . ووتيرة بناء السكنات

النسبي لمتوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة إلى 
حيث يضاؼ . الجزائر طبيعة الحضيرة السكنية في

إلى صغر المساحة في السكنات االجتماعية، قمة 
حيث تشير . عدد الغرؼ في المسكف الواحد

اإلحصائيات إلى أف المساكف التي ال يتجاوز عدد 
غرفيا ثالث غرؼ تمثؿ األغمبية الساحقة بنسبة 

،  بينما >==5مف إجمالي السكنات سنة % 65.14
 %. 35.08يػػف أدنػػى نسبة تمػػثؿ المسػػاكف ذات الغرفت

ورغـ المشاريع الضخمة التي قامت بيا الدولة في 
مشروع )مجاؿ توفير السكف في السنوات األخيرة 

ريفي، اجتماعي، : مميوف سكف بمختمؼ الصيغ
، إال (ترقوي، البيع باإليجار، تدعيـ السكنات اليشة
حيث .أنيا لـ تستطع االستجابة لمطمبات المتزايدة

وحدة  ;968878ضيرة السكنية المشغولة بمغت الح
عمى المستوى الوطني، مسجمة  >644سكنية سنة 
أما متوسط . >==5مقارنة بسنة %28.5تزايدا بمغ 

شخصا، مسجال  9.:عدد األفراد بالمسكف فقد بمغ
، أي بمعدؿ >==5تراجعا مقارنة بما كاف عميو سنة 

شخصا بالمسكف، وىو ما يوضحو الجدوؿ  5.;
 :اآلتي

 .1113-1443تطور حضيرة المساكن المشغولة ومعدل شغل المسكن (: 2)دول رقمج

 

 التشتت

 متوسط عدد األفراد بالمسكن المساكن المشغولــة

8221 8001 8221 8001 

 6.4 6.9 3742768 2776642 تجمع حضري رئيسي

 6.8 7.3 813414 613115 تجمع حضري ثانوي

 7.1 7.8 175681 992691 منطقــة متـغيــــــرة

 6.5 7.1 5244347 4181749 المجمــــــوع

 

 .5114، 494الديوان الوطني لإلحصاء، نشرة رقم : المصدر

يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ حجـ المجيودات 
المبذولة مف طرؼ الدولة في الفترة الممتدة مف 

في مجاؿ تمبية احتياجات السكف،  >644إلى  >==5
األفراد إال أننا ال نالحظ تأثيرا واضحا عمى عدد 

وفي ىذا . بالمسكف بسبب إفرازات النمو الديمغرافي 
اإلطار أظير تحقيؽ حوؿ مستويات المعيشة،أجراه 

مف % >.>8الديواف الوطني لإلحصائيات، أف 
 54و;المساكف تشغميا أسر يتراوح عدد أفرادىا بيف 
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مف %8.5أفراد، كما أظير عمى الخصوص أف نسبة 
(   14)فما فوؽشخصا  55المساكف تضـ كؿ منيا 

سكنا ىشا  44.444:إضافة إلى ىذا يوجد بالجزائر 
سكنا  968.444في حالة سيئة جدا، وما يقارب 

قصديريا حسب إحصائيات الديواف الوطني لمسكف 
6446لسنة 

وىو ما يعكس وجود عدد كبير مف . (15)
األسر الجزائرية، تعيش في أوضاع سكنية سيئة 

 .تظاظومتدىورة، تتصؼ بالضيؽ واالك

 :سوق العمل - 4

أدى النمو السكاني السريع الذي شيدتو الجزائر 
بعد االستقالؿ إلى اختالؿ سوؽ العمؿ، ويتجمى ذلؾ 
في ارتفاع معدالت البطالة، وتؤكد الدراسات 
واألبحاث أف تفشي ظاىرة البطالة في الجزائر يعود 
بالدرجة األولى إلى زيادة عدد السكاف بنسب أكبر 

رص العمؿ أي ارتفاع معدؿ نمو العمالة مف زيادة ف

الجزائرية مقابؿ انخفاض نمو الناتج اإلجمالي 
الحقيقي، ففي الوقت الذي يبمغ فيو نمو العمالة 

سنويا، فإف نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي ال  2.5%
يسير بالوتيرة نفسيا، بؿ يصؿ في بعض األحياف إلى 

الطاقة و أماـ ضعؼ .الركود، وأحيانا يكوف سالبا
االستيعابية لسوؽ العمؿ في الجزائر، ظير ميؿ 
متزايد في مجاؿ طمبات العمؿ سنويا، قدرت سنة 

طمب عمؿ جديد سنويا، ليرتفع  694.444بػ  4==5
طمب عمؿ،   794.444إلى  6446ىذا العدد سنة 

وال تتجاوز نسبة الذيف يظفروف بعمؿ في ىذا العدد 
الضغوط عمى  مما يبيف. (16)%9إلى  %8اإلجمالي 

سوؽ العمؿ والتحديات التي تواجييا الجزائر في ىذا 
المجاؿ مثمما توضحو البيانات اإلحصائية الواردة في 

 :الجدوؿ التالي

 .1111القدرة االستيعابية لسوق العمل في الجزائر بالمقارنة مع دول أخرى مختارة لسنة (: 6)جدول رقم 

 )%(القدرة االستيعابية الدول العربية

 (1111سنة )

 )%(القدرة االستيعابية دول أخرى مختارة

 (1112سنة )

 5.8= فرنسا 22.1 الجزائر

 4.4= ألمانيا 50.2 تونس

 ;.8= الياباف 51.6 المغرب

 5.7= إيطاليا 43.0 لبناف

 =.:> تركيا 40.9 األردف

 8.9> األرجنتيف 60.1 مصر

 ، 5112النافذة الديوغزافيت فزصت للتنويت في البلداى العزبيت، نيىيىرك، : والتنويت، العدد الثانيتقزيز األهن الوتحدة حىل السكاى : الوصدر

 .095ص 

مف خالؿ ىذا الجدوؿ تبدو القدرة االستيعابية 
لسوؽ العمؿ في الجزائر ضعيفة، وفي الحقيقة أكثر 
مدعاة لمقمؽ عند مقارنتيا مع مثيالتيا بالدوؿ العربية، 

بعيدة عف المستويات المحققة في الدوؿ كما أنيا 
اآلسيوية واألوربية، حيث تتجاوز القدر االستيعابية 

 .في كؿ الدوؿ األوربية%  90

وتمس البطالة في الجزائر بصفة أساسية فئة 
الشباب الذيف يشكموف فئة الوافديف الجدد إلى سوؽ 

مف البطاليف تقؿ  %7>العمؿ، حيث أف نسبة 
بمغ  6448فإلى غاية سنة  سنة، 74أعمارىـ عف 

سنة  30عدد طالبي العمؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
 .(17)مميوف شخص 5;:.5
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وانطالقا مف كوف مؤشر التنمية البشرية يشكؿ 
أحد المؤشرات التي ابتكرتيا ىيئة األمـ المتحدة، 
لقياس مستوى الرفاه، والرعاية االجتماعية ونوعية 

مكننا االعتماد عميو الحياة في جميع بمداف العالـ، في
لتقييـ االنجازات المحققة مف طرؼ الجزائر في مجاؿ 
التنمية خاصة وأف مؤشر التنمية البشرية يعتمد عمى 
عدد مف المؤشرات اليامة كالدخؿ و التعميـ والصحة 

والفوارؽ بيف الجنسيف والتمكيف وسوؽ العمؿ واإلنفاؽ 
يئية العاـ واالبتكار والتكنولوجيا واالستدامة الب

والتكامؿ االجتماعي،  والجدوؿ التالي يوضح لنا 
ترتيب الجزائر وبعض الدوؿ المختارة في التنمية 
البشرية، وذلؾ حسب تقرير التنمية البشرية لعاـ 

 :الصادر عف األمـ المتحدة 2014

الصادر  1113لعام ترتيب الجزائر بالمقارنة مع دول أخرى مختارة حسب تقرير التنمية البشرية : (2)جدول رقم
 .عن األمم المتحدة

مدوؿ العربيةمؤشر التنمية البشرية ل دوؿ أخرى مختارةالبشرية لمؤشر التنمية    
  قيمة المؤشر البمد الترتيب   قيمة المؤشر البمد الترتيب 

(المرتبت األولى) 11 1.851 قطر 31  1.944 النرويج 

 1.911 سويسرا 13 1.836 المممكة العربية السعودية 34

 1.914 الواليات المتحدة األمريكية 15 1.827 االمارات العربية المتحدة 41

 1.911 ألمانيا 16 1.814 الكويت 46

 1.892 المممكة المتحدة 14 1.784 ليبيا 55

 1.884 فرنسا 21 1.765 لبناف 65

 1.872 إيطاليا 26 1.745 األردف 77

 1.869 اسبانيا 27 1.721 تونس 91

 1.773 ماليزيا 62 01080 الجزائر 29

 1.769 تركيا 69 0.682 مصر 110

 1.337 النيجر  (المرتبت األخيرة)187 0.619 المغرب 129

 

 ، 5104نيويورك، -بناء المنعة لدرء المخاطر -المضي في التقدم: 5104تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة لسنة : المصدر

 .060-024ص

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ أف الجزائر احتمت 
دولة شمميا المسح  ;>5عالميا مف بيف  7=المرتبة 

الصادر عف  6458تقرير التنمية البشرية لعاـ في 
 55األمـ المتحدة، وبيذا تأتي الجزائر في المرتبة 

عربيا، وفي المرتبة الثالثة في منطقة المغرب العربي 
متبوعة بتونس  8:وراء ليبيا التي احتمت المرتبة الػ

كما يتضح لنا كذلؾ أف الجزائر . 8=في المرتبة الػ 
مقارنة ببعض الدوؿ العربية جاءت في مركز متقدـ 

ومصر  =56األخرى كالمغرب الذي احتؿ المرتبة 

وفي ضوء المرتبة التي .  554التي احتمت المرتبة الػ
حققتيا الجزائر، يمكف القوؿ أف االنجازات المحققة ال 
ترقى إلى مستوى الطموحات المنشودة، مقارنة 
باإلمكانيات الضخمة التي تتوفر عمييا الجزائر، 

ناؾ العديد مف الدوؿ استطاعت أف تحقؽ مؤشرات في
وبالتالي فإف . تنمية عالية بإمكانيات جد متواضعة

التجربة التنموية في الجزائر لـ تحقؽ األىداؼ 
المرجوة منيا، خاصة مع استمرار االعتماد عمى 

 %79الريع البترولي، حيث تساىـ المحروقات بنسبة 
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دات العامة مف اإليرا % 8:ومف الناتج الداخمي 
 .مف إجمالي الصادرات%9.>=لمدولة و

مساعي الدولة الجزائرية لتدارك االختالل  -ثالثا 
 :القائم بين النمو السكاني والتنمية

أحست الدولة الجزائرية في السنوات األخيرة 
بضخامة األزمة وتفاقـ االختالالت التي تعاني منيا 

خاصة قطاعات الصحة والتعميـ واإلسكاف والتشغيؿ، 
وأف الشارع الجزائري أصبح في السنوات األخيرة 
يسجؿ بصفة شبو دورية تشنجا واحتجاجات وقطعا 
لمطرقات العمومية أو أعماال تخريبية، تعبيرا عف عدـ 
الرضا عف الوضعية التي يعيشيا، حيث أظيرت 
دراسة مسحية لمحركات االحتجاجية في الجزائر لسنة 

طروحة مف مف المشاكؿ الم%=8.;>أف  6447
خالؿ ىذه االحتجاجات، ىي ذات عالقة بالوضع 
االقتصادي واالجتماعي كالسكف والبطالة وتوزيع 
المياه وتعبيد الطرقات واالستفادة مف الخدمات 
الصحية والتعميمية، وىي مطالب تطرح بحدة مسألة 

فضال عف ذلؾ . (18)أداء القطاع العمومي في الجزائر
مف طرؼ سكاف  ىناؾ صعود ممفت لالحتجاجات

الجنوب، بسبب الفوارؽ الكبيرة في التنمية بيف الشماؿ 
والجنوب، خاصة في مجاؿ الخدمات الصحية 

 .والسكف والتشغيؿ

ولتدارؾ ىذه الحالة المربكة، ىناؾ جيود حثيثة 
في العقديف األخيريف تبذؿ مف طرؼ الدولة لتوسيع 
وتدعيـ شبكة المنشآت المدرسية والصحية، وتوفير 

ولبموغ ذلؾ برمجت الحكومة . كف ومناصب الشغؿالس
ولعؿ أبرزىا، .الجزائرية برامج مستعجمة وطموحة
مميار دوالر  :>6تخصيص غالؼ مالي ضخـ قدر بػ

لتعزيز جيود التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلؾ 
، 6458-6454في إطار برنامج التنمية الخماسي 

ة منشأة لمتربي 9444حيث تمت برمجة إنشاء 
مقعد بيداغوجي جامعي ورفع الطاقة  44.444:و

نشاء  844.444االستيعابية إليواء الطمبة  بػ  سرير وا 
منشأة 5944ومؤسسة لمتكويف والتعميـ المينييف  300

مستشفى و بناء مميوني  172قاعدية لمصحة، منيا 
مميار دج لتوفير  794وحدة سكنية وتخصيص مبمغ 

، وفي سباؽ مع وفي نفس السياؽ. (19)مناصب شغؿ
الزمف، أعمف وزير الصحة عف عـز الحكومة 

سريرا في ظرؼ سنتيف،  844>5الجزائرية إنجاز 
تمثؿ ثمث القدرة االستيعابية لممؤسسات االستشفائية 

وقد أعطيت . التي تممكيا الجزائر منذ االستقالؿ
تعميمات صارمة لممؤسسات التي أوكمت إلييا أشغاؿ 

ؿ مف األسرة، مف أجؿ احتراـ اإلنجاز ىذا الكـ اليائ
آجاؿ التنفيذ وتسميميا في المدة القانونية المقدرة 

كما برمجت الحكومة الجزائرية إنجاز . (20)بسنتيف
عبر الوطف،  CHUسبعة مراكز استشفائية جامعية 

مركزا جديدا لمكافحة السرطاف  15وتعتـز استحداث 
 .في القريب العاجؿ

 

 :خالصة

يدؼ مف التنمية ىو توفير انطالقا مف كوف ال
الحياة الكريمة والرفاىية االجتماعية لألفراد، مف 
خالؿ توفير فرص عمؿ وسكف الئؽ ومستويات 
أفضؿ مف الخدمات الصحية والتعميمية، يمكف القوؿ 
أف الجزائر تشيد اختالال بيف النمو السكاني والتنمية، 
مع عجزىا عمى تحقيؽ التوازف الضروري والدائـ 

ا، فحقيقة أف اآلثار المترتبة عف التغيرات بينيم
السكانية متعددة و متنوعة ومعقدة ومتراكمة عبر 
الزمف، إال أف النمو الديمغرافي في الجزائر،مف 
المفترض أف ال يتحوؿ إلى مشكمة، فبحكـ شساعة 
المساحة والثروات الطبيعية التي تزخر بيا، فإّف 

لتحقيؽ التقدـ الثروة البشرية تصبح الحاجة ليا ماسة 
فإذا ما قارنا عدد سكاف الجزائر بسكاف دولة . والرخاء

كالصيف واليند، وبالنظر إلى اإلمكانيات اليائمة التي 
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تتوفر عمييا، فإّف المسألة السكانية يفترض أنيا ال 
تطرح أبدا وال تشكؿ عائقا لمتنمية، إال أف اإلشكاؿ 

وسريع  بالنسبة لمجزائر ىو وجود نمو ديمغرافي مرتفع
لـ ترافقو تنمية بنفس الوتيرة والسرعة، وبالتالي تحولت 
الثروة البشرية إلى عبء ثقيؿ وأصبحت تشكؿ 
مصدر إزعاج لمسمطات باحتياجاتيا الممحة 

 .والمتنامية

 30فسكاف الجزائر تضاعؼ ثالث مرات تقريبا خالؿ 
سنة، والمالحظ أف ىذه الزيادة تتـ بيذه السرعة في 

طة لتغطية االحتياجات الضرورية ظؿ غياب أية خ
بصفة منتظمة، وفي ظؿ تقيقر شبو تاـ لإلنتاج 
الوطني، وىذا ما أدى إلى وضع كارثي تقريبا في كؿ 

الذي ىو عالمة مف -المجاالت ليصبح االكتظاظ 
قدرا محتوما عمى الجزائرييف، إذ  -عالمات التخمؼ

أصبحنا نرى اكتظاظا في المدارس و في المستشفيات 
... السجوف و في الطرقات و في مكاتب البريد وفي

 !وحتى في المقابر
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 الجزائري منذ االستقالل وعالقتو بالتنمية االقتصاديةتطور النظام التربوي 
 بريمة عمي 

 قسم عمم االجتماع 
  عنابة -جامعة باجي مختار 

 
 ممخص

يعالج ىذا المقاؿ تطور النظاـ التربوي الجزائري منذ االستقالؿ وعالقتو بالتنمية االقتصادية  لمعالجة مؤشرات كفايتو اإلنتاجية  
 تقويـ البيئة، ويمكف عمى مفتوح فيذا النظاـ. كتشاؼ مختمؼ التغيرات التي تعرض ليا  بعد اإلصالحات التربوية المتكررةوا

 التنمية في لمتربية المساىمة االقتصادي المنظور ظيور مدخالتو، عممياتو ومخرجاتو؛ خصوصا مع بتطوير أدائو وتحسينو
 . تحقيؽ متطمبات التنمية االقتصادية كفاءات عالية بيدؼ إعداد أفراد ذوياالجتماعية، حيث تقـو ب

 
 .ية االقتصادية، سوق العمل، التنمالجزائري النظام التربوي: الكممات المفاتيح

 
L’évolution du système éducatif algérien dans sa relation avec le développement 

économique depuis l'indépendance 

 
Résumé  

Cet essai analyse l'évolution du système éducatif algérien dans sa relation avec le 

développement économique depuis l'indépendance. Il examine les indicateurs qui 

déterminent l'efficience de sa productivité et l’effet des différents changements  induits 

par les réformes successives. En effet ce système offre la possibilité d’améliorer ses 

performances à travers le développement de ses ressources,  particulièrement depuis la 

confirmation d'une  perspective économique de l'éducation, qui vise à préparer des 

individus hautement qualifiés  pour la réalisation des exigences du développement 

économique. 
 

Mots clés : Système éducatif Algérien, marché du travail, développement  

économique. 

 

The Evolution of the Algerian Educational   System in its Relationship with 

Economic Development since Independence 

 

Abstract 

This essay analyzes the evolution of the Algerian education system in its relationship 

with economic development since independence, to examine indicators of the efficiency 

of its productivity and discover the various changes it has undergone, especially after 

repeated educational reforms. This system has the ability to evaluate and improve its 

performance through the development of its resources, especially with the emergence of 

the economic perspective of education, through preparing highly qualified individuals 

in order to meet the requirements of economic development. 
 

Keywords:  Educational system of Algeria, labor market, economic development.   
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 ةممقد
طرح موضوع التربية والمجتمع، فإنو يعندما 

يتبادر لمذىف سؤاؿ جوىري حوؿ آليات إصالح 
النظاـ التربوي ليتوافؽ مع متطمبات التنمية 

مف أفضؿ أدوات  فالتربية تعد   .االقتصادية
وفير الكفاءات البشرية التي تبحيث تقـو  ،التنمية
          في تطوير القطاعات االقتصادية تسيـ

ولضماف ذلؾ لجأت . المختمفة واالجتماعية
في سواء العديد مف الدوؿ لتطوير ىذا النظاـ 

  . ع التعاوف الدوليير امشفي  وأ التنموية يا خطط
 في معاناة قطاع التربية والتعميـ مف رغـ وبال
ف فإ ،ستقالؿاالمنذ  عدة مشاكؿ مف الجزائر
في أدخموا إصالحات عديدة  يوف عميالقائم

قمة اإلمكانيات مف رغـ جوانبو، بال مختمؼ
إصالح إلى دعوة لـ تأت الو  .المادية والبشرية
نتيجة عجز  كانتبؿ ، مف فراغىذا القطاع 

          مسايرة خطط التنمية مخرجات التعميـ عف
 .واالستجابة لمتطمباتيا

الجيود المبذولة مف الدولة، مف رغـ وبال
مف مشاكؿ  يعانيما زاؿ يالحظ أف قطاع التربية 

إلى جانب  ،فالمردود المدرسي منخفض عديدة،
العنؼ و سمبية مثؿ التسرب  ظواىرانتشار 

ضافة إلى تدني ادأداء التربوي باإلالمدرسي، 
لممعمميف وعدـ مسايرة المناىج الدراسية لمتغيرات 

         .الحاصمة في المجتمع
مف أكثر  د  قطاع التربية والتعميـ يع بما أف

 اتصاالالجتماعية في الجزائر القطاعات ا
بتحوالت وتغيرات  جانب كونو مر   ىلإبالتنمية، 

، بالرغـ مف الصعوبات العديدة منذ االستقالؿ
 اوعميو سيتناوؿ ىذا المقاؿ عرض .التي واجيتو

،  بعد االستقالؿ لنظاـ يذا المتطور التاريخي ل
كما تيدؼ ىذه المحاولة العممية إلى التعرؼ 

 في  عرفيا التي ادأخيرة صالحاتعمى نتائج اإل
والكيفية التي ساعدت  الماضية السنوات القميمة

مع اإلشارة إلى مدى مساىمة  ،في تحسف وضعو
ىذا القطاع في التنمية االقتصادية، مف خالؿ  

 سياؽفي ىذا الو . في سوؽ العمؿ دور مخرجاتو 
 :نطرح التساؤالت التالية

لجزائري ا كانت وضعية النظاـ التربوي كيؼ -
 االستقالؿ؟    عند
 بعد واقع النظاـ التربوي الجزائري تحسف ىؿ -

 اإلصالحات التربوية ادأخيرة ؟ 
في تحقيؽ  ىؿ ساىـ النظاـ التربوي الجزائري -

 التنمية االقتصادية لمبالد ؟
وظفت جممة مف  ىذه التساؤالت فلإلجابة ع

المنيج الوصفي كوالمنيجية،  المقاربات النظرية
يصؼ ويحمؿ وضعية النظاـ التربوي  الذي

 توظيؼضافة إلى باإلمنذ االستقالؿ،  الجزائري
تقنية التتبع التاريخي التي تصؼ التطورات التي 

يتضمف ذلؾ الحديث  كماتعرض ليا ىذا النظاـ، 
ومدى  عف  مدى تحسف واقع التعميـ في الجزائر

 .في التنمية االقتصادية واميسإ
 

 :الرئيسيةتحديد المفاىيم ، أوال
  :مفيوم التربية -أ

 الولد غذى أي ؛ربى :تعني التربية في المغة
 ،(1)نمازاد و  أي يربو ربا، أصميا و ينمو وجعمو

ة الفرد شخصي تنمية" :يتعنف اصطالحا أما
إنيا . (2)"متطورةو  مبدعة تصبح بحيثاجتماعيا؛ 

يـ؛ حيث واستعدادات ادأفراد بإمكانيات مرتبطة
تحسف عالقاتيـ  و صياتيـشخ ةتنميتسيـ في 

 العقمية النفس ممكات تيذيب":ىي أو ،حوليـ مفب
 ليا خمقت التي وظيفتيا تؤديل  وادأخالقية
 تقويـ عممية إنيا. (3)"لمحياة االجتماعية وتييئتيا
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 التي الوظيفة أداءنحو  توجييياب النفس لممكات
 .مف أجميا خمقت

 إحداث عممية:"نقصد بالتربية في ىذه الدراسة
 أجؿ مف الفرد سموؾ في فييا تغييرات مرغوب

المختمفة،  جوانبيا لشخصيتو في متكامؿ تطور
فيذا التعريؼ . (4)" واالجتماعية والعقمية الجسمية

 .التربية معنى عمىالدالة بوضوح  شمؿ العناصر
 :التربوي مفيوم النظام -ب

    : (Kaufman) كوفماف عند نظاـيعني ال
 بطريقة تعمؿ التي صرمعنال الكمي المجموع"

وفؽ  المطموبة النتائج لتحقيؽ سويا أو مستقمة
ادأمثمة عمى  ومف النظاـ متطمبات أو حاجات
 بجميع التعميميالتربوي  و  النظاـ  ذلؾ 
 وظائؼ ليا عناصر وأجزاء يضـ إنو، (5)"مراحمو
 صانعيو طرؼ مف عميو اتفؽ ما إلنجاز محددة

 . ةمحدد  أىداؼ أو نتائج لموصوؿ إلى 
       : فيو يتضمف ،التربوي بالنسبة لمنظاـ

 القائميف دأدوار محددة قيـ وقواعد و  معايير "
 ياو طرق ياأساليب إلى باإلضافة التربوية، بالعممية
 .(6)" المجتمع فيالمتبعة 

  :التنميةمفيوم  -ج
التنمية مف أشؽ العمميات وأحوجيا إلى تعتبر 

 الفرد ير  حياة حيث تسعى لتغي" اإلدارة القوية، 
والمجتمع نحو ادأفضؿ، وتبرز الحاجة إلييا في 
ف كانت الحاجة إلييا أشد في  كؿ المستويات وا 
المجتمعات المتخمفة لوجود التفاوت بينيا في 

، فيي تشمؿ (7)"درجات الثقافة والعمراف والرفاىية
مختمؼ المظاىر االجتماعية، حيث تيدؼ 

وى معيشتو، لتطوير قدرات اإلنساف وتحسيف مست
وقد يرتبط معنى التنمية بالتصنيع أو بتوفير 

ورفع المستوى الصحي؛ فعمماء  فرص التعميـ 
االجتماع والسياسة يروف بأنيا عممية تمديف، بما 

نو مف إقامة المؤسسات االجتماعية تتضم
السياسية، في حيف يميؿ االقتصاديوف إلى و 

مـ معادلتيا بالنمو االقتصادي، غير أف ىيئة ادأ
: ـ عمى أنيا1955المتحدة قدمت تعريفا سنة 

تمؾ العممية اليادفة لتقدـ المجتمع  اقتصاديا "
واجتماعيا، حيث تعتمد بقدر اإلمكاف عمى 

 .(8)" المجتمع المحمي في تطوير البالد مشاركة
حيث عممية مقصودة و شاممة،  تعتبر التنمية

تيدؼ إلى إحداث تغيير حضاري إلشباع 
دية والروحية لكؿ فرد ليتكيؼ أكثر الما الحاجات

 .مع محيطو االجتماعي
    :مفيوم التنمية االقتصادية -د

يصؼ المنظروف االقتصاديوف الكالسيكيوف 
التنمية االقتصادية كمؤشرات كمية يمكف أف 

فيي تحدث خارج نمط اإلنتاج االجتماعي، 
واالقتصادية التي  ليست سوى العممية االجتماعية

، فبموجبيا اخمؼ كما ونوعتقضي عمى الت
تستخدـ منطقة ما مواردىا المادية و البشرية في 
تحقيؽ زيادات مستديمة في نصيب كؿ فرد مف 

 .(9) الخدمات المختمفة السمع و
وتعرؼ التنمية االقتصادية المرتبطة بمجاؿ 

كيفية استغالؿ الموارد : " التعميـ بأنيا التربية و
 ويالبشرية عف طريؽ التخطيط الترب

؛ فبيا تتحقؽ الزيادة في متوسط (10)"التعميميو 
 . نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي

 ةلقد أبرز ىذا المبحث  المعالجة المفيومي
لموضوع الدراسة؛ في محاولة لتوضيح أىـ 
المفاىيـ الرئيسية، غير أف البحث العممي يفقد 
الكثير مف أىميتو إذا لـ يستند إلى الجانب 

بأىـ التطورات التي تعرضت التاريخي المتعمؽ 
ليا الظاىرة محؿ الدراسة، وىذا ما سيعرضو 

  .المبحث الموالي
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ي منذ التربوي الجزائر  تطور النظام، ثانيا
 : االستقالل

الجزائر  مف استقالؿ ادأولى تميزت المرحمة
    القطاعات االجتماعية  بتطورات في مختمؼ

راية  ميـقطاع التربية والتع فمقد رفع . واالقتصادية
 القطر عبر كامؿ نشر التعميـ التحدي لضماف

العديدة التي  الجزائري؛ بالرغـ مف الصعوبات
واجييا، كما وضع ضمف أىدافو البعد الوطني، 
الديمقراطي والعصري، وىي اختيارات سترسـ 
عمى أساسيا الصورة  النموذجية لمشخصية 

 .الجزائرية المتحررة
مسار إف ىذه التحديات التي اعترضت 

المنظومة التربوية الجزائرية منذ االستقالؿ تدفعنا 
معرفة كيؼ استطاع المسؤولوف  إلى محاولة 

و عميو سنعرض في . عمى ىذا القطاع مواجيتيا
ما يمي مراحؿ تطور ىذا النظاـ؛ مف حيث بنيتو،        

 .وخصائص سياستو التعميمية
 –1962) الفترة في الجزائري التربوي النظام -أ

1976): 
االستقالؿ نظاما تعميميا  الجزائر غداة واجيت

       وأبنائتمبية حاجات  مىعغير قادر 
الضرورييف  مع متطمبات البناء والنموالتكيؼ و 

ضرورة توفير ى لإبالنظر  لمدولة الجديدة،
وادأدوات الكفيمة بمواجية التدفؽ الكمي ؿ الوسائ

ة عداد الجزائرييف الراغبيف في مزاولاليائؿ دأ
وبالرغـ مف تنصيب لجنة إلصالح . تعميميـ
، 15/09/1962ضع خطة تربوية في و التعميـ و 

فإف ما حدث مف تغييرات لـ يكف في المستوى 
استطاعت أف تخمؽ المطموب، غير أف الجزائر 

 ؛التعميـ ظؿ يتزايد باستمرار طمبا جماىيريا عمى
بفعؿ الخمفيات الثقافية واآلماؿ العريضة دأفراد 

عفوي  التطور وكرد فعؿ طبيعي و مع فيالمجت

لسياسة التجييؿ التي مارسيا االستعمار عمى 
لقد كاف لكؿ ىذا تأثير  و. أبناء الشعب الجزائري

والذي في بنية النظاـ التربوي الجزائري، 
 : سنوضحو فيما يمي

 :الجزائري التربوي النظام بنية -1
 في الفترة التربوي الجزائري النظاـبنية اتخذت 

 :(11) التالي الشكؿبعد االستقالؿ 
  :االبتدائي التعميم مرحمة -1-1

، حيث السادسة السنة حتىىذه المرحمة تمتد 
مف  السنة ادأولى إلى الدخوؿ تتوج بمسابقة

 .المتوسط التعميـ
 : المتوسط التعميم مرحمة - 1-2

 بشيادةتتوج تمي مرحمة االبتدائي، حيث 
 التعميـ بشيادة رؼتع صارت العاـ والتي التعميـ

 ىذه في الناجحوف تالميذال يمتحؽ كماالمتوسط، 
 .الثانوي التعميـب المرحمة

  :مرحمة التعميم الثانوي -1-3
 ، حيثحددت مدة الدراسة فييا بثالث سنوات"

، (12)" تدرس في ثانويات التعميـ العاـ و التقني
    حيث تتضمف شعب دراسية ذات طابع أدبي 

تقـو بتييئة التالميذ لمحياة  "ووعممي و تقني، 
العممية، مما يساعدىـ عمى اختيار المينة أو 

 في  الدراسة ، وتتوج(13)" الدراسة التي تناسبيـ
الثانوي العاـ  التعميـ بكالوريا بشيادة الشعب ىذه

 .أو التقني
إف بنية النظاـ التربوي الجزائري تبمورت مف 

الوضع  خالؿ سياسة تعميمية حاولت التوفيؽ بيف
االجتماعي المتميز لممجتمع الجزائري وادأىداؼ 
التربوية المتعمقة بنشر الوعي و الثقافة، وىذا ما 

 .الجزء الموالي سنوضحو في
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السياسة التعميمية في الجزائر خصائص  -2
  :بعد االستقالل
 غيرتحقيؽ ت "إلى السياسة التعميمية تيدؼ 

 ؾنتيجة لذل ، فيستفيدفي الوضع االجتماعي
، (14)"االجتماعي يـحراكفي  أغمبية أفراد المجتمع

منسجمة مجموعة اتجاىات ومبادئ "تمثؿ  فيي
 واجتماعية  منطمقات روحيةعمى  مرتكزةو 

خالؿ ما تتضمنو  بحيث يمكف مف ،واقتصادية
            .(15)"وسائؿ أف تحقؽ أىدافيا  مف 

 عف البحثب  المستقمة الجزائرلقد قامت  
 بينيا مف النظاـ التربوي، مشاكؿل سريعة حموؿ

 قبؿ سائدا كاف الذي المدرسي لتشريعاالستعانة با
 لتغطية إضافية تدابير اتخذت كما االستقالؿ،

 :ثؿم التعميمية اليياكؿ عدد في الكبير النقص
 المدارس يشبو ما لىا دور الحضانة تحويؿ

فقد توفير المعمميف أما مشكمة  ،(16)االبتدائية 
ادأخرى عقبة في طريؽ تسيير أوؿ كانت ىي 

 23612 ىـ عفسنة دراسية، إذ لـ يزد عدد
في  ،(17)أجنبي 10000بينيـ حوالي كاف مف و 

بػأضعاؼ ذلؾ  الفعمية  حيف قدرت االحتياجات
 المباشر التوظيؼو عميو قامت الجزائر ب.  الرقـ
 الفرنسية لمغتيف التعميـ مف مقبوؿ مستوى لو لمف

ذلؾ  ورغـ  أجانب، بمعمميف نة واالستعا والعربية
 معمـ، دوف مف بقوا التالميذ العديد مففإف 

 استعماؿ لىإ تعميمية عدة مؤسسات فسارعت
 فوج في ادأفواج كتجميع ؛خاصة بيداغوجية  نظـ
 مرات عدة دراسية  عمى حجرة التناوب أو  واحد 

 .(18)اليـو في
في  الدولةلقد شكؿ التعميـ إحدى أولويات 

نمية االقتصادية التي اتبعتيا مباشرة خطط  الت
المواثيؽ ف بعد حصوليا عمى االستقالؿ،

 اعتمدت عميياوالنصوص المرجعية التي 

السياسة التعميمية اعتبرت التعميـ العنصر 
ولقد  .ادأساسي دأي تغيير اقتصادي واجتماعي

 1980 -1970عرفت الفترة الممتدة ما بيف 
التعميـ سنة  إعداد ممفات لمشاريع؛ مثؿ إصالح

 35 - 76ادأمر رقـ المميد لظيور  1974
وضع والذي   1976أفريؿ  16المؤرخ في 

وادأسس القانونية لمنظاـ التعميمي  المعالـ
 .الجزائري

كاف أوؿ إجراء قامت بو  الحكومة الجزائرية 
         سف القوانيف التي تنظـ قطاع التربيةىو 
نشاء والتعميـ اىد كالمع ؛ىياكؿ الدعـ وا 

تحديد الوظائؼ ، إضافة إلى المتخصصة
التي كانت المتماشية مع الظروؼ االستثنائية 

المشكمة الكبرى التي  تكانو " تمر بيا البالد، 
المردود جودة  ؛لى جانب ذلؾإفرضت نفسيا 

مف ىياكؿ المختمفة التعميمي وسد الحاجيات 
 المسيريف وتكويف وموارد بشرية استقباؿ

اف مستواىـ التعميمي غير الذيف كوالمعمميف 
 .(19)"ىذا القطاع كاؼ لسد حاجة
ية في الجزائر الدولة  استطاعت

تدفع بالنظاـ أف  (1976 -(1962المرحمة
بتطبيؽ سياسة  التربوي في االتجاه اإليجابي،

بيف الوضع االجتماعي موائمة تعميمية حاولت ال
        وادأىداؼ التربوية المتعمقة بنشر العمـ  المتدىور

لتأسيس نظاـ تربوي  تمييداوالمعرفة والثقافة، 
مف  وكاف .التوجيات التنموية الكبرى يساير

 الظروؼ حسفتعدد التالميذ و نتيجة ذلؾ ارتفاع 
 تقويـ لـ يقع تطوير و عمميف، لكفاالجتماعية لمم

الكافي في ىذه  بالقدر البرامج وادأدوات التعميمية
بوي الجزائري ومع ىذا، فإف النظاـ التر . المرحمة

بقي بحاجة إلى تعديالت أخرى أكثر عمقا، 
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خاصة ما تعمؽ بالجانب التشريعي الذي سنتطرؽ 
  .إليو في الفترة الزمنية الموالية

الفترة  في الجزائري التربوي النظام -ب
(1976- 1990:) 

 -76ىذه الفترة بصدور ادأمر رقـ  تميزت
المتضمف  1976أفريؿ  16المؤرخ في  35

وبالرغـ مف . التكويف في الجزائر و التربيةتنظيـ 
فال  يمكف ادأمر؛ النقائص التي تميز بيا ىذا 

رساء بعض المبادئ ادأساسية إفضمو في  إنكار
، حتى أنماط التنظيـ التي ما تزاؿ صالحة  و اليـو

التي ، يالتعميمالنظاـ خاصة ما تعمؽ ببنية 
 . سنوضحيا في ما يمي

 :  الجزائري بنية النظام التعميمي – 1
   (1980 -1976) لـ  تطرأ في الفترة ما بيف

باستثناء  االبتدائي، التعميـ عمى مرحمة تغيرات
السنة السادسة لتصبح  امتحاف تسمية تغيير

، كما " متوسط ادأولى السنة الدخوؿ إلى امتحاف"
المتوسط  استقاللية التعميـ المرحمة شيدت ىذه
ادأساسي،  ميـالتع مف الطور الثالث الذي يمثؿ
الثانوي فقد حددت فيو مدة الدراسة  أما  التعميـ

 شيادة باجتياز بثالث سنوات، حيث يتوج 
التي تؤىؿ التالميذ لاللتحاؽ بالتكويف  البكالوريا

  .المدى قصير التقني الجامعي، كما حذؼ التعميـ
 ،(1990 -1980) فيما يخص الفترة ما بيف

الجزائري فييا  يالتعميمالنظاـ  ت بنيةصار فقد 
 :(20)كالتالي

 : تحضيريالتعميم ال -1-1
غير إجباري، ىذا النوع مف التعميـ  يعتبر

حيث يحضر خاللو ادأطفاؿ الذيف لـ يبمغوا السف 
تسعى ىذه كما اإللزامية لمتعميـ المدرسي، 

إيقاظ الحس  المرحمة لتنمية شخصية الطفؿ و

كسابو الميارات الحركيةالجمالي لديو  نشئة والت وا 
 .االجتماعية

  :ساسياألتعميم ال -2 -1
حتى يتسنى  تدريجي بشكؿ تـ تعميمو

    البرامج  لمختمؼ المجاف البيداغوجية تحضير
التعميمية، حيث حددت مدة  الدراسة  والوسائؿ
 أطوار سنوات، حيث يشمؿ ثالثة فيو بتسع

 ست سنوات ادأولييف الطوريف دراسية، مدة
  .سابقا االبتدائي

سنوات؛  ثالث فيي مدة الطور الثالثا أم -
 التعميـ)أربع سنوات  في السابؽ مدتو حيث كانت
ولقد تـ تحديد أىداؼ ىذا النوع (. سابقا المتوسط

مف التعميـ بمراعاة ادأىداؼ العامة لممنظومة 
حوؿ التربية  التربوية، إلى جانب إعالف جمسياف

المتعمؽ و  ،(21)1990 في مارس المؤرخ لمجميع 
مبية الكفاءات التربوية المتضمنة أدوات التعميـ بت

                                     .                                                                                                                            القراءة، التعبير والحساب الكتابة، ادأساسية وىي
 :ثانويالتعميم ال -3 -1

 عميقة، رغـ تغيرات المرحمة ىذه يشيد في لـ
 لمتعميـ الدولة كتابة)مستقؿ  جياز إلى إسناده

 ، كما أدخمت في برامجو الدراسية(الثانوي والتقني
 لغات،) االختياري التعميـ التكنولوجية و التربية

سنة  ... فف  رياضية، و بدنية تربية إعالـ آلي،
 التعميـ ىيكمة إثر إعادة عنو لتخميا ، ثـ(1984
 فتح شعبة الموالية، إضافة إلى في الفترة الثانوي
التقني،  أما بالنسبة إلى التعميـ. اإلسالمية العمـو

 التعميـ العالي شعب بعض فمقد تـ في مجالو فتح
 شيادة البكالوريا، إضافة إلى عمى الحائزيف أماـ

 يتوج ذيال المدى قصير الثانوي إدخاؿ التعميـ
  .التقنية الكفاءة بشيادة
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     في المواثيق  الجزائريالتربوي  النظام -2
 :والدساتير الرسمية

 ادأولى السنوات منذ الجزائرية الدولة قامت
 حياة قوانيف تنظـ و نصوص بإصدار لالستقالؿ
 في ادأحياف أغمب فيكانت تجمع  و الجزائرييف،

 ر الذي مفنوفمب أوؿ رسمية أوليا  بياف مواثيؽ
 اإلسالمي الديفاالستعانة ب :ادأساسية مبادئو بيف
 الشخصية البياف ميز كما ،(22) الوطنية اليويةو 

 الجغرافي، واإلطار  المغة طريؽ عف الجزائرية
 .ادأساسية المواطف حريات  احتراـ إلى جانب

 :1976عام  ميثاق -2-1
، 1964ميثاؽ  بعد ميثاؽ أوؿ نوفمبر و جاء
     : (23) يميمنو ما  66 المادة تضمنتحيث 

 المجاني التعميـ في الحؽ مواطف لكؿ -
  .المحددة بالقانوف الشروط إطار في واإلجباري

تسير و  الميني التعميـ والتكويف الدولة تنظـ -
    .الجميع أماـ بالتساويعمى نشرىما 

  .سنوات تسعومدتيا  ادأساسية المدرسةظيور  -
 تراعي اىتمامات انويالث متعميـفتح شعب ل -

سوؽ  احتياجات المتخرجيف منو وفؽ ومؤىالت
 .(24) العمؿ
ىي  التربية أف إلى أشار ىذا الدستور لقد
 توجيو إلى محكـ يدعو بناء في الزاوية حجر
 بالتكويف واالىتماـ الجزائر في التعميـ نظاـ

الدولة  سعي مع ،(25)يالبيداغوج و العممي
 مف المتسربيف التالميذ مشكؿ عمى لمقضاء
سنوات  عدد رفع طريؽ عف ادأساسية المدرسة
  .اإللزامية الدراسة

 :1989عام  دستور -2-2
، 1988أحداث أكتوبر بعد الدستور ىذا جاء

أصعب فييا  الجزائر مرحمة عرفت بداية وىي

 والتفتح التعددية الحزبية ، حيث ظيرتأياميا
 .العالـ عمى
 المبادئ عمى أكد فقد الدساتير مف كغيرهو 
 النظاـ ذلؾ في بما ؛الجزائرية لألمة العامة

   الوطني طابعو إلى أشار الذي التعميمي
 والبحوث لمعمـو سايرتوم، مع واإلسالمي
 .التطبيقية

  :1996عام  دستور -2-3
 الشعبلجميع فئات  الدستور وفر ىذا

لزاميا مجانيا تعميما الجزائري  الدولة تتكفؿ وا 
 والتكويف التربية سياسة في ورد حيث؛ بتنظيمو
ما  جبية التحرير الوطنيبحزب  الخاصة

 :(26)ييم
 حيث مف التربوية، لممنظومة االعتبارإعادة  -

التطوير، إضافة إلى و ، والتمويؿ التوجيو، التنظيـ
 العربية المغةو مجانيتو، و اعتماد  التعميـ إجبارية

 ـإلى جانب االىتما التعميـفي جميع مراحؿ 
 .دأجنبيةا المغاتب

 الدولة تمسؾ عمىىذه الدساتير  أكدت
اىتماما كبيرا، كما  إذ أعطتو بالتعميـ، الجزائرية

أسيمت  في إحداث تغيرات في مكوناتو، خاصة 
ما تعمؽ بالتالميذ والمعمميف الذيف ىـ أساس 

 .العممية التعميمية
 (1996 -1976)ت في الفترة أدخملقد 

الجزائري  يربو نظاـ التالجذرية عمى  صالحاتإ
مع التحوالت العميقة  المتوافؽ أكثر في االتجاه

قد ؛ فمواالجتماعية المجاالت االقتصادية في
     اإللزامي يفالطابع الذكر كرس ادأمر السابؽ

 أرسى االختيارات، كما متعميـوالمجاني ل
مف حيث  ؛لمتربية الوطنية ادأساسية والتوجيات
     ينيا منظومة وطنية أصيمة بمضام اعتبارىا
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متفتحة و ديمقراطية ، إضافة إلى أنيا  وبرامجيا
 .لتكنولوجيةواعمى العمـو 

الفترة ما بين  في الجزائري التربوي النظام -ج
(1990-2011:) 

عدة تغيرات، خاصة ما  الفترة شيدت ىذهلقد 
تعمؽ ببنية نظاـ التعميـ، التي سنعرضيا في 

 .العنصر الموالي
 :الجزائري عميميالت نظامبنية ال -1

في   الجزائريعميـ الت نظاـلقد اتخذت بنية 
 :(27)التالي الشكؿىذه الفترة 

 : االبتدائي التعميم مرحمة -1-1
مدة الدراسة فييا خمس سنوات وجاءت 
لتعوض مرحمة التعميـ ادأساسي التي اعتمدت 

 سةخامال السنة تنتييفي فترة الثمانينات، حيث 
   .المتوسط عميـالت إلى الدخوؿ بمسابقة يامن
 : المتوسط التعميم مرحمة - 1-2

 تتوج حددت مدة الدراسة فييا بأربع سنوات و
 .متوسطال التعميـ بشيادة

 :الثانوي التعميم مرحمة - 1-3
العاـ                                                          الثانوي التعميـ ىذه المرحمة   تشمؿ
 شكؿ منو في ادأولى سنةال تنظـ إذ والتقني؛
          آداب، عمـو  :ثالث ىي مشتركة جذوع

     الثانية  السنة ابتداء مف وتكنولوجيا، ويتفرع
 عممي، حيث ذو طابع أدبي و تعميـ :إلى الثالثةو 

فيو ببكالوريا عامة، أما التعميـ  الدراسة تتوج
فيو ببكالوريا التعميـ   الدراسة التقني فتتوج الثانوي

التعميـ في  يدرس ىذا النوع مف تكنولوجي، وال
 .الثانوي التعميـ مؤسسات

 :التربوي الجزائري النظام أىداف -2
حصوليا عمى  منذ الجزائرية الحكومة أرادت
 االستعمارية، صمتيا بالحقبة تقطع أف حريتيا

 التعميمية ادأىداؼ لتحقيؽ إجراءات  بعدة  فقامت
 :مف بينيا  المسطرة

 :التعريب سياسة -2-1
 مف  الدراسية المواد كؿ بتعريبالجزائر بدأت 
فقد   الفرنسية المغة الثانوي، أما إلى االبتدائي

 ذ، إ(28) تخاطبلم وسيمةو  أجنبية لغة تاعتبر 
 سنةل العربية المغة استعماؿ بموجب قانوف تعميـ

 مستوياتال جميعمعربا في  التعميـ أصبح 1998
 في الجزائر تحققو خرآ ، إنو انتصار(29)الدراسية
 .الثقافي صرحيا بناء أجؿ مف مسارىا

 :الجزأرة -2-2
 أف بالتربية  الميتميف مف الكثير أكد لقد

 في امضطرب  مجتمعانعداـ الثقافة يجعؿ ال
بد مف  عميو كاف ال و الوطنية، مرجعيتو تحديد
     وحضارتيـ تاريخيـ و ببالدىـ أبنائنا تعريؼ
 تعنيالتي و "  :زأرةعميو بالج اصطمح ما وىذا
، بالمائة جزائري مائو دراسي مضموف كؿ جعؿ
 ليا صمة ال ثقافات مف  اآلثار الوافدةإزالة    مع

 أرادت فمقد .(30)"واإلسالـ والعروبة بالجزائر
ة مادأصي الجزائرية الشخصية تبعث أف الجزائر

 .جزائري محض واقع مف
   :التعميم ديمقراطية -2-3 

 أماـ مراحمو لتعميـ بمختمؼا أبواب فتحشممت 
 الفئات خصوصا ،المختمفةالشعبية  الفئات

 ،(31)المتميز الطبقي وضعيا بحكـ ؛المحرومة
 الكادحة الطبقات أبناء تمكيفمنيا  الغايةأف  كما
بالتالي و ات، والجامعااللتحاؽ بالمدارس  مف

 .ادأمية عمى القضاءالمساىمة في 
 : اإلصالحات التربوية الجزائرية-3

شكمت لجنة وطنية إلصالح المنظومة 
مارس  24 الحكومة فيبقرار مف مجمس  ةالتربوي
 ةلوزير التربي اقتراحاتتقديـ  ميمتيا ،1998
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الوطنية تتعمؽ بترجمة الغايات التي تحددىا 
        مبادئالنصوص المرجعة ادأساسية لمبمد إلى 

ولقد قدمت الوزارة . (32)عامة ةتربوي ىداؼوأ
إلى مجمس الحكومة  11/11/1998بتاريخ

مشروع القانوف التوجييي لمتربية الذي صادؽ 
كما أنشئت المجنة الوطنية لممناىج طبقا . عميو

، حيث تمثمت  11/11/2002لمقرار المؤرخ في 
 مياميا في تقديـ اآلراء  واالقتراحات لمسيد الوزير
بخصوص كؿ قضية تتعمؽ بالعممية التعميمية، 

تربوية وتحسيف الوضعية كتعديؿ المناىج ال
 .البيداغوجية لمتالميذ

بالرغـ مف الجيود المبذولة في إطار عممية 
إصالح المنظومة التربوية، فإف أكثر مف مميوف 

سنة  لـ يمتحقوا   15و 6تمميذ سنيـ ما بيف 
حسب رأي المجنة، فإف عدـ تحكـ  بالمدارس، و

التالميذ في المعارؼ ادأساسية  لممواد الدراسية 
. (33)رجع إلى عمميات تخفيؼ البرامج المتتاليةي

ومف جية أخرى فإف الطرائؽ المستخدمة في 
تدريس المغات سواء العربية أو ادأجنبية لـ تحفز 

أما طريقة تدريس . التالميذ لمواجية العولمة
ادأمازيغية فيي ادأخرى تشكو مف مشاكؿ قانونية  

يست تنظيمية، كما أف وضعية التعميـ الثانوي ل و
  .أكثر حظا

لقد جاءت اإلصالحات التربوية الجزائرية في 
مرحمة أصبح فييا مف الواجب إدخاؿ تعديالت 

 :نتائجيامف أىـ  و، ىذا النظاـجذرية عمى واقع 
تدريس  و إدراج المغة الفرنسية في السنة الثالثة -

مادة التربية العممية والتكنولوجيا منذ السنة ادأولى 
 .ابتدائي

 البرامج التعميمية؛ محتوى أبعاد جديدة فيإدراج -
 . التاريخي الصحي و، ئييكالبعد الب

مف السنة  ا اآللي بدء اإلعالـمادة  إدراج  -
وضع ىيكمة  ، كما تـ ادأولى مف التعميـ المتوسط

القرار الوزاري رقـ بموجب  ؛متعميـ الثانويلجديدة 
 .  2005ماي  14المؤرخ في  16

لدراسية، فقد قاـ مشروع فيما يخص المناىج ا
  2000الجزائرية لعاـ التربوية المنظومة إصالح

حيث كشفت  باقتراح تغييرىا وعصرنتيا،
الدراسات التي قاـ بيا المختصوف أف ىناؾ عدة 

، تتطمب المعالجة يذه البرامجمشكالت متعمقة ب
: (34):مف بينيا ،خاصة في المرحمة الثانوية
مف كثرة المعارؼ   جمود ىذه البرامج بما تحتويو

التي ال صمة ليا بمتطمبات المجتمع االقتصادية  
واالجتماعية، إضافة إلى  ضعؼ العالقة  بينيا 

 .وبيف متطمبات سوؽ العمؿ
وحتى تستطيع الجزائر تجاوز ىذه 

فقد وضعت استراتيجية لسياسة  ،المشكالت
      تربوية أساسيا الربط بيف البرامج التعميمية 

ممي، مع احتراـ الخصوصيات والواقع الع
والثقافية لممجتمع الجزائري، فالتركيز  االجتماعية

عمى نوعية ىذه البرامج وتكامميا يساعد عمى 
إعداد  أفراد قادريف عمى التكيؼ مع متطمبات 

وبالتالي   ،(35)الميف الموجودة في سوؽ العمؿ
 ..المساىمة في التنمية الشاممة لمبالد

 يجب المحددبإطارىا  العامة الصورة تكتمؿل
 إعادة إلى  تدفع ةأساسي إلى عوامؿ اإلشارة

الجزائري بعد  نظاـ التربويالنظر في واقع ال
 سياسة: ، مف بينياادأخيرةاإلصالحات 

 منتصؼفي سعر النفط  انييار ، (*)يبالتعر 
 المغاتو  الثقافات التفتح عمىو  الثمانينات

صالحات في مجاؿ ادأجنبية، كما ركزت ىذه اإل
التعاوف الدولي عمى تبادؿ البعثات العممية بيف 
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أماـ  المبادرة ضافة لفتحإد مف الدوؿ، يعدال
   .(36)الخاص القطاع

مشاكؿ يعاني النظاـ التربوي الجزائري مف 
إلى شد الحاجة أفي بالتالي فيو و  موضوعية،

ذلؾ و  ،تكيؼ مع واقع المجتمعليعالج مالئـ 
نفسيا لتقبؿ التغييرات  ذىنيا و بإعداد مخرجاتو

 ضحت حتمية أالعولمة ف. التي تحدث فيو الكبرى
 سواءنتعايش معو في حياتنا اليومية  اواقع امر أو 

 وأ االقتصادي وأعمى الصعيد االجتماعي 
عمى ، وعميو وجب التكنولوجي وأالمعرفي 

   البشرية المادية و  اإلمكانياتف توفر أ جزائرال
 .لمسايرة ركب الحداثةزمة الالوالتكنولوجية 

 
التنمية في الجزائري دور النظام التربوي  ،ثالثا
 :قتصاديةاال

بالنظر يتضح دور التربية في عممية التنمية 
رأس الماؿ البشري بصفتو عنصرا مف دأىمية 

دراسة أسباب و يقتضي ذلؾ عناصر اإلنتاج، 
   القصور في تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية 

عادة ت    قييـ النظـ التعميمية لتحسيف نوعيتيا وا 
   التربويوكفايتيا اإلنتاجية لمتقميؿ مف اإلىدار 

ومسايرة متطمبات العصر، إذ  ينتج عنيا عائد 
عمى الفرد والمجتمع في إطار مشروع  اجتماعي 

 .(37)استثماري 

أىدافيا مف التربوية الجزائرية تستمد المنظومة 
 مختمؼالتنمية في الغايات المرسومة لمخططات 

 بذلؾ وىي االجتماعية واالقتصادية، المياديف
مطالبة باالستجابة لحاجات ادأفراد كؿ حسب 

 التطور، وعميو وجب اإلشارة إلى قدراتو و حوافزه
 اإلنتاجية تيامؤشرات كفايالكمي ليذه المنظومة و 

  .مدى مساىمتيا في التنمية االقتصادية لمعرفة
 :م التربوي الجزائريالتطور الكمي لمنظا -أ

ممعطيات ل سنتطرؽ في ىذا المبحث
 المتعمقة بالتالميذ والمعمميفالكمية  اإلحصائية

التي تشير إلى التقدـ المؤسسات التعميمية و 
الممحوظ لممنظومة التربوية الجزائرية منذ 

ومدى مساىمتيا في التنمية  االستقالؿ
ع قد نتج عف الطمب المتزايد لممجتمف .االقتصادية

 ارتفاع معدالتعميـ المدرسي؛ بخصوص الت
مكانيات تطور اإلااللتحاؽ بالمدارس، إلى جانب 

 .لو البشرية المخصصة المادية و
 في المتمدرسينعدد التالميذ  تطور -1

 :الجزائر
لقد عرفت أعداد التالميذ الممتحقيف بالمدارس 

 يرجع ذلؾ لمزيادة كبيرا، و منذ االستقالؿ تطور
ظروؼ  و تحسف المواليد نسبةفي  السريعة

  إجباريتو؛ والتعميـ  مجانية المعيشة، إضافة إلى
  .ذلؾ والجدوؿ التالي يوضح 

 (:2002-1962)في الفترة عدد تالميذ االبتدائي و المتوسط  تطور وضحي 01رقم  جدولال -
 
 

.2002، (ons)الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر

 2001/02 96/97 91/92 86/87 81/82 76/77 71/72 66/67 62/63 السنة
 7850000 7300000 6600000 5600000 4320000 3380000 2300000 1500000 777000 المسجمون

نسبة 
 النمو

    / 1.88% 1.53% 1.47% 1.28% 1.30% 1.18% 1.11% 1.07% 
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إلى ارتفاع  الجدوؿ تشير القراءة ادأولية دأرقاـ
مما يعني نجاح  ؛التالميذ مف سنة دأخرى عدادأ

كما  مجيودات التوسع الكمي في المجاؿ التعميمي،
عمى تضاعؼ ادأرقاـ في المراحؿ  النمو  تدؿ نسبة

التالميذ حيث بمغت نسبة التحاؽ  لالستقالؿ؛ ادأولى
%  80حدود  80/81في السنة الدراسية بالمدارس 

، كما انتقمت الفئة العمرية (38)إناث%  92و  ذكور
 1988سنة  % 82.9مف  (سنة 15 – 6)ما بيف 

 2004 سنة %93.8 و 2000سنة  % 90.7إلى 
، % 95.8 :2011لتبمغ خالؿ الموسـ الدراسي 

يعود  و مؤسسة تعميمية، 18700 حيث استقبمتيـ
ارتفاع عدد التالميذ المتمدرسيف في ىذه المرحمة إلى 

      تمديد فترة الدراسة اإللزامية : عدة عوامؿ منيا
قامة ال  ذلؾ عمىيدؿ مدارس في المناطؽ النائية، و وا 

 تحقيؽ أجؿ مف الدولة التي تبذليا الجيود الحثيثة
واجية نجاح في م ، وىو(39) التربوية ادأىداؼ

التحدي يعاب عميو النقائص المسجمة في الجانب 
 .متعميـلالنوعي 

ولقد صاحب ارتفاع عدد المتمدرسيف منذ 
و ىذا ما  االستقالؿ ارتفاع في عدد المعمميف،

 .سنعرضو  في العنصر الموالي
 
 

 

 :الجزائر تطور عدد المعممين في -2

   بػ عند االستقالؿالمعمميف الجزائرييف  عدد قدر

 مف معمـ نحو ألؼ ى، إضافة إلمعمـ 2602       

أماـ  ويعتبر ىذا العدد غير كاؼ  فرنسي، أصؿ
ما جعؿ  وىذا .النسبة الكبيرة مف الممتحقيف بالمدارس

:منيا استثنائية خطط عدة عمى تعتمد الدولة
 التوظيؼ 

 بالمغتيف التعميـ مف مقبوؿ مستوى لو المباشر لمف

 بيف الثقافي التعاوف إلى والعربية والمجوء الفرنسية

 لتزويد فرنسا الدوؿ العربية المجاورة وحتى مع

 .المعمميف مف يمـز بما الجزائر
تحدي المكونيف والمؤطريف ال سألةشكمت ملقد 

حيث الجزائري،  ادأكبر الذي واجو التوسع التعميمي
بدأ التفكير الجدي في بعث سياسة تكوينية تسمح 

 ةالتربوي ةالبشري مواردبتوفير متطمبات المدرسة مف ال
 المعطيات اإلحصائية يتبيف أف فمف خالؿ ة،واإلداري

         مف معممي االبتدائي كانوا أجانب، % 86
عدة مؤسسات تعميمية  قص سارعتولمعالجة ىذا الن

 كتجميع خاصة؛  بيداغوجية نظـ استعماؿ إلى
 الساعي الحجـ مف والتخفيؼ واحد  فوج  في  ادأفواج

 أفواج عدة عمى واحد يشرؼ معمـ أو جعؿ

في السنوات بمغ مجموع المعمميف ولقد  ،(04)دراسية
لي التامعمـ، و الجدوؿ  000444 يقارب ماالالحقة 
 :ذلؾ يوضح

 
 (:01/02-62/63) ةالنمو لمفتر معدالت  معىيئة التدريس  يوضح تطور 02ول رقم الجد -

 .2002، (ons)الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر

 01/02 96/97 91/92 86/87 81/82 76/77 71/72 66/67 62/63 السنة
 332000 323000 286 228000 140000 92000 61000 37000 23000 العدد الكمي لممعممين

 1.05 1.15 1.24 2.09 2.13 2 1.79 1.76 / نسبة النمو
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ييئة الكبيرة لادأعداد تظير بيانات الجدوؿ 
بحاجة  الجزائرية التي كانت المدرسة تدريسال

المرحمة  زايدىا خاصة فيتا، كما يالحظ إليي
حيث المدرسة ادأساسية،  مع ظيور المتوسطة

لتكنولوجية المعاىد ا بإقامة يفرض ذلؾ تكوينيـ،
المؤرخ  03 - 68مقد أولى ادأمر رقـ ، فلمتربية
المتضمف تنظيـ التربية  ، و6768أفريؿ  68في 

، عناية بتكويف المعمميف والتكويف في الجزائر
       : يميمنو عمى ما  07حيث نصت المادة 

جميع  في عممية مستمرة لجميع المربيف فالتكوي" 
عمى مستوى اكتساب أ... ميمتو و  المستويات
 الوعي الكامؿ بالرسالة التي يقـو  و مف الكفاءة

ف إوفي ىذا اإلطار ف، (06) "بيبيا المر 
برز أ التكويف أثناء الخدمة يشكؿ

التربوية في سبيؿ تطوير العممية  االنشغاالت
 .التعميمية

في التعميمية  المؤسسات عدد تطور -3
 :الجزائر

 ليائؿتدفؽ اال الجزائرية  الدولة لقد واجيت

 انفتاح أبواب التعميـ لمجميع  لممتمدرسيف؛ نتيجة
لزاميتو  كبير توفير عددب ، (00)خدماتو مجانية و   وا 
تميزت فترة السبعينات مدارس؛ حيث مف ال

 والجدوؿ التالي  ليا، مستمرة  بزيادة   والثمانينات
 :يوضح ذلؾ

 
 مقدرة باأللف لمفترةالجزائر  في التعميمية المؤسسات عدد يوضح تطور 03جدول رقم ال -

 (62/63-01/02:) 

 .1999، ئرالجزا وزارة التربية،: المصدر
 

توضح أرقاـ الجدوؿ الزيادة اليائمة في أعداد 
 ارتفاعياالتي ساعد في  ،التعميمية المؤسسات

االستقباؿ،  ظروؼ تييئة ولوفرة االقتصادية ا
أكبر مف  المتوسطة قسطاالمدارس  تشيدحيث 

ضماف التعميـ وتوسيع  التوسع بسبب النزعة نحو
. ازدىارىا فترة الثمانينات مرحمة قاعدتو، لتمثؿ

الماضي  القرف ثمث خالؿ الجزائر أنجزت ولقد
 والمرافؽ التعميمية  اليياكؿ مف ىائمة حظيرة

 سكاف ربع تردد البيداغوجية، حيث ضمنت

 .الجزائر عمى المدارس

بأطراؼ حصائية المتعمقة المعطيات اإلإف 
المتمثمة في أعداد و نسب  و التعميميةالعممية 
التعميمية في  مؤسساتوال والمعمميف التالميذ

   الممحوظ تشير إلى التقدـ الجزائر منذ االستقالؿ،
ومدى مساىمتيا في لممنظومة التربوية الجزائرية 

 قد نتج عف الطمب المتزايدف. التنمية االقتصادية
في تطور عميـ المدرسي لتعمى ا لممجتمع

، البشرية المخصصة لوالمادية و  اإلمكانيات
 البطالة، إضافة دأمية وإضافة إلى تدني نسب ا

 واإلعادة   والتسرب إلى مؤشرات أخرى كالرسوب

 01/02 96/97 91/92 86/87 81/82 76/77 71/72 66/67 62/63 السنة
 العدد الكمي
 لممؤسسات

2263 4752 7108 8989 10681 13655 16739 19564 21314 

 1.16 1.24 1.39 1.68 1.55 1.23 1.26 1.17 / نسبة النمو
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التي سنناقشيا في المبحث و  لسنوات الدراسة
 .الموالي

لمنظام التربوي مؤشرات الكفاية اإلنتاجية  -ب
 : الجزائري
التربية المحدد الرئيسي لمكفاية اإلنتاجية تعد  

و لمموارد البشرية، سواء في جانبيا الداخمي أ
النسبة بيف المخرجات " :وتعني الكفايةالخارجي، 

والمدخالت التعميمية، حيث ترتفع تمؾ النسبة عند 
الحصوؿ عمى مخرجات أكثر وأفضؿ بمدخالت 

التركيز عمى الكفاية الداخمية يبعد ف ،(43)"أقؿ
التعميـ عف وظائفو االقتصادية، كما أف االىتماـ 

تصادية اقبالكفاية الخارجية فقط يفرض مطالب 
تشمؿ النظرة  التنمية الشاممة، ومتطمبات لتحقيؽ 

 التعميـتغيير فمسفة : (44)يذه الكفاياتالمتكاممة ل
تحقيؽ  ، إضافة إلىوتعديؿ عالقتو بالمجتمع

 ،ومخرجاتو  بيف مدخالتوو  والتوازف بيف مكونات
مع مراعاة احتياجات المجتمع؛ مف حيث العمالة 

 .الماىرة
في  لكفاية اإلنتاجية امف بيف عوامؿ ضعؼ 

    الرسوب، التسرب المدرسي: يةنظمة التعميمادأ
عادة لسنوات الدراسة وىي مف أسباب واإل

    :أنو عمى تعريفو الذي يمكف االىدار التربوي
 التسربو  الرسوب نتيجة  التعميـ مف الفاقد حجـ"

مستوى دراسي، إضافة إلى أسباب  أي في
سة الجزائرية كؿ المدر  وفرتوقد ، (45)..."أخرى

العوامؿ ىذه إمكانياتيا لمتقميؿ مف معدالت 
الثالثة، فبعد النجاح الممحوظ خالؿ فترة 

 والسبعينات في توسيع قاعدة التعميـ، الستينات
ة يالكفا قمةظيرت الحاجة إلى معالجة ظواىر 

دأرقاـ اآلتية يتضح حجـ امف خالؿ ف ،اإلنتاجية

لمحد مف  ئريةالحكومة الجزا المشكمة التي رصدت
 .الكبيرة آثارىا الجيود
المتعمقة  ، فالبياناتمؤشر اإلعادة فيما يخص

 وأف معدالتتدؿ عمى  المتوسط التعميـ بمستوى
ظمت ترتفع مف سنة دأخرى رغـ الجيود المبذولة 

مع نياية السنة الدراسية  %35لتصؿ حدود 
 ، كما أفمعدؿ قياسي ىو و (ـ2000 -1999)

نجاحا  حققت ممدرسة ادأساسيةالمرحمة السابقة ل
معتبرا ، بحيث لـ يتجاوز معدؿ اإلعادة خالؿ 

بينما بمغ  ،% 9 حدود (1987-1967) : الفترة
في نظاـ المدرسة ادأساسية، وحتى نياية 

معدؿ ال يعكس ما  ىو و، %31ـ سقؼ 2000
بذؿ مف جيود في سبيؿ تطوير نظاـ التعميـ 

وال  الجزائري باستحداث المدرسة ادأساسية
أما . وادأىداؼ التي سطرت ليا التصورات 

مؤشر  ، فقد عرؼبصفة عامةمتعميـ ل بالنسبة
فترة التسعينات بمعدؿ  في اإلعادة قيمتو القصوى

 -1999تسارع مرتفع جدا لمسنة الدراسية 
ادأوؿ  نقطة لمطوريف 2.35حيث بمغ ، 2000
  .(46)الرابع و الثالثنقطة لمطور  5.03و والثاني

التخمي عف  أو التسرب خص مؤشرفيما ي
 أحد المؤشرات اليامة لقياس ، فإنو يعد  الدراسة
 حيث بقيت ىذه الظاىرة متعميـ،لاإلنتاجية  ةيالكفا

 ، خاصة فيبداية التسعيناتمنتشرة حتى 
 عوامؿتأثير تحت  ة،والثانوية المتوسط المرحمة

 استدعىاقتصادية عديدة، حيث اجتماعية و 
 توسيع قاعدة :أىميا طرائؽ المجوء لعدةعالجيا 

 عف التعميـإلى جانب تعميـ التكويف الميني، 
 لننظر في ىذا السياؽ لمجدوؿ. طريؽ المراسمة

 التالي الذي يوضح تطور نسب التخمي عف
  :2011 إلى غاية 1968 الدراسة منذ سنة
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             ( 69 -68) التخمي عن الدراسة بين السنة الدراسية  نسبة يوضح تطور 04رقم  الجدول -
 (:2011-2010) و

 10/11 08/09 02/03 98/99 92/93 89/90 82/83 78/79 72/73 68/69 السنة

 1,15 2,59 2,25 2,79 3,79 3,64 11,02 12,59 19,80 35,92 الخامسة ابتدائي

 10,97 15,93 22,31 23,23 27,12 28,98 29,82 35,40 23,99 24,28 الرابعة متوسط
 19,01 22,41 21,58 31,98 41,36 52,27 55,84 59,95 / / ثانويالثالثة 

 .2011، (ons)الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر
 

 أعمى معدالت البيانات اإلحصائية أفتظير 
في نياية المرحمة  ركزعف الدراسة تتم التخمي

 (68/69)سنة الدراسية ت الالتعميمية، فقد سجم
أما ، 35,92:بتدائيةفي المرحمة االالنسب عمى أ

-2010)في السنة الدراسية فكاف دنى الحد ادأ
نياية المرحمة  تكما سجم ،1,15 (:ـ2011

 22,31بمغت عالية والثانوية معدالت  المتوسطة
عمى التوالي، وفي الوقت الذي يتجو  31,98و

 نحو خمي عف الدراسةفيو المعدؿ العاـ لمت
       ة االنخفاض التدريجي لممرحمتيف االبتدائي

االرتفاع في  نحو تجونجده ي ، والمتوسطة
 .المرحمة الثانوية

سبيؿ توفير  في بذولةجيود المالبالرغـ مف و 
حؿ مشاكؿ ، مف خالؿ والبشرية الوسائؿ المادية

المقاعد  فيما يخصواالكتظاظ  التأطير
   والرسوب  إف معدالت اإلعادةفالبيداغوجية، 

 جيود التكويففقد تكممت  .والتسرب ظمت ترتفع
 والوسائؿ التعميمية وتوفير المؤسسات والتوظيؼ

ذلؾ مع و ، بتحطيـ أرقاـ قياسية لـ تتحقؽ مف قبؿ
تظير مؤشرات الرسوب والتسرب انخفاض 

 مما يحتـ إعادة النظر في ؛ة اإلنتاجيةيالكفا
لتحقيؽ لمنظاـ التربوي الجزائري النوعي الجانب 

         .والكيؼ التوازف المطموب بيف الكـ

الجزائري النظام التربوي مدى مساىمة  -رابعا
 :قتصاديةالتنمية االتحقيق في 
إلى تحقيؽ المنظومة التربوية الجزائرية  طمحت

 الغايات المرسومة لمخططات ، مف خالؿأىدافيا
المياديف االقتصادية مختمؼ التنمية في 

واالجتماعية والثقافية، مع مراعاة خصوصيات 
مباتو الطموحة إلى تحقيؽ تنمية متط و المجتمع

 شاممة تدفع إلى المزيد مف االستقالؿ
التعميمية مؤسسات التزويد ، ب(47)والتحرر

والقادرة عمى  بالموارد البشرية المدربة ختمفة الم
نظاـ عالقة الف  ، التطور في المجتمعتحقيؽ 
أف التنمية  بالتنمية ذات طابع جدلي، و التربوي

مى مدى نجاح السياسة تتوقؼ ع االقتصادية
يمكف أف  الذيف ئة اإلطاراتتيي فيالتعميمية 
في إطار ف" ، ويةمشاريع التنمالكؿ  ـتستفيد مني

 ةقامت الحكومة الجزائريتطوير قطاع التشغيؿ 
بفتح برنامج خاص بمخرجات التعميـ الثانوي 

، حيث ييدؼ (48)("عقد اإلدماج الميني)يسمى 
التكيؼ   عمى شبابىذا البرنامج إلى مساعدة ال

، مع متطمبات الميف المختمفة في سوؽ العمؿ
                 .مف خالؿ برامج مينية مدروسة

 نظاـ التربويإف المسألة ادأساسية المتعمقة بال
وسائر  في البالد العربيةفي الجزائر وحتى 

 في توسيع قاعدة التعميـتتمثؿ البمداف النامية 
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اليد ي حاجة بحيث يمب و،عيتنو المدرسي و 
االىتماـ  ، وأىـ ما في ىذا التنويع ىوالعاممة

والواقع أف حاجة البالد  .(49)جانب التقني منوبال
إلى الطبقة الوسطى مف التقنييف يقابؿ حاجتيا 

 ـبد مف توفرى الذيف مف ذوي المستويات العميا ال
، حيث تشير إحدى (50)حتى يصبح العامؿ منتجا
    ت المتحدة ادأمريكية الدراسات أف قوة الواليا

واالتحاد السوفياتي ليست في اعتمادىا عمى 
والميندسيف دوف المستوى العالي، بؿ   العمماء

في اعتمادىا عمى مجموعة ىائمة مف المساعديف 
وىناؾ مف  .(51)التقنييف ذوي الكفاءة المتوسطة

العمود  د  تعالنظاـ التربوي يرى أف مخرجات 
ي، وأف أي نقص في الفقري لمبناء االقتصاد

 عددىا يشكؿ عقبة في طريؽ التنمية االقتصادية
 ومساعدي الممرضيف دأف منيـ الكتاب

وغيرىـ مف  ومساعدي الميندسيف والعماؿ الميرة
 .(52)ةمتوسطالءات اذوي الكف

غنية  ف الجزائر كغيرىا مف الدوؿ الناميةإ
يرجع سبب  لكف، والبشرية بالموارد الطبيعية

عمى قدرتيا عدـ فييا إلى التربوي النظاـ تخمؼ 
 إلىمما يضطرىا ، ىذه الموارد استغالؿ

دورا  ؤديت التي قد االستعانة بالخبرة ادأجنبية،
في اقتصاد ىذه الدوؿ  اختياريا يمكنيا مف التحكـ

 .(53)زيادة تخمفيا يشجع عمىمما 
لمخرجات والكفاءة  إف ارتفاع مستوى الخبرة
البمداف النامية يتحقؽ و  النظاـ التربوي في الجزائر

عف طريؽ نظاـ تعميمي يكوف كفيال بأف يؤدي 

ميارة تقنية  و إلى إعداد قوى عاممة ذات مستوى
جيدة قادرة عمى استغالؿ الموارد الطبيعية لصالح 

 .وفؽ متطمبات التنمية االقتصادية المجتمع
 
 :الخـاتـمــة -

 نظاـ التربويلعالقة اىذا  المقاؿ   تناوؿلقد 
جزائري بالتنمية االقتصادية  وفؽ سياؽ تاريخي ال

 رزا أىـ التطوراتمباالستقالؿ، منذ ابتدأ 
في التربية   مساىمة، فالتي تعرض لياوالتغيرات 

إلى سعي  أدى  تحقيؽ التنمية االقتصادية
إلى زيادة  المتقدمةو  الدوؿ النامية مختمؼ 
بالموارد البشرية،  مف خالؿ االستثمار اىتماميا 

 ، أفضؿنمو التعميـ مف أجؿ تحقيؽ معدالت  في
 في الجزائر مدرسيمف خالؿ واقع التعميـ الف

نما ىو البحث عف مستوى إ ىدفوأف  يتضح
مخرجات ذات  إعدادمف خالؿ ، معيشي أفضؿ
 قادرة عمى التكيؼ مع متطمبات ، كفاءة عالية

 الميف في سوؽ العمؿ أو البرامج الدراسية في
 وفؽ ا القطاعىذب إصالح ، وعميو وجالجامعات

مختمؼ جوانب العممية يتـ بتاستراتيجية 
 مصمحة كؿ ادأطراؼ راعيالتعميمية، كما ت

 لفعؿفذلؾ يجسد با، المشاركة في تحقيؽ أىدافيا
 ذاتلمعالجة النقائص   المنطمقات ادأساسية

يذا النوع واالجتماعي المتعمقة ب البعد االقتصادي
خصوصيات لمع االىتماـ با ،مف التعميـ
.ممجتمع الجزائريل الثقافيةو  االجتماعية
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ات الوالدية الالزمة لخفض ءموكي معرفي قائم عمى تنمية الكفاإرشادي سأسري تصور نظري لبناء برنامج 
 مشكالت األطفال السموكية 

 نبيل عتروس
 عنابة -مختار جامعة باجي -كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية 

  ممخص
ات البلزمة ءتدريبيـ عمى مجموعة مف الكفاواألميات قائـ عمى  تقترح ىذه الدراسة تصورا عاما لئلطار النظري لبرنامج إرشادي موجو لآلباء

 :ات بػ ءوتتحدد ىذه الكفا. ر سموكي معرفيلخفض مشكبلت أطفاليـ السموكية مف منظو 
ات الجانب المعرفي، وذلؾ مف خبلؿ تصحيح معتقدات اآلباء الخاطئة المرتبطة بالوالدية ومساعدتيـ عمى امتبلؾ أفكار أكثر ءكفا -1

 .عقبلنية، وتبصيرىـ بخصائص ومتطمبات المرحمة النمائية ألطفاليـ، إلى جانب ميارة حؿ المشكبلت
إيجابية مع الطفؿ، وميارة الفعاؿ، وميارة المشاركة وبناء عبلقة تصاؿ ات الجانب السموكي، وتتضمف التدريب عمى ميارات االءكفا -2

 .تعديؿ السموؾ
 .فعالة وبناءة لمواجية الضغوط استراتيجياتات التعامؿ مع الضغوط األسرية والحياتية المختمفة، وذلؾ بتدريبيـ عمى امتبلؾ ءكفا -3

 
 .السموكية، اإلرشاد األسري، اإلرشاد السموكي المعرفيات الوالدية، المشكالت ءالكفا: فاتيحالكممات الم

Un programme d'assistance familiale pour développer les compétences comportementales 

et cognitives des parents pour des réduire les problèmes comportementaux des enfants 

Résumé 
Cette étude suggère la conception d'un programme d’orientation qui vise les parents afin de les former et 

leur faire acquérir une gamme de compétences requises pour réduire les problèmes de comportement de 

leurs enfants d'un point de vue cognitif et comportemental. Il s'agit de leur faire acquérir les compétences 
suivantes:  

1.  les compétences cognitives: qui visent à  corriger certaines idées erronées relatives à l'art d'élever les 
enfants, et développer d'autres plus rationnelles, ainsi que de leur faire prendre conscience des 

implications du développement de leurs enfants, et  des compétences requises pour résoudre les problèmes. 

2. Compétences comportementales qui impliquent une formation sur les techniques de communication 
efficaces et l'acquisition des compétences de participation et d'interaction afin de construire une relation 

positive avec l'enfant et les compétences d'ajustement comportemental. 
3.  des compétences pour faire face aux différentes pressions qu'exercent  la famille et la vie à travers  
l'acquisition des stratégies efficaces et constructives pour faire face à ces pressions. 
 
Mots clés :compétences parentales, problèmes de comportement, conseil familial, conseil cognitivo-

comportementale. 

A Cognitive Family Counseling Program Based on Developing Parenting Skills to Lower 

Children Behavior Problems 
Abstract  
This study suggests a general conception of a theoretical framework for a counselling programme for 
parents based on training them on a range of important competencies to reduce their children's 

behavioural problems from a cognitive and behavioural perspective. These competencies are determined as 

follows: 

1 -Cognitive competencies which aim at correcting parents erroneous beliefs related to parenthood, 

helping them acquiring more rational ideas and making them aware of the characteristics and 
requirements of developmental stage of their children, as well as problem solving skills. 
2 -Behavioural competencies which aim at the training on effective communication skills, the skill of 

participating and building a positive relationship with the child, and behaviour adjustment skills. 
3 –Competencies  that allow dealing with family and life pressures, by training the parents to acquire 

effective and constructive strategies to cope with the pressure. 
 

Keywords : Parenting skills, Behavioral problems, Family counseling, Cognitive behavioral counselling.  
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 ةـــدمـــمق
تولي الدراسات والبحوث النفسية والتربوية الحديثة 
اىتماما خاصا بموضوع الطفولة لكونيا تمثؿ مرحمة 
جوىرية في حياة اإلنساف، حيث تتشكؿ فييا مبلمح 

، -التحميميةحسب الدراسات النفسية  –شخصيتو 
وتظير أىـ قدراتو واستعداداتو، وترسـ الخطوط 
الكبرى لما سيكوف عميو في المستقبؿ؛ إذ دلت 
األبحاث عمى أف ما يكتسبو الفرد مف مكونات 
شخصيتو في الطفولة المبكرة يميؿ إلى الثبات 
النسبي الذي يجعؿ عممية تغييره فيما بعد عممية 

جريت عمى وقد بينت المبلحظات التي أ. صعبة
أف عددا مف سمات ( فمس)األطفاؿ في معيد أبحاث 

الشخصية تتأسس وتستقر عند بموغ الطفؿ عامو 
الخامس، بؿ قد تدـو وتبقى خبلؿ فترة المراىقة 

مما يجعؿ الحاجة إلى توفير بيئة صحية  ؛(1)والرشد
ويأتي في مقدمة ذلؾ . لمنمو أمرا الزما وضروريا

الوالداف، المذاف يتحتـ البيئة األسرية وعمى رأسيا 
ات ءكتساب مجموعة مف الميارات والكفاعمييما ا

الوالدية، لمتمكف مف إتقاف فنوف التربية األسرية، 
األطفاؿ المختمفة بكفاءة والتعامؿ مع مشكبلت 

وىو ما تسعى ىذه الدراسة إلى بسطو  ،واقتدار
 . وتفصيمو

  األسرة ومشكالت الطفل السموكية - 1
تؤكد االتجاىات الحديثة في العمـو السموكية أف 
شخصية الطفؿ نتاج لعوامؿ التنشئة األسرية 

ويعد فيـ ىذه العوامؿ، . واالجتماعية وعوامؿ وراثية
واإلحاطة بيا، ومحاولة التحكـ فييا، وتوجيييا 
الوجية السميمة، أمرا ضروريا لمساعدة الطفؿ عمى 

 .النمو السميـ
التي تسيـ في تشكيؿ  وبرغـ تعدد المصادر

شخصية الطفؿ كالمدرسة، واألصدقاء، ووسائؿ 

اإلعبلـ واالتصاؿ الحديثة، تبقى األسرة األساس 
ومركز الثقؿ في تشكيؿ شخصيتو جسميا ونفسيا 
وعقميا واجتماعيا وعاطفيا، بؿ ىي التي تسيـ في 
تحديد مدى تأثير باقي المصادر عمى شخصيتو، 

نية األولى التي يتعامؿ باعتبارىا الجماعة اإلنسا
معيا الطفؿ، ويعيش فييا السنوات التشكيمية األولى 

 . مف عمره
وقد أكدت الدراسات النفسية والتربوية أىمية 
األسرة باعتبارىا بيئة خصبة يتعمـ فييا الطفؿ 
العادات والمغة والقيـ والسموؾ، ويتأثر بالجو السائد 

كما أف . سيفييا، والذي يؤثر بدوره عمى توافقو النف
الخبرات المؤلمة والناجمة عف أساليب خاطئة في 
التنشئة تبلـز الطفؿ حتى يكبر وتؤدي بو إلى 
اضطرابات وأمراض نفسية تبعده عف حالة 

 . (2)األسوياء
إف التنشئة االجتماعية الخاطئة، وجيؿ اآلباء 
بقواعد التربية السميمة، لو آثار سيئة عمى شخصية 

وز صعوبات سموكية ووجدانية األطفاؿ، ومف ذلؾ بر 
مختمفة لدييـ، سواء كانوا في مرحمة ما قبؿ 

بتدائية أو في المرحمة المدرسة، أو في المرحمة اال
ويتضح ذلؾ في أغمب الدراسات التي  ،المتوسطة

أجريت عمى مشكبلت األطفاؿ سواء في المجتمعات 
أظيرت نتائج  فقد. األجنبية أو في البيئة العربية

بعض ىذه الدراسات أف المشكبلت السموكية حصمت 
عمى أعمى التقديرات مف قبؿ المعمميف وأولياء 
األمور مف بيف مجاالت عديدة لممشكبلت النفسية 

كما أظيرت نتائج دراسة النمو في . (3)عند األطفاؿ
أف كبل مف الذكور واإلناث يعانوف ( كاليفورنيا)

ت مشكبلت في أي وقت بالمتوسط مف خمس إلى س
. خبلؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة والمدرسة االبتدائية

وتنخفض درجة انتشار ىذه الصعوبات السموكية مع 
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 ،ر بالنسبة لؤلطفاؿ في سف المدرسةالتقدـ في العم
-6)لذا نجد أف األطفاؿ األصغر الذيف ىـ ما بيف 

سنوات يفوقوف األطفاؿ األكبر عمرا الذيف ىـ ما ( 8
 ،سنة في عدد المشكبلت السموكيػػػة( 12-9)بيف 

كما أف ظيػػػػور المشكبلت السموكيػػة أكثر شيػوعا بيف 
 . (4)الذكور منو بيف اإلنػاث

ذلؾ النوع مف  ويقصد بالمشكبلت السموكية 
يصدر عف الطفؿ،  الذي السموؾ غير المرغوب فيو

ى ويسبب إزعاجا وقمقا لممحيطيف بو، ويؤثر عم
ويأخذ ىذا السموؾ  ،عبلقتو باآلخريفتقديره لذاتو و 

طابع الثبات، ويظير بشكؿ متكرر في المواقؼ 
المتشابية، وال يمكف لموالديف أو المدرسيف عبلج ىذه 
المشكبلت دوف مساعدة مف متخصصيف في مجاؿ 

 . (5)العبلج واإلرشاد النفسي
تصرفات تصدر  بأنيا" سميرة عمي"كما تعرفيا 

ناء تفاعمو مع البيئة عف الطفؿ بصفة متكررة أث
والمدرسة، وال تتفؽ مع معايير السموؾ السػوي 
المتعػارؼ عميػو في البيئػة االجتماعيػة، وال تناسب 

 . (6)مرحمة نمػو الطفؿ وعمػره
ويشير بعض الباحثيف إلى وجود ارتباط بيف 
السموؾ المشكؿ والسموؾ المضطرب، فكبلىما يعوؽ 

ىناؾ فروقا بينيما  الفرد عف نموه المتكامؿ، بيد أف
مرحمة أولية في ( Problem)في الدرجة، فالمشكمة 

، في حيف يقرف بعض (Desorder)االضطراب 
  .(7)الباحثيف اآلخريف بيف المشكبلت واالضطرابات

إف المشكبلت السموكية التي تحدث لمطفؿ ال 
تحدث مف العدـ أو مف الطفؿ وحده، بؿ ىي نتيجة 

 الطفؿ والبيئة المحيطة بودث بيف لمتفاعؿ الذي يح
أي أف مشكبلت الطفؿ السموكية ىي في معظميا رد 
فعؿ لما يعانيو في بيئتو مف نقص وحرماف لبعض 
حاجاتو النمائية التي يمجأ في مقابميا إلى أنواع مف 

السموؾ تتمخص في محاولة التغمب عمى حرمانو، 
رغاـ مف حولو عمى إشباع حاجاتو األساسية  وا 

ألمر الذي  يجعؿ الطفؿ يسمؾ بالطريقة المختمفة، ا
التي يعتقد أنيا ستمكنو مف الحصوؿ عمى ما يريد، 

أو حتى لو  االستحسافحتى لو لـ ينؿ ىذا السموؾ 
 .كاف سموكو ىذا مؤذ لغيره

حسب نظرية  –واستنادا إلى مفيـو األسرة 
والتي ترى أنيا نسؽ  -األنساؽ أو األنظمة العامة

وف فيما بينيـ بشبكة مف يتكوف مف أفراد يرتبط
العبلقات والتفاعبلت، بحيث ال يمكف فيـ سموؾ 

بلؿ دراسة كؿ فرد عمى األسرة فيما كامبل مف خ
؛ ألنو سيكوف شيئا منفصبل معمقا في فراغ، ىحد

ينبغي أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ دراسة أجزاء ىذا  لذلؾ
النسؽ في عبلقتيا بعضيا ببعض، وفي عبلقتيا 

فإنو مف غير المقبوؿ أف . (8)بالعممية الكمية لؤلداء
ينتزع الفرد مف سياقو األسري لتقدـ لو الخدمة 

 يةالفرض تالنفسية التي يحتاج إلييا، بؿ أصبح
العممية في ضوء نتائج البحوث  –بقوة  ةالمطروح

أف األسرة ىي ىي  –والممارسات العممية معا 
األسبؽ في االضطراب مف الفرد، وأف األسرة ليست 

لمفرد المضطرب، بؿ األصح أف الفرد ىو " ضحية"
، وعادة ما يكوف ىذا "المضطربة"األسرة " ضحية"

الفرد أضعؼ حمقات األسرة، وبالتالي فيو المرشح 
ة مف خبللو عف ألف يكوف العضو الذي تعبر األسر 

    .(9)اضطرابيا
وفي ىذا السياؽ، فإف المشكبلت السموكية 
واالضطرابات االنفعالية التي تصيب الطفؿ داخؿ 
أسرتو تعكس وجود عبلقات أسرية مضطربة، تخفي 
وراءىا مجموعة مف المشكبلت تعد جذورا لما يعانيو 

مادامت األسرة ضالعة في نشأة اضطراب و  .الطفؿ
الفرد، فإف النتيجة تقضي بأف تكوف أيضا حاضرة 
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ومشاركة في عممية اإلرشاد والعبلج، حتى يحدث 
في بنائيا وفي أساليب تفاعميا التغيير المطموب في 
االتجاه السوي لتواكب وتعزز التحسف الذي يفترض 
أف يحدث عند عضو األسرة؛ ذلؾ أف أي عمميات 
تقويـ لؤلسرة ينبغي أف تنصب عمى عمميات التفاعؿ 
داخؿ النسؽ األسري وجعميا تسير في الخط 

 . (11)الصحيح والسوي
 نظام الوالدية والعوامل المؤثرة فيه. 1.1

فقد أصبح التركيز عمى نظاـ بناء عمى ما تقدـ، 
الوالدية مف الموضوعات األساسية في الدراسات 

في العصر التربوية والنفسية، وأضحى االىتماـ بو 
أكثر شموال واتساعا في الرؤية، حيث  -الحديث 

ينظر إليو باعتباره النظاـ الذي تتفاعؿ فيو 
خصائص الطفؿ وخصائص الوالديف، وأحداث الحياة 

 .في آف واحد
وعمى أساس ىذا التناوؿ تعد األسرة منظومة 
تتفاعؿ داخميا العناصر المتعمقة بالطفؿ وبالوالديف 

ومف ثـ يمكف تبيُّف . وبأحداث أو ضغوط الحياة
تأثير الوالدية عمى األطفاؿ، انطبلقا مف أف الذي 
يعاني ضغوطا بعينيا فإف سموكاتو واتجاىاتو سوؼ 

تنتقؿ بدورىا إلى تتأثر تباعا بيذه الضغوط، ومف ثـ 
 –كافة أفراد األسرة الواقعة في دائرة التنشئة 

 . (11)األطفاؿ  -وخاصة
التي ركزت عمى المنظور  باستقراء األبحاثو 

التفاعمي بيف الوالديف والطفؿ في عممية التنشئة 
االجتماعية، تبيف أف لؤلطفاؿ تأثيرات عمى الراشديف 

وبذلؾ لـ  مساوية لتأثيرات الراشديف عمى األطفاؿ،
تعد االتجاىات الوالدية مف المؤثرات الوحيدة في 
العبلقة، بؿ إف سمات الطفؿ وخصائصو تسيـ 
بشكؿ فعاؿ في تشكيؿ االتجاىات الوالدية، أي أف 

الوالد والطفؿ يؤثر في اآلخر ويتأثر بو مف كبل 
 . (12)بشكؿ ديالكتيكي

إلى جانب ىذا، فإف الضغوط المفروضة عمى 
الناجمة عف طبيعة الوالديف  اءالوالديف، سو 

وخصائصيما، أو تمؾ الناجمة عف طبيعة الطفؿ 
وخصائصو، يحتـ عمييما نوعا مف التوافؽ في سياؽ 

ذا كاف أحد األبويف يعاني مف . (13)ىذا التفاعؿ وا 
ضغط شديد فإنو سيكوف غير قادر بالشكؿ الجيد 

ولسوء الحظ، كمما . المبلئـ عمى أف يكوف والدا جيدا
ت مشاكؿ الطفؿ السموكية كاف اآلباء أكثر زاد

عرضة لئلجياد الشديد، مما يؤدي إلى مزيد مف 
بدورىا أف يمكف االضطراب لمرعاية الوالدية، والتي 

تؤدي إلى مشاكؿ سموكية أكثر لمطفؿ؛ ليذا فإف 
جياد اآلباء، والرعاية الوالدية الممزقة  توتر وا 

ر عمى ومشاكؿ الطفؿ السموكية مف الممكف أف تؤث
 . (14)بعضيا البعض بأسموب دائري

وتدعـ نتائج الدراسات والبحوث ىذه الحقيقة، فقد 
دراسة  (15)( Cohen & all)أجرى كوىيف وآخروف 

ىدفت معرفة مدى تأثير اضطرابات األميات في 
ظيور المشكبلت لدى األطفاؿ؛ حيث اتضح أف 
األميات البلتي لدييف أطفاؿ مضطربوف كف يعانيف 
مف صراعات متعددة، واكتئاب وعدوانية، كما كاف 
لدييف عدد غير قميؿ مف أحداث الحياة الضاغطة، 

لناحية ويمكف مف خبلؿ سموؾ األميات التنبؤ با
 .االنفعالية لؤلطفاؿ
فإف االتجاىات الوالدية تؤثر في  مف جية أخرى

طريقة تعامؿ الوالديف مع أطفاليـ، والتي بدورىا 
تؤثر عمى اتجاىات األطفاؿ نحوىـ، وتؤثر عمى 
سموكيـ، وأف العبلقة بيف الطفؿ ووالديو تعتمد أساسا 

وىي مسألة يجيميا بعض . عمى اتجاىات الوالديف
ء الذيف قمما يروف وجود عبلقة بيف سموكيـ اآلبا
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وسموؾ أبنائيـ البلسوي، حيث يبدو أنيـ غير واعيف 
ألىمية الدور الذي تمعبو صفاتيـ الشخصية في نمو 
. وتطور أنماط مف ردود الفعؿ البلسوية عند أطفاليـ

 مضطرب طفؿ كؿ وراء وبالتالي أمكف القوؿ أنو
 يوجد ال أنو اكم إليو، أكثر اضطرابًا، يدفعو شخص
 يعانيو وما. مشكموف أباء ىناؾ ولكف مشكموف أبناء

 الواقع في يكوف قد سموكية مشكبلت مف األبناء
 شخصيات تعترى اضطرابات عف وتعبيرا ترجمة
 .ألبنائيـ رعايتيـ وقصور الوالديف

 كثيرة الخصائص المتعمقة دراسات وقد تناولت
 األبناء إلى تعرض المؤدية العوامؿ كأحد بالوالديف

 اضطراب العبلقات بيفمثؿ  السموكية لممشكبلت
الوالديف، كالخبلفات الزوجية والشجار بيف الزوجيف، 

 دوار، وعدـ وجود االنسجاـ بينيماوصراع األ
 كمييما واألعراض العصابية لدى أحد الوالديف أو

 التوتر الزائد لمخاوؼ المرضية أوا أو كاالكتئاب
 المؤقت غيابو المتصؿ أو وفاة أحد الوالديف أوو 
وغيرىا مف  واالجتماعي االقتصادي المستوى تدنيو 

عمى بعض  الحالية الدراسة تركز وسوؼ. العوامؿ
العوامؿ األخرى، وىي أفكار اآلباء ومعتقداتيـ حوؿ 
الوالدية، والتفاعبلت األسرية، وأساليب التنشئة 

 . وفيما يمي بسط لذلؾ. الوالدية
 اآلباء حول الوالديةمعتقدات . 1.1.1

تؤثر المعتقدات والمعرفة عف التربية األسرية 
عمى أسموب التطبيؽ لمبادئيا، إذ يخطئ اآلباء أثناء 
تعامميـ مع أطفاليـ بسبب بعض المعتقدات واألفكار 
الخاطئة عف المواقؼ الخاطئة التي يواجيونيا مع 

 .أطفاليـ
إلى جانب ىذا، فإف إحاطة اآلباء بمراحؿ نمو 

طفاليـ ومتطمباتيـ النمائية، واكتسابيـ المعرفة أ
دىـ في فيـ الصحيحة مف أىـ العوامؿ التي تساع

وبمفيـو المخالفة فإف جيؿ  ،سموؾ أطفاليـ وتقبميـ
اآلباء بذلؾ أو تبنييـ أفكارا خاطئة عنو ال يساعدىـ 
في فيـ التغيرات الجسدية والمعرفية واالنفعالية 

كما أنيـ  ،د أطفاليـالجتماعية التي تحدث عنوا
يعجزوف عف تفسير التغيرات السموكية والتنبؤ بيا، 
وبالتالي فإنيـ يفقدوف السيطرة عمييا أو ضبطيا، 
ويمارسوف أنماطا سموكية تعبر عف تربية أسرية 
سمبية مما يعرض األطفاؿ إلى مزيد مف 

 .(16)المشكبلت
 التفاعالت األسرية. 1.1.1 

والسموكات األبوية تعتبر التفاعبلت األسرية 
بشكؿ خاص مف العوامؿ الميمة في تحديد أسموب 

وتشير الدراسات إلى أف . العبلقة مع األبناء
االتصاؿ الفعاؿ داخؿ األسرة عامؿ حاسـ في الرضا 
والتكيؼ األسري، وأف عدـ امتبلؾ الوالديف لميارات 
االتصاؿ يؤدي إلى انخفاض مستوى التكيؼ 

ذيف يعتمداف عمى استخداـ األسري، وأف الوالديف ال
ميارات االتصاؿ في المناقشة والتعامؿ مع 
المشكبلت المنزلية، يكوف التكيؼ األسري بينيما 

 .مقارنة بالوالديف المذيف ال يستخدماف ذلؾ ايجابيا
داليا "وقد أشارت إلى ىذا المعنى دراسة 

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة  (17)"مؤمف
مة أطفاليا بدنيا مقارنة األسر التي تسيء معام

بتفاعبلت األسر السوية، والتي تكونت عينة دراستيا 
أسرة مناصفة بيف األسر المسيئة واألسر ( 22)مف 

السوية، حيث أسفرت نتائج الدراسة عف أف األسر 
أقؿ تواصبل مف ناحية انفعالية وأقؿ اتصاال  المسيئة

 عف عبلقاتيا بأبنائيا ى، وأقؿ رضلحؿ مشكبلتيا
كثر صراعا بالنسبة لتنشئة األطفاؿ، وأكثر صراعا وأ

بالنسبة لمتفاعؿ األسري، وأقؿ تنظيما، وأقؿ تماسكا 
 .مف األسر غير المسيئة
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مع طفميا  -خاصة  –تواصؿ األـ  ويعد مستوى
أىمية بالغة، إذ يرتبط ذلؾ بالشعور باألمف  اذ

وتشير الدراسات إلى أف ىناؾ عبلقة بيف . والتعمؽ
عمؽ الطفؿ باألـ وأنماط االتصاؿ بينيما؛ تصنيفات ت

فاألطفاؿ الذيف نشئوا في جو مف التعمؽ اآلمف في 
مرحمة الرضاعة، يصبحوف أكثر انفتاحا وطبلقة 
وتماسكا في تواصميـ مع أمياتيـ في عمر الرابعة 

في جو مف  أوايف نشأما األطفاؿ الذ. والنصؼ
التعمؽ غير اآلمف في مرحمة الرضاعة، فيظيروف 
عدـ انفتاح في تواصميـ مع أمياتيـ، ويمتازوف 
بضعؼ التماسؾ والتوافؽ والعدوانية والممؿ والتناقض 

 . (18)في الدور
أساليب التربية الخاطئة وضعف المشاركة . 1.1.1
 الوالدية 

كؿ سموؾ  يعرؼ الباحثوف المعاممة الوالدية بأنيا
يصدر مف األب أو األـ أوكمييما ويؤثر عمى الطفؿ 

بيذا السموؾ وعمى نمو شخصيتو سواء قصدا 
 . (19)ـ يقصدا ل والتربية أ التوجيو أو

وتتبايف أساليب التنشئة االجتماعية مف حيث 
آثارىا في تنشئة الطفؿ، فقد تبيف أف استخداـ 

تنمي  الطرائؽ اإليجابية في معاممة الطفؿ وتشجيعو
لديو شعورا قويا بالثقة بالنفس وتحمؿ المسئولية 

، في (20)وتعوده االستقبلؿ واالعتماد عمى النفس
حيف أف استخداـ األساليب الخاطئة في المعاممة ليا 
تأثير خطير عمى األبناء؛ حيث يؤدي شعور 
الكراىية والرفض إلى ظيور اضطرابات نفسية ال 

 . حصر ليا
عمي  إبراىيـىانـ " وفي ىذا السياؽ أجرت

دراسة حوؿ السموؾ المشكؿ لدى أطفاؿ  (21)"الشبيني
ما قبؿ المدرسة وعبلقتو ببعض المتغيرات األسرية، 
وخمصت الباحثة إلى أف العبلقات األسرية السميمة 

الخالية مف المشاحنات والشقاؽ مناخ مساعد لتنشئة 
اجتماعية سميمة، وأف العبلقات األسرية المتصدعة، 

ـ الوفاؽ بيف الزوجيف مناخ مساعد لمسموؾ وعد
المشكؿ لمطفؿ، وأف جنس الطفؿ وترتيبو الميبلدي 
قد يكوناف عامميف مساعديف لمسموؾ المشكؿ لمطفؿ 
إذا كاف جو األسرة مشحونا بالشجار؛ حيث يعوؽ 
ىذا األخير عممية التوحد السميمة مع األب أو مع 

 .الوالد المخالؼ
 في السابقة والبحوث تالدراسا معظـ وباستقراء

 تبيف أف األبناء؛ تنشئو في وأثره الوالديف دور مجاؿ
ضعؼ المشاركة الوالدية لمطفؿ والبعد العاطفي بيف 
األبويف والطفؿ قد تجعؿ مشاكؿ األسرة والطفؿ تزيد 

 بالتفاعؿ وقياميما الوالديف حضوروتتكاثؼ، وأف 
 ىو األبناء رعاية في كبير بشكؿ والمشاركة الكافي،

 إناثاً  أو ذكوراً  األبناء تعرض ضد واؽ بمثابة عامؿ
 .واضطرابات الشخصية والسموكية النفسية لممشكبلت

التدخالت اإلرشادية القائمة عمى تحسين  - 1
 الكفاية الوالدية  

تركز التدخبلت اإلرشادية الموجية لآلباء 
عمى واألميات لخفض مشكبلت أطفاليـ السموكية 

ات والميارات ءمجموعة مف الكفاتدريبيـ عمى 
الوالدية وتحسيف أدائيـ في ذلؾ؛ إذ أف نقص 
المعمومات الوالدية حوؿ مشكبلت األطفاؿ السموكية، 
تجعؿ اآلباء عاجزيف عف تفسير بعض سموكات 
وانفعاالت أطفاليـ؛ مما يؤدي إلى شعورىـ بالذنب 
وتضاؤؿ ثقتيـ بأنفسيـ ومقدرتيـ عمى مساعدة 

مر الذي يجعؿ الحاجة ماسة إلى أطفاليـ؛ األ
مساعدتيـ وتدريبيـ لتحسيف أدائيـ في التعامؿ 

فإف (  (Gardner,1974"جارندر"وكما أشار . معيـ
اآلباء ليسوا بحاجة إلى المرشد أو المعالج ليضع 

ائيـ، وكيؼ المـو عمييـ أو يحاضر فييـ حوؿ أخط
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ف معمومات إنيـ يطمبو . سببوا مشكبلت أطفاليـ
إنيـ ال يحتاجوف تعميمات  ،ودعما ومياراتوتوجييا 

حوؿ الوالدية الجيدة؛ بؿ إنيـ بحاجة إلى اقتراحات 
محددة وعممية لكيفية إنجاح أو تنمية التكيؼ 

جيمس والكر ) .والصحة النفسية عند أطفاليـ
 James Walker & thomas) وتوماس

Shea)(22)
. 

 برامج التدريب الوالدي وأهميتها. 1.1
 & Crockee" )وجموفركروؾ "عرؼ 

Glover )(23)  برنامج تدريب الوالديف بأنو نشاط
تدريبي ىادؼ لآلباء الذيف يحاولوف تطوير مياراتيـ 
الوالدية، بيدؼ تشجيع السموؾ اإليجابي لدى 

ويتضمف ىذا البرنامج مجموعة مف . أطفاليـ
المفاىيـ المحددة، التي تيدؼ إلى تزويد المشاركيف 

ارات، مف أجؿ زيادة وعي اآلباء بالمعمومات والمي
 .لجوانب متعددة تتعمؽ بالوالدية

وتشير الدراسات التي أجريت عمى اآلباء 
واألميات الذيف يخضعوف لمتدريب عمى الميارات 
الوالدية إلى جدوى مثؿ تمؾ البرامج التدريبية 

فعمى سبيؿ المثاؿ أظيرت الدراسة التي . وفاعميتيا
 & Martinez" )وفورجاتشمارتينيز "قاـ بيا 

Forgatch, 2001 ) أف التدريب عمى الميارات
ير ممارسات إيجابية الوالدية المشتممة عمى تطو 

كتشجيع الطفؿ واالىتماـ اإليجابي بو وحؿ 
وطرؽ  المشكبلت واستراتيجيات التعزيز اإليجابي

تعديؿ السموؾ الخاطئ بعيدا عف العقاب البدني، 
اعة األطفاؿ لؤلىؿ أدت إلى تحسف ممموس في ط

  .(24)وخفض حدة الصراع معيـ
دراسة ىدفت إلى  (25)" إسحاؽميؿ يا"كما أجرى 

معرفة فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف بعض 
الميارات الوالدية لدى اآلباء واألميات بغرض 

تكونت  ،ض المشكبلت السموكية لدى أطفاليـخف
أسرة لدييا أطفاؿ يعانوف مف ( 22)العينة مف 

مشكبلت سموكية، قسموا بالتساوي إلى مجموعتيف 
( 12: )أسر( 12)قواـ كؿ منيما لتجريبية وضابطة 

وقد توصمت . أطفاؿ( 12)أميات، و( 12)آباء، 
الدراسة إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي في تحسيف 

شكبلت السموكية مستوى الميارات الوالدية لخفض الم
 .لدى أبنائيـ

 مفهوم الكفاية الوالدية. 1.1
تعد الكفاية الوالدية مف العوامؿ التي تمعب دورا ميما 
في تحديد مخرجات التربية األسرية، حيث تشير 
الكفاية إلى اعتقاد األـ واألب بأنيما قادراف عمى 

  .(26)التأثير إيجابيا في سموؾ أبنائيـ
التربية األسرية الفعالة مف خبلؿ مجموعة  وتظير

مف الممارسات السموكية اليومية التي يمارسيا اآلباء 
مي مع أطفاليـ داخؿ وخارج أثناء تفاعميـ اليو 

ومف الطبيعي أف تتأثر ىذه الممارسات  ،المنزؿ
. اء عف أطفاليـبالناحية المعرفية التي يمتمكيا اآلب

حقيؽ تربية أسرية ات البلزمة لتءوتتمخص أىـ الكفا
 :فاعمة فيما يمي

ات الجانب المعرفي لآلباء، وتتمثؿ في ءكفا - 1
معتقدات اآلباء عف الوالدية والتربية األسرية، 
باإلضافة إلى مستوى معرفة اآلباء عف أطفاليـ مف 

 .حيث مراحؿ النمو ومتطمباتو النمائية
 .ات متعمقة بالجانب السموكي لآلباءءكفا - 2
 .فعاالت األطفاؿفيـ ان – 3
فيـ أسباب السموؾ غير المرغوب فيو لدى  – 4

 .األطفاؿ
ميارة تطبيؽ القواعد األساسية في التربية  – 5

 .األسرية
  .(27)ميارة االستماع الجيد – 6
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أف الكفاية أو  (28)( Bandura)ويرى باندورا 
 :الكفاءة الذاتية الوالدية تتكوف مف ثبلثة أبعاد، ىي

والتي تدفع وتشجع : الكفاءة الذاتية السموكية – 1
في مواجية الصعوبات، وعمى عمى االستمرار 

ويمكف تقييميا مف  ،في سموكات جديدة المبادأة
 .خبلؿ الميارات االجتماعية والسموؾ التوكيدي

وتشير إلى إدراؾ الفرد : الكفاءة الذاتية المعرفية – 2
اره ومعتقداتو؛ أف لديو قدرة عمى السيطرة عمى أفك

حيث أف سموكو يقاد مف خبلؿ أفكاره، وتقيـ ىذه 
األفكار مف خبلؿ القدرة عمى السيطرة عمى الغرائز 

 .واألفكار االكتئابية
وتشير إلى معتقدات : الكفاءة الذاتية االنفعالية – 3

الفرد حوؿ قيامو بأفعاؿ تؤثر عمى حالتو االنفعالية 
لى إحساس األفراد الذ يف يبحثوف عف ومزاجو، وا 

عبلج نفسي بسبب توقعاتيـ واعتقاداتيـ باستمرار 
 ،ـ، وأف مشاعرىـ خارجة عف سيطرتيـاضطراباتي

وتقيـ ىذه الكفاءة مف خبلؿ القدرة عمى السيطرة 
 .عمى المزاج أو المشاعر في مواقؼ محددة

ومف العوامؿ المؤثرة في مزاج الوالديف وحالتيـ 
والحياتية المختمفة التي االنفعالية، الضغوط األسرية 

يـ، وتجعؿ تعمؿ عمى تعطيؿ أدائيـ وممارست
نظرتيـ سمبية ألطفاليـ كما تجعميـ أقؿ رعاية ليـ 
 وغير قادريف عمى حؿ المشكبلت مع سرعة الغضب

وبالتالي فإف امتبلؾ . واستخداـ العنؼ االنتقادوكثرة 
اجية بناءة لتمؾ الضغوط الوالديف ألساليب مو 

ويعمؽ لدييـ  اعد عمى اتزانيـ االنفعاليالمختمفة يس
 .الشعور بالكفاية في تربية أبنائيـ

ة الوالدية لبناء برنامج ءمكونات الكفا. 1.1
 إرشادي سموكي معرفي

تركز النظريات المنضوية تحت ىذا االتجاه عمى 
والعبلج النفسي  إدخاؿ العقؿ والمنطؽ في اإلرشاد

البلمنطقية التي تبناىا وتغيير األفكار الخاطئة أو 
عمى أساس أف سبب المشكبلت . المسترشد

تمؾ األفكار  واالضطرابات النفسية يرجع إلى
كما يرى ىذا االتجاه أف  ،والمعتقدات الخاطئة

االضطراب النفسي عندما يحدث ال يشمؿ جانبا 
واحدا مف الشخصية فحسب، بؿ يمتد ليشمؿ أربعة 

، (اؿ الخارجيةاألفع)السموؾ الظاىر : جوانب ىي
طرؽ )، والتفكير (التغيرات الفسيولوجية)واالنفعاؿ 

العبلقات )، والتفاعؿ االجتماعي (التفكير والقيـ
 . (29) (باآلخريف

ويقـو اإلرشاد األسري السموكي المعرفي عمى 
افتراض أساسي ىو أف السموكات واإلدراكات 
المرضية أو المشكمة متعممة، وتستمر مف خبلؿ 

التقميد، : اط مف التفاعؿ والتي تشتمؿتكرار أنم
واإلشراط اإلجرائي، واإلشراط الكبلسيكي، أواشتراؾ 

 .ىذه األنماط معا
وتعد األسرة ذات خمؿ وظيفي عندما ينخرط 

فيما  أفرادىا بأنماط سمبية مف التفاعؿ والسموكات
بينيـ، كما يسود وجود اإلدراكات واألبنية المعرفية 
 ،السمبية، حيث يتـ االختبار السمبي لممواقؼ

ويتضمف وجود أنماط خاصة مف التوقعات والعزو 
واالفتراضات ومعايير متعمقة بالعبلقات األسرية، 

نماط السموكات السمبية والتي تعمؿ عمى استمرارية أ
ىذه األسر األبنية كما يظير في  ،في األسرة

المعرفية السمبية المرتبطة باالنتباه االنتقائي لمنقاط 
بالعزو الشخصي  السمبية لدى اآلخريف، والقياـ

لسموؾ اإليجابي لممواقؼ ويعزى ا ،لمسموكات السمبية
 ،ؾ السمبيأي أف الفرد مسؤوؿ عف السمو  الخارجية

سو، وليس والسموؾ اإليجابي ىو ناتج عف الموقؼ نف
إلى جانب تبني توقعات  ،سموؾ الفرد اإليجابيعف 

سمبية حوؿ أفراد األسرة اآلخريف، ووضع افتراضات 
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حوؿ كيفية جعؿ العبلقات األسرية تتناسب معيـ، 
ووضع معايير حوؿ طريقة جعؿ العبلقات في 
األسرة متناسبة قد ال يوافؽ عمييا أفراد آخروف في 

  .(30)األسرة
مدت الدراسة الحالية تبناء عمى ما تقدـ، فقد اع

 :جوانب ىي ات الوالدية إلى ثبلثةءتقسيـ الكفا
 .ات الجانب المعرفيءكفا -
 .ت الجانب السموكيءاكفا -
ات التعامؿ مع الضغوط األسرية والحياتية ءكفا -

 .المختمفة
 

 ات الجانب المعرفيءكفا. 1.1.1
 :وتتضمف جانبيف أساسيف ىما

تصحيح معتقدات اآلباء الخاطئة . 1.1.1.1
 المرتبطة بالوالدية

وذلؾ مف خبلؿ مساعدتيـ عمى امتبلؾ أفكار أكثر 
 :ويتـ بػ. عقبلنية

 .تحديد األفكار البلعقبلنية المرتبطة بالوالدية -
شرح العبلقة بيف أفكارنا ومشاعرنا وسموكنا  -

والتأكيد عمى دور األفكار في تحديد مشاعرنا 
 .وسموكنا

استبداؿ األفكار البلعقبلنية بأخرى أكثر نفعا  -
 .(31)وفائدة

فاعمية إعادة  (32)" إيماف الخطيب"وقد أكدت 
البناء المعرفي في دراستيا التي ىدفت إلى التعرؼ 

الوالدية الخاطئة في تحسيف عمى أثر تغيير المفاىيـ 
ليف ة الوالدية لدى األميات المسيئات ألطفاءالكفا

تكونت عينة  ،بالتيديد لدييـوخفض اإلحساس 
مف األميات المسيئات ألطفاليف ( 52)الدراسة مف

تـ  ،سنة( 42 – 22)تراوح أعمارىف بيف ممف ت
توزيعيف عشوائيا عمى مجموعتيف متساويتيف عدد 

أما، إحداىما ضابطة واألخرى ( 25)كؿ منيما 
تجريبية، حيث استفادت ىذه األخيرة مف برنامج 

وقد . النظرية المعرفية السموكيةتدريبي يستند إلى 
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

ريبية والضابطة عمى بيف أفراد المجموعتيف التج
األمف النفسي والمفاىيـ و  ة الوالديةءمقاييس الكفا

لح الوالدية الخاطئة في تربية األبناء، وذلؾ لصا
تغيير مما يدؿ عمى وجود أثر ل المجموعة التجريبية

المفاىيـ الوالدية الخاطئة في تحسيف الكفاية الوالدية 
لدى األميات المسيئات ألطفاليف وخفض اإلحساس 

 . بالتيديد لدييـ
تبصير الوالدين بخصائص ومتطمبات .  1.1.1.1

 المرحمة النمائية ألطفالهم 
تعتبر معرفة اآلباء بمراحؿ النمو ومتطمباتيا 

ي تساعدىـ في فيـ النمائية مف أىـ العوامؿ الت
سموؾ أطفاليـ وتقبميـ؛ ألنيا تساعدىـ في فيـ 

الجتماعية التغيرات الجسدية والمعرفية واالنفعالية وا
وتفسير التغيرات السموكية  التي تحدث عند أطفاليـ

كما  ،، وبالتالي ضبطيا والسيطرة عميياوالتنبؤ بيا
أنيا تساعد اآلباء في فيـ الفروؽ الفردية لدى 

ؿ وتبني توقعات تتناسب وقدرة األطفاؿ األطفا
الفعمية، وبالتالي ممارسة أنماط سموكية تعبر عف 
تربية أسرية إيجابية؛ األمر الذي سيزيد مف قدرة 

  .(33)األطفاؿ عمى التكيؼ والنمو
لى ىذا أشار في  (34)( Churchill" )تشرشيؿ" وا 

دراستو إلى أف زيادة ميارات اآلباء في معرفة 
الخصائص النمائية ألطفاليـ ساعدىـ عمى اكتساب 

 .ميارات لحؿ المشكبلت التي تواجو أطفاليـ
 مهارة حل المشكالت.  1.1.1.1

وتعتبر ميارة حؿ المشكبلت مف الميارات 
األساسية في التفكير العقمي المنظـ، وتشكؿ ىذه 
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األساسي في برامج اإلرشاد األسري الميارة المحور 
المختمفة؛ ألنيا تيدؼ إلى مساعدة األسرة في تحديد 

يجاد البدائؿ و  التفكير في نتائج الحموؿ المشاكؿ وا 
وتقييـ األمور  الممكنة واختيار الحؿ األمثؿ ثـ تنفيذه

بعد ذلؾ لمتأكد مف أف المشكمة قد حمت فعبل، وكذا 
تطبيؽ عممية حؿ المشكبلت مف جديد عمى أي 

 . (35)مشكبلت متبقية
وتشير نتائج الدراسات إلى فاعمية ىذه الميارات؛ 

 & Thompson)وآخروف" تومبسوف" حيث أجرى 

All )
دراسة ىدفت إلى تدريب الوالديف عمى  (36)

ميارات االتصاؿ مع األبناء، وقد استند البرنامج 
. التدريبي عمى مبادئ أنظمة التعمـ االجتماعي

مف اآلباء الذيف وضعوا ( 34)تكونت العينة مف
ضمف مجموعة واحدة، وتـ تعريضيـ الختباريف قبمي 
وبعدي، ومف ثـ قياس المتابعة، وتـ تطبيؽ قائمة 

وقائمة االتجاىات الوالدية، وقد تـ  المشكبلتحؿ 
ارات التفاعؿ الوالدي مع تدريب الوالديف عمى مي

مشكبلت ومقاببلت فردية وحؿ ال األبناء ولعب الدور
واالتصاؿ تمفونيا  مع المدربيف وواجبات منزلية
واستمر تطبيؽ . لمناقشة الموضوعات األسرية

تيف لكؿ أسابيع بمعدؿ ساع( 8)البرنامج لمدة 
وأشارت النتائج إلى تحسف مستوى الوالديف . جمسة

مف خبلؿ تعمـ ميارات حؿ في التفاعؿ مع األبناء 
ستوى التوتر في العبلقات وانخفاض م المشكبلت
وتحسف وجيات نظر الوالديف في إدراؾ  األسرية

 .طبيعة السموكات المشكمة ألبنائيـ
 ت الجانب السموكيءاكفا.  1.1.1

يعد تقديـ السموكات اإليجابية البديمة عف أنماط 
السموؾ المحافظ عمى استمرارية المشكمة التي ألفتيا 
األسرة واعتادت عمى ممارستيا أمرا ضروريا، خاصة 

بالنسبة لؤلسر التي تعاني مف مشكبلت سموكية 
 . متمركزة حوؿ الطفؿ، أو مشكبلت انفعالية عاطفية

اإلرشادي عمى معرفة ويتـ التركيز خبلؿ التدخؿ 
النمط الوالدي الذي يمثمو المسترشد، ونوع األسموب 
الذي يتعامؿ بو مع الطفؿ، وبياف أثر ذلؾ مف 

وىو ما  ،لسموكية واالنفعالية واالجتماعيةالناحية ا
يستدعي منو بعد ذلؾ تصحيح مساره ووضعو ليكوف 
أبا ومربيا فاعبل، وذلؾ مف خبلؿ التدريب عمى 

 :اليةالميارات الت
 مهارات االتصال الفعال. 1.1.1.1

 & Kaiser" )كايزر وىانكوؾ" يرى

Hancock )(37)  أف تعميـ الوالديف ميارات االتصاؿ
لو تأثير وفاعمية عالية، ويركز في ذلؾ عمى ميارة 
اإلصغاء الفعاؿ التي تتضمف فيـ انفعاالت األطفاؿ 
وعكس مشاعرىـ والسماح ليـ بالتعبير عنيا حتى 
يشعروا أنيـ متقبموف مف قبؿ آبائيـ رغـ مشاكميـ 

عامؿ مع وانفعاالتيـ السمبية، مما يسيؿ عمييـ الت
ويدرب اآلباء . الموقؼ المشكؿ الذي يكونوف فيو

عمى أف يوجيوا كامؿ انتباىيـ لحديث أطفاليـ، مع 
توجيو أسئمة ليـ تدؿ عمى االىتماـ والمتابعة لما 

مف ناحية، والحرص عمى معرفة ما وراء ىذا  ويقولون
الحديث ومدلوالتو مف ناحية أخرى، وبالتالي 

 .نونات قموبيـتشجيعيـ عمى اإلفضاء بمك
ة ءاسات التي تدعـ فاعمية ىذه الكفاومف الدر 

 ( Nelson & Levant" )نيمسوف وليفنت" دراسة 
يارات التي ىدفت إلى تدريب اآلباء عمى م (38)

وقد تـ تطبيؽ  ،االتصاؿ ضمف برنامج تدريبي
أسرة لدييا ( 34)الدراسة عمى عينة مكونة مف 

وقد تـ  ،ألسريمشكبلت في التواصؿ والتفاعؿ ا
تقسيـ العينة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، تمقت 
المجموعة التجريبية تدريبا عمى ميارات التواصؿ 
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 األسريةوكيفية تطبيقيا في المواقؼ  واالتصاؿ
واالستجابة  وتتضمف ميارات المشاىدة واإلصغاء

 وعكس المشاعر والوعي الذاتي والقواعد األسرية
وتـ استخداـ لعب الدور  ،األسريةواالجتماعات 

لية في التدريب عمى تمؾ والمناقشات والواجبات المنز 
تتمؽ المجموعة الضابطة أي  في حيف لـ ،الميارات
سف مستوى العبلقات وأشارت النتائج إلى تح ،تدريب

تواصؿ األسري عف طريؽ ال ىاألسرية والرض
كذلؾ أشارت التقارير  ،والتفاعؿ بيف أفراد األسرة

يا اآلباء إلى تحسف طبيعة العبلقة بينيـ التي قدم
وى الحساسية والتوتر وبيف أبنائيـ، وانخفاض مست

ألسري لصالح وازدياد مستوى التماسؾ ا داخؿ األسرة
 .المجموعة التجريبية

  
مهارة المشاركة وبناء العالقة . 1.1.1.1 

 اإليجابية  
(  Rodolf Driekurs")رودولؼ درايكرز"يرى 

ي تدريب أف يكوف فعاال إذا لـ تتوفر أنو ال يمكف أل
اء العبلقة اإليجابية الرغبة في بذؿ الجيد والوقت لبن

نما يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ توفير اآلباء  مع األطفاؿ وا 
االحتراـ : والمتمثمة فيلركائز تمؾ العبلقة األساسية 

يصاؿ الحب  المتبادؿ وتوفير وقت لممتعة والمرح وا 
وقد اتفؽ خبراء األسرة والطفؿ عمى  ،عوالتشجي

النطاؽ العالمي أف عممية المشاركة وبناء العبلقة 
 ،طفؿ ميـ جدا لمنمو النفسي السميـاإليجابية مع ال

فإف تدريب اآلباء عمى اكتساب ىذه الميارة  ةمثومف 
بجدولة أنشطة إيجابية لقضائيا مع الطفؿ في جو 

عبلقات عامر بالحب والحناف والتشجيع، وبناء 
جيدة، والتركيز عمى سموكات إيجابية بشكؿ دوري لو 

  .(39)بالغ األثر عمى الطفؿ

" كيفف ماؾ دونالد"وتشير دراسة 
(Macdonald, K  ) إلى مشاركة الوالديف في

قتو بالمكانة المعب البدني مع طفميـ وعبل
والتي كانت عينتيا مجموعة  ،السوسيومترية لمطفؿ
نوات، أف آباء األوالد س( 5-3)مف األطفاؿ بعمر

الميمميف أقؿ مشاركة في لعب بدني مثير 
لبلنفعاالت مع أبنائيـ مقارنة بآباء األوالد 
المحبوبيف، كما أشارت النتائج إلى أىمية تنظيـ 

  .(40)االنفعاؿ لمجدارة االجتماعية
 مهارة تعديل السموك. 1.1.1.1    

يتطمب تعديؿ سموؾ األطفاؿ ذوي المشكبلت 
السموكية أف يتغير أوال سموؾ اآلباء المسؤوليف عف 
ىؤالء األطفاؿ، وىي حقيقة توصمت إلييا دراسات 
كؿ مف فورىاند، كينج، بيد، ويودر، لوبتز، 

 ,Forehand, King) وجونسوف 

Peed,Yoder :1995, Lobitz, Johnson :

1979) (41). 
النتيجة الباحثيف إلى دراسة أنماط وقد دفعت ىذه 

سموؾ اآلباء واستراتيجيات الضبط السموكي التي 
يستخدمونيا لمتعامؿ مع مشكبلت أطفاليـ، لما ليذه 

صية األبناء األساليب مف مكانة ميمة في تكويف شخ
وقدرتيـ  مف حيث أنماط تكيفيـ ومفيوميـ لذواتيـ

ستوى وم مى مواجية مشكبلت الحياة اليوميةع
ولعؿ مف أكثر األبعاد األسرية التي  ،عورىـ باألمفش

وبخاصة في ميداف عمـ  –حظيت باىتماـ الباحثيف 
أنماط سموؾ اآلباء واتجاىاتيـ نحو  -نفس النمو

: رئيسية ىي أبنائيـ، وتشتمؿ عمى ثبلثة أنماط
والحـز  التسمط والدكتاتورية والتسامح والتساىؿ

 .والثبات
 Macmahon" )ندماكماىوف وفوىا"وقد لخص 

& Fohand ) أىـ قواعد تعديؿ السموؾ التي يحسف
 :باآلباء التدرب عمييا واكتسابيا عمى النحو التالي
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 .مكافأة السموؾ المرغوب فيو – 1
 .تجاىؿ السموؾ غير المرغوب فيو – 2 

تصحيح ومعاقبة السموؾ غير المرغوب  –3 
 .(42)فيو

وفاء أبو "وىي النتيجة نفسيا التي توصمت إلييا 
في دراستيا التي ىدفت إلى الكشؼ عف  (43)" عواد

فاعمية برنامج تدريبي في تعديؿ السموؾ في زيادة 
ت أطفاليف السموكية ميارات األميات في حؿ مشكبل

ومدى انعكاس ذلؾ عمى تقميؿ عدد  داخؿ المنزؿ
فت عينة تأل. وشدة مشكبلت أطفاليف السموكية

أما لدييف أطفاؿ تتراوح أعمارىـ ( 26)الدراسة مف 
سنة، وقسمت العينة عشوائيا إلى ( 12-6)ما بيف 

ريبية تمقت مجموعتيف متساويتيف، مجموعة تج
وأخرى ضابطة، وقد تـ  التدريب عمى البرنامج

مقياس الميارة في حؿ مشكبلت األطفاؿ "استخداـ 
إيبرج "ياس ومق ثةالذي أعدتو الباح" السموكية

الذي طوره إيبرج " لمشكبلت األطفاؿ السموكية
(Eyberg :1977 .)( 9)استغرقت مدة التدريب

وقد أظيرت . بمعدؿ جمسة واحدة أسبوعيا جمسات
 النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا 

بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة بالنسبة 
لمقياس القبمي والقياس البعدي لصالح المجموعة 

ريبية عمى مقياس الميارة في حؿ مشكبلت التج
األطفاؿ السموكية وعمى مقياس إيبرج لمشكبلت 
األطفاؿ السموكية، حيث زادت ميارات األميات في 
المجموعة التجريبية في معرفة العوامؿ المؤثرة في 
صحة األطفاؿ النفسية داخؿ األسرة، و زاد مستوى 
 فيميف لسموؾ أطفاليف وأسباب تطور مشكبلتيـ
السموكية، وزادت مياراتيف عمى اكتساب واستخداـ 
جراءات تعديؿ السموؾ، مما  كؿ مف ميارات وا 
ساعدىف عمى حؿ مشكبلت أطفاليف، كما أدى إلى 

حدوث نقص داؿ في عدد ومشكبلت أطفاؿ 
ة بأطفاؿ أميات المجموعة المجموعة التجريبية مقارن

كما أشارت النتائج إلى أف أميات  ،الضابطة
المجموعة التجريبية احتفظف بزيادة مستوى مياراتيف 

ليف السموكية خبلؿ فترة في حؿ مشكبلت أطفا
واستمر أطفاليف يظيروف نقصا في  المتابعة

عما كانت  مشكبلتيـ السموكية بشكؿ أكثر داللة
مقارنة بأميات المجموعة  عميو في القياس البعدي

لمواتي تراجع مستوى مياراتيف في حؿ الضابطة ا
مشكبلت أطفاليف مما أدى إلى زيادة ىذه المشكبلت 

 .لدى أطفاليف
ات التعامل مع الضغوط األسرية ءكفا. 1.1.1

 والحياتية
حظي موضوع كيفية مواجية الضغوط أو 

ويشير . التعايش معيا بالكثير مف اىتماـ العمماء
إلى مفيـو المواجية  (44)(  Lazarus,R)الزاروس 

المجيودات التي يبذليا الفرد في تعاممو مع "بأنو 
ودات موجية نحو األحداث سواء أكانت ىذه المجي

 ".المشكمة االنفعاؿ أو
بأنيا مجموعة  (45)" لطفي عبد الباسط"ويعرفيا 

سموكية  -االستراتيجيات الدينامية  مف النشاطات أو
لمواجية الموقؼ يسعى مف خبلليا الفرد  -أو معرفية

تخفيؼ التوتر االنفعالي حؿ المشكمة أو  الضاغط أو
 .المترتب عنيا

وقد أشارت الدراسات إلى وجود نوعيف مف 
 :استراتيجيات المواجية والتكيؼ مع الضغوط ىما

 وتتضمف التفكير في المواقؼ :األساليب الذاتية :أوال
الضاغطة، وذلؾ لتغيير إدراؾ الفرد نحو الموقؼ، 

إلى جانب االسترخاء . أو إيجاد حؿ لذلؾ الموقؼ
الفكري والعضمي الذي يساعد عمى ضبط االنفعاالت 
 .والتحرر مف المشاعر المصاحبة لمتوتر والقمؽ
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أساليب خارجية المصدر، وتتمثؿ في الدعـ  :ثانيا
سرةػ، االجتماعي الوارد مف أشخاص خارج األ

 . كاألصدقاء والجيراف واألخصائييف والمرشديف
ومف الدراسات التجريبية التي اىتمت بخفض 
مستوى ضغوط الوالديف، دراسة جيمس ىاسمي 

(Haessly ,James  )(46)  التي ىدفت إلى مقارنة
فاعمية كؿ مف برنامج تدريب اآلباء عمى تعديؿ 

باء السموكي وبرنامج تدريب األ –السموؾ المعرفي 
عمى التعديؿ السموكي في خفض ضغوط الوالديف 

تكونت العينة . والمشكبلت السموكية لدى األطفاؿ
أبا ممف لدييـ طفؿ يعاني مف مشكبلت ( 21)مف 

سنوات، وتـ (  6-4)سموكية، وتتراوح أعمارىـ بيف
تقسيميـ بطريقة عشوائية إلى مجموعتيف إحداىما تـ 

موكي، واألخرى تـ تدريبيا عمى البرنامج المعرفي الس
واستخدـ في . تدريبيا عمى برنامج إدارة سموؾ الطفؿ

الدراسة مقاييس تقدير الوالديف، التقارير الذاتية 
لموالديف، قائمة المشكبلت السموكية لمطفؿ، ومقياس 

وأسفرت النتائج عف فاعمية كؿ . الضغوط الوالدية
مف البرنامج المعرفي السموكي والبرنامج السموكي في 

فض ضغوط الوالديف والمشكبلت السموكية لدى خ
 .أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

 
 ةـــخاتم

إف النظرة الشاممة والعميقة لمشكبلت الطفؿ 
السموكية، تيسر فيـ واقع األسرة، وتساعد عمى 
تشخيص اضطرابيا، كما تساعد في بناء فرضيات 
صحيحة أثناء عممية التقييـ العاـ لوضع األسرة، 
والذي يسيـ بدوره في تحديد التدخبلت اإلرشادية 

 . المبلئمة والمناسبة
األسرة، يتـ ترجمة ىذه وبالتعاوف مع أفراد 

التدخبلت إلى ممارسات فعمية في إطار برنامج 

إرشادي إجرائي يتضمف مجموعة مف األنشطة 
والمواقؼ والتدريبات، التي تستخدـ فييا فنيات 
وأساليب سموكية ومعرفية متنوعة، تكوف متبوعة 
بواجبات بيتية لترسيخ المبادئ والمفاىيـ، والتمكف 

ت التي يتـ تعمميا ءامي لمكفاأكثر مف األداء العم
والتي  اإلرشاديةوالتدرب عمييا خبلؿ الجمسات 

 التوافؽ واالستقرار داخؿ األسرة تيدؼ إلى تحقيؽ
شاعة   دؼء والتواصؿ الفعاؿ بيف أفرادىاالحب والوا 

وىو ما بينتو الكثير مف الدراسات التي أكدت فاعمية 
ففي بحث  ،يؽ ىذا اليدؼاإلرشاد األسري في تحق

فيو تناوؿ  ( Gladding, 2003) غبلدنج قاـ بو
دراسة تتعمؽ بفاعمية اإلرشاد ( 252)تحميؿ نتائج 

األسري، أظيرت نتائج التحميؿ أف أشكاؿ اإلرشاد 
األسري المتنوعة كانت أكثر فاعمية، ولـ تظير أية 
دراسة وجود آثار سمبية ناجمة عف أي شكؿ مف 

  .(47)أشكاؿ اإلرشاد األسري
 :الباحث في خاتمة ىذه الدراسة بما يميويوصي 

تكثيؼ خدمات اإلرشاد األسري لآلباء  – 1
واألميات وبخاصة تمؾ التي تركز عمى البرامج 
التدريبية المختمفة، سواء تمؾ التي تيدؼ إلى تحقيؽ 
الجوانب النمائية والوقائية مف جية، أو تمؾ التي 
تيدؼ إلى تحقيؽ الجوانب العبلجية مف جية أخرى، 

التي تعنى وذلؾ مف خبلؿ فتح المراكز والمؤسسات 
بتقديـ ىذه الخدمات؛ ألف وجود ىذه المراكز يساعد 
اآلباء واألميات عمى التعامؿ مع المشكبلت 

 .واألسرية المختمفة الزواجية
التأكيد عمى ضرورة إشراؾ اآلباء مع األميات  – 2

 .في برامج التدريب لما لذلؾ مف أثر فعاؿ
مج إجراء دورات تدريبية لؤلزواج الحديثيف كبرنا – 3

تأىيمي ووقائي، بحيث يتـ تدريبيـ عمى مياميـ 
الوالدية قبؿ أف يصبحوا آباء، ولزيادة وعييـ بما 
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سيواجيونو مف مشكبلت األطفاؿ السموكية، وتأىيميـ 
 .لمتعامؿ معيا بفاعمية أكثر

إعداد الكوادر الكافية في مجاؿ اإلرشاد  – 4
األسري والزواجي مف خبلؿ طرح برنامج تخصص 

ستوى الدراسات األسري والزواجي عمى م اإلرشاد
يؤىؿ ىذه الكوادر لمتعامؿ مع  العميا في الجامعة

 .األزواج واألسر المختمفة
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 "إشكالية المفيوم واستراتيجية العالج: العنؼ في الوسط المدرسي" 

 زينة بن حسان

 كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية

 قالمة - 5491ماي  8جامعة 

 

   ممخص

السيما  إحدى الظواىر االجتماعية الخطيرة التي تعاني منيا المؤسسات التربوية،تعتبر ظاىرة العنف في الوسط المدرسي 
حيث أصبحت ىذه الممارسات تزداد حدة وخطورة يوما بعد يوم، سواء من الناحية الكمية أو من حيث في السنوات األخيرة، 

المنظم، اليجوم المسمح والتخريب نوعية األساليب المستعممة في ممارستيا، والتي بمغت حد القتل، كالعنف الجماعي 
منيا اإلشكال المطروح حول كيفيـة تحديد طبيعة ىذه الظاىرة تطرح ظاىرة العنف المدرسي العديد من اإلشكاليات  .المتعمد

وىو ما سنحاول التعرف عميو من خالل التطرق . وتعريفيا، وكذا كيفية تحديد إستراتيجية واضحة لمواجية العنف المدرسي
لى تحديد أىم المفاىيم المتعمقة بيذا الموضوع، ثم تقديم عرض نقدي لبعض تصنيفات العنف المدرسي، لنصل بعد أوال إ

ذلك إلى التعرف عمى دور المؤسسة التربوية من خالل عرض مختمف اآلليات والميكانيزمات، ومدى فعاليتيا في التقميل 
 .من العنف المدرسي

 
 .يفي المدرسة، العنؼ الرمز العنؼ، العنؼ : الكممات المفاتيح

 
"La violence en milieu scolaire: problématique de concept et stratégies de traitement" 

 

Résumé 
La violence en milieu scolaire est l’un des graves phénomènes dont souffrent les 

établissements éducatifs, il s'est accru au cours des dernières années où des nouvelles 

pratiques ont vu le jour  telle que la violence en groupe organisé, les attentats à main armée, 

les destructions préméditées voire même l'assassinat. Plusieurs questions se posent autour de 

ce sujet, certaines sont relatives à sa nature,  d'autres  à une façon de définir une stratégie 

claire pour y faire face. 

 

Mots clés: Violence, violence scolaire,  violence symbolique. 

 

"Violence in Schools: defining the Concept and Finding Solution Strategies" 
 

Abstract  
Violence in schools is considered as a serious issue that is worsening every year. Its practices 

are diverse and vary in methods like killing, organized group violence, armed robbery, and 

premeditated destruction. Despite the intense interest in school violence, questions regarding 

its definition, an analysis of its mechanisms, and its solutions have still no answers. Several 

theoretical approaches have dealt with this phenomenon in order to identify   its real 

dimensions and suggest appropriate strategies to face it  

 

Keywords: Violence, school violence, symbolic violence. 
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 :إشكالية البحث

يعد العنف ظاىرة اجتماعية خطيرة، تعرفيا 
مختمف المجتمعـات البشـرية بأشكال ودرجات 

ومما زاد في خطورة الظاىرة اتساع مجاالت . متفاوتة
ممارستيا، حيث نجدىا تمارس في الوسط األسري، 

اإلعالم، المالعب الرياضية، أماكن العمل، وسائل 
 .كذلك في المؤسسات التربويةتمارس و 

فعمى الرغم من وظيفتيا التربوية والتعميمية، 
ودورىا في تحقيق األمن واالنضباط وغرس القيم 
األخالقية واالتجاىات االيجابية، إال أن المدرسة 
 أصبحت مكانا خصبا لمكثير من الممارسات العنيفة

. خطيرة ، وعند مختمف أطراف العممية التعميميةوال
حيث لم يعد العنف مجرد حاالت فردية استثنائية 
مقتصرة عمى بعض التالميذ، تتطمب إجراءات آنية 
من طرف المدرسة واألسرة، بل امتدت ىذه 
الممارسات  لتشمل عدة فاعمين من الوسط 

 .كاألساتذة، واإلداريين: المدرسي

خطورة ىذه الظاىرة في  ومن جية أخرى، تبرز
طبيعة المظاىر واألشكال التي تمارس من خالليا، 
حيث لم تعد تقتصر عمى األشكال الظاىرة التي 
يمكن قياسيا وتحديد نوعيتيا، وبالتالي اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لمحد منيا، بل تأخذ أشكااًل أخرى 

 .خفية ال يمكن مالحظتيا

ذا الدراسات وقد اختمفت المقاربات النظرية وك
المختمفة في تحديد ىذه الظاىرة من حيث 

وطبيعتيا، ذلك لما تنطوي عميو من  معناىا
مالبسات ودالالت مختمفة، إذ لم يتفق الباحثون 
والمختصون حول طبيعة ومجال ممارسة ىذه 
السموكات ومؤشرات قياسيا سواء بين المجتمعات أو 

 .ميميةحتى داخل المجتمع الواحد بين المؤسسات التع

طرحت العديد من التساؤالت عمى ىذا األساس 
حول طبيعة ىذه الممارسات، أبعادىا الحقيقية، 

وكذا دور . مظاىرىا وأشكاليا الظاىرة منيا والخفية
ويمكن تحديد ىذه . المؤسسة التربوية في احتوائيا

 :التساؤالت في ما يأتي

  ما ىي طبيعة العنف الممارس في الوسط
 المدرسي ؟

 أشكالو ومظاىره ؟ ما ىي 

  ما ىي إستراتيجية المدرسة في مواجية ىذه
 الظاىرة ؟

سنتطرق في ىذا العنصر : المفاىيم األساسية –أوال
العنف، العنف : إلى تحديد مفيومين رئيسيين

 .المدرسي من خالل عرض نقدي ألىم التعريفات

 :مفيوم العنؼ -1

تعد ظاىرة العنف من أكثر الظواىر االجتماعية 
ستقطبت اىتمام الباحثين والمختصين، نظرا التي ا

لما تتصف بو من تعقيد وتداخل بين مختمف صورىا 
وأبعادىا، وذلك لما تنطوي عميو من مالبسات 
ودالالت عديدة، ىذا ما دفع بالعديد من الباحثين 
إلى طرح تساؤالت حول ماىية العنف والمقصود 
منو، خاصة أمام وجود بعض اإلشكاليات 

وجية والمنيجية التي تصّعب من عممية االبستيمول
 .تشخيص واقع العنف بالمدرسة

ورغم صعوبة اإلحاطة بدقة بطبيعة ىذا المفيوم 
والوصول إلى قاعدة تعريفية محددة حولو، إال أننا 
سنحاول توضيحو من خالل تحميل نقدي لجممة من 

 .التعريفات

: جاء في معجم لسان العرب أن :العنؼ لغة - أ
رق باألمر، وقمة الرفق بو، والعنيف العنف ىو الخ"

وأعنف . الذي ال يحسن الركوب ليس لو رفق بركوب
كرىو، : الشيء  أي أخذه بشدة، واعتنف  الشيء

 .(1)"  التوبيخ والموم: والتعنيف

عنف :" ويعرف المعجم الوسيط العنف بأنو 
استخدام القوة استخداما غير : يعتنف تعنيفا وعنفا
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لمقانون والعنيف ىو من مشروع أو غير مطابق 
أما في المغة الفرنسية  .(2)" يأخذ غيره بشدة وقوة 

تعود ايتمولوجيا إلى   "violence"فإن كممة عنف 
والتي تشير إلى طابع " violentia"الكممة الالتينية 

 .(3) غضوب، شرس، جموح وصعب الترويض

 Madleineو قد أشارت مادلين قرافيتز 

Grawitz  نف ترتبط بكممة لى أن كممة عإ "vis  "
وتعني القوة، وفي معناىا األول ترجع إلى القوة 

اعتداء، ) يمكن أن تمارس فرديا أو جماعيا...المادية
 .(4) (حرب

من خالل التعاريف المغوية السابقة يتبين أن 
كممة عنف تتضمن معاني الشدة والقسوة، الموم 
 والتقريع وكذلك تتضمن معاني القوة وممارستيا ضد

 .شيء ما

ىناك بعض التعريفات  :العنؼ اصطالحا -ب
 :االصطالحية لمعنف تتجاوز الدالالت المغوية

ىو القوة " :تعريؼ قاموس الخدمة االجتماعية -
والممارسة المكثفة لمقير والقوة، وعادة ما ينتج عنيا 

، يتعمق -جرائم العنف-والتعبير . إصابة أو تدمير
أذى جسمي أو تيديد بيذه الجرائم التي يحدث فييا 

أو القتل العمدي أو االغتصاب أو اليجوم أو 
 .(5)" الضرب

جراىام  . كما يعرؼ عالما االجتماع األمريكيان ه
سموك يميل إلى إيقاع "العنف عمى أنو : جير. وت

أذى جسدي باألشخاص أو خسارة بأمواليم، بغض 
النظر عن معرفة ما إذا كان ىذا السموك يبدي 

 .(6) "أو فرديا  طابعا جماعيا

استخدام " بأنو  ارنست فان دين ىاغ كما يعرفو -
القوة المادية إللحاق األذى والضرر والتخريب 

 .(7)"باألشخاص والممتمكات

يتضح من خالل ما سبق أن ىناك اتفاق بين 
الباحثين حول العناصر األساسية لتشكيل مفيوم 

 االستخدام غير الشرعي -: العنف وتتمثل أساسا في
 .لمقوة أو التيديد باستخداميا

 .اإلجبار واإلكراه لآلخرين -     

إلحاق األذى والضرر المادي بالذات،  -     
 .باألشخاص اآلخرين وبالممتمكات

إن التعريفات السابقة من خالل تركيزىا عمى 
االستخدام الفعمي لمقوة المادية أو حتى التيديد 

جانب السموك أي السموك الفعمي إلى ) باستخداميا 
قد حصرت مفيوم العنف في األضرار ( القولي

المادية الظاىرة التي يمكن قياسيا ومالحظتيا، 
وبذلك أعطت نظرة ضيقة لمعنف وأسقطت من 
تركيبتو المفيمية أبعادا أخرى غير مالحظة يمكن أن 
تقدم مدلوال حقيقيا ليذه الظاىرة، وتتجمى ىذه 

خرى التي الجوانب من خالل بعض التعريفات األ
 .تنتمي لحقول معرفية متنوعة

ورد في مؤتمر األبعاد االجتماعية والجنائية 
لمعنف في المجتمع المصري تعريف شامل لمعنف 
: من حيث آثاره، طريقة ممارستو، وحتى ضحاياه 

كل فعل مادي أو معنوي يتم بصورة مباشرة أو غير "
 مباشرة، ويستيدف إيقاع األذى البدني أو النفسي أو

الذات واآلخر، أو الجماعة أو ) كمييما بالفرد 
المجتمع بما يشممو من مؤسسات مختمفة، ويتخذ 
: العنف أساليب عديدة ومتنوعة معنوية كانت مثل 

التشاجر : التيديد والترويع والنبذ أو مادية مثل
واالعتداء عمى األشخاص والممتمكات واالنتياك 

 .(8)"الجسدي، أو معنوية جسدية في آن واحد

وبرؤية نفسية واجتماعية يعرف ايسنارد العنف 
وىو نتاج مأزق " بأنو شكل من أشكال السموك 

عالئقي بحيث يصيب التدمير ذات الشخص في 
نفس الوقت الذي ينصب فيو عمى اآلخر إلبادتو 
فتشكل العدوانية طريقة معينة لمدخول في عالقة مع 

(9)"اآلخر
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 Eric""بيو في نفس االتجاه انتقد إريك ديبار 

Debarbieux  " النموذج النظري الذي قدمو
J.C.Chesnais   والذي قدم من خاللو مفيوما أقل ما

العنف )يقال عنو أنو مفيوم صعب  و مقيد لمعنف 
السموكات )، أما العنف المعنوي (المادي الخطير

الموجو ضد )و كذا العنف االقتصادي ( الالأخالقية
االعتبار في ىذا لم يؤخذ بعين ( الممتمكات 

   .(11)النموذج

يخرج المفيوم من "  Garver"كما نجد قارفر 
المساس " دائرتو المادية ويعرفو عمى أساس أنو 

بسالمة الشخص وقد يكون المستيدف ىو جسمو أو 
قدرتو عمى اتخاذ قرارات مستقمة ويمكن أن يمارس 

 .(11)" عبر أشكال اإلكراه الفردية أو المؤسسية

وسع من دائرة العنف إلى أبعد الحدود وىناك من 
عمى حق من حقوق  بالنظر إليو عمى أنو تعد  

عندما " آرون وبيرو"اإلنسان في الوجود، لذلك فإن 
اعتبرا العنف مساًسا بالحرية، فإنيما أبرزا العالقة 

ليعرفو . التي تربط العنف بانتياك حقوق اإلنسان
حرية  كل فعل يمثل تدخال خطيرا في" آرون بأنو 

اآلخر وحرمانو من التفكير والرأي والتقرير وتحويمو 
إلى أداة أو وسيمة لتحقيق أىدافو دون أن يعاممو 

(12) "كعضو كفؤ 
. 

من خالل التعريفات السابقة يبدو أن مفيوم 
العنف قد أخذ يتسع تدريجيا، فبعد أن كان محصورا 
في األفعال المضرة ماديا، اتسع ليشمل أبعادا 

سية، لفظية، معنوية، رمزية، ثقافية وأصبح مختمفة نف
يمس حتى الحرية اإلنسانية مشكال بذلك إذالال لمغير 

 .واعتداء عمى شخصو و سمبا لحريتو 

ومما زاد في صعوبة تحديد مفيوم العنف ارتباطو 
بالمنظومة القيمية والمعيارية لممجتمع، لذلك يختمف 

و فما ى. من مجتمع آلخر ومن فترة زمنية ألخرى
عنف في مجتمع ما قد ال يكون كذلك في مجتمع 

تركيب :" آخر، في ىذا السياق يوصف العنف بأنو
اجتماعي متغير حسب تغير المعايير االجتماعية 

 .في مجتمع ما وفي مرحمة ما

أن التعريفات " ميشو" وفي نفس السياق يرى
الضيقة لمعنف والتي تحصره في فعل مباشر بيدف 

تمكات لم تأخذ بعين االعتبار تدمير األشخاص والمم
المرجعيات المعيارية، ويقر بأن أي تعريف لمعنف 
البد أن يحدد في الزمان والمكان، وأن إدراك العنف 
يتوقف عمى المعايير القائمة بين الجماعات 
. والمجتمعات والتي تميز بين السوي والالسوي

وتوصل في النياية إلى أنو ال يوجد تعريف عام 
نما ىناك تعريفات يضعيا كل وشامل لمعن ف وا 

(13)مجتمع لتبرير أفعالو باتجاه ترويض ىذا العنف 
. 

يوجد العنف : " ويقول ميشو في تعريفو لمعنف
في وضعية تفاعل عندما يقوم أحد أو مجموعة من 
الفاعمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بصفة فردية 
أو جماعية بالمساس بأحد أو بمجموعة وبدرجات 

فاوتة سواء تعمق األمر بسالمتيم المادية أو مت
المعنوية أو بممتمكاتيم أو بمساىمتيم الرمزية أو 

(14) "الثقافية
. 

من خالل ىذا التعريف يبدو أن ميشو تناول 
مفيوم العنف بشكل أكثر توسعا، حيث تطرق إلى 

االقتصادية، االجتماعية، المادية، : مختمف أبعاده
أنو ربط فعل العنف كما . المعنوية والرمزية

بالوضعية التي يحدث فييا، وذلك من خالل إشارتو 
الفاعل، الضحية : إلى تفاعل ثالثة عناصر أساسية

 .والوضعية

إن اتساع دائرة العنف إلى الحدود التي أشارت 
إلييا التعريفات السابقة يوحي بجممة من التساؤالت 

ىل نقصر العنف عمى إلحاق : نذكر البعض منيا
بسالمة اإلنسان الجسدية لمحصول عمى األذى 

قصاء أشكال أخرى  تعريـف واضح محدد المعالـم، وا 
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قد تندرج ضمن أعمال العنف ؟ أم نعتمد عمى 
التعريفات الموسعة إلى حد عدم التفريق بين العنف 
والالعنف ؟ ونصبح بذلك أمام مفيوم فضفاض غير 
محدد وغير دقيق، وال يصمح كأداة فكرية لفيم 

ثم كيف نحدد السموك السوي من غيره؟ وأين . عالواق
تنتيي حدود السموك السوي لتبدأ حدود السموك 
الالسوي؟ ومن لو الكفاءة ليحدد معايير السموكات 
السوية والالسوية ؟ ومنو من يحدد إن كان ىذا 

 .السموك عنفا أو ليس عنفا؟

ثم ىل يحدد السموك العنيف بالرجوع إلى فعل 
، أم كذلك في عالقتو بوضعيات العنف في حد ذاتو

 .أخرى؟

 :مفيوم العنؼ المدرسي -2

قبل البدء في عرض وتحميل بعض تعريفات العنف 
 :المدرسي البد من اإلشارة إلى بعض المالحظات

إن الحديث عن العنف في الوسط المدرسي ال  -
يخرج عن إطار العنف عامة، فاإلشكاليات المنيجية 

بوضوح عند  المطروحة حول ىذا المفيوم تتجمى
تحديدنا لمفيوم العنف المدرسي، باعتباره إحدى 

 .مجاالت ممارسة العنف

رغم تطور االىتمام بظاىرة العنف المدرسي  -
خالل السنوات األخيرة، وكثرة استخدام ىذا المفيوم 
في العديد من الدراسات التربوية، النفسية 
واالجتماعية، إال أن ىناك نقًصا في التعريفات التي 

 .لو صيغت

من خالل قراءة بسيطة ليذه التعريفات نالحظ  -
االختالف الموجود بين الباحثين، انطالقا من عدة 
معايير، سواء من حيث مصادر ممارسة العنف، 
ضحاياه أو مظاىره وأشكالو، أو حتى أماكن 

وىذا ما سيتضح من خالل بعض . ممارستو
التعريفات اآلتية، والتي يمكن عرضيا من خالل 

 :اتجاىين

يحدد العنف المدرسي في العنف : االتجاه األول
 :الممارس من طرف التالميذ داخل الوسط المدرسي

نمط من السموك يتسم بالعدوانية " : حيث يعرف بأنو
يصدر من تمميذ أو مجموعة من التالميذ ضد تمميذ 
آخر أو مدرس ويتسبب في إحداث أضرار مادية أو 

(15) "جسمية أو نفسية ليم
. 

: أحمد حويتي فيقدم تعريفا إجرائيا يتضمنأما 
التصرفات العنيفة من التالميذ اتجاه التالميذ أو من "

التالميذ اتجاه المعممين أو من التالميذ اتجاه 
المدرسة، وبمعنى آخر ىو مجموع السموك غير 
المقبول اجتماعيا بحيث يؤثر عمى النظام العام 
لممدرسة، ويؤدي إلى نتائج سمبية بخصوص 
التحصيل الدراسي ونحدده في العنف المادي 
كالضرب، والمشاجرة والسطو عمى ممتمكات 
المدرسة، والتخريب داخل المدارس والكتابة عمى 
الجدران واالعتداء الجنسي والقمق واالنتحار وحمل 
السالح األبيض، والعنف المعنوي كالسباب والشتم 
ثارة الفوضى  والسخرية واالستيزاء والعصيان وا 

 .(16)"أقسام الدراسةب

وىناك من يعتبر ظاىرة العنف المدرسي ال تخرج 
عن كونيا امتدادا لمعنف في المجتمع، من خالل 
ربطيا بفعل الخروج عن القيم والمعايير التي تحكم 
سموك األفراد في المجتمع، لكن يبقى دائما محصورا 
في عنف التالميذ، كالتعريف الذي قدمو فؤاد زكريا 

و سموك ىدام خارج عمى سموك المجتمع ى:" بقولو
وتقاليده يقوم بو التمميذ إللحاق األذى بزميل لو أو 
شخص آخر عن طريق الجرح أو من خالل 
السخرية من ىذا الشخص، ويتصف ىذا السموك 
بأنو سموك ىدام، وىو يكشف عن الرغبة في إيذاء 

مادي : ولو جانبان. اآلخرين وفرض النفوذ عمييم
(17) "وآخر معنوي

. 
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وفي اتجاه آخر مخالف لالتجاه األول، تعتبر 
بعض التعريفات أن التمميذ ليس في كل الحاالت 
مسؤول عن العنف، فقد يكون كذلك ضحية قبل أن 
:" يكون فاعال، وىو ما يعمن عنو التعريف اآلتي 

الممارسات التربوية لممعمم أو أية سمطة مدرسية 
يقومون أخرى داخل الفصل أو داخل المدرسة، ف

بسموكات تربوية منافية لمقواعد التربوية المعمول بيا 
 .(18)". في إطار التربية الصحيحة

إذن من خالل ما سبق نالحظ أن العنف في 
الوسط المدرسي لم يعد يقتصر عمى عنف التالميذ، 

ن كان ذلك يمثل جزءا ميًما من ىذه الظاىرة - ، -وا 
المدرسية  إال أنو تعدى ذلك ليشمل ممارسات السمطة

ممثمة في سمطة األستاذ و اإلداري وحتى سمطة 
 .النظام التربوي ككل، أو ما يعرف بالعنف المؤسسي

العنف )فعمى الرغم من غياب ىذا األخير 
في العديد من الدراسات واألبحاث، إال ( المؤسسي

أنو أصبح يمثل حقيقة اجتماعية واقعية ال يمكن 
الوسط تجاوزىا عند الحديث عن العنف في 

المدرسي، خاصة وأن عنف المؤسسة التربوية قد 
يكون ىو الدافع لممارسة أنواع أخرى من العنف 

 .داخل المدرسة أو خارجيا

إن التعريفات السابقة حددت العنف المدرسي في 
العنف الممارس داخل المؤسسة التربوية، من طرف 

ن اختمفت في تحديد _ أفراد ليم عالقة مباشرة بيا وا 
، غير أن ...(تالميذ، السمطة المدرسية :الطرف

ىناك فريق آخر يعتبر أن ىذه الظاىرة قد تمارس 
خارج الوسط المدرسي وتشمل أفرادا ليست ليم 
. عالقة مباشرة بالمؤسسة التربوية، كاألىل واألقارب

في ىذا الصدد يحدد كل من يحي حجازي وجواد 
 دويك العنف من قبل األىالي كنوع من أنواع العنف
المدرسي يمارس إما بشكل فردي أو بشكل جماعي 
باالعتداء عمى نظام المدرسة واإلدارة والمعممين 

مستخدمين أشكال العنف المختمفة، بل ىناك من 
طالو اإلرىاب من اعتداءات عمى "يضيف أيضا ما 

المؤسسات التعميمية وانتماء المعممين إلى الجماعات 
(19)"اإلرىابية

. 

تضع حدوًدا واضحة بين العنف إن ىذه اآلراء لم 
المدرسي والعنف المجتمعي ضد المدرسة بمختمف 
مكوناتيا المادية والبشرية، وىي بذلك أخرجت العنف 
المدرسي من حدوده وأفقدتو معناه الواقعي لنصبح 
أمام مفيوم فضفاض وغير دقيق، ال يمكن التحكم 
فيو وضبطو، وىو ما يؤثر عمى بقية مراحل تناول 

 .  اىرةىذه الظ

وعمى مستوى آخر من التحميل، يرى إريك دي 
أن البحث حول العنف " Eric Debarbieux"باربيو 

في الوسط التربوي البد أن ال يقتصر عمى الجرائم 
والجنح والمخالفات، أو الضحايا األكثر خطورة، بل 
البد من دراسة كل ىذه األشياء الصغيرة التي تفسد 

ا يسميو عمماء اإلجرام وىو م... الحياة المدرسية 
(21) " السموكات  الالأخالقية"

. 

فمن خالل متابعتو المستمرة ليذه الظاىرة توصل 
إلى أن أغمب   Eric Debarbieux"إريك دي باربيو 

األبحاث والدراسات المنجزة في ىذا المجال تركز 
عمى األحداث األكثر خطورة كالقتل، محاولة القتل، 

المتعمدة، في حين ىناك العنف الجسدي، الحرائق 
ممارسات يومية تبدو بسيطة وعادية إال أنيا تدرج 

 .كأعمال عنف

يتضح من خالل ما سبق أنو من الصعب 
صياغة تعريف دقيق وموحد ليذا المفيوم، سواء من 
حيث طبيعة ومجال ممارسة العنف المدرسي، أو 
من حيث مصادر ممارستو، فالبعض يعتبر أن 

من طرف الفاعمين التربويين  العنف المدرسي يمارس
والمدرسة ككل ضد التالميذ، في حين ىناك من يرى 
. أنو سموك متبادل بين األساتذة، واإلداريين والتالميذ
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ليصبح العنف وسيمة لمتفاعل والتواصل، ولغة 
 .التعامل بين مختمف أفراد العممية التعميمية

وىناك فريق ثالث يعتبر أن كل خروج عن قانون 
م المؤسسة التعميمية ىو عنف مدرسي، أي أو نظا

أن المرجعية في تحديد العنف ىو القانون أو النظام 
الداخمي لممدرسة، والذي يمثل امتداًدا لمنظام 

جاك دو "االجتماعي ككل، كالتعريف الذي قدمو 
تعد قاس عمى نظام المؤسسة المدرسية " :" باكييو

(21) "ة وخرق لمقواعد المتبعة في الحياة االجتماعي
. 

يرجع بعض الميتمين االستخدام غير الدقيق 
لمفيوم العنف المدرسي إلى ارتباطو بالكثير من 
الظواىر الشخصية واالجتماعية المتداخمة والتي 
يصعب تحديدىا وترتيبيا، إما أنيا تساىم في تشكيل 
ظاىرة العنف أو أنيا تمثل إحدى نواتجيا كظاىرة 

لذلك يمكن القول . الخ...بالعقوبة المدرسية، الغيا
أن الحديث عن ظاىرة العنف في النظام التعميمي 

 .يمثل مشكمة لم تتم دراستيا بصورة متكاممة

في ىذا الصدد يقول روزاريو أورتيجا 
وباختصار، فميس لدينا حتى اآلن إطار :"ريوز

مفاىيمي سميم لتفسير الطبيعة النفسية والمؤسسية 
(22) ."في المدرسة واالجتماعية، لمشكمة العنف

 

وأمام صعوبة الوصول إلى إطار مفاىيمي دقيق 
لمعنف المدرسي، فقد اتجو الباحثون إلى طرح العديد 
من التساؤالت بغية إزالة الغموض عن ىذا المفيوم 

 :ومحاولة تحديده

ما ىي حدود السموك العادي و السموك المرضي  -
(pathologique)؟ 

ف المدرسي المعاقب كيف يمكن التمييز بين العن -
 عميو والعقوبات التربوية القانونية؟

كيف نميز بين العنف داخل المدرسة والعنف  -
 ؟(كحاالت الشجار أمام أبواب المؤسسة)خارجيا 

ىل يمكن وضع حدود بين فاعمي العنف  -
 ؟ (23) وضحاياه

كما أن ىناك تساؤالت أخرى ترتبط بالرؤية 
 :من بينياالشاممة والضيقة لمعنف المدرسي 

ىل أضحى عند عامة الناس وحتى عند الفاعمين 
التربويين أن الفعل العنفي كمفيوم يدل عمى ظاىرة 
مرضية، يعني إلحاق األذى الجسماني باآلخر فقط، 
وما دونو من األفعال الرمزية مثل إلحاق األذى 
بسمعة الشخص، ال تعتبر أفعاال عنفية ؟ وىل أفعال 

لغا ء الرأي اآلخر من مجال اإلقصاء والتيميش وا 
المشاركة ال تعد أفعاال عنفية؟ وىل البيئة التعميمية 
وما تحتويو من برامج، مناىج دراسية و وسائل 

(24) التمقين ال تحمل رموزا عنفية؟
. 

إن االعتماد عمى النظرة الضيقة لمعنف المدرسي 
تسقطنا في لغة األرقام ...( البعد المادي والمفظي)

ه الظاىرة والتي أبعدت عن تركيبتيا المجردة حول ىذ
المفيمية مؤشرات أخرى غير مرئية يصعب 
تصنيفيا، لكنيا تقدم دالالت حقيقية ال يمكن إغفاليا 

ومن بين . في فيم وتحميل ظاىرة العنف المدرسي
التغيب غير المبرر و الطرد : ىذه المؤشرات نذكر

التعسفي، اإلقصاء من المشاركة، عدم التحكم في 
دة الدراسية، العنف في استعمال السمطة كسمطة الما

األستاذ، اإلدارة، البرنامج، التوقيت وغير ذلك من 
 .الدالالت المرتبطة بالعنف الرمزي

إن أية محاولة لتحديد واضح ودقيق لمعنف 
المدرسي البد أن تأخذ بعين االعتبار التساؤالت 
السابقة، كما أن اإلحاطة بو وفيمو وتفسيره تتطمب 

وضعية فاعميو وممارسيو، والضحايا، : اسا تناولأس
والظروف التي يتم فييا ىذا الفعل وكذلك البيئة 

أي أن معنى العنف ال يتحدد . الثقافية المحيطة بو
بفعل العنف في حد ذاتو أو اآلثار التي يتركيا، بل 
من خالل وضعية ىذا الفعل وعالقاتو سواء 



 4400ديسمبر   - 04عدد                                                     في العلوم اإلنسانية واالجتماعية التواصل

   61 
 

ض السموكات مثال توجد بع. بممارسيو أو باآلخرين
ال تصنف عمى أنيا عنف، ( ذكر)تمارس ضد تمميذ 

( أنثى )في حين ممارسة نفس السموكات ضد تمميذة 
تعتبر عنًفا ويعاقب عميو سواء من طرف المدرسة أو 

 .المجتمع الخارجي

إن عممية تحديد فعل العنف ترتبط بمسممة نسبية 
المعايير والقيم المعتمدة في ىذا التحديد، ألن 
التمثالت المنتجة من طرف فاعمي ىذا السموك 
تختمف حسب الرموز الخاصة بكل فئة عمرية من 
جية والخاصة بالنوع من جية ثانية والوسط 

 .االجتماعي من جية ثالثة

من خالل ىذه الجولة عبر تعريفات العنف، 
العنف المدرسي، يتضح أن ىذه الظواىر االجتماعية 

باحثين، وأثارت جممة رغم أنيا كانت محل اىتمام ال
من التساؤالت المنيجية، إال أنيا مازالت من الناحية 

محل جدال ونقاش، وتطرح  -عمى األقل –المفيمية 
وأية , العديد من اإلشكاليات المعرفية والمنيجية

محاولة لتحديد ىذه المفاىيم البد أن تأخذ بعين 
االعتبار تعقد المفيوم، تعدد جوانبو وأبعاده، 

ىا عناصر أو موضوعات لبحث سوسيولوجي واعتبار 
 .متعدد المداخل والمقاربات المنيجية والنظرية

 :دراسة نقدية لتصنيفات العنؼ المدرسي: ثانيا

تختمف تصنيفات العنف في الوسط المدرسي 
باختالف المعايير المعتمدة، وكل تصنيف يبرز 
أشكااًل ومظاىر مختمفة،  سنحاول عرض ىذه 

 :أتيالتصنيفات فيما ي

 التصنيؼ األول لمعنؼ المدرسي: 

يقسم الباحثون العنف إلى قسمين، كل قسم يحوي 
 :أشكااًل معينة

 
 
 

 :العنؼ المدرسي من حيث كونو وسيمة -1

ىو سموك موجو نحو الذات أو : العنف الجسدي -
اآلخرين إلحداث أذى وضرر لآلخرين باستعمال 

 .وشد الشعر والعضالضرب أو الدفع، 

وسيمة العنف ىي الكالم، وييدف : ظيالعنف المف -
إلى التعدي عمى حقوق اآلخرين بإيذائيم عن طريق 

 .األلفاظ السيئة، وىو عادة ما يسبق العنف الجسدي

يسمى عند عمماء : العنف الداللي أو الرمزي -
النفس بالعنف التسمطي، وذلك لمقدرة التي يتمتع بيا 

ام طرق الفرد مصدر ىذا العنف، والمتمثمة في استخد
تعبيرية أو رمزية تحدث نتائج نفسية وعقمية 
واجتماعية لدى الشخص الموجو ضده، وىو يمثل 
التعبير بطرق غير لفظية كاحتقار اآلخرين أو 

(25)االمتناع عن النظر إلييم
. 

اعتمد ىذا التصنيف عمى الوسيمة المستعممة في 
ممارسة العنف، فقد تكون ىذه الوسيمة ظاىرة ويمكن 

يا كالضرب والسب، وقد تكون خفية مالحظت
 .كاالحتقار والتمييز والسيطرة

 :العنؼ المدرسي من حيث كونو طريقة -2

ىو العنف الموجو نحو الشخص : العنف المباشر -
األستاذ أو اإلداري : المثير لالستجابة العدوانية مثل

أو التمميذ بوصفيم مصدرا أصميا لالستجابة 
 .العدوانية

وىو العنف الموجو إلى : المباشرالعنف غير  -
رموز الموضوع األصمي، فعندما يثير األستاذ أو 
اإلداري تمميًذا يتسم بالعنف ال يستطيع ىذا األخير 
الرد عميو، عندئذ قد يوجو عنفو إلى شيء خاص 

(26)باألستاذ أو اإلداري أو حتى الممتمكات
. 

 التصنيؼ الثاني لمعنؼ المدرسي: 

تعرض لو التمميذ داخل لم يحظ العنف الذي ي
المؤسسة التعميمية باالىتمام الكافي من طرف 
الدراسات االجتماعية والنفسية، لذلك اتجو بعض 
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الباحثين إلى تصنيف ىذا النمط من العنف من 
خالل تقديم بعض الممارسات والضغوط المادية 

 : (27)والمعنوية التي يتعرض ليا التمميذ ومنيا

بة لمعنف الجسدي ال بالنس:  العنؼ الجسدي -
يوجد ىناك اختالف كبير ومتباين من حيث 

استخدام القوة )فيو يعني. التعاريف التي تناولتو
الجسدية بشكل متعمد اتجاه اآلخرين من أجل 

لحاق أضرار جسمية بيم وفي المجال  ,إيذائيم وا 
المدرسي يدل عمى العقوبة الجسدية التي توقع 

د التنظيمية لممدرسة، بالتمميذ إذا اخترق بعض القواع
، أو إذا تخمى عن التزاماتو التربوية عمدا أو سيوا

: ومن مظاىره , وذلك كوسيمة عقاب غير شرعية
الدفع والخنق والحرق بالنار والضرب باليد أو 

 .باألدوات

ويعتبر العنف الجسدي ضد التمميذ وسيمة غير 
إنسانية وغير شرعية تمارس من طرف السمطة 

تباره يترك آثارا سمبية ظاىرة ومخفية المدرسية، باع
ليس عمى المستوى الجسدي فقط، بل كذلك نفسيا، 
بل إن خطورة العنف الجسدي ضد التمميذ تتمثل في 
كونو قد يتعدى الضرب والجرح  ليصل إلى حد 

 .الموت و يصنف كجريمة يعاقب عمييا القانون

قد يأخذ العنف مظيرا آخر ال  :العنؼ النفسي -
حظتو يتمثل في العنف في بعده النفسي، يمكن مال

يبرز من خالل القيام بعمل ما أو االمتناع عن قيام 
بحيث يترك آثارا نفسية، سموكية، . بعمل معين

حرمان :  وجدانية، ذىنية أو جسدية، ومن مظاىره
أحد األساتذة التالميذ من االستراحة بين الحصص 

الرفض وعدم قبول التمميذ لشخصو  ,الدراسية 
ىمالو  ىانتو وتحقيره وتخويفو وتيديده وعزلو وا  وا 
وتجاىمو وتيميشو واالستيزاء بو والسخرية من آرائو 

نعتو بصفات مؤذية، القسوة في التخاطب ،  وأفكاره
كما قد يبرز العنف معو، التمييز بين التالميذ، 

النفسي في اإلىمال الصحي والتعميمي والعاطفي 
 .  لمتمميذ

النوعين يبدو أن ىناك من خالل عرض ىذين 
أو كما خمط بين العنف النفسي والعنف الرمزي، 

يسميو البعض بالعنف اإليديولوجي أي محاولة 
فرض اآلراء عمى اآلخرين بقوة واعتبار آراء اآلخرين 

حيث يصعب . دائما ناقصة وغير مكتممة النضوج
وضع حدود واضحة بين ىذين المظيرين فيما 

(28)ةيمثالن وجيين لعممة واحد
. 

يقصد بو التأثيرات السمبية التي : العنؼ التواصمي
يتعرض ليا التمميذ أثناء الفعل التعميمي وأثناء 
تواصمو داخل الفصل مع التالميذ أو مع األستاذ 
داخل المؤسسات التعميمية، فالغالب عمى طرق 
التدريس التقميدية في العالم غياب الحوار بين 

التعميمية، إذ يصبح العناصر المكونة لممنظومة 
الالحوار عنًفا تواصمًيا أي أن التمميذ ال يستطيع 
التعبير عن أفكاره وأطروحاتو وتصوراتو مما يجعل 

(. األستاذ أو اإلدارة ) من الصعب عميو تقبل اآلخر 
مما يزيد في تفشي ىذا السموك داخل الفصل 
الدراسي ىو ضيق الوقت وكذلك الكم عمى مستوى 

 .ررات الدراسيةالمناىج والمق

يتدرج ىذا العنف من استعمال  :العنؼ الجنسي
كممات ذات داللة جنسية، إلى المالمسة الشاذة 

ويمكن . لبعض أجزاء الجسم وصوال إلى التحرش
 :تحديد مظاىره فيما يأتي

إزالة المالبس والثياب  -كشف األعضاء التناسمية -
 -مالمسة أو مالطفة جنسية  -عن التمميذ 

 عمى التمميذالتمصص 

أعمال مشينة  -تعريضو لصور جنسية أو أفالم  - 
 -غير أخالقية كإجباره عمى التمفظ بألفاظ جنسية

(29)اغتصاب 
. 
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 التصنيؼ الثالث لمعنؼ المدرسي: 

صنف بعض الباحثين أنواع العنف المدرسي 
حسب األطراف األساسية التي تدخل في معادلة 

محاور عالئقية ممارسة العنف، والتي تبرز في شكل 
بين أطراف العممية التعميمية، وكل نوع منيا يتضمن 

 :بعض المظاىر كاآلتي

تتعدد ىذه المظاىر : التمميذ في عالقتو بالتمميذ_
لكنيا تتنوع حسب درجة الخطورة فيناك أفعال عنف 

 :بسيطة وأخرى خطيرة تتمثل مظاىرىا في

اشتباكات بين التالميذ، الضرب والجرح، إشيار  
سالح األبيض أو التيديد باستعمالو أو حتى ال

استعمالو، التدافع الحاد والقوي بين التالميذ، إتالف 
ممتمكات الغير، ممارسة العنف عن طريق 

 .اإليماءات والحركات

وىنا يكون األستاذ : التمميذ في عالقتو باألستاذ_ 
 .ىو الضحية والتمميذ ىو الفاعل

رى عبد المالك ي: التمميذ في عالقتو باإلداري_ 
أشبيون أن اإلداري ىو اآلخر قد يكون موضوعا 
لفعل العنف من طرف التمميذ، إال أن مثل ىذه 
الحاالت قميمة جدا باعتبار أن اإلداري يمثل السمطة 

(31)عند التمميذ
. 

 التصنيؼ الرابع لمعنؼ المدرسي: 

 :يصنف العنف عمى أساس المكان إلى نوعين

 ل كل أنماط يشم: عنؼ من خارج المدرسة
العنف الممارس أمام المدرسة أو في محيطيا 

الخارجي، وقد اعتبر بعض الباحثين ىذا النوع من 
العنف ىذا النوع من العنف امتدادا لمتصرفات 

وقد . العنيفة الخارجية وليس بالضرورة عنفا مدرسيا
 :يمارس العنف الخارجي من مصدرين

من  يمارس ىذا العنف: عنؼ من قبل جماعة أشرار
خارج المدرسة إلى داخميا عمى أيدي مجموعة من 
البالغين ليسوا تالميذ وال أىال، في أوقات الدراسة أو 

 .عند الخروج من المدرسة

إما بشكل فردي أو : عنؼ من قبل األىالي
، من خالل االعتداء (مجموعة من األىالي)جماعي

عمى نظام المدرسة، السمطة المدرسية ممثمة في 
 .ساتذةاإلدارة واأل

 يعبر عن سموكات  :عنؼ من داخل المدرسة
المدرسة، )موجية ضد النسق المدرسي مباشرة 

ويضم العنف بين التالميذ (. األساتذة، التالميذ
أنفسيم، العنف بين المدرسين، العنف بين المدرسين 

 .والتالميذ، التخريب المتعمد لمممتمكات

  ،ومن خالل الدراسة التي قام بيا شتيوي ربيع
العوامل المدرسية : وسمايمي محمود، بعنوان

 –المؤدية إلى العنؼ لدى تالميذ المرحمة الثانوية 
تم تحديد أشكال العنف : -دراسة حالة تالميذ ثانوية

الممارس من طرف التالميذ، ومظاىر ىذا العنف، 
 :كما يبينو الجدول اآلتي
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 ، ومظاىرهيوضح أشكال العنؼ ، تصنيفاتو (: 1)الجدول رقم 

 مظاىره تصنيفاتو أشكال العنؼ

بين التالميذ  العنؼ المفظي
 واألساتذة

 
 
 
 

بين التمميذ 
 واإلدارة

 
 
 
 
 
 

 عدم االنضباط  وااللتزام داخل القسم_ 

 عدم احترام األستاذ والتعميق عمى كالمو_ 

 الفوضى وسوء األدب والتمفظ بالكالم الفاحش_ 

 خالل محاولة التأثير عمى بقية التالميذعرقمة السير الحسن لمحصة من _ 

عدم احترام المادة المدرسة من خالل انجاز واجبات وتمارين خاصة ببعض _
 المواد األخرى خارج توقيتيا

 عدم إحضار األدوات المدرسية_ 

 عدم انجاز الواجبات_

 التأخر في االلتحاق باألقسام الدراسية_

 بويالفوضى وسوء األدب اتجاه المساعد التر _ 

 رفض وعدم احترام تعميمات القانون الداخمي لممؤسسة_

 أحداث الشغب أثناء أوقات الراحة_

 التشويش أثناء أوقات المداومة والمطالعة_

العنؼ 
 الجسدي

بين التمميذ 
 والتمميذ

 الشجار داخل المؤسسة_

النار، مفرقعات، الركل، ) االعتداء عمى الجنس اآلخر بشتى الوسائل المتاحة _
 (الشعرشد 

 دراسة حالة تالميذ ثانوية، : العوامل المدرسية المؤدية إلى العنؼ لدى تالميذ المرحمة الثانوية الجزائريةشتيوي ربيع، سمايمي محمود،  :المصدر
 85، 84،  ص(الجزائر) ، منشورات جامعة جيجل 2007، جوان 3و 2المجمة الجزائرية لمدراسات السوسيولوجية، العددان 

 

ن الجدول أن العنف األكثر تداوال بين يتضح م
الفاعمين في العممية التربوية ىو العنف المفظي بين 

 97, 20التمميذ واألستاذ أو التمميذ واإلدارة، بنسبة 
 .من مجموع الحاالت المسجمة% 

تمك :" وقد عرفت الدراسة العنف المفظي بأنو
اإلشارات والمالحظات الشفوية التي تصدر عن 

متفاعمة فيما بينيا، بحيث تتجمى مظاىره األطراف ال
 :فيما يمي

كالمجوء إلى تصحيح خطأ : التوبيخ غير التربوي -
 .مثل السخرية، اإلىانة والتحقير: بطرقة سمبية

وىي عممية مصاحبة أحيانا : التأنيب المستمر -
كأن يؤخذ التمميذ : لمختمف العمميات التعميمية
 (.الماضي توابع) بأخطاء قد ارتكبيا من قبل 

يحدث ىذا الشكل عندما : االعتداء المعنوي -
يتعدى المربي حدود النظام التربوي، كأن يياجم 
التمميذ مثال عن طريق اآلباء، بنقل المسؤولية 
التربوية لؤلولياء، أو اإلىانة والتمييز عن طريق 

(31) السمات الجسمية والنفسية لو
. 

اسة من خالل النتائج التي توصمت إلييا الدر 
السابقة بخصوص أشكال ومظاىر العنف المدرسي، 
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يتبين أن ىناك خمط بين مظاىر العنف المفظي 
والمعنوي، إذ أن حدود العنف المفظي واضحة ال 

السب والشتم أي المظير : خالف حوليا تتمثل في
القولي لمعنف، أما العنف المعنوي فتختمف مظاىره 

ىذا النوع  بين الباحثين، وال يوجد اتفاق عمى حدود
فمثال عدم إحضار األدوات المدرسية، . من العنف

التأخر في الحضور، عدم انجاز الواجبات كميا 
مظاىر لمعنف المعنوي الذي يمارسو التمميذ اتجاه 

 .األستاذ وال عالقة ليا بالعنف المفظي

باإلضافة إلى أن ىذه الدراسة، حصرت مظاىر 
حين أغفمت العنف في العنف الجسدي والمفظي، في 

مظاىر أخرى تعرف انتشاًرا كبيًرا في األوساط 
المدرسية وليا تأثير خطير، كالعنف الرمزي والذي 

 :سنحاول توضيحو من خالل ما يأتي

 العنؼ الرمزي في الوسط المدرسي: 

كل السموكيات ": يعرف العنف المدرسي بأنو
العنيفة المادية كالضرب والجرم وكذلك السموكيات 

لعنيفة كاإلىانة والتحقير، التجسس، المعنوية ا
(32)" التيميش و السمطوية في عممية التعميم والتعمم

. 

يتضح من خالل ىذا التعريف البعد الرمزي 
لمعنف، والذي يمارس بشكل خفي وغير مالحظ في 
األوساط المدرسية، رغم ذلك توجد بعض المؤشرات 
: والدالالت التي يمكن أن تدل عميو نذكر منيا

يب غير المبرر، الطرد التعسفي، التعسف في التغ
استعمال السمطة، سواء سمطة المربي، الولي، أو 
اإلدارة، البرنامج أو التوقيت المدرسي، التخمي عن 
الدراسة، اإلقصاء من كل أشكال المشاركة، الطريقة 
البيداغوجية المتبعة في المدرسة، وكذا عممية التقييم 

 .تالمدرسي، والسيما االمتحانا

تمارس االمتحانات بطريقة تنفيذىا الراىنة عنفا 
رمزيا في حق التالميذ، باإلضافة إلى عممية التقييم 
التي تعد فرصة أخرى الستعمال التعسف الرمزي، 

ليتحول التقويم التربوي إلى درجة عميا من العنف 
 .  الرمزي

بالنسبة لبيار بورديو وباسيرون فإن العنف 
خفية التي تفعل فعميا في السمطة ال"الرمزي ىو 

توجيو السموك اإلنساني نحو مواطن الرضوخ 
واإلذعان والقبول الثقافي لكل معطيات ودالالت 
الحياة الفكرية والثقافية لمسمطة السائدة في دائرة 

(33)"العالقات الطبقية القائمة في المجتمع
 

إن العنف الرمزي بيذا المعنى يمارس سمطة 
فرضو لؤلفكار و المعاني معنوية خفية من خالل 

إن أي نشاط تربوي  : "يقول بورديو. بطريقة مشروعة
ىو موضوعيا نوع من العنف الرمزي، وذلك بوصفو 

 .(34)".فرضا من قبل جية متعسفة لتعسف ثقافي معين

 :يتضح من خالل ىذا المفيوم أن

العنف الرمزي يأخذ صورة سمطة تفرض نفسيا _ 
 .عمى نسق من األفراد

السمطة تفرض نظاما من الدالالت والقيم ىذه _ 
 .والمعاني الرمزية

 .و أن ىذا العنف يأخذ طابعا رمزيا اعتباطيا_ 

أن النظام " في ىذا السياق يرى بورديو أن 
التعميمي، يقوم عمى العنف الرمزي، فيو يقمع ضمنا 
إيديولوجيا جميع األفكار التي ال تتناسب مع نظامو 

الرمزي الذي قد يمارسو وكمثال عمى ذلك، العنف 
المعمم عمى التمميذ عندما يمجأ إلى عزلو وحرمانو 
من بعض االمتيازات، نتيجة تمرد التمميذ عمى أفكار 

ويضيف بورديو أن العنف . ومعمومات يرفضيا
الرمزي عمى التمميذ قد يكون أعمق تأثيرا وأطول أثرا 
في حياة التمميذ من أي عنف جسدي كالضرب 

(35)والصفع
. 

اختمفت ىذه التصنيفات في تحديد أنواع العنف 
في الوسط المدرسي، فالبعض منيا اقتصرت عمى 
جزء فقط من الممارسات التربوية العنيفة التي 



 4400ديسمبر   - 04عدد                                                     في العلوم اإلنسانية واالجتماعية التواصل

   65 
 

يمارسيا التالميذ داخل الوسط المدرسي، سواء اتجاه 
زمالئيم، أو اتجاه السمطة المدرسية بمختمف 
عناصرىا، بما في ذلك الممتمكات المدرسية 

عتبارىا تمثل سمطة المدرسة في نظر التمميذ، في با
حين اتجيت تصنيفات أخرى إلى اعتبار أن العنف 
المدرسي يتعدى ىذه العالقة لتشمل الممارسات 
السمطوية التي تمارسيا السمطة المدرسية اتجاه 
التمميذ، وىو ما أشارت إليو بعض التصنيفات 

 .األخرى

فنالحظ أما بالنسبة ألشكال ومظاىر العنف، 
مدى التنوع والتعدد في مظاىر، وأبعاد ومكونات 
السموكات العنيفة المدرسية، بل والتداخل الذي يمكن 
أن نجده فيما بينيا ، مما نتج عنو تعدد وتنوع في 
التصنيفات وعدم وجود تعريف شامل يتفق عميو كل 

 .الباحثين في ىذا المجال

فالبعض صنف ىذه السموكات حسب الشكل 
، ومنيم من راعى طبيعة السموك العنيف في والدرجة

التصنيف ، ومنيم من رتبيا حسب المسؤولين عنيا، 
ومنيم من أخذ بعين االعتبار في ىذا التصنيف 

 .إلخ... المكان الذي تمارس فيو

من جية أخرى لم تضع ىذه التصنيفات حدوًدا 
واضحة بين بعض المظاىر خاصة غير المالحظة 

بير بين حدود العنف منيا، حيث يوجد خمط ك
المفظي والنفسي و كذا العنف الرمزي، و إن اتفقوا 

 .عمى تحديد العنف الجسدي كعنف ظاىر ومالحظ

وعمى العموم يبدو أن أية محاولة لتصنيف 
العنف المدرسي ينبغي أن تحاط بدقة أكثر، فيذا 
النوع من العنف يعتبر من أعقد الظواىر الرتباطو 

يو أحوج إلى محاوالت بعوامل متعددة، لذلك ف
تصنيفية كفيمة بأن تزيح عنو شيئا من الغموض 
وعدم التحديد، منطمقة من وضعية العنف، واقع 

وثقافة المؤسسة التي يمارس فييا، وكذلك المجتمع 
 .الذي تنتمي إليو

 :إستراتيجيات مواجية العنؼ المدرسي: ثالثا

أمام االنتشار الواسع والخطير لظاىرة العنف 
سات المدرسية، طرحت العديد من التساؤالت بالمؤس

حول دور المؤسسة التربوية في مواجية ىذه 
فيل تتوفر المؤسسة التربوية الجزائرية عمى : الظاىرة

آليات كفيمة بالتقميل من ىذه الممارسات الال تربوية؟ 
وما مدى فعالية ىذه اآلليات؟ وىل تعتمد المدرسة 

حة المعالم من في دورىا ىذا عمى استراتيجية واض
 شأنيا أن تخفف من حدة ىذه الظاىرة ؟

سنتطرق في ىذا العنصر لبعض النماذج الغربية 
في كيفية مواجية الظاىرة، لنتطرق بعد ذلك إلى 
تصنيف اآلليات المستعممة من طرف المدرسة 
الجزائرية، وذلك من خالل نظرة تحميمية نقدية نقف 

من  من خالليا عمى مدى نجاحيا في التقميل
 .الظاىرة

اآلليات المطبقة لمواجية العنؼ في بعض  .1
 :المدارس الغربية

 اتبعت اإلدارات : جيود المممكة المتحدة
المدرسية عدة إجراءات وسياسات في مواجية العنف 

إعطاء المدارس سمطة حجز : المدرسي، كان منيا
التالميذ الممارسين لمعنف بعد اليوم الدراسي دون 

يوما، عدم  45فصل التمميذ موافقة األولياء، و 
، إال بعد (عدم قيده في المدرسة)االعتراف بالتمميذ 

، وتم إتباع (المنزل_المدرسة ) توقيع األولياء اتفاقية 
مجموعة من الخطوات تفرض عمى المدارس التي 
تعاني من مشكالت سموكية، تتمثل ىذه  الخطوات 

 :في

مناقشة المشكمة مع منسق  :الخطوة األولى
كاألخصائي )تياجات التربوية الخاصة االح
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، ووضع خطة أو جدول زمني (االجتماعي و النفسي
 .لمقابمة ونصح ىؤالء التالميذ

متابعة عمل المنسق، والتدخل في : الخطوة الثانية
حالة فشمو في مواجية الظاىرة من خالل االستعانة 
بخبراء خارجيين مثل أخصائي عمم النفس التربوي و 

 .جيومستشاري التو 

تستعمل في حالة قمة عدد التالميذ  :الخطوة الثالثة
الممارسين لمعنف، من خالل تطبيق نوع من التقييم 

 .المتعدد األنظمة، ذو المسحة القانونية

يتم فييا متابعة التالميذ الذين لم  :الخطوة الرابعة
 .يستجيبوا لخطوات العالج السابقة

تأمين  :مثل آليات أمنية باإلضافة إلى استعمال
الدخول و الخروج من المدرسة، زيادة ضباط األمن، 
وضع كاميرات مراقبة، استخدام أجيزة الكشف عن 
المعادن، وتدريب المعممين لكيفية التعامل الجيد مع 

(36)عنف التالميذ
. 

 جيود الواليات المتحدة األمريكية: 

استخدمت الواليات المتحدة األمريكية العديد من 
المداخل لمواجية العنف في الوسط االستراتيجيات و 

 :(37)نذكر من بينيا. المدرسي

 :جعل مقاومة العنؼ ىدؼ تربوي قومي_ 1

 2000حددت األىداف التربوية األمريكية عام 
آمنة  2000بأن تكون كل مدرسة أمريكية عام 
 .ومنضبطة، خالية من العنف والمخدرات

الجيود اإلقميمية لمتشخيص المبكر لمعنؼ _ 2
 :والمواجية

استعانت المراكز اإلقميمية لمخدمات، بالتربويين 
والمشرعين وممثمي المجتمع، لمتقميل من العنف 
المتزايد خاصة بين التالميذ، وأجريت عدة دراسات 
:  تشخيصية، حيث اقترحت إحدى الدراسات

التشخيص المبكر لدى التالميذ الذين لدييم استعداد 
معمومات يتم فييا  لمعنف، من خالل إنشاء قاعدة

تسجيل بعض المالحظات حول التالميذ الذين 
يظيرون بعض السموكات العنيفة، وتصنيفيم إلى 

التالميذ المعروفون بالعنف والسموكات : عدة أصناف
، التالميذ المتصفون (لدييم تاريخ في ذلك)العدائية 

بالعنف المفظي، التالميذ الممارسون لمعنف بمغة 
سبق ليم إحضار األسمحة إلى التيديد، والذين 

المدرسة، والذين تعرضوا لعقوبات صارمة في 
المدرسة أو حتى من قبل الشرطة، التالميذ الذين 
لدييم سوابق في تعاطي المخدرات، والتالميذ 
الميممون من طرف أوليائيم أو ضحايا اإلىمال 
والعنف المنزلي، والتالميذ الذين لدييم ميل لمشاىدة 

 .فزيونية العنيفةالبرامج التم

 :قوانين األمان المدرسي_ 3

تتمثل في اعتماد إجراءات قانونية، مثل إخالء 
 .منطقة المدرسة من األسمحة، قوانين تغريم الوالدين

مثل مشروع طرق : باإلضافة إلى إجراءات أخرى
آمنة إلى المدرسة، مركز وساطة األقران، المدارس 

ل أجيزة الكشف البديمة، تكوين فرق األزمات، استعما
عن المعادن، الزي المدرسي الموحد، الشرطة 
المدرسية، مؤسسات البحث والتدريب التي تعمل 

 .عمى التحكم ومنع العنف

المالحظ عمى ىذه اآلليات واإلستراتيجيات أنيا 
مخصصة لمواجية العنف الممارس من طرف 
التالميذ، دون االىتمام بالعنف من أطراف أخرى 

 .مطة المدرسيةكعنف ممثمي الس

استراتيجيات مواجية العنؼ المدرسي في  .2
 :الجزائر

 أنواعػيا وطبيعتػيا: اآلليات المستعممة: 

من خالل االطالع عمى بعض المناشير 
والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، 
بخصوص ظاىرة العنف في الوسط المدرسي، وردت 

العامة بعض اإلجراءات التي تعبر عن المالمح 
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إلستراتيجية المدرسة في مواجية ىذه الظاىرة، يمكن 
(38)إبرازىا فيما يأتي

: 

 :عمى مستوى إدارة المؤسسة التربوية

قيام كل مؤسسة تربوية تحت إشراف مديرىا بعقد _ 
جمسات مع كافة العاممين بيا لتحديد أدوارىم، 
وتزويدىم بالنصوص القانونية المتعمقة بظاىرتي 

ي والعنف المفظي، وتحسيسيم العقاب البدن
 .بمسؤولياتيم والتبعات المترتبة عن مخالفتيا

توجيو المعممين إلى استغالل الدروس المقررة في _ 
البرامج، السيما برامج التربية اإلسالمية والخمقية 
والمدنية لغرس قيم التسامح ونبذ العنف في نفوس 

 .التالميذ

وادي إنشاء فضاءات لؤلنشطة المختمفة كالن_ 
العممية واألدبية والمجالت واإلذاعة المدرسية 
وغيرىا، بما يسمح لمتالميذ التعبير عن ذواتيم، 
وتوجيو طاقاتيم نحو العمل المثمر، وبناء عالقات 

 .يسودىا التعاون والتشاور واحترام اآلخرين

تفعيل دور مستشار التوجيو المدرسي لمقيام بدوره _ 
الذين يالحظ عمييم  في التكفل النفسي بالتالميذ،

ومد . القمق واالضطراب، عن طريق االستماع إلييم
جسور التعاون بينو وبين مختمف العاممين في 
المؤسسة وأولياء التالميذ  قصد تمكين ىؤالء 

 .التالميذ من تجاوز مشكالتيم النفسية

إعطاء المؤسسة القدر الكافي من االىتمام بما _ 
عمى االطمئنان يضفي عمييا مسحة جمالية تبعث 

 .والراحة

 :عمى مستوى التفتيش

تتناول تشخيص الوضعية : المقاءات مع المعممين_
وتبادل الرأي حول أنجع األساليب التربوية لمواجية 

 .السموكات الشاذة التي تظير لدى بعض المتعممين

إعداد مذكرات بمشاركة األساتذة، تتضمن دروسا _ 
المقرر  نموذجية لبعض المواضيع الواردة في

الدراسي، ذات الصمة بالتسامح و الحوار، وتوزيعيا 
 .عمى األساتذة

إشعار المفتشية العامة لمبيداغوجيا عن طريق _ 
تقرير بكل حالة من الحاالت المتعمقة بالعقاب البدني 
أو العنف المفظي، تجاه التالميذ عمى مستوى 

 .المقاطعات

ام يتضح من خالل اإلجراءات السابقة، أن االىتم
بكيفية مواجية العنف المدرسي يقتصر عمى البعد 
المادي والمفظي فقط، في حين توجد مظاىر أخرى 
لمعنف ليا آثار بعيدة المدى سواء عمى التمميذ، أو 

ىذا التقميص من أبعاد . عمى المؤسسة التربوية
العنف يترك فراغا في إعداد ىذه اإلستراتيجية ويؤثر 

 .سمبا عمى فعاليتيا

الدراسة الميدانية التي قمنا بيا  من خالل
والخاصة بظاىرة العنف عند التالميذ وانعكاساتو 
عمى التحصيل الدراسي، تبين أن المدرسة الجزائرية 
تتوفر عمى بعض اآلليات لمواجية ىذه السموكات، 

 :وقد قمنا بتصنيف ىذه اآلليات كما يأتي

يركز كل مشروع  :اآلليات الوقائية والعالجية -1
بالوقاية والعالج من ىذه الظاىرة في إطاره خاص 

 :الواسع عمى اآلليات اآلتية

يعتبر من األساليب التربوية : النصح والتوجيو -أ
الفعالة، لما لو من آثار إيجابية عمى حياة التمميذ 
وسموكاتو، حيث يؤدي إلى خفض التوترات االنفعالية 
 وخمق جو من اليدوء واألمان وتكوين عالقات تربوية
إيجابية مع اآلخرين سواء مع األساتذة، اإلدارة أو 
الزمالء، مما يعزز لديو روح االنتماء واالبتعاد عن 

 .السموكات العنيفة

لقد توصمنا من خالل دراستنا الميدانية إلى أن 
من الفاعمين التربويين يستعممون أسموب  ℅27,52

ذا كان ىذا األسموب لو فعالية  النصح والتوجيو ، وا 
من غيره في جميع الحاالت واألوقات ومع  أكثر
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جميع التالميذ، فيو بصفة أخص يفيد مع التالميذ 
ذوي السموكات الالسوية، فالتمميذ في مرحمة المراىقة 
يحتاج إلى أسموب الحوار واإلقناع، التوعية والتوجيو 
بدال من العنف والقوة، و يؤثر ذلك عمى العالقة 

ين التربويين، فتصبح أكثر التربوية بين التمميذ والفاعم
إيجابية و تقوم عمى الثقة واالحترام، مما يدفع التمميذ 

إال أن ىذا األسموب ال يحقق . إلى تعديل سموكياتو
في أغمب الحاالت فعاليتو، وذلك ألن نجاحو مرتبط 
بمدى كفاءة الفاعمين التربويين في اختيار الوقت 

طريق عن )المناسب واألسموب المالئم الستعمالو 
، وىو ما ال يقوم بو أغمب (مقابمة فردية مع التمميذ

الفاعمين التربويين، خاصة وأن المقابالت الفردية ليا 
إيجابياتيا فقد أكد القميل من المبحوثين أن التحاور 
مع التمميذ بمفرده يجعل منو شخصا آخر ويكشف 

(39)عن أن العنف ليس من صفاتو الطبيعية
. 

ويكون عمى : المدرسيالتواصل في الوسط  -ب
التواصل داخل المدرسة و تواصل المدرسة : جيتين

 .مع األسرة

 كيف يمكن استغالل : التواصل داخل المدرسة
 وظيفة التواصل في مواجية العنف المدرسي؟

 -النظر إلى التمميذ كمحور لمعممية التربوية -
 .إعطاء داللة لممكتسبات والدروس

حق  -فعل التربوي اعتبار التمميذ شريًكا في ال -
 .التمميذ في توفير األمن وحقو في الطفولة

تكوين  -تسييل عممية التفاعل في المدرسة -
دعم  –. الفاعمين التربويين من أساتذة ومؤطرين

 .فضاءات وأعوان التواصل والوساطة في المدرسة

 التواصل بين األسرة والمدرسة: 

باعتبار أن األسرة ىي المؤسسة االجتماعية 
ولى التي ينشأ فييا الطفل قبل وصولو لممدرسة، األ

وليا تأثير كبير عمى شخصيتو وسموكياتو، كما أنيا 
تساىم بدرجة كبيرة في توجيو الطفل وعالج 

سموكياتو الال تربوية، لذلك تحرص المدرسة عمى 
توثيق االتصال باألسرة وذلك بقصد توعيتيا بطرق 

ىقين منيم، التعامل السميمة مع أبنائيا خاصة المرا
وكذلك حثيا عمى ضرورة التعاون مع المدرسة 
لمتعرف عمى طبيعة التصرفات التي يمارسيا 

 .التالميذ داخل المؤسسات التربوية ومدى خطورتيا

فاالتصال بين ىاتين المؤسستين التربويتين يمكن 
من االكتشاف المبكر لبعض السموكات والمظاىر 

لعنف، كالغياب التي يمكن أن تكون بداية لممارسة ا
وىو ما يساعد عمى .... المتكرر، التأخر، التدخين

وضع حد ليا قبل تفاقميا وتزايد انتشارىا ومخاطرىا، 
حيث بينت دراستنا الميدانية أنو من بين اآلليات 
التي تستعمميا المدرسة االتصال باألسرة بنسبة  

، واستعمال ىذا األسموب يدل عمى أن ℅ 33,03
يين يؤكدون عمى أن عالج ظاىرة الفاعمين التربو 

العنف ليست مسؤولية المدرسة فحسب بل يتم 
بالتعاون مع األسرة، وذلك من خالل اّطالع األولياء 
عمى سموكات أبنائيم وعالقاتيم بالفريق التربوي 
وبزمالئيم من التالميذ، واليدف من ىذا االتصال 
حسب المبحوثين ىو محاولة مواجية الظاىرة في 

 .قبل أن تتطور بشكل خطير بدايتيا

واتصال المؤسسة التعميمية باألسرة يكون عادة 
عن طريق استدعاء يرسل عن طريق البريد أو 
بواسطة التمميذ، غير أن ما ىو مالحظ وجود 
صعوبات تعيق أو تؤخر تحقيق ىذا االتصال لعدة 
أسباب كعدم وصول ىذا االستدعاء، أو عدم اىتمام 

ر المؤسسة إلى مواجية األسرة بالموضوع، فتضط
الظاىرة لوحدىا مما يقمل من احتماالت نجاحيا، أما 
بقية المبحوثين فال يستعممون ىذه اآللية العتقادىم 
عدم فعاليتيا عمى اعتبار أن أغمب األسر تحمل 

 .المدرسة مسؤولية تصرفات أبنائيم
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 :اإلجراءات األمنية -ج

في إطار محاوالت التصدي لظاىرة عنف 
يذ تمجأ المدارس إلى استعمال تقنيات التالم

جراءات أمنية عن طريق تنظيم ترتيبات أمنية  وا 
داخل الوسط المدرسي، وفي ىذا السياق لجأت 
المدارس األمريكية إلى استخدام أعوان األمن، آالت 

 .التصوير والتحكم في مداخل ومخارج المدارس

كما لجأت الكثير من المدارس إلى االتصال 
ع الشرطة لالعتقاد في فعاليتيا في والتعاون م

 .التصدي لمثل ىذه السموكات

أما بخصوص واقع المدرسة الجزائرية فقد 
استخدمت ىذه اإلجراءات لكن ليس بنفس النوعية 
والدرجة، حيث لجأت بعض المدارس إلى عمميات 
تفتيش لمتالميذ وتفقد أدواتيم في محاولة لمتصدي 

ىذه اإلجراءات لظاىرة حمل السالح، ورغم أىمية 
إال أنيا قد ال تكون فعالة خاصة أمام األساليب التي 
يمجأ إلييا ىؤالء التالميذ إلخفاء ىذه األدوات 
الخطيرة، كما أنو يصعب التحكم في مراقبة التالميذ 

أما عن تدخل الشرطة، فقد . بصفة دورية ومستمرة
أعمن مسؤولو القطاع عن الشروع في وضع شرطي 

تربوية، وكذا توظيف مرافقين أمام كل مؤسسة 
تربويين لحماية التالميذ، ومنع االعتداءات واآلفات 

(41)"الخطيرة 
غير أن المتعاممين مع التالميذ من  .

المرافقين التربويين يفتقدون لمتكوين المخصص في 
كيفية التعامل مع مثل ىذه الظواىر، كما أن 
تواجدىم يكون بشكل مؤقت ال يمكنيم من متابعة 

 .ه الحاالتىذ

 :النشاطات التحسيسية -د

إن الفترة التي يمر بيا التمميذ في مرحمة المراىقة 
تتطمب تقديم برامج ونشاطات تحسيسية تربوية، 
وقائية وعالجية، تيدف من خالليا المدرسة إلى 
. التقميل من ظاىرة العنف في الوسط المدرسي

وتنتظم ىذه النشاطات في جمعيات، نوادي 
اتحادية : " تحت ىيئة عامة تدعىوتعاونيات 

، حيث ينص المرسوم رقم "األعمال المكممة لممدرسة
في إطار التشريع  -15/16في المادة  76/71

تنظيم أحوال : " عمى ما يأتي -المدرسي الجزائري
حياة المجموعة التربوية اعتمادا عمى نشاطات 
ثقافية، فنية، رياضة وأعمال إنتاج فردية وجماعية 

ترويح، والبد أن تساعد ىذه النشاطات عمى وفترات 
خمق جو ومحيط مالئم الستمرار ازدىار استعدادات 
التالميذ ومواىبيم، ويضع مدير المؤسسة بالتعاون 
مع الجماعات المحمية والمنظمات الجماىيرية 
والسيما جمعية أولياء التالميذ، البرنامج السنوي 

مخطط لمنشاطات الثقافية والفنية والرياضية، و 
(41) " المشاركة في األعمال اإلنتاجية 

. 

وفي ىذا المجال ترى منظمة اليونسكو أن غرس 
ثقافة السمم والالعنف عند تالميذ المرحمة اإلكمالية 
يعتمد عمى حقوق اإلنسان والطفل خاصة، والتعريف 
بيا عن طريق الندوات، حمالت التوعية اإلعالمية، 

، في 1953وىو ما بدأت في تطبيقو منذ عام 
وعمى إثر اإلستراتيجية التي . مختمف أنحاء العالم

" اتبعتيا اليونسكو، والتي ترتكز أساسا عمى سياسة 
، بادرت "نشر السمم والالعنف حيال أطفال العالم

الجزائر إلى تسطير برنامج ونشاطات كإلقاء درس 
نموذجي حول الموضوع في كل المؤسسات التربوية 

التالميذ وتوقيع أوليائيم  عمى 2000وتوزيع بيان 
(42)عمى االستمارة 

. 

وتيدف المدرسة من خالل ىذه الدروس إلى 
توعية التالميذ والفاعمين التربويين بكيفية التعامل مع 
العنف، ومنع استعمالو في المدرسة، إعطاء معنى 
وفعالية لممعارف العممية التي تساىم في تيذيب 

المحيط  شخصية التالميذ وتدريبيم عمى خدمة
 .المدرسي واالجتماعي لتحقيق المنفعة العامة
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وقد اتضح من خالل دراستنا الميدانية أن أكثر 
النشاطات التحسيسية المتوفرة بالمؤسسة التربوية 
تتمثل في الدروس التحسيسية، والتي تيدف إلى 
غرس القيم اإليجابية التي تبعد التالميذ عن 

بخطورة  السموكات المنحرفة ومحاولة تحسيسيم
مظاىر العنف وآثارىا السمبية، وكذلك توعيتيم 
بكيفية الوقاية منيا وعالجيا، فأغمبية المبحوثين 
يؤكدون عمى أىمية ىذه الدروس باعتبارىا تمثل 

وتمثل . أسموبا وقائيا وعالجيا في الوقت نفسو
%. 44،69الدروس التحسيسية أعمى نسبة تقدر بـ
ن إلى إلقاء كما أشار بعض الفاعمين التربويي
حيث % 67،16المحاضرات وتنظيم الندوات بنسبة 

يفيد ىذا النوع من النشاطات في توثيق االتصال بين 
الفاعمين التربويين لمناقشة وتقييم أوضاع التالميذ 
السموكية والتعميمية، ومحاولة إيجاد الحمول المناسبة 
لمسموكات والظواىر الخطيرة التي تعيقيم عن أداء 

التربوية والتعميمية وتعرقل المسار الدراسي أدوارىم 
وقد أشار بعض المبحوثين إلى توفر . لمتالميذ

الممصقات والتي قد تكون فعالة خاصة وأن التالميذ 
يميمون إلى ىذا النوع من األعمال في شكل رسومات 
أو صور، إال أنيا تستعمل في حاالت قميمة كما أن 

 .وجودىا مؤقت في فترات محددة

أول خطوة تقوم بيا المؤسسة التربوية في إذن ف
مواجية العنف المدرسي، تتمثل في الطريقة الوقائية 
العالجية وذلك لما يمكن أن تؤديو من نتائج إيجابية 
في التقميل من ىذه الظاىرة، إال أن ما يالحظ في 
المدرسة الجزائرية ىو عدم كفاية ىذه اآلليات، مما 

خر من اآلليات والتي يؤكد ضرورة المجوء إلى نوع آ
 :قد تكون ليا نتائج ايجابية وتتمثل في

 :اآلليات الردعية -2

وىي جممة اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة 
فيي إجراء يتخذ " التربوية لمعاقبة وردع التالميذ،

ضد التمميذ الذي يأتي عمال أو قوال يخالف تعاليم 
المدرسة وقوانينيا، وىو إطار مرجعي نحذر من 

لو و نمنع بواسطتو ما قد يصدر عن الفرد مما خال
 .(43)"ىو ممنوع أو مخالف لؤلنظمة المعمول بيا 

 :وتتمثل أنواع العقوبات المدرسية فيما يأتي

تصدر ىذه العقوبات عن : العقوبات المعنوية -أ
المعمم، المدير، المساعد "السمطة المدرسية ممثمة في 

المؤسسات ، وتحدد العقوبة المدرسية في "تربوي
التربوية الجزائرية حسب المراسيم و المناشير الوزارية 

 :فيما يأتي

العالمة السيئة أو الحرمان من فترة الراحة  -
 .وتخويف التمميذ بالتقارير أو مجمس التأديب

 .اإلنذار الشفوي ثم المكتوب -

استدعاء الولي واطالعو عمى التصرف غير  -
لتوقيع عمى وثيقة التربوي الذي يصدر من االبن مع ا

وذلك في  –االلتزام التي يتحمل فييا ولي التمميذ 
كل العقوبات  -حالة استمرار ابنو عمى ىذه الحالة

التي يمكن أن تمحق بالتمميذ، باإلضافة إلى 
العقوبات التشجيعية الناتجة عن مكافأة التمميذ 
المجتيد فيي تمثل عقابا غير مباشر لمتالميذ 

 .اآلخرين

ذا لم ت حقق ىذه األساليب أىدافيا، وازدادت وا 
ىذه التصرفات خطورة و انتشارا، عندئذ تمجأ 
المؤسسة إلى آلية أخرى من آليات العقاب و الردع 

 :وتتمثل في

والذي يستعمل كحل أخير بعد  :مجمس التأديب
كتابة تقرير من طرف األستاذ أو اإلدارة حسب 

لمواد الطرف الذي يتعامل معو التمميذ، وذلك حسب ا
المؤرخ في  778القانونية من القرار الوزاري رقم 

المتضمن نظام الجماعة التربوية  26/10/1991
في المؤسسات التعميمية والتكوينية و الذي يقضي 
بأن اإلخالل بالنظام العام، أو بالقانون الداخمي 
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لممؤسسة يؤدي قانونيا حسب خطورة الحالة إلى 
س التأديب طبقا مثول التمميذ المخالف أمام مجم

من القرار  63، 58، 50، 40ألحكام المواد رقم 
 .الوزاري السابق

وتصنف العقوبات التي يقرىا المجمس عند ثبوت 
 :المخالفة ألحكام القانون وفقا لخطورة المخالفة إلى

 اإلنذار المكتوب أو : عقوبات من الدرجة األولى
دون التوبيخ إذ يحق لممدير استخدام ىاتين العقوبتين 

 .استشارة المجمس

 وتتمثل في  :عقوبات من الدرجة الثانية
اإلقصاء المؤقت إلى ثالثة أيام، اإلقصاء المؤقت 

أيام في حالة العنف المفظي الحاد،  8إلى 4من 
 .المذكورة سابقا 10العنف الجسدي حسب المادة 

 اإلقصاء من النظام : عقوبات من الدرجة الثالثة
سسة مع اقتراح التحويل الداخمي، اإلقصاء من المؤ 

إلى مؤسسة أخرى، اإلقصاء من المؤسسة دون 
اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى في حاالت تشمل 
حمل السالح األبيض، األدوات الخطيرة وىو ما 

من القانون الداخمي  13، 12تنص عميو المادتان 
 .لممؤسسة التربوية

رغم أىمية المجمس التأديبي كآلية ردعية في 
ن العنف عند التالميذ، إال أن سوء استعمالو الحد م

قد يؤثر سمبا عمى فعاليتو، كأن يستعمل دون مراعاة 
 .نوعية الحالة وخطورة تطورىا

لقد بحث الفالسفة والمفكرون : العقوبات المادية -ب
في مجال التربية مسألة العقاب في المدرسة وخاصة 
العقاب المادي، وقد اختمف المربون حول ىذه 

قوبات بين من يحبذ استعماليا، العتقادىم في الع
نجاعتيا ودورىا في توقيف سموكات العنف، وبين 
من يرفضيا لما تخمفو من آثار سمبية عمى عممية 

 .التعمم

ومن خالل دراستنا الميدانية، تم استجواب 
المبحوثين عن مدى استعماليم لآلليات الردعية 

اليب الردعية فتبين أن نسبة كبيرة تحبذ استعمال األس
العقابية، التي تظير في استعمال العنف المادي 

 –. والمعنوي، اإلنذار والمجوء إلى المجمس التأديبي
حيث تتوزع ىذه األساليب الثالثة ما بين 

ويبررون ذلك %. 15,60و% 76،13، 09،10%
بان بعض التالميذ ينظرون إلى أسموب التوجيو 

أو  والنصح عمى أنو ضعف وعجز من األستاذ
. اإلداري، لذلك يتمادون في ىذه التصرفات الالسوية

واستعمال الردع والعقاب حسب المبحوثين ىدفو 
التوجيو والتأديب وليس العقاب من أجل االنتقام 

(44)واإلىانة 
. 

وقد برز إشكال بين الباحثين حول مدى فعالية 
العقوبة المدرسية، خاصة أمام وجود منظومة قانونية 

العنف ضد التالميذ، حيث ينص  تمنع استعمال
عمى  1992جوان  1المؤرخ في  92/171القرار 

منع العقاب البدني كالضرب والشتم و كل ما من 
شأنو أن يمحق أضرارا مادية أو معنوية بالتمميذ، كما 

 778من القرار الوزاري رقم  73تنص المادة رقم 
يعد التأديب البدني أسموًبا غير تربوي :" عمى ما يمي

ي تيذيب سموكات التالميذ، وتعتبر األضرار ف
الناجمة عنو خطأ شخصًيا يعرض الفاعل الموظف 
إلى تبعة المسؤولية اإلدارية والجزائية التي ال يمكن 

(45)"لممؤسسة أن تحل محل الموظف في تحمميا
. 
وذلك باعتبار أن العممية التربوية الناجحة أساسيا 

 .تمميذ واألستاذالتحفيز واالحترام المتبادل بين ال

رغم اليدف المنشود من ىذه القوانين والمتمثل 
في حماية التالميذ وتعميم أسموب الحوار واالحترام، 
وكذلك حماية األستاذ واإلداري من الوقوع في 
األخطاء، إال أنيا في الوقت نفسو تقيد الفاعمين 
التربويين، وتجعميم في موقف ال يجيدون فيو الدفاع 
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. د حدوث تجاوزات من طرف التالميذعن أنفسيم عن
إن كيفية تنظيم أو صياغة مثل ىذه القوانين يجعميا 
تحيد عن تحقيق اليدف المرجو منيا، مما يجعل 
التالميذ يستغمون مثل ىذه التعميمات لمتطاول عمى 
األساتذة واإلداريين، لذلك فقد كان ىذا القانون محل 

، أو انتقاد سواء من طرف الفاعمين التربويين
 .الباحثين والميتمين

يتضح مما سبق أن ظاىرة العنف في المدرسة 
الجزائرية قد أخذت منحى خطيًرا، تمتد تأثيراتو سواء 
عمى المدرسة أو المجتمع ككل، وىو ما استدعى 
تدخل عدة أطراف لمحاولة التقميل من ىذه الظاىرة 
صدار قوانين ىدفيا  من خالل تسطير برامج وا 

مدرسي من الظواىر الخطيرة، غير حماية الوسط ال
أن ذلك أدى إلى طرح العديد من اإلشكاالت حول 
طبيعة ىذه اآلليات، إذ ما يمفت االنتباه ىو أن 
أغمب اإلجراءات التي تعتمدىا المدرسة أو التي ىي 
بصدد استعماليا يطغى عمييا الطابع الردعي 
العقابي أي أن التدخل يكون بعد وقوع الحادثة، في 

أنو من المفروض التفكير في حماية المدرسة حين 
بكل مكوناتيا من ىذه الظواىر قبل وقوعيا أي 

 .ضرورة تبني البرامج الوقائية

واإلشكال المطروح ال يتعمق فقط بطبيعة ىذه 
اآلليات، بل كذلك حول كيفية استعماليا من طرف 
الفاعمين التربويين، فأغمبيم يستعمميا دون مراعاة 

لويات، خاصة في ظل غياب الكثير الظروف واألو 
من الضوابط االجتماعية، االقتصادية، والثقافية 
داخل المجتمع، والتي قد تبرر إلى حد كبير الكثير 

ىذا ال ينفي وجود  -من الممارسات العنيفة لمتالميذ 
قمة من المبحوثين يستعممون ىذه اآلليات عمى 
مراحل وبعد محاولة دراسة األوضاع المحيطة 

. -تمميذ وذلك حسب نوعية الحالة وخطورتيابال
باإلضافة إلى أنو ال توجد متابعة مستمرة لكيفية 
تطور ىذه السموكات مما يمكن من تشخيصيا 
والتقميل من خطورتيا عمى األقل، وكذا االستعمال 

 .العشوائي و المؤقت لمثل ىذه اآلليات

ىذه النقائص وغيرىا تؤثر سمبا عمى دور 
ية خاصة فيما يتعمق بضرورة توفر المؤسسة التربو 

مشروع أو إستراتيجية واضحة المعالم، لضبط وحفظ 
النظام داخل المدرسة كمؤسسة اجتماعية تعمل عمى 
إنتاج وتفعيل ثقافة السمم واالنضباط بدال من إنتاج 
ثقافة العنف والفوضى، تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى 

تالي التخطيط الرؤية المستقبمية لواقع الظاىرة،  وبال
باإلضافة إلى . لكيفية مواجيتيا قبل تطورىا

اعتمادىا عمى البعد الوقائي بالدرجة األولى، ثم البعد 
العالجي، أما المجوء إلى اآلليات العقابية الردعية 
فيجب أن يكون مرتبطا بسمسمة عقوبات واضحة 
ومحددة، تنتمي إلى مجموعة قوانين مترابطة، وفي 

ن التمييز بين العقاب التربوي نفس الوقت البد م
كوسيمة مساعدة وموجية، والعقاب السمبي المبالغ 

 .فيو والذي يترك مضاعفات خطيرة

إن التفكير في ىذه اإلستراتيجية بيذه المعالم 
والخصائص يتطمب دراسات معمقة ليذه الظاىرة 
تأخذ بعين االعتبار تركيبتيا المعقدة وبالتالي تعدد 

ىذا من جية . والمعرفية لفيمياالمداخل المنيجية 
ومن جية أخرى، فإن دور المدرسة ال يكفي وحده 
لمتخفيف من حدة العنف، فالظاىرة ظاىرة مجتمع 
وبالتالي فإن التقميل منيا يتطمب تدخل جميع 

المدرسة والمجتمع المحيط بيا سواء : األطراف
األسر، وسائل اإلعالم، المجتمع المدني كجمعية 

 .الخ.....يذأولياء التالم

 
 



 4400ديسمبر   - 04عدد                                                     في العلوم اإلنسانية واالجتماعية التواصل

   73 
 

 :اليوامش وقائمػة المراجػع

المجمد التاسع، دار صادر، ، لسان العرب، اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري -1
 .258-257، ص1968بيروت، 

 .631، ص 1985، مجمع المغة العربية، قطر، "المعجم الوسيط" إبراىيم أنيس، و آخرون،  -2

3- La rousse, Grand dictionnaire de la langue française, vol 7,  paris, 1989.p 6489-6490. 

4-  Grawitz, Madeleine, Lexique des sciences sociales, 8
e
 édition, Dalloz, paris, 2004, p416. 

، 2000الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ، دار المعرفة قاموس الخدمة االجتماعية و الخدمات االجتماعيةالسكري، أحمد شفيق،  -5
 .558ص 

 .44، ص 1996، مكتبة مدبولي، ، مصر،  1ط ،اإلرىاب السياسيعبد الناصر، حريز،  -6

،  مركز دراسات 1، ط(17)، سمسمة أطروحات الدكتوراه ظاىرة العنؼ السياسي في النظم العربيةإبراىيم، حسنين توفيق، ،  -7
 .42، ص 1999بيروت، لبنان ، ، الوحدة العربية

، منشورات مركز البحوث "أسبابو ومظاىره والحمول المقترحة لمعالجتو: العنؼ في الحياة الجامعية "معتز سيد عبد اهلل،  -8
 .38، 37، ص 2005والدراسات النفسية، القاىرة، 

 .300، ص 1963، باريس، "سيكولوجية الجريمة "ايسنارد،  -9

10- Eric Debarbieux ,La violence en milieu scolaire :état des lieux , in http://cas .INRP.FR. DU 

09 /05/2008 à 14 :00, p1 

11- Gillioz.L, Définition de la violence.in : www.eurowrc.org/06.contributions/2.25/12/2002 

، 1975، ترجمة إلياس زحالوي، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي، دمشق،  المجتمع والعنؼبورنو، فيميب وآخرون،  -12
 .153ص

، ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي األول العنف و المجتمع، جامعة محمد  المفيوم و األبعاد: العنؼبمعادي، إبراىيم،   -13
 .16، ص2003مارس /09/10خيضر، بسكرة، 

14- Yves, Michaud, violence et politique, Gallimard, paris, 1978, p 20. 

 .262، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، "سيكولوجية العنؼ العائمي والمدرسي" طو عبد العظيم حسين،  -15

العنف و المجتمع، جامعة محمد خيضر،  ، ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الدولي األولالعنؼ المدرسي حويتي، أحمد،  -16
 .235، ص 2003مارس /09/10بسكرة، 

رسالة ماجستير، كمية التربية بدمياط، ، "دراسة تقويمية: المداخل التربوية لمواجية العنؼ المدرسي"محمد محمد الشامي،  -17
 :م، في2006جامعة المنصورة، 

www.kfsc.edu.sa/does/journal،28/05/2008 a 10. 
مجمة البحوث والدراسات  الممارسة التربوية في المؤسسة التعميمية و إشكالية العنؼ المدرسي،بولحبال، نوار مربوحة ،  -18

 .173-148 ، ص ص  2008، سكيكدة، 1955أوت  20منشورات جامعة ، 02اإلنسانية، العدد رقم 

 :in" العنؼ المدرسي" ويك،يحيا حجازي و جواد د -19

www.pcc-ier.org/school violence-htm.11/9/2005, p 8        

20- Debarbieux, Éric(2005), La violence en milieu scolaire", in: 

www.cndp.fr/revenue.vet/ns1/debarbieux hs1 jet.19/10/2005,p79-80. 

 :in" التربية و التعميم و العنؼ المدرسيصعب، إلين ،  -21

www .Alkomate.net/vb/showthread.11/9/2005,p7.                       

، اليونسكو ، 28، مجمد 108مجمة مستقبميات، عدد رقم  ترجمة أسعد حميم،  ،"عدم االنضباط أم العنؼ" روزاريو أورتيجا ريوز،  -22
 .592، ص 1998ديسمبر 

http://cas/
http://www.eurowrc.org/06.contributions/2.25/12/2002
http://www.kfsc.edu.sa/does/journal
http://www.pcc-ier.org/school%20violence-htm.11/9/2005
http://www.cndp.fr/revenue.vet/ns1/debarbieux%20hs1%20jet.19/10/2005


 4400ديسمبر   - 04عدد                                                     في العلوم اإلنسانية واالجتماعية التواصل

   74 
 

23- Cécile, Carra. Faggianalli, Daniel, Ecole et violences, la documentation française, Paris,  2002, 

p20. 

، ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى الوطني حول الجريمة واالنحراف، إشكالية العنؼ في المجال المدرسي الجزائري   عمي سموك، -24
 .20، ص 26/11/2001جامعة باجي مختار، عنابة، 

 :الكنوني، عادل ، في -25

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp.p5. ( 2009) 

،  إدارة التطوير والتنمية، وزارة التربية، األساليب التربوية الحديثة في التعامل مع ظاىرة العنؼ الطالبيحسين محمد الطاىر،  -26
 .3ص، 1997الكويت، 

 .122، ص 1994مركز النشر بجامعة القاىرة، عمم النفس االجتماعي، شوقي طريف،  -27

 .3، 2ص  عادل الكنوني، مرجع سابق، -28

 .154بولحبال، نوار مربوحة، مرجع سابق، ص  -29

 .2عادل الكنوني، مرجع سابق، ص  -33

، دار النشر 56، عدد مجمة فكر و نقد، ، المظاىر، العوامل، بعض وسائل العالج: العنؼ المدرسيعبد المالك اشبيون،  -31
 .92، ص 2004المغربية، السنة السادسة، ، فيفري 

دراسة حالة تالميذ : العوامل المدرسية المؤدية إلى العنؼ لدى تالميذ المرحمة الثانوية الجزائريةشتيوي ربيع، سمايمي محمود،  -32
 .86ص ، 2007جوان  ، (الجزائر) ، منشورات جامعة جيجل 3و 2، العددان ثانوية،  المجمة الجزائرية لمدراسات السوسيولوجية

، ترجمة ماىر تريمش، المنظمة "سبيل نظرية عامة لنسؽ التعميمفي : إعادة اإلنتاج " بيار بورديو ، جان كمود باسيرون، -33
 .179، ص 2009، العدد الخامس، شتاء مجمة إضافاتنقال عن عمي اسعد وطفة، . 428، ص 2007العربية لمترجمة، بيروت، 

، المركز الثقافي ، ترجمة نظير ىامل، الطبعة األولى(بحث في أصول عمم االجتماع التربوي)العنؼ الرمزي " بيار بورديو،  -34
 .7، ص 1994العربي، لبنان ، المغرب، 

35- Bourdieu. P, passeron. j.c, Les héritiers, Edition de menuit, paris, 1964, pp 98-123
.
 

مشكمة تعرقل مسيرة التعميم : العنؼ في المدرسة الثانويةمحمد السيد حسونة، محمد توفيق سالم، عادل عبد اهلل الشرقاوي،  -36
المشكالت السموكية في المؤسسات التربوية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، : ، الجزء الثالث، سمسمة الدراساتوالتربية
 89.، ص 2011مصر،

 .91_89المرجع نفسو، ص ص  -37

، م،ع،ب، 1881 ، رقمالتعميمة الخاصة بالتصدي لظاىرة العقاب البدني و العنؼ المفظي تجاه التالميذوزارة التربية الوطنية،  -38
2012. 

بوالية قالمة  1962جويمية  05، اكماليتي بارة لخضر و  عنؼ التالميذ و انعكاساتو عمى التحصيل الدراسيبن حسان، زينة،  -39
، ص .2007قالمة، الجزائر،  1945ماي  08نموذجا، رسالة ماجستير غير منشورة في عمم االجتماع، فرع خدمة اجتماعية، جامعة 

214. 

، 2009أفريل  30، 5622، الخبر، العدد رقم شرطي أمام كل مؤسسة ومرافقون تربويون لحماية المتمدرسينس،  إسماعيل، -43
 .2ص 

 272، ص 2000، دار اليدى، الجزائر،3، ط المرجع في التشريع المدرسي الجزائريبن سالم، عبد الرحمن ،  -41

تربوي، المركز الوطني لموثائق التربوية، عدد خاص، الجزائر ، ، سمسمة موعدك الثقافة السمم والالعنؼ وزارة التربية الوطنية ، -42
 .25_19، ص ص 1999

 .98، ص 1997، الدار العربية لمعموم، بيروت،  1، طالعنؼ و الجريمةشكور، جميل وديع ،  -43

 .214بن حسان زينة،  مرجع سابق، ص  -44

  .202-201بن سالم، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  -45

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp.p5


 4400ديسمبر   - 04عدد                                                     في العلوم اإلنسانية واالجتماعية التواصل

75 
 

 -العقوبة البدنية أنموذجا -اآلثار السمبية لمعقوبة في المؤسسات التعميمية " 

 سميحة عميوات

 كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية 

 جامعة باجي مختار عنابة

 

 

 ممخص

التوجييية التأديبية إذا مورس بشكؿ غير مدروس، بحيث يتمقى التمميذ أنواعا عديدة مف قد يتحوؿ العقاب عف أىدافو 
والتي تخمؼ في نفسو وجسده آثارا سمبية قد تحوؿ دوف رجوعو لمقاعد الدراسة إلى األبد، _ أىميا الضرب_العقوبات البدنية 

، حيث تزيده توترا (المدرس)رس الفعؿ العقابي نفسووال تتوقؼ اآلثار السمبية عمى التمميذ فحسب بؿ قد ال يسمـ منيا مما
واضطرابا مما يضعؼ عطاءه وبذلو، وقد تتعدى تمؾ اآلثار فتمس كؿ أطراؼ المحيط المدرسي وىو ما قد يجعؿ أىداؼ 

 .العممية التعميمية ال تتحقؽ

 

 .المحيط المدرسي ،الضرب، العقاب، اآلثار، العممية التعميمية:  الكممات المفاتيح

 

 

Les effets négatives des châtiments de l'école 
 

Résumé 
La punition scolaire pourrait  dévier  de ses objectifs et s'avérer  incorrecte si elle se pratique 

sans être convenablement étudiée par rapport aux objectifs du processus  pédagogique, 

notamment quand l’élève est exposé à des châtiments corporels  qui le poussent parfois à 

rejetter l'école et refuser  d'y retourner. Ce type de sanction infligé à l élève freine également 

les capacités de l’enseignant qui devient angoissé et déstabilisé et  détourne ainsi le champ 

scolaire de ses objectifs nobles, établis en relation avec la bonne éducation et les valeurs pour 

lesquelles ce champ  est conçu. 

 

Les Mots Clés: Punition scolaire, processus pédagogique, châtiment corporel. 
 

 

The negative effects of school punishment 

 

Abstract 
Punishment is meant to be educational. It may however, if not well thought, drift away from its 

initial goals .  Learners can be the victim of many physical punishments, like beating hich is 

the most severe of them and can have many negative effects on the learner motivation of 

learning; the teacher performance may also be affected as he is part of the educational 

process. Hence, the whole school sector which aims are to instill positive values and  a know-

how to learners becomes inable to promote them. 

 

Keywords: Corporal punishment, educational process, ocean school 
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 :مــقــدمــــة

يعد العقاب إفرازا لواقع اجتماعي معيف بما يخمؽ 
ىذا الواقع مف قيـ وتناقضات، فيو مبني عمى نسؽ 
اجتماعي تحكمو معايير وقيـ اجتماعيو بؿ يعد 

لمختمؼ ىذه القيـ، ولقد أوجد امتدادا وتمثيبل 
المجتمع وسائمو العقابية التي يمارسيا بوجو كؿ مف 
يخالؼ أو يحيد عف معاييره وقيمو و تعاليمو المتفؽ 
عمييا ليحافظ عمى كيانو وعمى استمرار نظامو 
االجتماعي، وليجبر المخالؼ عمى تقويـ سموكو 
وعمى التوافؽ واالنتظاـ مف جديد، ومف المعروؼ أف 

لعقاب يتنوع حسب طبيعة الخطأ، وتقترف شدتو ا
بمستوى تمؾ المخالفة، والمدرسة ىي جزء مف ىذا 
الواقع ومرآة عاكسة لو أوجدىا المجتمع وأسند إلييا 

في غاية األىمية، منيا تحويؿ األىداؼ  مياما
االجتماعية وفؽ فمسفة تربوية إلى عادات سموكية 

الناشئة، كما  تضمف النمو المتكامؿ والسميـ لؤلجياؿ
تساىـ في تكيفيـ وحاجات المجتمع المختمفة، فيي 
إذف كفيمة بأف تسير عمى عممية تربية النشء، 
وصياغة العقوؿ التي تأخذ عمى عاتقيا صياغة 
المستقبؿ بحسب ما تزود بو ىذه العقوؿ و تنشأ 

 .عميو

ولقد أجمعت آراء المربيف عمى سوء نتائج العقاب 
ميذ في المدارس وما يترتب عنو النفسي والبدني لمتبل

مف اضطراب في شخصية الطفؿ، وىو قادـ إلى 
المدرسة لكي يكوف شخصية متكاممة مف جميع 
النواحي العقمية، النفسية، الجسدية، االنفعالية 
والعاطفية، ولكي يصبح فردا صالحا في مجتمعو، 
ولذلؾ نادى الغالبية العظمى منيـ بمنعو في 

بناء الشخصية ال يتـ عف المدارس، وحجتيـ أف 
طريؽ الترويع والضرب والتجريح، وعمى رأس أولئؾ 
المفكريف ابف خمدوف و ابف سيناء حيث اتفقا عمى 
أف القسوة المتناىية تعود الطفؿ عمى الخور والجبف 

 .إلخ...واليروب مف تكاليؼ الحياة

أماـ كؿ تمؾ المعطيات أصبح مف الضروري 
لمعقاب عمى المدرس  تشخيص مختمؼ اآلثار السمبية

باعتباره المسؤوؿ المباشر في إيقاع العقوبات، وعمى 
التمميذ باعتباره متمقي العقوبة، وذلؾ بعد تحديد 

 .  مفيـو العقاب

 :تحديد مفيوم العقاب: أوال

عالج كثير مف الباحثيف عمى اختبلؼ 
 :تخصصاتيـ موضوع العقوبة، وتبرز معانيو كاآلتي

األخذ و معناه  عاقبمف فعؿ تشتؽ العقوبة : لغة -أ
 العقبىوىي مأخوذة مف  بالذنب أو المدرك بالثأر،

إذ كاف المعاقب يمشي بالموجزات لو أثر عقابو، 
وتكوف العقوبة بعقاب الذنب، إذ يعاقب الفرد بعد 
ارتكابو فعبل غير مقبوؿ اجتماعيا  وىو ما يصطمح 
عميو بالذنب، أي أف رد فعؿ مف طرؼ المجتمع أو 

ئة المتخصصة في الردع يصدر بعد قياـ فرد اليي
 . (1)بذنب أو جـر ما ردعا لو و تأديبا 

تباينت التعريفات حوؿ مفيـو : اصطالحا -ب
عمـو : العقاب الرتباطو بعدد مف التخصصات مثؿ

التربية، عمـ االجتماع، عمـ النفس والقانوف، وقبؿ 
التعمؽ في الجانب االجتماعي البد مف التعرض 

القانوني الذي ال يختمؼ كثيرا عف المفيـو  لمفيومو
أذى يمحؽ " االجتماعي حيث تعرؼ عمى أنيا

 ".  بالجاني زجرا لو

نظاما " أما مف الناحية االجتماعية فتعد العقوبة 
اجتماعيا و أسموبا مف أساليب التنشئة االجتماعية 
والتربية والتعميـ حيث الـز العقاب المجتمعات 

عصور و ىو أقوى آليات الضبط البشرية منذ أقدـ ال
 .(2)"االجتماعي

عقاب   :إلىالشكل ويقسـ العقاب مف ناحية 
وضع جسـ : بالضرب مثؿ ويكوفبدني أو جسدي 

صمب بيف األصابع والضغط عمييا أو شد الشعر 
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أو المنع مف الطعاـ أو واألذف أو الركؿ باألرجؿ 
عقاب معنوي أو الخ، و...التكميؼ بأعماؿ مرىقة

 باإلىانة أو التجاىؿ، أو جرح الكرامة يكوف و نفسي
 .إلخ...بالتوبيخ و التشيير والشتـ ،

وكما اتضح فإف العقوبة ترتبط بمفاىيـ أخرى 
عديدة تشكؿ معا نظاما قائما بذاتو مثؿ التعزيز 

و الذي  الثوابالسمبي، ويقابمو في المعنى مفيـو 
ر حالة مف التجربة السارة التي يسف" يعرؼ عمى أنو 

عنيا نمط معيف مف السموؾ يصدر بفعؿ عوامؿ 
خارجية أو داخمية، مف شأف ىذه الحالة أف تكوف 
عامؿ تشجيع عمى معاودة النمط السموكي الذي أدى 

وىو  ،"إلى بعض الرضى والسرور في نفس الفرد
 .(3)أيضا مادي و معنوي

 :اآلثار السمبية لمعقوبة البدنية عمى المدرس: ثانيا

س ىو الطرؼ األكثر احتكاكا بما أف المدر 
بالتمميذ، ولذلؾ يعتبر المنفذ األوؿ لمعقوبات، كما 
يعتبر مف األطراؼ المتأثرة سمبا بالعقوبات التي 

 :يمارسيا، ومنيا ما يمي

 : (4) اإلصابة بخيبة األمل -1

ىو أوؿ مف  -والدا كاف أو مدرسا -إف المربي
ولـ يحس بأف استخدامو لمعقوبة البدنية لـ يثمر، 

يكفؿ لو النجاح في ميمتو التربوية، و يترتب عف 
ذلؾ إحساسو بخيبة األمؿ، حتى ولو أوىـ نفسو بأف 
المستقبؿ كفيؿ بتحقيؽ أمانيو، وقد يعود ذلؾ سمبا 
عمى كفاءتو، حيث يفقد روح االبتكار والتجديد، 
فيعيد إنتاج معارفو كؿ عاـ ويفتر و تخور قواه 

ستوى اإللقاء العممية ويصاب بالضعؼ عمى م
والتعميـ بشكؿ عاـ، وذلؾ طبعا يؤثر سمبا عمى 
تحصيؿ التبلميذ، حيث أف الروح االنيزامية التي 
تنتج عف اإلحباط الذي يعيشو المدرس ستضعؼ 
رغبتو في العطاء، فيتمقى عمى إثر ذلؾ التبلميذ مادة 
معرفية ضعيفة مما تجعميـ يتخمفوف عف باقي 

، ذلؾ أف العامؿ النفسي الزمبلء مف األقساـ األخرى
 .ىو الدافع نحو اإلنجاز واإلبداع

 :فقدان المكانة االجتماعية -2 

إف المدرس الذي يشتير بالعنؼ في الوسط 
التربوي يمقى معارضة اإلدارة أو  التبلميذ و أوليائيـ 
أو بعض زمبلئو، و قد تتحوؿ تمؾ المعارضة لدى 

أو بناء  التبلميذ و أوليائيـ إلى تكويف صورة سيئة
موقؼ عدائي ضده، مما قد يقمؿ مف احتراميـ لو 
ويجعمو محؿ تشيير عندىـ، كما قد تظير لدييـ 
نزعة االنتقاـ منو، و ذلؾ ما يفسر وقوع حوادث 
االعتداءات عمى المدرسيف، ثـ إف استخداـ المدرس 
لمضرب خير دليؿ عمى فقدانو التحكـ في زماـ 

ؿ أعمى يقتدي األمور، واىتزاز صورة المدرس كمث
بو التبلميذ يساىـ في فقدانو لمكانتو داخؿ القسـ 
بشكؿ خاص وداخؿ المدرسة بشكؿ عاـ، وذلؾ ما 

عند ذكره آلثار العقاب،  جميل وديع الشكورأكده 
حيث رأى اىتزاز صورة المدرس كمثؿ أعمى بعدما 

 .(5)يحس التبلميذ بالنفور منو 

من  الخصم من المرتب أو الفصل و التحويل -3
 :   (6)المؤسسة 

قد يعاقب المدرس لتماديو في الضرب، و قد 
تتمثؿ العقوبة  في اإلنذار والتوبيخ والتحويؿ أو 
الخصـ مف المرتب إلى أف تصؿ إلى الفصؿ 
النيائي  في حاالت رفع األولياء الشكاوى المتكررة 
بحقو، ألنو  سيسيء إلى المدرسة و مينة التعميـ 

 .بشكؿ عاـ 

إحدى المدرسات بالضرب عمى ثبلث  ولقد تعدت
تمميذات حاولػف عمى إثر ذلؾ االنتحار، ووقعت 
الوزارة خصـ شيريف مف راتب المدرسة، وخمسة 
عشر يوما مف راتب المديرة، كما قامت مدرسة 
بضرب تمميذة ثـ طردتيا مف المدرسة فتـ خصـ 
شيريف مف راتبيا وخصـ شيريف مف راتب المديرة 
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مستجوبيف، كما قامت مدرسة حسب تصريح بعض ال
كعقاب ليا، و تـ  في االبتدائي  بدىف وجو  تمميذة

 .خصـ شيريف مف راتبيا

 :صعوبة التعود عمى بديل عن الضرب  -4

يجد المدرس بعد خيبة أممو أنو ليس ثمة أمؿ في 
أف يعثر عمى بديؿ عف العقوبة البدنية لبلستعانة بو 

صبلح شخصية التبلميذ، و  مف ثـ فإنو في تقويـ وا 
يتمادى في اإليذاء مما قد يعرض التمميذ المعاقب 
لئلصابة بعاىات مستديمة، وكمما أحس المربي 
بالفشؿ في العثور عمى طريقة أفضؿ مف الضرب، 
فإنو يزداد تمسكا بو وتماديا في استخدامو بؿ 

 .  وتعميمو مع جميع مف يقع تحت سطوتو

 :اإلصابة بالتوترات النفسية   -5

كثير مف المدرسيف الذيف يعتمدوف العقوبة إف ال
االكتئاب :البدنية يصابوف باالضطرابات النفسية مثؿ

التوتر كرد فعؿ عمى خيبة األمؿ في العثور عمى 
وسيمة أكثر نجاعة مف الضرب، وألنيـ دائمو 
االنفعاؿ نظرا الحتكاكيـ المتواصؿ مع التبلميذ 

وقمة فإنيـ يصابوف بالصداع الدائـ وسرعة الغضب 
 مصطفى أبو سعدالتحكـ في النفس، و ىذا ما أكده 

: حيف ذكر آثار العقاب عمى المدرس حيث قاؿ
إف العقاب بشتى أساليبو ال (" المدرس)مخاطبا  

يجعمؾ تركز عمى الحموؿ بقدر ما يكوف شفاء لمغميؿ 
 .(7) ..."أو إفرازا لتوتر ما

مف خبلؿ ما تقدـ مف آثار سمبية تعود عمى 
قاب فإف الصحة النفسية لممدرس تتحدد موقع الع

وفؽ أساليبو في التنشئة المدرسية، فكمما ابتعد عف 
التعنيؼ و القسوة كمما وفر لنفسو جوا مريحا صالحا 
. لعممية التعميـ و التعمـ وتوقيع العقوبات والعكس

  (8) اآلثار السمبية لمعقوبة البدنية عمى التمميذ: ثالثا

نوي لو مساوئ عدة عمى إف العقاب البدني والمع
التمميذ كؿ منيا مرتبط باآلخر ارتباطا سببيا، نذكر 

 : منيا ما يمي

  

إف استخداـ الضرب  :فقدان الثقة في النفس -1
في التربية ال يسمح لمطفؿ أو المراىؽ مف الوثوؽ 
في نفسو، بؿ يحممو عمى الشعور بالخوؼ والتشكيؾ 

ويوجيو  في قدراتو، بؿ إنو ينتظر إلى حيف يحركو
فرد ما مف خارج نطاقو، فيو ال يصدر سموكو برغبة 
رادة مف جانبو، بؿ يكوف سموكو مجرد صدى  وا 
رادات اآلخريف الذيف يضغطوف عميو،  لرغبات وا 
ويوجيونو إلى المناحي التي يريدونيا لو، وذلؾ يؤدي 
بو عف اإلحجاـ عف األمور كميا ومف ثـ التقوقع 

تمقي المزيد مف  حوؿ الذات والخوؼ مف الخطأ و
اإلىانات، فيركف إلى االبتعاد عف الصؼ ويكوف 
حضوره بجسمو فحسب، مما يعيؽ تحصيمو الدراسي 

 .ويساىـ في إخفاؽ العممية التعميمية

حالة األطفاؿ الذيف تعرضوا  "والن" ولقد وصؼ 
لمتوبيخ المفظي القاسي الذي جعميـ يشعروف بالنقص 

النجاحات التي كحالة مبلزمة ليـ عمى الرغـ مف 
لقد :" أصابوىا، حيث روى أحد التبلميذ تجربتو قائبل

اعتبرت نفسي غبيا دوما و لـ أكف أثؽ بقدرتي عمى 
الحصوؿ عمى عبلمات عالية أو التوصؿ إلى إنجاز 

وىذا الشعور  بالنقص قد ... طيب في المدرسة، 
تشكؿ حيف كنت تمميذا في الصؼ الثالث، حيث 

رىيا، إنيا مف النوع الذي كانت لي معممة كنت أك
يسخر مف التبلميذ، وتنعتيـ بشتى الصفات، وكانت 
تضحؾ مف امتصاصي إلبيامي، وقد كانت تقوؿ 

أني شرير وغبي وغير قادر عمى إنجاز عممي، : لي
وقد أبقتني في الصؼ الثالث ثبلث سنوات متتاليات، 
وعمى الرغـ مف انتقالي إلى مدرسة أخرى فإني 

ور بأني غبي فمقد تعمؽ الشعور ثابرت عمى الشع
 .(9)" بالنقص في نفسي

إذا فالعقاب السمبي قد ال يجعؿ الفرد يقـو بأفعالو 
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عف قناعة، و إنما بتأثير الجماعة التي توجيو، 
وبذلؾ يصبح فردا مسموب اإلرادة ال يقدر قيمة نفسو 

 .وال مدى مساىمتيا في التأثير في اآلخريف

ذات و فقداف وقد يتولد عف ضعؼ تقدير ال
النفس الطاعة العمياء لممدرس، فقد يطيع بعض 
التبلميذ مدرسييـ ويمتثموف ألوامرىـ ال لشيء إال 
ألنيـ ال يرغبوف في تخطي المشاكؿ بدال مف أف 
يكوف الحافز في ذلؾ ىو الرغبة في التعاوف والعمؿ 
المشترؾ واالحتراـ المتبادؿ، وذلؾ ألنيـ فاقدوف 

 .(11)كؿ وفاقدوف لميمةآلليات التصدي لممشا

 

عدم القدرة عمى التوافق االجتماعي داخل  -2
 :الفصل

إف العزؿ الذي يعيشو البعض مف التبلميذ 
الممارس عمييـ العقاب البدني يجعميـ ال يشاركوف 
في الصؼ، وبالتالي ال يتزودوف بالمعايير 
االجتماعية الخاصة بالنظاـ التعميمي فيكونوف أقؿ 

التعبير، وبالتالي أقؿ قدرة عمى التوافؽ مع قدرة عمى 
اآلخريف، وذلؾ ما ينتج عنو ىجر الدروس والتغيب 
ضافة إلى ذلؾ فإف التمميذ قد يفقد  المستمر،  وا 
القدرة عمى التوافؽ مع الجو المدرسي ويتشكؿ لديو 
تناقض في السموؾ، وقد يولد ذلؾ الممؿ والفشؿ 

يتأثر  الدراسي أو ثورة وتمردا، وألف الطفؿ
باالتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعية وبطبيعة 
الجو االجتماعي في األسرة، فإنو لما يجد مدرسا 
قاسيا يمجأ لمعقاب، فإف ذلؾ النمط التسمطي لممدرسة 

 .(11)يصطدـ بما اعتاد عميو في المنزؿ 

 :كره المدرسة و المدرس والتغيب عن الدروس - 3

و المراىؽ عندما لكؿ فعؿ  رد فعؿ والطفؿ أ
يجداف أنيما أضعؼ مف أف يردا عمى ضرب الكبير 
ليما بضرب مماثؿ، فإنيما يوجياف االنتقاـ إلى 
السبب الذي يسبب ليما ما يحساف بو مف ألـ، وما 

يستشعرانو مف خوؼ، فيجداف أف العمـ والتعميـ 
والمدرسة والمدرسيف ىـ المصدر الذي تسبب فيما 

يرغباف في االنتقاـ، ويكرىاف يعانياف منو، و مف ثـ 
الكبار عامة و يعمناف عما سوؼ ينتقماف بو منيـ 
عندما يكبراف، و قد يقدماف عمى حرؽ و إتبلؼ كؿ 
. ما يذكرىما بالمدرسة والمدرسيف حتى بعد أف يكبرا

وتختمؼ أسباب ىذه المشاعر فمنيا ما يكوف نتيجة 
اإلساءة النفسية مف المدرس أماـ الزمبلء، أو 

تكميؼ بأعماؿ فوؽ الطاقة و أف يشعر التمميذ بأنو ال
 .إلخ...مظمـو

وقد تعد عممية التقويـ مشكبل لدى التمميذ يكوف 
سببا مباشرا في مشاعر الكره الذي يحمميا لممدرسيف 
أيضا، فقد تبيف مف استطبلع قامت بو جريدة الخبر 

مف المستجوبيف ال  %51.86مع المتعمميف أف نسبة 
لعبلمات التي يستحقونيا، وىو ما يحصموف عمى ا

إلخ، كما قد يكوف ... ولد لدييـ اإلحساس بالتمييز
تصريح المدرس بكرىو لوظيفة التعميـ سببا في كره 
التمميذ لممادة ولممدرس ولممدرسة عموما، فحسب 

فقط مف  %14.81االستطبلع نفسو فإف نسبة
المستجوبيف يرغبوف في االلتحاؽ بسمؾ التعميـ الذي 

قداستو واىتزاز مكانة المدرس الذي فقد الرغبة  فقد
 .(12) في ممارسة ىذه الوظيفة

والغياب عف المدرسة مشكمة عويصة تواجو 
المدرسة في الوقت الراىف، و ليا أثر خطير عمى 
التمميذ، ويمكف أف تكوف المشاكؿ التي تواجو التمميذ 
داخؿ الفصؿ سببا فييا، فالتمميذ الذي يتعرض 

وسواء  -السيما إف كاف متعسفا –ستمرلمعقاب الم
كاف مف المنطويف أو المتمرديف سيكره تدريجيا كؿ 
ما يتعمؽ بالمدرسة، و يعجز عف التوافؽ مع مدرسو 
وزمبلئو فيشعر بالضيؽ والضجر ويحس أنو دوف 
زمبلئو قيمة وغير مرغوب فيو، فيمجأ إما إلى 
حداث الفوضى، أو التفكير في طريقة  التشويش وا 
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و مف ىذا الجو الذي صار سجنا لو، فيمجأ إلى تريح
 .االنقطاع الجزئي بكثرة التغيب

حيف  غنيم خالد إسماعيلولقد صور ذلؾ 
وصؼ ذعر التمميذ مف المدرس القاسي ومحاولة 

عندما : " اليروب مف عصاه مف خبلؿ التغيب فقاؿ
يبلقي التمميذ معمما بجسـ ضخـ يقؼ أمامو صارخا 

بيده عصا طوليا متر، يخاؼ  أحيانا متبرما ساخطا
الطفؿ ويخشى المجابية و يفكر في التغيب عف 

(13)"...المدرسة وربما ترؾ المدرسة
 

إذا األسموب القاسي يجعؿ التمميذ يتغيب ألف 
" ثورنديك"المدرس ال يفقو قوانيف التعميـ، فقد نادى 

بضرورة تطبيؽ أشير قوانيف التعميـ في أوائؿ ىذا 
، "االنشراح"أو قانوف "التشويق قانون" القرف، وىو

وفحواه أف الفرد إذا ما اقترف عممو بما يشرح صدره 
كالثواب تمكف ىذا العمؿ في نفسو ورسخ في ذىنو، 
أما إذا اقترف بما ينقبض لو كالعقاب فإف ىذا العمؿ 
ال يتمكف في نفسو و ال يرسخ في ذىنو، وذلؾ عمى 

، وىذا تماما اعتبار أف الفرد يميؿ دائما إلى ما يثيره
ما ينطبؽ عمى التمميذ الذي تحوؿ الجو الدراسي 
لديو إلى جو مكيرب ومنغص لتعرضو لمعقاب 
فيفضؿ االنسحاب منو بالتغيب أو االنقطاع 

 .  (14)الكمي

ولقد تطور ىذا القانوف في السنوات األخيرة 
واقتصر العمماء فيما يتعمؽ باالنشراح والثواب، حتى 

أقمع عف الشؽ الثاني المتعمؽ أف ثورنديؾ نفسو 
باالنقباض والعقاب، بعد أف تحقؽ بالتجارب أف 
العقاب ال يحمؿ المعاقب عمى تجنب العمؿ الذي 

 .يعاقب مف أجمو

عف ظاىرة  أبو العباس وديبوفي دراسة لػ     
الغياب عف المدارس المتوسطة بالكويت وجد أف 

 :يىناؾ عوامؿ عديدة تؤثر في غياب التبلميذ  و ى

المعاممة القاسية لبعض المعمميف والتمييز في * 

المعاممة، و ىي جميعيا آليات مف العقوبة التي قد 
يعتمدىا المدرس وفؽ درجة الفعؿ الخاطئ الذي 
يرتكبو التمميذ، وأيضا حسب الحالة النفسية 

 . (15)إلخ ...لممدرس

محمبل  أحمد عبد المجيد الصماديوقد أضاؼ 
: تبلميذ تحميبل نفسيا فقاؿلسموؾ التغيب عند ال

سموؾ التغيب واليروب مف الجو المدرسي ىو "
السموؾ المضبوط لتجنب وتحاشي األلـ، ىذا اليرب 
يكوف ىروبا نفسيا يتمثؿ في عدـ االنتماء والشرود 
الذىني داخؿ غرفة الصؼ، وقد يتعدى ذلؾ إلى 
اليروب الجسدي الذي يتمثؿ في الغياب عف 

 .( 16)" بكرا إلى عالـ العمؿالمدرسة أو الخروج م

في دراسة لو و بالضبط عف سؤالو " والن"كما بيف
لمجموعة مف األطفاؿ العامميف بالشوارع الذيف تتراوح 

سنة عف أسباب تركيـ  15-12أعمارىـ ما بيف 
منيـ أف المدرسيف كانوا  %64لممدرسة فأجاب 

السبب الرئيسي في ذلؾ، وذلؾ مف خبلؿ ما كاف 
ف نعوت سيئة وأوصاؼ ميينة ناىيؾ يصدر منيـ م

 . (17)عف القسوة و الشدة في التعامؿ

وما يشجع غياب التبلميذ إضافة إلى كره الجو 
المدرسي عموما ىو عدـ تعاوف األولياء مع  

أكد المتعمموف في استطبلع لجريدة  المدرسيف، حيث
الخبر ذلؾ، إذ بمغت نسبة استجابة األولياء 

وىي   %37.67اب لبلستدعاء الخاص بالغي
 .(18)استدعاءات تفرض الحضور 

إذا فالعقاب السمبي يجعؿ التمميذ ينبذ المدرسة 
فيفكر في الغياب، كما أنو قد يوصؿ التمميذ إلى 
عقوبات قد تصؿ إلى الفصؿ النيائي مف المدرسة، 

عالـ الفساد واالنحراؼ إف لـ يجد مف وسيصطدـ ب
البدني وجنوح يوجيو، فالعبلقة قوية بيف العقاب 

 .األحداث
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 :توليد السموك العدواني -4 

ذكرت سامية كفيري أف اإلفراط في استخداـ 
العقاب البدني عمى وجو الخصوص يؤدي إلى 
اضطرابات ومشكبلت سموكية عديدة لدى األطفاؿ 
بشكؿ عاـ والتبلميذ بشكؿ خاص، فيخمؽ شخصيات 
عدوانية مضادة لممجتمع ولكؿ مصادر السمطة 

ه العالـ الخارجي كمو، فيسمؾ التمميذ سموكا واتجا
النفاؽ والعنؼ، ويحاوؿ إزعاج المدرس : سيئا مثؿ

، فضبل عف أنو يقتؿ كؿ (19) المتسمط ويخالفو
طاقات اإلبداع مف تمقائية ومبادرة واستقبللية، نظرا 
النخفاض درجة تقدير الذات لدييـ عمى حد تعبير 

ة في الخروج ، فتكوف ليـ الرغبعبد الرزاق السيد
عف القواعد العامة، و نوبات عنيفة لمغضب، 
والرغبة في أخذ ممتمكات الغير فيحسوف بالدونية 

 ( .22)ويقرروف االنسحاب 

وينتج عف أسموب القسوة الذي يتبعو المدرس 
، ففي العدواني أو االنطوائي: المستبد أحد السموكيف

حالة اصطداـ أسموب القسوة مع شخصية قوية 
ى قيـ الحرية والتعبير فغالبا ما يخمؼ ذلؾ نشأت عم

عنادا ناتجا عف انفعاؿ شديد، وفي حالة العكس أي 
بشخصية ضعيفة ( األسموب القاسي)اصطدامو 

انيزامية متعودة عمى الصمت واإلنصات ينتج عف 
ذلؾ حالة خضوع واستسبلـ شديديف، وكما ىو 

( العدائي)مبلحظ فكبل ردي الفعؿ األوؿ
ىي انفعاالت غير سوية تحوؿ ( وائياالنط)والثاني

دوف السير الحسف لمعممية التعميمية و كذا التربوية، 
و إذا دققنا في األمر فإف االنفعاؿ العدائي ىو 
الغالب، ذلؾ أف الزمرة الثانية التي تتمظير 
بالخضوع يكوف ذلؾ سموكيا في حضرة القائد 
األوتوقراطي فقط، وفي حالة غيابو يمجأ األطفاؿ أو 
التبلميذ إلى التنفيس مف ضغط المدرس في شكؿ 
سموؾ تخريبي تدميري، مثؿ االعتداء عمى أثاث 

القسـ أو عمى الزمبلء، السيما الذيف يحضوف 
بمعاممة خاصة مف المدرس، وقد يتحوؿ األمر إلى 
كرىيـ أيضا، ويكوف ذلؾ محاولة إلثبات الذات 

 . (21)واالعتزاز بالنفس واالندفاع نحو االستقبلؿ 

كما أنو عمى إثر إيماف المدرس بأف التعمـ ال 
يكوف إال بالعنؼ والقير، وقيامو بمجموعة مف 
السموكات التي تثير حفيظة التمميذ، فقد يمجأ ىذا 

التسمط : األخير الرتكاب أعماؿ عدوانية، ومنيا
المفرط في المعاممة، التثبيط مف عزيمة التبلميذ 

ط مف قيمتيـ أماـ ألنيـ ال يفيموف إال بالعنؼ، الح
الزمبلء، و مثؿ ىذه التصرفات تنمي روح  الحقد 
واالنتقاـ في نفوس التبلميذ وتتجسد في شكؿ 
عدواني، مثؿ تكسير األثاث المدرسي أو الكتابة 
عمى الجدراف أو السرقة أو الشجار مع المدرس أو 

 .التبلميذ

حيف جابر عبد الحميد جابر : ويؤكد كؿ ذلؾ
ذي يقـو بو صاحب السمطة كثيرا ما العقاب ال: " قاؿ

(. 22" )يؤدي إلى مقدار أكبر مف السموؾ العدواني
أف الطفؿ المعاقب يستغؿ  رائدة سالموأضافت 

فرصة إلطبلؽ طاقاتو المكبوتة بالعدواف عمى 
المجتمع، وقد يؤدي بو ذلؾ إلى ارتكاب جريمة 
تضعو تحت طائمة العقوبات الخاصة 

 (. 23)باألحداث

البدني يكشؼ لمتمميذ عف أسموب والعقاب 
التعامؿ الذي ىو في طبيعتو عدواني، ومف ثـ يقؼ 

بأسموبيـ ذلؾ قدوة عدوانية يحاكييا  المدرسوف
تبلميذىـ، و قد تكوف حجة المدرسيف في توقيع 
العقاب البحث عف مصمحة التمميذ، لكف في الواقع 
العقاب الذي يعود سمبا عمى نفسية التمميذ أو جسمو 

إديل "كوف في صالحو مطمقا، و ذلؾ ما أكدتو ال ي
حيف تتحدث عف تجربتيا في الفصؿ الدراسي،  "فابر

والتي يرددىا " إننا نقـو بذلؾ لمصمحتكـ" فحوؿ عبارة
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ال زلت أتذكر ما كنت أشعر " مدرسوىا، كتبت تقوؿ
بو و أنا صغيرة عندما أستمع إلى تمؾ الكممات، 

درس نتيجة أستطيع أف أؤكد أني لـ أتعمـ أي 
العقاب، ولـ يجعمني العقاب أفكر مرة في أف يتحسف 
أدائي في المستقبؿ، أتذكر فقط أني كنت أشعر 
بالغضب وأتخيؿ أني أنتقـ منيـ، سوؼ أنتقـ منيـ 
حتى يتوقفوا عف إيذائي، وسأفعؿ ما نيوني عنو مرة 
أخرى، ولكنيـ في المرة القادمة لف يتمكنوا مف 

 ( .24" )اإليقاع بي

ا القوؿ يبيف أف العقاب يولد الشعور بالعداء ىذ
والرغبة في االنتقاـ لدى التبلميذ، بؿ و يعمميـ 
أساليب المراوغة والخداع ليتمكنوا مف اإلفبلت مف 

 .العقاب

وبالتالي فإف العقاب البدني بشكؿ خاص قد 
يرىب التمميذ لوقت محدد، لكنو في الوقت نفسو 

كارل سميث ه يكوف لو سموؾ عنيؼ، ولذلؾ اعتبر 
سبلحا ذو حديف، فكمما تكرر السموؾ العنيؼ ( 25)

مف قبؿ المدرس كمما ظير سموؾ مماثؿ لدى 
التمميذ، فمقد أكدت الدراسػػػات  أف السمػػوؾ العنيؼ 

 (.     26)يزداد تدريجيػػا في سمسمػػػة المواقؼ 

لكف نجد في المقابؿ أف أسموب التسامح المفرط 
موما بالخوؼ مف العقاب، يقمؿ مف شعور الطفؿ ع

كما يقمؿ مف شعوره بالذنب، و بالتالي يقؿ امتناعو 
عف مواصمة سموكو العنيؼ، و يعتبر الطفؿ بذلؾ  
اتجاه التسامح والقبوؿ مف الكبار كضماف لئلذف 
بإظيار السموؾ العنيؼ، وذلؾ ما أكدتو الدراسة 

 .نفسيا

 :قتل االستعدادات و المواىب و تبديد الطاقات -5

عف خطر الضرب  يوسف ميخائيل أسعديقوؿ 
إف ألد أعداء " : عمى قدرات وطاقات الطفؿ

االستعدادات والقدرات والمواىب ما يشيع في القمب 
مف خوؼ، وذلؾ نتيجة استخداـ الضرب في التربية 

والتعميـ والتدريب، مف ىنا فإف الجريمة الشنعاء التي 
استخداـ  يمكف أف يقترفيا الوالداف أو المدرسوف ىي

الضرب في عبلقاتيـ بالناشئة، فيـ يعمموف بيذا 
عمى حرماف الفرد والمجتمع مف الكنوز النفيسة 
المخبوءة في شخصيات مف يستخدموف معيـ 
الضرب، مما يحممو في إطاره مف إرىاب 

 (.27)"وتخويؼ

كما أف الطاقة الذىنية لمطفؿ التي كاف بإمكانو 
فيو، تستيمؾ في استثمارىا في التعويض عما قصر 

البكاء أو المعاناة مف األلـ أو في التعبير عف 
مشاعر الكراىية واألحاسيس االنتقامية والبحث عف 
 .الوسػػػائؿ التػػػػي تمػػػكنو مػػػف تجػػػنب الضػػرب مستقبػػبل

 :اإلصابة باألمراض النفسية -6

يصاب التبلميذ الذيف يتعرضوف لمعقوبة البدنية 
 (:28)منيابأمراض نفسية 

وىي حالة عدـ ارتياح نفسي و جسمي : القمق* 
يتميز بخوؼ مستمر و شعور بعدـ االطمئناف، ولقد 

أف الطفؿ الذي يشعر بالعدواف  كارين ىورنيرأت 
أو القسوة أو التوتر أو مشاعر الكراىية يفقد قدرتو 

 .عمى التوجو لآلخريف، ألنو يخاؼ فقداف الحب

يصيب التبلميذ الذيف وىو مرض نفسي : االكتئاب* 
يتعرضوف لعقاب بدني أو نفسي شديديف، فيفقد الثقة 
 .بنفسػػػو واآلخريف، ويفقػػػػػػد اإلحػػػساس بالمتعة والمرح 

إف العناد سبلح  يستخدمو التمميذ دفاعا  العناد* 
عف نفسو ضد مف يقـو بعقابو، فحينما يرى المدرس 

بيـ، ال حريصا عمى إحضار التبلميذ ألدواتيـ و كت
يبالي وال ييتـ فبل يحضرىا، وبالتالي فاألمر الذي 
يطمبو المدرس يخالفو التمميذ  المعاند ليغيض 
مدرسو، وقد يتعرض التمميذ مرة أخرى لمضرب لكنو 
ال يبالي، فالميـ أف يغيض المدرس ويخالؼ أوامره، 
و يتميؼ لرؤيتو في قمة ثورتو، و ىذا السموؾ وليد 

ضرب في وجداف التمميذ، وقد عقد نفسية كونيا ال
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 .تكوف ال شعورية

 -السيما بدنيا –يشعر التمميذ المعاقب : الكبت*
بالتردد أحيانا والخوؼ والجبف، فالتمميذ الذي يتعرض 
لمعقاب يبدو ذليبل منطويا، فإذا أحس بأي حركة مف 
المدرس قريبة منو ينكمش و يضع يديو عمى وجيو 

( الخوؼ)اخمي منو أو رقبتو ألف ذلؾ يتـ بإحساس د
حيث يتوقع الصفع أو الضرب، وقد يفعمو دوف وعي 

 .منو

 :ضعف التحصيل الدراسي -7

إف ما يتعرض لو التمميذ مف آثار سمبية لمعقوبة 
تجعمو ال يتوافؽ مع الجو المدرسي، ومف ثـ يكره 
المدرس و المادة والمدرسة، و ما يساعد ذلؾ بما 

و يبددىا  يظير مف أمراض نفسية، يقمؿ طاقتو
ويقتؿ روح االبتكار والمناقشة والمشاركة، و كؿ ذلؾ 
يعود سمبا عمى النتائج التي يتحصؿ عمييا، حيث 

عف المعدالت  1991سنة " كارويل"بينت دراسة 
المئوية الستخداـ العقاب بيف مجموعات طبلبية 
محددة تبيف أف الستخداـ العقاب  مردود سمبي عمى 

ذ، و تتبعت النتائج مف التحصيؿ الدراسي لمتبلمي
خبلؿ الدرجات التي تحصؿ عمييا التبلميذ خبلؿ 
العاـ الدراسي، فاتضح أف التبلميذ الذيف يتعرضوف 
لمعقاب تنخفض درجاتيـ في المواد الدراسية التي 
تمقوا عقابا مف قبؿ مدرسييا، و مف ثـ فإنو يوجد 
ارتباط بيف تقبؿ التبلميذ لممادة الدراسية و المدرس 

ي يقـو بتدريسيا، وبيف المستوى التحصيمي الذ
 (.  29)ليـ

ذا ما أردنا الوقوؼ عمى آثار أكثر العقوبات  وا 
تداوال بيف المدرسيف، فيمكف حصر آثار كؿ مف 
الشتـ، السخرية، التيديدات، تحميؿ التمميذ ما ال 
يطيؽ مف أعماؿ و أوامر، التأنيب و المـو  كعقوبات 

 (:32)نية في ما يمي نفسية، ثـ الضرب كعقوبة بد
إف الشتـ كمظير نفسي لمعقوبة لو آثار : الشتم -أ

سمبية واضحة عمى التمميذ، ويتضمف ذلؾ عادة تمفظ 
المدرس بكممات وأوصاؼ سمبية تجرح معنويات 
التمميذ، وقد يقتنع ىذا األخير بتمؾ النعوت 
واألوصاؼ فتنعكس في سموكو، إضافة إلى أف الشتـ 

اءة و سوء الخمؽ، ويجعمو ضحية يعمـ التمميذ البذ
 .آلفات المساف

إف السخرية كسموؾ عقابي تعود : السخرية -ب
بآثار سمبية عمى التمميذ وحالتو النفسية واالنفعالية، 
فيي بما تتضمنو مف ضحؾ واستيزاء تفقد التمميذ 
ثقتو بنفسو، كما تقنعو بعدـ قدرتو عمى التخمي عف 

تحطـ معنوياتو إضافة إلى أنيا ...سموكو المزعج
وتضعؼ كيانو، وقد تجعمو منطويا عمى ذاتو بعيدا 
عف التفاعؿ مع محيطو بشكؿ إيجابي مستقؿ، وقد 

 .تجعمو غير متحكـ في أفعالو ثائرا منتقما

المباشرة )إف التيديدات بكؿ أنواعيا : التيديدات -جـ
ال تساىـ في حؿ ( وغير المباشرة، المطيفة والعنيفة

ف المشكبلت أو إبعا د الطفؿ عف السموؾ المزعج، وا 
بدا أنو يتركو فإف ذلؾ يكوف بشكؿ مؤقت، كما يكوف 
بدافع الخوؼ مف التيديد ال مف خبلؿ قناعات 

 .ومعتقدات ودوافع داخمية

إف المدرس قد يمجأ : التكميف بأعمال إضافية -د
إلى ىذه العقوبة غير المباشرة مف خبلؿ كثرة 

ا كانت دوف إقناع، األوامر والواجبات، السيما إذ
فيي سموؾ سمبي يحوؿ التمميذ إلى آلة لتنفيذ 
األوامر، كما تجعؿ منو شخصا انقياديا مستسمما ال 

 .كياف لو

إف كثرتيما توغر قمب التمميذ : التأنيب والموم -ىـ
وتفكؾ العبلقات والروابط بيف المدرس وتمميذه، وتبعد 

 .القموب وتقتؿ المشاعر اإليجابية مف الطرفيف

إف لمضرب مساوئ ال حصر ليا : الضرب  -و 
عمى الرغـ مما قد يعود بو مف إيجابيات فورية ما 

 :تمبث أف تزوؿ، نوجزىا في ما يمي
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إف استخداـ :  الضرب مناف لمحرية الفردية* 
الضرب كوسيمة مف وسائؿ العقاب مناؼ لمحرية 
الفردية، فسموؾ الفرد مبني في األساس عمى مبدأ 

لخطأ، فالطفؿ ال يستطيع تعمـ السموؾ المحاولة و ا
غير الصحيح إال إذا أخطأ، وىنا تنصب مسؤولية 
المدرسيف والوالديف عمى تقويـ السموؾ بالتوجيو 

 .الميف

الضرب يخفي السموؾ وال  :الضرب حل مؤقت* 
يزيمو، ذلؾ أنو ال يؤثر في العوامؿ التي تتسبب في 

يو، بؿ إحداث السموؾ الذي يريد المربي القضاء عم
يؤثر فقط في النتائج التي تؤدي إلييا تمؾ العوامؿ 
فيو يشبو المسكف الذي يخفؼ مف المرض لكنو ال 

 .يقضي عميو

:  الضرب يساعد عمى تنمية المراوغة و الكذب* 
الضرب يقضي عمى المظاىر السموكية الخارجية 
التي ال تعجب المربي، ولذلؾ يحاوؿ الطفؿ جاىدا 

و فيمجأ إلى الخداع و المراوغة إرضاء الذيف يضربون
بإخفاء السموؾ غير المرغوب فيو وما أف يختفي أو 
ينشغؿ يعود إليو، وىو بذلؾ يمعب أدوار الممثؿ وىذا 

 ( .31)السموؾ سمي باالزدواجية السموكية 

ال يشكؿ :" ىايم جي جينوتوفي ذلؾ يقوؿ 
العقاب رادعا عف السموؾ، إنو فقط يجعؿ الطفؿ 

وأكثر براعة  د ارتكابو جريمتو التاليةأكثر حذرا عن
في إخفاء آثارىا، وأكثر ميارة باإلفبلت بفعمتو، 
وعندما يعاقب فإنو يعـز أف يكوف أكثر حرصا في 
المرة القادمة، وليس أكثر استقامة أو تحمبل 

 .(32)" لممسؤولية

بالطبع ىذا الكبلـ يبقى نسبيا يصدؽ بدرجات   
خصية الطفؿ و كذا متفاوتة، ويتوقؼ عمى طبيعة ش

طبيعة العقوبة وكيفية تطبيقيا، إال أنو ال يمكف 
 .إنكاره

 

 تأثير الضرب يقتصر عمى المظاىر الحركية* 

 :فقط

إف استجابة الطفؿ لما يقع عميو مف ضرب ال 
يتعدى الجانب الحركي الخارجي، أما باقي مناحي 
السموؾ فبل تتأثر ومنيا الجانب العقبلني، الوجداني 
واإلرادي، و حتى إف تأثرت فسيكوف ذلؾ بشكؿ 
مؤقت، وبعد انتياء العقوبة فإف اآلثار التي نجمت 
عنيا سرعاف ما تتبلشى و يعود الحاؿ إلى ما كاف 
عميو، ذلؾ أف الطفؿ غير مقتنع بو، فالغالبية 
العظمى مف الذيف تعرضوا لمضرب مف معممييـ قد 

كرىوا المدارس  كرىوا العمـ و لـ يقتنعوا بأىميتو، كما
وبيئتيا ساءت العبلقة بينيـ و بيف مدرسييـ، ومف 
ثـ فقد أفضى بيـ الضرب إلى التوقؼ عف 

 .التحصيؿ العممي

وبالتالي يخفؽ الضرب كوسيمة دافعة، أي أنو يخفؽ 
في توجيو السموؾ ما لـ يصحبو التوجيو اإليجابي، 
كما أنو يعرقؿ تكويف عبلقة إيجابية بيف المعمـ 

مـ، وكؿ ىذا التعنيؼ يجعؿ العممية التعميمية والمتع
فاشمة حيث ال يستطع المعمـ إيصاؿ المعارؼ، كما 

 .ال يستطيع التمميذ كسبيا

إف الضرب : الضرب ال يفمح مع جميع األطفال* 
ال يفمح مع جميع األطفاؿ، فالشديد الحساسية منيـ 
ليس في حاجة إليقاع األلـ بجسده حتى يحس 

باإليحاء لو عف طريؽ تقطيب بالخطأ، ويكتفي 
 .الحاجبيف مثبل

:  الضرب قد يؤدي إلى الجرح أو تعطيل عضو* 
بالنسبة لؤلثر العضوي الجسدي لمضرب فقد يتراوح 
سالة الدـ، تكسير  بيف اإلصابة باإلغماء، الجرح وا 
عظـ، تعطيؿ وظيفة عضو، وقد تصؿ درجة ذلؾ 
إلى محاولة االنتحار، فمقد تعرضت تمميذة في 

لطور االبتدائي إلى الضرب عمى مستوى القفا مف ا
طرؼ مدرستيا جعميا ال تستطيع المشي مدى الحياة 
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(33.) 

واإلصابة بالعاىة ىي في حقيقة األمر قتؿ لجزء مف 
الجسـ كما أنيا قتؿ لشخصية المضروب أيضا، 

 :والكثير مف العاىات ال تظير ألف العاىات نوعاف

العيف أو قطع جزء  عاىات ظاىرة لمعياف منيا فؽء*
 .مف األذف، أو بتر ذراع

عاىات غير ظاىرة منيا إصابة األذف مف الداخؿ *
بسبب الضرب بالكؼ عمى الوجو فوؽ األذف، أو 

 (.34)إصابة المخ بتمؼ نتيجة الضرب عمى الرأس

وىذا النوع مف العقاب أدى إلى القتؿ النوعي و حتى 
 .القتؿ الحقيقي باسـ التربية

ر كؿ تمؾ اآلثار التي ال تمبث أف ويمكف اختصا
تؤثر سمبا بطريقة غير مباشرة عمى األداء التربوي 

 : لمطرفيف، عمى النحو التالي

يفشؿ العقاب كوسيمة دافعة لمتحصيؿ، أي أنو  -1
يخفؽ في توجيو سموؾ الفرد ما لـ يصحبو توجيو 

 .إيجابي

يعرقؿ العقاب الشديد التمميذ عف تكويف عبلقة  -2
ف المدرس والتمميذ، و يحوؿ دوف توحده مع موجبة بي
  .مدرسو

العقاب الشديد يجعؿ التمميذ يكؼ عف المحاولة   -3
والتجريب و يعيؽ عمميات المناقشة و التعبير، مما 
يجعؿ  التمميذ يمعب دور المستمع الخائؼ، و يشؿ 
حس المبادرة الفردية لديو و يكبت كؿ استعداد لمتعمـ 

و مف ثـ يتـ الحكـ الجائر عمى  واالستفياـ واإلبداع،
 .التمميذ غير المشارؾ بالضعؼ

يساىـ العقاب غير المدروس في اىتزاز المثؿ  -4
األعمى و يشوه الصفات المستحبة التي يجب أف 

 .تكوف مجسدة بتصرفات المدرس

العقاب غير الموضوعي يحبط التمميذ و يجعمو  -5
بيف  يعيش أجواء الرعب مما يربؾ دينامية االتصاؿ

المدرس وتبلميذه، و يظؿ ىذا الرعب يرافؽ األبناء 

حتى في المنزؿ طالما أف األىؿ مستعدوف لتيديد 
 .الطفؿ بالمدرسة 

قد ينفذ التبلميذ المعاقبوف سموكا غير مقبوال  -6
، أو (أحيانا تكوف ىستيرية)يكوف بمثابة ردود فعؿ 

القياـ بحركات كاريكاتيرية  تجعؿ المدرس فرجة 
 .ميذ، مما يؤدي إلى تراكـ األخطاء التربويةلمتبل

يؤدي توقيع العقاب المستمر إلى شحف الصؼ  -7
بأجواء التوتر واالنفعاؿ، مما يؤدي إلى اضطراب 

 .واختبلؿ في الوضعية التربوية

يجعؿ العقاب التمميذ ينفر مف المدرس ألنو  -8
مصدر خوؼ، و تفتر العبلقة بيف االثنيف، و يعقب 

لممادة بسبب عدـ فيـ ما يعطى فييا،  ذلؾ كراىية
والخوؼ مف االستفسار عف أمور غير مفيومة مما 
يوصمو إلى الفشؿ فييا، وبفعؿ الخوؼ والفشؿ 
المتراكميف يصبح اليروب مف المدرسة أو التسرب 

 .النيائي أمرا محتمبل جدا

العقاب يوسع اليوة بيف التمميذ وباقي زمبلئو،  -9
إلخ، فيتحفظ ..المجدي كونو وصؼ بالكسوؿ وغير

زمبلؤه في التعامؿ معو و قد يقاطعوه، أو يقاطعيـ 
التمميذ المعاقب ألنيـ محؿ إعجاب المدرس 

المدرس عمى  وأعانواواىتمامو، أو ألنيـ سخروا منو 
 .تحقيره

ممارسة العقاب القاسي يضغط عمى التبلميذ  -12
مما يولد الفوضى عند مدرس عمى حساب مدرس 

شكؿ لدى التبلميذ قاموس لغوي آخر، كما يت
 .مرفوض تربويا نتيجة أجواء الترىيب والتعنيؼ

النفسي أو )إف لجوء المدرس إلى العقاب -11
 في حد ذاتو إشارة إلى عدـ أىمية المدرس( البدني
شارة  .الناجحة التعامؿ ألساليب فقدانو إلى وا 

 ضعيفة صورة التمميذ إكساب في العقاب يساىـ -12
 إلى يدفعو مما الدونية و العجز الحقا دتول ذاتو عف
السيطرة  أسموب بممارسة قصوره عف يعوض أف
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والتسمط عمى مف ىـ أضعؼ منو، أو يجعمو فاقدا 
لثقتو بنفسو معزوال منطويا، في حيف أف نجاح 

 .العممية التربوية تتطمب تمميذا سوي الشخصية

اآلثار السمبية لمعقوبة البدنية  عمى العممية  -3
 (35) :ميميةالتع

إف ما يمحؽ بالمدرسيف مف إحباط وعدـ الحماس 
لمتدريس جراء تصرفات بعض التبلميذ التي تنـ عف 
كراىيتيـ لممدرسة وعدـ الرغبة في التعمـ، يجعميـ 
يميموف لمتخمص مف كؿ ذلؾ باستعماؿ أساليب 
التشدد والصرامة، وقد يتناسوف أف مثؿ ىذه 

ممية التعميمية، ذلؾ اإلجراءات المتعصبة قد تعيؽ الع
أف إتباع أسموب الشدة والعنؼ مع الطمبة لدفعيـ 
لمتعمـ يولد لدى ىؤالء رد فعؿ معاكس، خاصة إذا 
ما استخدـ العقاب البدني، وقد يروف في أسموب 
المدرس القاسي معيـ عائقا أماـ قياميـ بواجبيـ، 
فيمجأوف إلى السموؾ غير المقبوؿ كالغش في 

شاعة الفوضى داخؿ الصؼ، األمر  االمتحانات وا 
الذي يصرؼ جيود المدرس وطاقتو عف معالجة 
ذلؾ بدال مف استغبلليا وصرفيا عمى تعميـ التبلميذ، 

 .وفي ىذا تدمير لمعممية التعميمية

ذا ما استمر الوضع كذلؾ فإف األمر يتحوؿ بيف  وا 
التمميذ ومدرسو إلى صراع شخصي يتـ بطريؽ 

يحاوؿ كؿ طرؼ مباشر أو غير مباشر، بحيث 
الفوز عمى اآلخر، ويصبح األمر التربوي والتعميمي 
ىامشيا في نظر الطرفيف، وعندىا يتخذ الصراع 
شكؿ دائرة مغمقة، فالتمميذ يكثر تمرده وعصيانو 
نجازه الدراسي والمدرس تشتد غمظتو  ويقؿ تعممو وا 
وقسوتو، وبذلؾ يصبح التعمـ والتعميـ أمرا ثانويا إزاء 

ويساىـ كؿ ذلؾ في فتور العبلقة بيف  ىذا التحدي،
 .الطرفيف  

اآلثار السمبية لمعقوبة البدنية عمى المحيط  -4
 :المدرسي

ال أحد ينكر أف لمعقاب آثار سمبية تمس ممارسيا 
ومتمقييا بالدرجة األولى، كما تؤثر في المحيط 

فمقد أصبح لمعقاب فمسفة ، المدرسي بشكؿ عاـ
جة تنامي ظاىرة العنؼ جديدة في مدارسنا اليـو نتي

المدرسي، والتي أصبحت متسعة النطاؽ، فالعنؼ 
الذي يمارسو المدرس يولد عنفا آخر لدى التمميذ 
وىذا األخير يحاكي سموؾ العنؼ مع زمبلئو 
والمساعديف التربوييف والمراقبيف والموظفيف وحتى 
مع الحارس، والذي يشجع عمى ذلؾ كمو ىو ابتعاد 

، التعميمية الحديثة عمى االعتداؿالمناىج واألساليب 
فمـ تعد آثار العقاب تقتصر عمى التمميذ فحسب، 

ف كاف ىو المتضرر المباشر، وأصبح المساعدوف  وا 
التربويوف والمراقبوف و حتى المدير، ضحايا ألشكاؿ 
العنؼ النابعة مف التبلميذ وأوليائيـ، و لقد أصبحت 

. تعميميىذه الظاىرة مبعث قمؽ عند عماؿ القطاع ال
ولقد نشرت جريدة الخبر مقاال عف ىذا الموضوع 

( 36)تبيف فيو تفاقـ ىذه الظاىرة بػ والية معسكر
وأرجعت السبب في ذلؾ إلى أف نسبة كبيرة مف 
األولياء ال يقتنعوف بما ينسب ألبنائيـ مف أخطاء 
وينكروف ما قاموا بو، ويصفوف المدرسيف بشكؿ 

، السيما إف كاف خاص والمدير والمراقبيف بالظمـ
العقاب الذي تمقاه التمميذ أكبر مف حجـ الخطأ في 
نظرىـ، أو كاف عقابا بدنيا  خطيرا ترؾ آثاره، فينا 
الكؿ سيتعرض لمعقوبة مف قبؿ التمميذ و أىمو، حيث 

إلخ إلى ...قد ينتقؿ العنؼ عمى المدرس أو الموظؼ
خارج المدرسة، فيتابعوف بالقذؼ بالحجارة أو 

التجريح وكتابة ذلؾ عمى الجدراف الضرب أو 
والمضايقات، أو تعريض الممتمكات كالسيارة إلى 

 .التخريب

وقد يتعرض ىؤالء لمعنؼ المفظي مف قبؿ التبلميذ، 
فحسب المصدر نفسو، أصبحت فئة معينة مف 
التبلميذ تمصؽ أسماء معينة بشريحة معينة 
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ألساتذتيـ، السيما المدرسيف الذيف يمجأوف لمعنؼ 
 .ظي حيث يقابموف برد فعؿ مف جنس أعماىـالمف

وىو  –وقد يمجأ أولياء التبلميذ إلى رفع شكاوى
الحؿ المناسب إذا كاف المدرس أو أحد العماؿ قد  
تعدى عمى التمميذ بشكؿ يوجب العقوبة مف مديرية 
التربية والتعميـ، لكف حالة الغضب التي تنتاب 

رسة حقيـ التمميذ و أىمو تجعميـ ال يفرقوف بيف مما
في رد االعتبار والخروج عف القوانيف بإحداث العنؼ 
والفوضى، فإف بعض األولياء غير المنصفيف 
يتحايموف لتبرير براءة أبنائيـ، حيث ذكرت الجريدة 
أف غالبية ضحايا العنؼ المفظي والتيديد ىـ مف 
الموظفيف اإلناث ألنيـ الطرؼ المباشر الذي يستقبؿ 

مبيـ المقاء بالمدير أو المدرس، ىؤالء التبلميذ قبؿ ط
أما ضحايا الجرح والضرب العمدي فيـ المساعدوف 

 .التربويوف

 –وتتمخص أسباب العنؼ الذي يمجأ إليو التبلميذ 
لشعورىـ  -خاصة في المرحمة المتوسطة والثانوية

بالبموغ ونزعة التمرد عمى المعمـ القاسي والذي 
إذا  –المدرسة أىانيـ بعقابو ليـ، وكذا االنتقاـ مف 

ابتداء بالمدير وانتياء -كانوا يروف أف موظفييا 
والعديد مف األسباب  -بالحارس قد ظمموىـ

 .االجتماعية والمادية األخرى

العنؼ  -حسب المصدر -وقد أرجع المختصوف
الممارس مف قبؿ التبلميذ وأوليائيـ إلى عوامؿ منيا 

 سوء معاممة المدرسيف لمتبلميذ خاصة األكبر سنا
 .والذيف غالبا ما يكونوف مف المعيديف

    

 خاتمة

يتضح  مف  كؿ  ما سبؽ  أف العقوبة البدنية ال  
تعد الوسيمة الناجعة في التأديب، بؿ إنيا مف 
الوسائؿ الرديئة  بجميع المقاييس، ولذلؾ فعمى 
التربية الحديثة أف تتأكد مف تحقيؽ االنضباط الذاتي 

النوع مف االنضباط بطرؽ لمتمميذ و يمكف تنمية ىذا 
مختمفة مف أىما الطريقة المعرفية العقبلنية التي 
توضح لمتمميذ أف سموكو ال يتفؽ مع قواعد النظاـ 
في الفصؿ، ويكوف ذلؾ بعيدا عف الصراخ والتوبيخ 
والنعت باألوصاؼ السيئة حتى ال يخرج ىذا 
األسموب عف نطاؽ التربية، وفي الوقت نفسو عمى 

يكثر مف العفو عف التمميذ و البد مف  المدرس أف ال
تقويمو بالميف بعيدا عف القسوة والقير المذاف يضيقاف 

 .عمى نفس التمميذ ويفقدانو نشاطو

ولذلؾ وجب عمى المدرسيف أف يبحثوا عف 
الوسائؿ الناجعة التي ال تترؾ نتائج نفسية سيئة وأف 
يتحموا بالصبر ويعالجوا األمور بروح ودية تبعث 

مف ال الخوؼ، وبذلؾ يساىموف في تطوير عمى األ
المناىج واالىتماـ باألنشطة المدرسية وتطوير األبنية 

 .التعميمية
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  المدرسة الفرنسية  يف   ير التقرير الصحفيالتقنيات الجديدة لتحر 
 (2011-2002) الفرنسية" لوموند"يوميةدراسة حالة  

 فاطمة الزهراء مشتة
 3جامعة الجزائر -قسم عموم اإلعالم واالتصال 

 
 ممخص
 فتحراول  ، اليرنسرية" لومونرد" جريردة خرلل مرن الصرحيي التقريرر تحريرر فنيات عمى طرأ الذي الجديد في الدراسة ىذه تبحث
 اخرتل  مرن انطمقرت التري الدراسرة وىري.  اإلخباريرة اليوميرات فري اسرتخداما األكثرر الصرحيي النروع ىرذا تحرير كييية معرفة
 لوسررائل الحديثررة التكنولوجيرات تركررت.  التقريرر تحريررر خصرائص مررن عميرو متعررار  ىرو مررا مر   اليوميررة الجرائرد فرري توظييرو
 عمررى األخيرررة ىررذه ترريثير فرري الدراسررة تبحررث ومنررو والمكتوبررة، والمرئيررة المسررموعة الصررحافة عمررى بصررمتيا واالتصررال اإلعررلم

 عمرى الجريردة تحرافظ بيضرميا التري الجديردة الخصرائص اسرتخراج خرلل مرن ،(واإلخبرار كاآلنيرة) الصحيي التقرير خصائص
 . الوسائل ىذه سرعة أمام استمرارىا

 

 .الفرنسية، التحرير الصحفي" لوموند" Le Monde التقرير الصحفي، جريدة: اتيحالكممات المف

 
 

Les nouvelles techniques de rédactions du compte rendu dans l’école française 

Etude de cas du journal "Le Monde " (2008-2011) 

Résumé 
Cette étude cherche à déceler les nouveautés qu’ont subies les techniques de rédaction du 

compte rendu dans le journal français  « Le Monde » à travers l’analyse d’un échantillon 

publié durant la période 2008-2011. L’impact des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication sur la presse audio-visuelle et écrite nous a incités à déterminer son 

mode d’influence sur les caractéristiques du compte rendu.  
 

Mots clés : Techniques de rédaction journalistique,  compte rendu, Le Monde. 

 
 

New Writing Techniques of journalistic Reports in French School: 
Study case of the French Newspaper Le Monde (2008-2011) 

Abstract  

This study aims to detect the changes that have affected the different modes of writing, modes 

that the Arab press is still lagging behind through the use of obsolete writing arts that are 

outdated. New information and communication technologies have enforced their rules on all 

old and slow technologies. This article aims to study the impact of these technologies on 

writing modes in the French newspaper "Le Monde" through the analysis of some review 

samples published between 2008 and 2011.      

  

Keywords: Journalistic writing, French newspaper Le Monde, Reports. 
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 مقـــدمـــة
يرى الدارسون لينيات التحرير الصحيي أن 

التيكير العممي األنواع الصحيية أبعدت من ساحة 
وىو ما ترتب عنو وىن  ،والميني في اليضاء العربي

الكتابة الصحيية وضعييا واختلط المياىيم 
وتداخميا وتباينيا بين الممارسة  ،والتعرييات
أدى إلى النقص الواضح  إن ىذا األمر والنظريات،
وان وجدت فيي قديمو أو في طبعات  .في المراج 

 .منقحة ال تحمل الجديد
في المجال بين ىناك عدة أسباب  ى الباحثونير 

وراء تغيب التيكير في أشكال الكتابة الصحيية 
ومن بين العوامل أن المينيين في القرن  ،وأىميتيا

كافي لمتيكير قبل كتابة الماضي كان لدييم الوقت ال
عكس ما يحدث اليوم في عصر  ،(1)ما سينشر

تسارع  بسب وذلك ،وسائط االتصالتعددت فيو 
األحداث وقوة وسائل اإلعلم التي أصبحت تطيح 

وتدخل السرعة . برمتيا في ساعات قميمة بينظمة
كعامل أساسي في جعل الصحيي ال ييكر كثيرا فيما 

وقد ييمت منو الشكل الخارجي والييكمة  ،يكتب
 .لضوعو أمام السيل الغزير لمتياصيو النظرية لم

أشكال يرج  السبب الجوىري لغياب التيكير في 
ما يكتب في الصحافة العربية اليوم إلى النظرة 

يمكن تعميل و  ،التبسيطية لوسائل اإلعلم ونشاطيا
عدم التيكير في أشكال الكتابة وعدم االكتراث لمنوع 

ما يحدث في قاعات ، بالصحيي وتيثيره في القارئ
التحرير التي ال تناقش في ندواتيا اإلخبارية النوع 

أن تعالج بو ىذا الموضوع أو الصحيي الذي ينبغي 
وخاصة في الصح  اليومية التي تتعامل م   ،ذلك

الخبر والتقرير كنوعين وحيدين في معالجة 
ما و ما يقره العديد من الممارسين و وى األحداث،

يمكن أن نؤكده من خلل ممارستنا اإلعلمية في 
 . الجرائد اليومية واإلذاعة

ج  الذي ما زال رتاو يمكن التدليل عمى ذلك بالروب
ح لا غير صانوعد اآلن في الصحافة العربية لح

إنو ذلك  .ةواإلعلمي ةالسياسي األحداث لتغطية
الجنس الصحيي الذي يولد بعد وفاة الخبر والتقرير 

وال يمكن أن يكون نوعا صحييا آنيا  ،(2)والتعميق
بل ىو مرتبط بوقائ    ،يصمح لتغطية وقائ  حالية

 .التسمية واالكتشا بسطة تميل إلى م
إن إىمال الظرو  السياسية والتاريخية التي 

والدور التجنيدي  ،تشكمت فييا الصحافة العربية
لوسائل اإلعلم التي أصبحت تمعبو بعدما بسطت 

عامل غيب في دراسة مدى  ،الدولة سيطرتيا عمييا
تيثير ىذه الحقيقة عمى أشكال التعبير في مختم  

اإلىمال الكبير الستخدام  ولعل البحوث العممية،
بعض األنواع الصحيية في الصحافة العربية ىو 
االعتقاد السائد بينيا أشكال ضعيية العوائد السياسية 

وىو ما يجعمنا نتساءل عن صحة ىذا  ،واأليديولوجية
وما إذا كان سوء فيم وتوظي  واستخدام  ،االعتقاد

ة ألن البحوث الحديث .ىذه األشكال ىو سبب إىماليا
في عمم المسانيات تبين تياوت ميعول األنواع 
الصحيية السردية وتمك القائمة عمى التعميق 
والتيويل، فاألنواع الصحيية اليكرية تحاول أن تيرض 

وتوجيو لييم  ،عمى القارئ أفكارا معينة مسبقا
كما أن ىذه األنواع . الموضوع عمى نحو معين

أثناء  تطرح لمقارئ نمطا في التحميل يجعمو حذرا
خلفا لألنواع التعبيرية والسردية التي ال   ،القراءة

ألن الرسالة ال  .يمكن لمقارئ أن يحس فييا بالتوجيو
بل تيتي في طي األحداث من خلل   ،تكون بغتة

السرد ليس محايدا وال بريئا ف .سرد الوقائ  كما وردت
 ،بل إن طريقة عرض األحداث في حد ذاتيا موجية

مى القارئ دون أن يشعر من خلل وتحدث تيثيرا ع
ية المعالجة التي يختارىا السرد والوص  وزاو 

 .الصحيي
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ما إذا كانت األنواع نبحث إن كل ىذا يجعمنا 
تمر من حيث طرق الصحيية في تطور وتغير مس

ومن حيث مدى توافق المون الصحيي م   ،الكتابة
 ،وأىدا  الرسالة وفق متطمبات العصر ،الموضوع
 إذا ما كما نبحث .اإلملءات التكنولوجيةوخاصة 
رفض كل علقة م  لنيسيا أنواعا ت الممارسة أسست

قوالب الينية المتعار  عمييا الك ما ىو نظري قديم،
قد يراىا البعض وخاصة والتي  الصحييفي التحرير 

 .بمثابة قيودالمبتدئون من الصحييين 
طرأ عمى الذي  في الجديد إن ىذه الدراسة تبحث

لبعض األنواع والخصائص الجديدة  ،رق الكتابةط
لكون ىذا  ،التقريركالسيما اإلخبارية منيا  ،الصحيية

استخداما في  النوع األكثر ىو الجنس الصحيي
التي تعتمد عمى وظيية  ،الصحافة المكتوبة اليومية
وىي الوظيية التي يحققيا  ،اإلخبار بالدرجة األولى
اآلنية  بيضل خاصيتيالتقرير الصحيي 

 .والموضوعية في سرد التياصيل
 :اإلشكالية والتساؤالت

 انطلقا من كل ما سبق ذكره تبحث ىذه الدراسة
 مميزاتما هي تقنيات تحرير و  :في اإلشكالية التالية

الحديثة  التكنولوجياتلتقرير الصحفي في عصر ا
 لوسائل اإلعالم واالتصال؟

التساؤالت انطلقا من ىذه اإلشكالية نطرح 
 :التالية

 ىي الموضوعات التي يغطييا التقرير الصحيي؟ ما
يزات الجديدة لمتقرير ما ىي الخصائص والمم

 ؟الصحيي
حيي؟ تحرير التقرير الصىي التقنيات الجديدة ل ام

 ؟إخراجودمة في وما ىي الطرق الحديثة المستخ
كنولوجيات الحديثة لوسائل اإلعلم تكي  أثرت ال

عمى التقرير الصحيي من حيث  واالتصال
 ؟واإلخراجصائص والتحرير لخا

من خلل نجيب عمى ىذه التساؤالت واإلشكالية 
 التي نشرت في يومية عدد من التقارير تحميل

 وذلك باختيار عينة عشوائية .اليرنسية" لوموند"
جوان  0من اليترة ما بين  تقرير 011مكونة من 

عر  فييا تي وىي المرحمة ال ،8112ديسمبر  10و
الحممة لم تنتو بعد، باإلضافة إلى  ماليةأزمة  العالم

التي تنافس  8112االنتخابية لمرئاسيات األمريكية 
 Barack)جون مكين و(Jean McCain)فييا 

Obama) وبالتالي ىي اليترة التي وبامااراك أب ،
كما ، ةتحوي الكثير من األحداث اآلنية والميم

العينة عينة عشوائية من اليترة التي  إلىأضينا 
والذي  (8100جانيي وفييري) تزامنت والربي  العربي

دور  واالتصال لإلعلمالحديثة ن فييا  لموسائل كا
وقد تم  ،بارز وميم في تغطية األحداث والتيثير فييا
 عناصر اختيار العينة بطريقة عشوائية نظرا لكون

 . ةمجتم  البحث متجانس
الصحيي يمكننا  التقرير تحريرتحميل طرق  نإ
يات جديدة ومعايير مستحدثة في استخراج تقن من

التعر  عمى كييية وكذا  ،ىذا الجنس الصحيي كتابة
معرفة الموضوعات إلى ، باإلضافة األحداثمعالجة 

وما ىي  ،التي تستخدم فييا التقرير دون نوع آخر
بما عمى أىميتو  صر التي أدخمت عميو ليحافظالعنا

التكنولوجيات الحديثة  عصر ملءاتيتماشى م  إ
 .لوسائل اإلعلم واالتصال

 :أهمية الدراسة
تنب  أصالة ىذا البحث من الجديد الذي ستضييو 

ولينيات  ،نتائجو لعموم اإلعلم واالتصال عموما
من خلل القوالب  ، وذلكالتحرير عمى وجو التحديد

والخصائص "الصحيي لتقريرا"لجديدة لتحريرالينية ا
الحديثة التي أدخمت عمى ىذا النوع خلفا لخاصيتي 

 .السرد والموضوعية
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نتائجيا يمكن أىمية الدراسة أيضا في أن  كمنت
في المكتبات العربية في  أن تكون بمثابة إضافة
فتمكن غير العارفين بالمغة  ،مجال الكتابة الصحيية
عمى فنيات التحرير في  اليرنسية من االطلع

 Leمن خلل صحيية  ،المدرسة اليرنسية

Monde"اليرنسية ذات الباع الطويل في عالم " لوموند
 0411الصحافة حيث صدر أول عدد ليا في عام 

دولة أجنبية  01وتصل مبيعاتيا إلى أزيد من 
باإلضافة إلى النسبة المرتيعة لمقروئيتيا عمى ’

لعديد الصح  اليرنسية  فخلفا ،الشبكة العنكبوتية
شى عمى نسختيا الورقية من الزوال؛ التي باتت تخ

ى شبكة االنترنيت في متكتمت في تحال  واحد عإذ 
االنضمام  "لوموند"رفضت جريدة ، 8100جانيي 

 .إلى ىذا التحال  بالنظر إلى إمكانياتيا الكبيرة
تكمن أىمية ىذه الدراسة في إزالة المبس والخمط 

. التصال والصحييين المبتدئينم واعللدى طمبة اإل
الممارسة اإلعلمية من خلل العمل في بتت إذ أث

اإلذاعة وتغطية أىم األحداث لنشراتيا واالحتكاك 
دريس مقياس فنيات باإلضافة إلى ت ،بالصحييين

 اإلعلم واالتصال بكمية عمومالتحرير في قسم عموم 

أن التيريق بين  ،1جامعة الجزائرواالتصال ب اإلعلم
وتوظيييا بمعايير وتقنيات  ،الصحيية األنواع

 .صحيحة شبو غائب
طرق  التعر  عمىتيد  ىذه الدراسة إلى 

وضوابطيا  خصائصيا،من خلل كش   الكتابة
 .الصحيي والطرق الجديدة في تحرير التقرير

" لوموند"سمات التقرير الصحفي في جريدة
 : الفرنسية

 :التقرير الصحفي موضوعات /1
تستخدم الجريدة التقرير الصحيي في تغطية 

وىي األحداث التي يشكل فييا  ،الحملت االنتخابية
وقد تابعت الجريدة  األولى، القيمةعنصر اآلنية 

عن  8112الحممة االنتخابية لمرئاسيات األمريكية 
كثب من خلل تقارير المراسمين في مختم  الواليات 

وم  كل االىتمام  .يئة مراسلتاألمريكية عمى ى
لم  الذي أولتو الجريدة لمحدث إال أن عنصر اآلنية

ن تقارير المراسميالجريدة تنشر  إذ ،االىتمام ذاتو يمق
عن مجريات التجم  أو المقاء الذي ينشطو المرشح  

ما قد يجعمنا نقول أن الجريدة محل ، بتواريخ متيخرة
د مغايرة تسقط الدراسة أسست  لمتقرير الصحيي قواع

عن التقرير ذلك التعري  القائل بينو السرد 
 .الموضوعي لحدث آني

 اعتمادا عمىالتقرير " لوموند"تحرر جريدة 
مضمون نتائج أنية لدراسات أو تقارير سنوية لييئات 
دولية تضطم  بإجراء دراسات وبحوث في 
موضوعات متنوعة كالموضوعات اإلنسانية 

 .واالقتصادية
 :خصائص التقرير الصحفي /2
 نيا وليس موضوعياالتقرير الصحفي ليس آ/أ

كثيرا ما يتخمى كاتب التقرير في الجريدة محل 
الدراسة عن موضوع الندوة أو المؤتمر أو المقاء 

بتصريحات أو  ويدعميا ،بذكر تياصيل قميمة
إال  ،تعميقات لشخصيات حاضرة في مكان الحدث

 أن تصريحاتيا وآرائيا كانت في مناسبات سابقة،
كما يمجي المحرر إلى تدعيم التقرير بآراء شخصيات 

شخاص أو ىيئات ذات صمة وتوظي  شيادات أل
غير أنيا غير حاضرة في موق  الحدث،  ،بالموضوع
يمجي إلى التذكير بموضوعات تم نشرىا من وأحيانا 

وارات أجرتيا أو ح ،قبل الجريدة في أعداد سابقة
والنوع الصحيي  ،الصحيية م  توضيح تاريخ العدد

 تسقط عن التقرير صيةوىي خاصية  ،أو الموضوع
 .اآلنية

يعيد المحرر بناء الموضوع أو الحدث انطلقا 
من األمور الميمة فييا، وذلك بشرحيا وتيسيرىا 
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باالعتماد عمى المختصين وفي حاالت أخرى يطمق 
و ما شخصية والتعميقات، وىاآلراء ال الصحيي بعض

 .ليس موضوعيايجعل التقرير الصحيي 
 الشرح والتحميل/ب

عن  الصحيي في التقرير الصحيي يبحث
دخل في ،تياصيل أكثر لمموضوع من خارج الحدث

التقرير عن  تجرد ىذه الخاصيةو  ،لتحميلامن  انوع
وتضيي  سرد ،الاالستغناء عن ب ميمتو اإلخبارية

وظيية التحميل والشرح من  وىيعميو خاصية جديدة 
 .خلل عرض الشواىد و األدلة

نما أعاد بناءه إن الصحيي لم يعايش الحدث و  ا 
ني باالستناد إلى وثائق ذات انطلقا من حدث آ

ا يمجي الصحيي إلى شرح مك. صمة بالموضوع
ت الميتمين الموضوع من خلل آراء وتحميل

 .من خارج مواق  األحداث تصينوالمخ
 حفي في التقرير ليس شاهد عيانصال/ ج

يا من خلل بعض الموضوعات التي تستخدم في
طر الصحيي إلى الجريدة التقرير الصحيي، ال يض

 لمكان الوقائ  ، خصوصا في تحرير نتائجالتنقل 
، بل يعتمد عمى الدراسات واستطلعات الرأي

اإلنترنيت في أخذ المعمومات، كما يرج  الصحيي 
ة لمختم  الييئات التي يكتب ترونيإلى المواق  االلك

والشخصيات الصانعة لألحداث ال سيما في عنيا، 
وىو ما يستشيد  .حاالت الحملت االنتخابية

  .في نص التقريرالصحيي بو 
إن التعرييات المختمية لمتقرير الصحيي تشترك 
في اعتبار تواجد الصحيي في مكان الحدث وكونو 

، (3)المون الصحييميزة وضرورة في ىذا  شاىد عيان
تحرر التقرير من " لوموند"Le Mondeولكن جريدة 

خلل موضوعات ال يكون الصحيي فييا طرفا في 
 .الحدث وال شاىدا عميو

 

 :تقنيات تحرير التقرير الصحفي
التقرير " لوموند"Le Monde تستخدم جريدة /1

الصحيي لتغطية االحتجاجات والمظاىرات التي 
العمالية والنقابات وغيرىا من تنظميا التنظيمات 

لكن الجديد في  ،المؤسسات التابعة لممجتم  المدني
طريقة التحرير ىو استغناء المحرر عن تحديد مكان 

وانصرافو إلى سرد  ،االحتجاج والمشاركين فيو
التياصيل التي تشرح أسباب اإلضراب أو االحتجاج 

قة وتقديم بعض األرقام ذات العل ،وتداعياتو مستقبل
إال أنيا أرقام لم يتحصل عمييا الصحيي  .بالحدث

ثم يييكل المحرر التقرير في شكل نص  .يوم الحدث
عر  بالموضوع ويعرض أسبابو ويشرح يفواحد 

م  استخدام ميردات  ،تداعياتو ويعرض مخمياتو
 .وتصريحات لشخصيات الحدث

يحرر التقرير في الجريدة من خلل استيللو  /2
 التقرير أو عرض نموذج ال موضوع بمثال عن

تياصيل عن المثال في الالمحرر  يسردثم  .حدث
ب فيص  ويقدم األرقام والنس ،سياق موضوع معين

وىذا النوع من  ،ويستشيد بكلم الشخصية النموذج
ألنو في  .التقارير يقارب إلى حد بعيد الروبرتاج

البداية يسمط الضوء عمى ظاىرة معينة من خلل 
ولكن الصحيي  ،المثال الذي يتطرق إليو في البداية

 ،يخرج بعد ذلك عن جو الوص  وأسموب الروبرتاج
 ،ويعرض إلى حيثياتيا ،ليسرد تياصيل قضية معينة

ويشرحيا باألرقام والنسب مستندا فييا إلى أقوال 
 .شخصيات الحدث

ن التقرير الصحيي يتناول نتائج دراسة إذا كا /3
ما، فإن الصحيي يبدأ تقريره بطرح السؤال أو 
اإلشكالية نيسيا التي انطمق منيا البحث أو الدراسة،  
دون أي مقدمة ويبدأ باإلجابة مباشرة انطلقا من 
لى  نتائج الدراسة، وباالستناد إلى ما جاء فييا، وا 

بالتركيز عمى  األرقام والمعمومات التي وردت فييا
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زاوية معالجة وحيدة، م  االستشياد بيقوال صاحب 
الدراسة أو الييئة الوصية ،أما خاتمة التقرير في ىذه 
الحالة فيي نيسيا النتيجة التي توصمت إلييا 

 .الدراسة
في اليوم الموالي،  ال ينشر التقرير الصحيي/4

المحرر ينطمق في تقريره من ف بل بعده بيومين،
الحدث والتذكير بو وبتاريخو، ومن ثمة يذىب إلى 
سرد تياصيل لم تحدث في يوم الحدث، ولكنيا ذات 

بمعنى ذكر بعض األحداث السابقة التي . علقة بو
تشرح الموضوع كين يقدم أرقاما أو تصريحات 

في حالة لمسؤولين أو لصاحب الخطاب في حد ذاتو 
ويكون ذلك . ل ندوة أو تجم داخ اتخطابال

باإلضافة إلى . التصريح قد تم في مناسبات سابقة
ولكن . االستعانة ببعض الوثائق وأرشي  الجرائد

سرعان ما يعود المحرر في تقريره إلى الحدث وسرد 
تياصيل متعمقة بو، واالستشياد بيقوال الشخصيات 
الصانعة لو، ووص  الجو العام، ثم العودة مرة 

ى االستشياد وتوضيح الموضوع، وذلك أخرى إل
كما يمكن أن  ،باستخدام تياصيل خارجة عن الحدث
ما يضيي نوعا  ؛يختم المحرر تقريره بحكم شخصي

 .من الذاتية في نياية التقرير
ومن  ،يمكن أن يكتب التقرير أكثر من محرر /5

أكثر من مكان حول حدث يشكل حديث الساعة أو 
حول واقعة لم تحدث بعد وذلك بيسموب موضوعي، 
من خلل تجمي  حقائق حول الحدث، والربط بينيا 

بل سردىا بطريقة تشكل وحدة . دون التعميق عمييا
غير أن التقرير في حد ذاتو ال يخض   ،موضوعية

يا عن ويمكن فصل فقراتو بعض. لموحدة العضوية
 ،بعض بيضل عدد الصحييين المشتركين في إعداده

فيو بمثابة تقرير مركب إذ يضا  إلى الحقائق 
االستدالل بشيادات أو آراء الخبراء، وىنا تم إشراك 
شخصيات غير صانعة لمحدث بل شخصيات 

وقد لجي إلييا . ساعدت عمى توضيح الحدث
. الصحيي ليقدم المزيد من التياصيل عن الموضوع

ي النياية يحرر تقريرا ميصل يحتوي عمى كم وف
ىائل من التياصيل ذات الترابط الوثيق، بزاوية 

 . معالجة واحدة

  :إخراج التقرير الصحفي تقنيات
 :التقرير الصحفي عناوين/1

عنوانا " لوموند" Le Mondeال نجد في جريدة 
وىو العنوان الذي يعرفو بعض  ،ثابتا لمتقرير

الدارسون بينو كممة تقرير يومي أو أسبوعي أو 
فالجريدة ال توضح النوع الصحيي إال في  (4)شيري

 .والبورتريالتحقيق والروبرتاج  
 ،تعنون الجريدة تقاريرىا بعنوان رئيسي واحد

عبر عن مضمون التقرير سواء يتضمن فكرة وحيدة ت
ييخذ في بعض الحاالت  أو فعمية كما اسميةبجمل 

 . من كلم أحد شخصيات الحدث

تكتب في التقارير التي يعدىا أكثر من صحيي،  
مقدمتو في الصيحة األولى من الجريدة م  اإلشارة 
 ،إلى أسماء الصحييين المعدين لمتقرير في نيايتيا

إال أن العنوان  .ورقم الصيحة التي يوجد فييا
مغايرا لمعنوان الصادر في الصيحة األولى يكون 

، الصادر في الصيحة التي نشر فييا التقرير الكامل
وييسر ىذا بين التقارير من ىذا النوع تحمل الكثير 
من األفكار، م  المحافظة عمى زاوية المعالجة 

 .الوحيدة، وىو ما يتطمب أكثر من عنوان
التقارير " لوموند"Le Mondeترفق جريدة ال 

حتى في  -األحوالفي كل  -بصور عن الحدث
قابل يحل األحداث ذات األىمية البالغة وفي الم

باإلضافة إلى الجداول  .الكاريكاتير محل الصورة
 .اإليضاحية والرسوم البيانية والخرائط والمخططات

" لوموند"  Le Mondeيرافق التقرير في جريدة
افتتاحية أو تعميقا عن موضوعو ويبين ذلك أسيل 
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حاالت التي ينشر فييا التقرير في ال ، وذلكالمقدمة
اقرأ البقية في ) في الصيحة األولى بكتابة 

وفي ...( واالفتتاحية في الصيحة.....الصيحة
يرفق التقرير بحديث صحيي م  أحد  ؛حاالت أخرى

 .الشخصيات التي صنعت حدث التقرير
 Leفي بعض الحاالت يرفق التقرير في جريدة

Monde   "عمى صمة بيخبار متيرقة " لوموند
ويشار إلى ذلك في الصيحة  ،بموضوع الحدث

األولى من الجريدة بعبارة اقرؤوا أخبارنا في 
فالجريدة تجعل األخبار المتيرقة التي ..... الصيحة

تتحدث عن الموضوع نيسو بمثابة تياصيل تدعم بيا 
 .التقرير وتكون كميا في صيحة واحدة

ة خالل ثور " لوموند"التقرير الصحفي في جريدة
 :2011تونس

كان من الضروري في ىذه الدراسة أن ال نيمل 
 الذي تزامن الربي  العربيوىي  ،فترة تاريخية ميمة

م  فترة البحث لنتعر  عمى كيييات كتابة التقرير 
خراجو في المدرسة  الصحيي وفنيات تحريره وا 

م التخمي عنو اليرنسية وما الذي وظيتو وما الذي ت
بعاده في الكتابة  .وا 

  أن التقرير ىو الجنس الصحيي المناسب يعر 
فارتيينا أن  .(5) لتغطية المظاىرات واالحتجاجات

نبحث في ىذه اليترة التي ميزتيا مظاىرات 
عمى مستوى  غييرات ىذه اليترة تحملإذ  .واحتجاجات

  Le Mondeجريدةف. الصحيية شكل ومضمونا

تمرار شكميا ومظيرىا ر وتجدد باستغي" لوموند"
 .اوطرق تمبيسي

لتقارير الصحيية في إن أىم خاصية ميزت ا
خلل ىذه اليترة من " لوموند" Le Mondeجريدة 

فبالرغم  .ىي زاوية المعالجة المحددة بدقة دراسة،ال
إال أن كل التقارير  ،من كثرة التياصيل عن الحدث
ذات وحدة موضوعية  ،كانت تحمل قصة متماسكة

ولكنيا  ،فييا الكثير من األحداث والحيثيات ،قوية
إذ كان محرر  غير مممة ومترابطة غير مشتتة،

التقرير الصحيي ال ينتقل من شيادة أحد صناع 
األحداث إلى آخر دون وجود رابطة بين االثنين 
ليكون التقرير الصحيي في شكل قصة ليا بداية 

ئل وبالرغم من تناول وسا أنو ، واألىم من ذلكونياية
اإلعلم المختمية واليضائيات عمى وجو التحديد 

إال أن تقارير الجريدة كانت  ،لألحداث لحظة بمحظة
تيتي بالجديد لمقارئ والذي لم تتناولو اليضائيات بل 

وذلك من خلل  ،ىو مادتيا في معرض الصح 
وىي السمة  ،تحديد زاوية معالجة دقيقة منذ البداية

ر الصحيي في المدرسة األساسية البارزة في التقري
  .اليرنسية

بالرغم من أن الجريدة كانت ترج  إلى األحداث 
إال أن  ،التي باتت معروفة لدى العام والخاص

بإدراج  وذلك ،المحررين يضيون عمييا الجديد
 .م  التذكير فقط بالميم والبارز .عنصر التحميل

ومثال ذلك عدم ذكر تياصيل ىروب الرئيس 
ي اليوم ين العابدين بن عمي فالتونسي المخموع ز 

نما التذكير في سياق النص أ الموالي، نو ذىب إلى وا 
بحيث يصبح الحدث  ،المممكة العربية السعودية

فالمحرر انصر   ،عنصرا توضيحيا في التقرير
نوشي بعدىا لتقديم معمومات مقتضبة عن محمد الغ

والسيناريوىات المتوقعة  الذي تولى السمطة ليوم واحد
 ،في ظل ىشاشة البدائل دون إغيال الوض  الميداني

وكانت ىذه ىي الزاوية التي اختارىا محرر التقرير 
زين العابدين بن "م لمعالجة حدث اإلطاحة بنظا

 .(6)في تونس" عمي
 اإلعالمتأثير التكنولوجيات الحديثة لوسائل 

 :واالتصال عمى التقرير الصحفي
بشكل رعة التي تميز ىذا العصر الستظير 
من خلل  ،"لوموند " Le Mondeجريدة واضح في
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ومن خلل مكان نشرىا االختصار وقصر الجمل، 
وأخذ ما  ،بطرق تسيل عمى القارئ عممية القراءة
، فقارئ ىذا يريد من معمومات في أقل وقت ممكن

يستغرق م  النسخة الورقية لمجريدة الكثير  ال العصر
لى وب الكتابة في ىذه الصحيية يشبو إأسمما جعل 

فقراءة التقرير  ،حد بعيد األسموب السمعي البصري
المكتوب قراءة إذاعية كان أمرا واردا في كثير من 

غمب التقارير التي تم تحميميا في وفي أ ،الحاالت
 .ىذه اليترة من الدراسة

 : كما تتجمى تيثير التكنولوجيا في اآلتي 
 :السهولة/1

المغة المستخدمة في نقل األحداث  تميزت
والوقائ  واألفكار بالقرب الشديد من الييم والتوجو 
المباشر إلى المقصود واالبتعاد عن التعقيد الذي ال 

وتحقق ذلك من  ،المعنى الذي يريده المحرر ؤديي
 :خلل

عدم استخدام األلياظ الصعبة والمجوء أكثر إلى -
 .العبارات الميلوفة إعلميا

ي  عبارات جذابة تجسد المعنى وتوضح توظ-
اليكرة ساعدت في كل مرة المحرر عمى نقل القارئ 

 .الميظيةإلى جو األحداث و االبتعاد عن المحسنات 
تطابق الوص  الذي كان يستخدم بشكل كبير -

وصحيح م  الموصو  وىو أجواء االحتجاجات 
 .وكل أحداث اليترة

اإلكثار من اإلحصائيات واألرقام التي تجعل  عدم-
من الجمل إحصائيات دون معنى وتوظيييا فقط عند 

 .الضرورة
 :التركيز/2

نقصد بو أن يؤدي الميظ المكتوب المعنى 
المقصود عمى قدر المضمون وأىميتو وقد تحقق ىذا 

من حيث " لوموند  Le Monde "في تقارير جريدة
 :اآلتي

 التعبير واالختصار في الجملاإليجاز في  -
 .واليقرات

 دقة العبارات وتماسكيا -
تجنب التكرار الميظي بإعطاء الكممة ومرادفيا في  -

 .واحد أو تيكيدىا ليظيا أو معنوياآن 
التوجو مباشرة بالقارئ إلى الموضوع دون إسياب  -

 .في سرد التياصيل أو اليوضى الميظية
اإلنشائية واألسموب األدبي  االبتعاد عن التعابير -

 .إال في حاالت الوص  المقتضب
 :الوضوح/3

أو الموضوع  ويقصد بو ىنا أسموب معالجة اليكرة
وىو ما سيمو األسموب وطريقة عرضو وتناولو، 

الجريدة والذي ال ييرض عمى القارئ المعتمد في 
ويترك لو كل الحرية في  ،قواعد لمعالجة موضوعو

وعمى ىذا األساس جاءت  (7) لجةاختيار زاوية المعا
 :تيكاآل(الوضوح)من حيث ىذا المعيار  التقارير

األفكار واضحة والتقارير مييومو وال تحتاج إلى  -
  .إعمال اليكر والجيد الكبير لييميا

وجود توازن بين الكممات الدالة عمى الحدث أو  -
المعنى المقصود والتعبيرات الدالة عمى وصيو 

 .وتصويره
االبتعاد عن الرمزية واإلشارات إال في حاالت  -

 .نادرة وضرورية من باب التجميل والتحسين
 :التنوع/4

المقصود بو اختل  وتنوع وتعدد مستويات 
وعدم رتابتو مما يؤدي إلى جاذبية الكتابة  ،األسموب
وذلك أن الموضوع أو  ،الجمودمن  وخموىاوسحرىا 

النص الذي يكتب بيسموب واحد من البداية إلى 
وتخض  فيو العبارات لنموذج لغوي واحد  ،النياية

يعد نصا رتيبا ممل سرعان ما يجعل القارئ يمقي 
ال سيما قراء اليوم  ،ن قراءتياعبالجريدة ويتخمى 

الذين يجدون عن النسخة الورقية آال  البدائل 
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ونية منيا وقد تحقق ىذا التنوع في السيما االلكتر 
 :من خلل" لوموند" Le Mondeجريدة 

االنتقال من طريقة إلى أخرى عند عرض  -
الجوانب المختمية لميكرة وما تعرضو من الموضوع 
الواحد وذلك حسب طبيعة اليكرة وما تيرضو من 

 .طرق معالجة
تغيير العناصر المغوية والكممات واأللياظ وعدم  -

في التقرير الواحد واالبتعاد عن الكممات  تكرارىا
رنانة دون كثرة استعراض األلياظ ال ،اليضياضة

يترك المحرر  كما المغرقة في اليوضى الميظية،
ما يجعل  ،دائما اليضاء ميتوحا في نياية اليقرة

ينيي ف ،القارئ ينتظر ما الذي يريد قولو الصحيي
أو يبدي  اليقرة بسؤال وىو األسموب األكثر استخداما

 .تعجبا أو يميد لشيادة شخصية معينة
 :التشويق/5

ة في التحرير الصحيي يىي سمة ميمة وأساس
وبدونيا تصبح الكتابة جافة رتيبة ومن غير روح وقد 

 Le Mondeتحققت ىذه األخيرة في تقارير جريدة

 :تيي اليترة محل الدراسة من خلل اآلف" لوموند"
المحافظة عمى تمقائية الكتابة وجعل الجمل  -

تنساب في سلسة ولط  دون تكم  أو إجياد 
اليكر في البحث عن األلياظ والكممات القوية أو 

 -ألن ىذا األمر يبعد القارئ وال يقربو-الغريبة 
بتوظي  الميظ الشائ  الميلو  واالبتعاد عن تكرار 
الكممات أو مرادفاتيا واالبتعاد عن الجمل 

 .االعتراضية م  الحياظ عمى أجزاء اليكرة الواحدة
الحياظ عمى ذروة التشويق داخل التقرير من  -

خلل المحافظة عمى ترابط الجزئيات المكونة لو 
والتي ييضي بعضيا إلى بعض بطريقة تمقائية 

 ".ثم ماذا؟"باالعتماد عمى السؤال 
 :المفظ المستحدث/6

نتيجة  ىي صية استحدثتيا الكتابة الصحيية
إلعلم األخرى اتصاليا المستمر بوسائل ا

وكثيرا ما يحدث أن تظير ألياظ والتكنولوجية منيا، 
معينة جديدة في الصحيية نتيجة ظرو  معينة أو 

يترة من مثل ما حدث في ىذه ال خاصةأحداث 
         ومصر الدراسة خلل ثورتي تونس 

 "لوموند"  Le Mondeوقد ظيرت في تقارير جريدة 
في ىذه اليترة عدة ألياظ جديدة تتناسب م  

كما وظيت الجريدة كممات من الميجة ، األحداث
التونسية العامية في كثير من المرات وأيضا 
استعممت بعض الميردات البذيئة أثناء الوص  

وأثناء وص  مضمون اللفتات التي  ،واالستشياد
وكانت تترجم ىذه األلياظ  ،كان يحمميا المتظاىرون

لى اليرنسية بعد ذكرىا كما جاءت في العامية إ
 .التونسية

من حيث " لوموند" وقد تميزت تقارير جريدة
التحرير بسمتين ميمتين نركز عمييما أكثر من أي 

 :سمات أخرى
 :سمة الدرامية/1

ىذه السمة في التقارير التي تمت دراستيا  تتجمى
في عرض حاالت اإلصابة و القتل واألضرار 

،  وذلك الناجمة عن إطلق النار عمى المتظاىرين
الذي يرتكز عمى القصة من خلل األسموب الدرامي 

 .الخبرية في سرد األحداث ببداية وذروة ونياية
توق  نجاح المحررين في الجريدة في استخدام 

األسموب عمى عامل أساس وىو الدخول إلى  ىذا
والتوغل فيو بشكل كبير ال يتوقعو  ،ميدان األحداث

والحرية الكبيرة التي يتمت  بيا الصحيي في  ،القارئ
ىذه الصحيية والتي ال تض  لو القيود في التعامل 

وىو ما يممس فعل من خلل قراءة  (8)م  الحدث
ن الصحيي غاص التقارير التي تعطي انطباعا قويا أ
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ولم يكن تجولو في  ،بشكل جيد وكبير في المدن
 .البحث عن المعمومات تجوال سطحيا 

 :سمة التحميل/2
ىي أىم سمة قمبت موازين التقرير الصحيي 

فيي وقت سابق كان إدخال ، وغيرت تقنيات تحريره
التحميل عمى التقرير يعد خروجا عما ىو متعار  

ألن التحميل يعتبر جانبا ذاتيا يتنافى م   .عميو
 .مميزات التقرير الذي يعد سردا موضوعيا لألحداث

فيما  ،كما أن ىذه الصية تتميز بيا أنواع الرأي
ينتمي التقرير حسب الدارسين لخانة األنواع 

ويقصد بالتحميل أن يحمل تقييما  الصحيية اإلخبارية،
الستشياد بآراء ثم ا معينا  بجم  الحقائق وتركيبيا 

الميتمين باألحداث والمحممين وليس بالضرورة بآراء 
صناع اإلحداث وىي من الميزات الجديدة في كتابة 

  " .لوموند"  Le Mondeالتقرير الصحيي في جريدة
إن إدخال التحميل عمى التقرير كان نتيجة تخمي 

، وىو األمر الذي فرضو ىذا األخير عن صية السرد
  لوسائل اإلعلم واالتصال الحديثة، االنتشار الواس

فيذه األخيرة أصبحت توفر لمقارئ تياصيل عن 
، بيضل مواق  التواصل وقوعيا لحظةاألحداث 

نا تخمى التقرير عن خاصية االجتماعي، ومن ى
 .وأصبح يقدم لمقارئ شرحا وتيسيرا لألحداثالسرد 

 

 الخالصة
 :تياآليمكن حصر نتائج ىذه الدراسة في 

التقرير الصحيي ذلك الجنس اإلخباري لم يعد 
الذي يقوم عمى الرواية الموضوعية لألحداث من 

ومن ثم  ،خلل تواجد الصحيي في عين المكان
إن التقرير الصحيي سرده لموقائ  وفق تسمسميا، 

وفقا لنتائج ىذا البحث تخمى كثيرا عن ميزتو 
اإلخبارية كميزة أساسية وجاء التحميل كعنصر بديل 

ل إعادة بناء األحداث ال سردىا ومن خلل من خل

إعادة تركيب الوقائ  وعرض آراء شخصيات ميتمة 
بالحدث ال صانعة لمحدث بعرض أقواليا أو 

 ،ق ليا علقة بالحدثئاالستدالل بيرشي  ووثا
راء الذين صنعوا باإلضافة إلى إمكانية عرض آ

األحداث ولكن بعرض آراء وأقوال ليم كانوا قد 
مناسبات سابقة وليس في يوم وقوع  ذكروىا في

 .الحدث
لعنصر الركيزة في التقرير م تصبح اآلنية ال

من خلل تغطية وقائ  آنية ونشرىا في  الصحيي
بل إن التقرير بمييومو الجديد حسب  ،اليوم الموالي

نتائج ىذه الدراسة ال ييتم بما حدث وال يسرد 
 بل يذكر بالحدث بعد يومين عمى أكثر ،التياصيل

 .تقدير
إلى إعادة بناءه وفق زاوية  التقرير ينصر 

معالجة محددة بدقة تحمل الجديد الذي لم يسم  عنو 
وىي الخاصية التي أممتيا  ،ولم يشاىده القارئ

وسائل اإلعلم عمى  التكنولوجيات الحديثة
إذ ال جدوى في الجريدة من إعادة سرد  ،واالتصال

 ،أحداث ووقائ  أصبح القارئ يعر  كل تياصيميا
بل إنو محتاج لمن يشرح لو ما حدث ويقدم لو نظرة 
الميتمين والعارفين إلى تطور الوقائ  في المستقبل 

 .وسيناريوىاتيا المحتممة
أصبحت الدرامية صية يمكن أن ننسبيا لمتقرير 

بعدما كانت  -ىذه الدراسة  حسب نتائج-الصحيي 
ذلك من و  ،صية خاصة ببعض األنواع التعبيرية

خلل أسموب القصة الذي يكتب بو والذي يقدم 
وتحمل عنصر  ،األحداث وفق قصة ليا بداية ونياية

التشويق دون إفراط في استخدام المغة األدبية بل 
 .بالحياظ عمى المغة اإلعلمية اإلخبارية

ي عدد من المحررين قد يكتب التقرير الصحي
م  إمكانية تواجدىم في مناطق  ،يتجاوز االثنين

فيزود كل محرر نص التقرير بمعمومات  ،مختمية
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وبالرغم من  ،عن الموضوع في المكان المتواجد فيو
ويتمت  بوحدة  ،ذلك فإن النص ككل يكون موحدا

 .عضوية متماسكة وأسموب واحد في التحرير
ا لممدرسة اليرنسية ال أصبح التقرير الصحيي وفق

 ،يض  في أولوياتو تواجد الصحيي في عين المكان
وأصبح الصحيي يحرر تقريره من مقر الجريدة أو 

وذلك بالنسبة لمموضوعات المتعمقة  ،مكان آخر
وىي الخاصية التي  ،بنتائج الدراسات واألبحاث

أتاحتيا التكنولوجيات الحديثة لوسائل اإلعلم 
كما من المعمومات التي تتجاوز  واالتصال التي توفر

لكنيا ، وتغرقو في سيل من األحداث، وقت الصحيي
قد تغنيو عن التنقل إلى عين المكان في مثل ىذه 

 .الحاالت
وفقا  من حيث الييكل يتكون التقرير الصحيي

لممدرسة اليرنسية من عنوان ومقدمة مستقمين عن 
وىذا في  .العنوان والجسم في الصيحة الداخمية

لحاالت التي يشار فييا إلى التقرير في الصيحة ا
إال أن ىذه االستقللية عضوية ال  ،األولي

فالموضوع يبقى ذاتو وزاوية المعالجة  ،موضوعية
لعنوان يتغير في الصيحة الداخمية، إال أن ا ،أيضا

أما في  وينطمق المحرر مباشرة في كتابة الجسم،
الصحيي في  الحاالت التي ال يشار فييا إلى التقرير

ن الصحيية تستغني عن المقدمة فإ الصيحة األولى
وتعنون التقرير في الكثير من الحاالت بعنوان رئيس 

باإلضافة إلى ذلك فإن بعض  بدل عنوانين، واحد
مقدمات التقرير في الكثير من األحيان تبدأ بسؤال 

 .عمى وجود التحميل يدل
بعض أصبح التقرير وفقا لممدرسة اليرنسية يشابو 

األنواع الصحيية كالعمود واالفتتاحية من حيث مكان 
في  مكان ظيور التقرير في الجريدةف ،الصدور

ثابت وىي خاصية جديدة لم يكن  المدرسة اليرنسية
كما لم يتم التنظير  ،يتميز بيا ىذا الجنس الصحيي

ليا من طر  الدارسين لينيات التحرير السيما في 
اسة وىي محل الدر وحتى الجريدة  ،فترات قديمة

لى غاية  اليرنسية،" لوموند" Le Monde جريدة وا 
 ،لم يكن فييا مكان صدور التقرير ثابتا 8112العام 

 .ما يعني أن التقنيات في تغير متواصل
تتخمى التقارير الصحيية عن الصورة المعبرة عن 

والتي قد يمتقطيا المصور بحكم تواجده في  الموضوع
وقد يعوضيا برسوم توضيحية أو رسم  ،عين المكان
وفي ىذه الحالة ىو يؤكد سقوط سمة  ،كاريكاتيري

أكثر سمة  الموضوعية عن التقرير الصحيي ويعزز
إذ كان في وقت  ،من سماتوالتي لم تكن   الذاتية

وذلك أن الرسم ، سابق الرواية الموضوعية لمحدث
زد عمى  الكاريكاتيري رؤية لمحدث من منظور ذاتي،

 قد عدم تمخيص الموضوع في صورة واحدةن ألك ذ
في  س  لمقارئ لقراءة الوقائ  وتحميمياييتح مجاال أو 

نو ال بد من األحيان التي ترى الجريدة فييا أ بعض
 .ذلك

 التوصيات
في ختام ىذه الدراسة يمكن التركيز عمى جممة 

صحييين المبتدئين من التوصيات التي قد تخدم ال
كما يمكنيا أن تخدم التحرير بالدرجة األولى، 

الصحيي  في الصحافة العربية الناطقة بالمغة 
استنادا إلى ما استحدثتو المدرسة اليرنسية  العربية

كسرت  ،من قواعد ومعايير في فن التحرير الصحيي
نوعا ما القواعد المتعار  عمييا وحينتيا وفقا 
لمتطمبات عصر التكنولوجيات الحديثة لوسائل 

وأدخمت تقنيات جديدة ال يمكن  ،االتصال اإلعلم و 
واإلصرار عمى  ،بيي حال من األحوال تجاىميا

ألن ىذا لن يكسب الجريدة  ،الكتابة بالطرق القديمة
يجعميا غائبة عما يحدث في سبقدر ما  شيء

 .الساحة اإلعلمية العالمية
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ضرورة إدراج ىذه التقنيات الجديدة في فنيات 
 ،راسية الخاصة بالصحافةالتحرير في المناىج الد

وعدم اإلصرار عمى التقيد بالتقنيات القديمة التي 
 -خاصة –والتي يرى فييا الطمبة  ،تجاوزىا الزمن

 .لقدرات الكتابة و التحرير الصحيي اتقييد
الدراسة التي قمنا بيا عمى فترات متباعدة أثبتت 

ير ير واألنواع الصحيية عموما في تغأن فنون التحر 
إال أن الدراسات المصاحبة ليذا  ،مستمروتطور 

عمى األقل في الجامعة -التغيير تكاد ال تعد 
 ،وىو ما يحتاج  إلى دراسة من نوع آخر، -الجزائرية

وىنا نوصي بتكثي  األبحاث في ىذا المجال نظرا 
لألىمية التي يكتسييا التنوع الصحيي في الجريدة 

 .وفي إيصال الرسالة اإلعلمية
ضرورة إجراء دراسات من ىذا النوع في المدرسة 

لمتمكن من استخراج تقنيات التحرير  ،األنجموسكونية
ثم  ،الموظية في جرائد ىذه الدول في مرحمة أولى

 المزاوجة بين جديد المدرسة اليرنسية والمدرسة
في مجال  -ةإن وجدت معايير جديد -االنجميزية

.وتوليد معايير ىجينة ،ير الصحييفنون التحر 
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 الجزائرية االلكترونية الصحف من لعينة تحميمية مسحية دراسة :صحافة االنترنت في التفاعمية تطبيقات
 (الخبر نموذجا-المجاهد-الوطن-لوسوار دالجيري-الشروق -النهار)

 سمية بورقعة
 جامعة باجي مختار عنابة  –واالجتماعية  اإلنسانيةكمية العموم 

 
  ممخص
 والمتمقي المصدر بين التفاعمية وبرزت التقميدية، االتصال نماذج في جذريا تغييرا أحدثت جديدة بيئة االنترنت شبكة وفرت
 بالعمل االلكترونية الصحف ومنيا المختمفة، اإلعالم وسائل شرعت التطور ىذا ضوء وفي .اإلطار ىذا في سمة كأبرز
  مسايرة الحالي مدى المقال ويناقش .المتنوعة التفاعمية االتصالية سماتيا من لالستفادة البيئة ىذه في ليا مكان إيجاد عمى

 .مضمونيا بتحميل منيا مواقع ستة دراسة عبر مواقعيا عمى التفاعمية التطبيقات توفر ومدى التطور ليذا الجزائرية الصحف
 

 .التفاعمية، الصحافة اإللكترونية :المفاتيحالكممات 
 

Les applications interactives dans la presse électronique 
Etude analytique  d’un échantillon de la presse électronique algérienne (Le Soir d’Algérie, 

El Moudjahid, El Nahar  , El Watan , El Chourouk , El Khabar) 
 Résumé 

Les modes traditionnels de communication ont connu d'importants changements depuis 

l'apparition de l'internet; l'interactivité née entre la source et le récepteur en a été la 

meilleure représentation. Différents médias et journaux ont tenté de se trouver une place dans 

cet environnement afin de bénéficier de ses divers aspects communicatifs et interactifs; le 

présent article a pour objectif de démontrer à quel point la presse algérienne suit ce 

développement et mets en œuvre les applications interactives sur leurs sites et ce à travers 

l'analyse de six sites.    
 

Mots clés : Presse électronique, interactivité. 
 

Interactive Applications in the E- press – 
Analytical study of some Electronic Algerian Newspapers ,(study case of samples taken 

from Le Soir d’Algérie, El Moudjahid , El Nahar, El Watan, El Chourouk, El Khabar) 
 

 Abstract 
Since the advent of the internet, traditional modes of communication have witnessed a lot of 

changes. The new environment that was characterized mainly with interactivity has created a 

sort of relationship between the source and the receiver. In the light of this development, 

various media including electronic journals began to work in order to find a place for them in 

this environment and benefit from its various interactive and communicative aspects, this 

article deals with how and to which extent the Algerian press is attempting to follow this 

development and the availability of interactive applications on their websites through the 

analysis of the content of six sites. 
 
Keywords: E-press (electronic press), interactivity.  
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 ةـــدمـــمق
 االتصالية البنية في الحاصل التطور نأ الشك
 عمى جديدا طابعا فرض الجديد اإلعالم لوسائل
 إطار يف معيا التعامل واتجاىات اإلعالمية الرسالة
 استنادا الجميور، مع االتصالية العالقة متغيرات

 قد، فيوميا نشيده الذي التطور ىذا إفرازات عمى
 وسائل صناعة في فائقة سرعة الحالي العصر شيد

 تكنولوجيا مجال في وخاصة وتطويرىا االتصال
 ثورة وتجسدت لكترونية،اإل والمعمومات اإلعالم
 تفجر ظاىرة وتزاوج اندماج خالل من االتصال

 المزج تم قد نوأ بمعنى أساليبيا، وتعدد المعمومات
 من أكثر تمتمكيا اتصالية تكنولوجيا من أكثر بين

 الرسالة توصيل وىو النيائي اليدف لتحقيق وسيمة
 التكنولوجيا عمييا أطمق ما وىي واالتصالية
  (1) .التفاعمية

 ما ىي التفاعمية التكنولوجيا ىذه جوانب ولعل
 باتت التي االنترنت لشبكة االتصالية السمات يمثل
 تكنولوجيا تطورات عنو تمخضت ما برزأ تعد

 وسائل إلييا تتسارع التي والبيئة الحديثة، االتصال
 من مستفيدة ليا، حضور إليجاد التقميدية اإلعالم
 الثورة ظل ففي .المعمومة نقل في وسرعتيا ميزاتيا

 ظاىرة أصبحت اآلن، العالم يشيدىا التي االتصالية
 في جديدة مداخل وتطرح االنتشار، واسعة االنترنت

 ورجع المضمون، وطبيعة الجميور، فاعمية 
 االتجاه أحادية عممية االتصال يعد لم حيث الصدى،

 بل سمبيا، متمقيا المستقبل يعد ولم تفاعمية، عممية بل
  . (2)االتصالي الفعل في ومؤثرا ايجابيا دورا يمعب
 من خاصة، اإلخبارية ،الخدمات إتاحة نأ اكم
 البيئة متغيرات إطار في اإلخبارية المواقع قبل

 غير مباشر، وبشكل وتحدياتيا، الجديدة االلكترونية
 وسيمة التقميدي المفيوم وفق اعتبارىا من ما حد إلى

 ورقية ونسخة حضورا تممك ال مباشرة غير إعالمية
 .جماىيرية كثراأل اإلعالم وسائل من تعد ال بالتاليو 

 تأثيرا اإلعالم وسائل برزأ من الصحف وتعد
 مجتمع، أي لدى والخارجي الداخمي الصعيدين عمى
 وسائل عميو تعتمد الذي الرئيس المصدر وىي

  أنواعيا اختالف عمى ريةيالجماى اإلعالم
 االتصال تكنولوجيا تطور ومع وأشكاليا، وسياساتيا
 كما اتجيت فاعل، إعالمي كوسيط االنترنت وظيور
 خاصة مواقع عمى أخبارىا نشر لىإ سابقا، ذكرناه
 من مستفيدة العالمية البحث مواقع خالل من أو بيا،
 يعد لم حيث الحديثة، والتقنيات االتصالية البيئة مزايا
 أو الجغرافي الحيز مع العالقة عمى قائما دورىا

 ذلك تعدى إنما ،باألعداد تزودىم الذين المشتركين
 وفرتو ما إطار في لمقارئ خدمات توفير إلى

سماتيا  برزأ تعد التي التفاعمية عناصر من االنترنت
 تحرير1996 عام منذ شيدت الجزائر نأ وال يخفى

 وسائل طرف من طويل نضال بعد االنترنيت شبكة
 نأ يمكن ما بأحداث1997 صيف خالل عالماإل

 موقع امتالك صبحأ ينأ الناشرين بثورة نسميو
 بضمان تسمح ضرورة االنترنيت عمى يونر الكت

 طريق عن العالمي المستوى عمى الجريدة حضور
 من  وحذف رقابة أي بتفادي يضاأ ويسمح الواب

و وى الجريدة صدارإ توقيف وأ مقال نشر منع نياأش
 وانتشارىا ارتباطا اإلعالم وسائل  تعددية غذتوأمر 

 تكن لم مضى وقت فقبل آنذاك الحزبية بالتعددية
 اإلعالمية، المصادر مستوى عمى تعددية ىناك
حدود في  الإ لمجميع ةمتاح غير االنترنت توكان
    مارس في االنترنيت دخول الجزائر عرفت حيث

 العممي اإلعالم في البحث مركز مع بالربط1994
 خرىأ ىيئات مع الربط وتوالىCERIST والتقني

 الحكومةفي  المصادقة وكذا عالية بقدرات وطاقات
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 شروط حدد الذىو  98.25رقم تنفيذي مرسوم عمى
 بإنشاء سمح والذى االنترنيت ميدان في االستثمار
 البحث مركز غرار عمى خواص وسطاء و موزعين

 احتكار رفع تم وبيذا والتقني العممي عالماإل في
 مجاال االنترنت بيئة في النمو ىذا وجدأ لذلك (الدولة
 الوسائل من متعددة أنواع النطالق وخصبا رحبا

 .اإلعالمية
 البيئة خصائص من االستفادة طرق وتتنوع
 من الحديثة االتصال وتكنولوجيا الجديدة االتصالية

 مقدمتيا في تقف مختمفة عوامل بفعل ألخرى، وسيمة
 الحديثة، التقنيات مع التعامل إمكانات توفر مدى

 اإلعالمية، المادة ونشر عرض طرق في والتنوع
 لشبكة االتصالية الخصائص نطاق في ليس

 حديثة  وتطبيقات تقنيات عبر إنما فحسب، االنترنت
 المواقع ىذه تسعى لتقديم الخدمة اإلخبارية،

 .لممشتركين توفيرىا لىإ االلكترونية والصحف
 الحديثة اإلعالمية التطبيقات أىمية تتجسد وىنا

 االتصال لتكنولوجيا الحديثة التطورات ضوء في
 شبكة عمى السيما االلكترونية، والمعمومات
 في متعددة خيارات السياق ىذا في وتبرز االنترنت،
 في تتجمى اإلعالمية والوسيمة المستخدم بين العالقة
 العالقة ىذه لتعزيز اآلن استخداما األكثر السمة
 تتبناه اإلعالم وسائل باتت الذي التفاعمية خيار وىي
  .االنترنت شبكة مستخدمي مع تعامميا في

  Interactivityالتفاعمية مفهوم
لقد حدد الباحثون والمختصون في مجال 
الصحافة االلكترونية عددًا من الخصائص التي 
يتميز بيا ىذا النوع من الصحافة عن تمك التقميدية، 

  Hypertextuailty  الترابطية النصية،مثل 
والتفاعمية   Multimediaوالوسائط المتعددة

interactivity. 

 والمادة المستخدم بين التفاعمية العممية وتعد
 وسائل مجال في بحثا القضايا أكثر حدأ اإلعالمية
 التفاعمية مصطمح استخدام انتشر وقد اإلعالم،
 في الباحثون وانيمك الماضي القرن تسعينيات مطمع

 تفاعل كيفية تستكشف التي اإلعالمية الدراسات
 المحتوى وطبيعة ،اإلعالم وسائل خالل من الناس

 عمى متفاعميةل و ينظرنأ ورغم التفاعمي، اإلعالمي
 يمكن الإال أنو  الجديد، لإلعالم الجوىرية السمة نياأ

 بقدر تفاعمية، الجديد اإلعالم وسائل جميع نأ القول
 تعد ال حيث (3)تفاعمية وسائل يجعميا ما فيم أىمية

 ترتبط عممية ماىي بقدر لموسيمة سمة التفاعمية
 االلكترونية اإلعالم وسائل في وىي نفسو، باالتصال

 واالتصال المباشر االتصال بين التقاء نقطة بمثابة
 تعريف تم ولقد .(4)الجماىيري واالتصال الوسطي
 حدأ نوأ عمى الباحثين قبل من التفاعمية مفيوم

 وسائل استخدام  انتشار نحو الدافعة القوى إمكانيات
 تسمح االتصال في التفاعل فعممية ،دالجدي اإلعالم
 وسائل كأحد اإلعالمية الوسيمة باستخدام لمجميور
 الوسيمة ىذه تتيح عندما خاصة االجتماعية المشاركة
 مع لمتفاعل نزعتيم أو ميميم تدعيم اإلعالمية
 تعني االلكترونية الصحافة في والتفاعمية. اآلخرين
 والتفاعل لالستجابة المستخدمين أمام الخيارات إتاحة

 لمجميور تسمح فيي اإلعالمية، المادة وتكييف
 ليم حسمأنيا ت ذلك من ىمواأل يرغبونو، ما باختيار

 مكنال ي أمر وىو المحتوى، شكل في بالمساىمة
 والتمفزيون كالراديو أخرى اتصال وسائل في تحقيقو

 عمى التفاعمية يقسم الباحثين وبعض والصحيفة،
 : ثالثة مستويات الى نترنتاإل

التفاعمية  – الوظيفية التفاعمية-المالحية التفاعمية
 . التكييفية
 مشيغان جامعة في التفاعمي االعالم استاذة أما

 حددت فقد Heeter Carrie ىيتر االمريكية
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 التفصيل من بشئ ليا نتعرض أبعاد ستة لمتفاعمية
 دراسات نأ عن فضال الحالية، دراسةفي ال ألىميتيا
 توافر مدى عن الكشف في معاييرىا اعتمدت عديدة
 األبعاد وىذه  (5)الصحفية المواقع في التفاعمية المادة
  :تشمل
 complexity of :المتعددة االختيارات إتاحة

choices available  
 efforts usersالمستخدم قبل من المبذول الجيد 

must exerts   
 responsiveness المستخدمين لرغبات االستجابة

to the users  
 Monitoring اإلنترنت عمى الموقع مراقبة

system use 
 قبل من الموقع إلى المعمومات إضافة سيولة 

   Ease of adding information المستخدمين
 الوسيمة جميور بين الشخصي االتصال سيولة

 Facilitation of الواحدة االتصالية
interpersonal communication  . 

 لمبحث المنيجي اإلطار
 البحث مشكمة
 ما السيما االتصال، تقنيات تطور ضوء في
 وانعكاس االنترنت، الجديدة االتصال ببيئة يتعمق
 وجدتأ التي عامة بصورة اإلعالم وسائل عمى ذلك
 ومواكبة االتصالي لمتنوع فرصة االلكترونية البيئة في
 المتعددة سماتيا من االستفادة خالل من حداثاأل

 التفاعمي االتصال من جديدة أشكاال وفرت التي
 ظل وفي الجديد، لإلعالم وصفيا يمكن سمة كأبرز
حددت  ،الجزائرية اإلعالمية االلكترونية المواقع تزايد
 النيار،  :تيةية اآلسة الحالية الصحف اإللكترونالدرا

الخبر،الشروق  لو سوار دالجيري، ،المجاىد الوطن،
 .كعينة لمدراسة 

  :التالي السؤال في البحث مشكمة تكمن أين 

  الجزائرية االلكترونية الصحفية المواقع وظفت ىل
 بتطبيقات متمثمة االنترنت لشبكة االتصالية السمات

 التفاعمية االتصالية السمات برزأ وماىي  التفاعمية؟
 ومواكبة التنوع عمى كداللة مواقعيا عمى المتاحة
  .المجال؟ ىذا في الحاصل التطور

 الدراسة لمصطمحات اإلجرائية التعريفات
 في الواردة التعريفات مراجعة ضوء في :التفاعمية
 التفاعمية تعريفات تتعدد اإلعالمي، البحثي التراث
 ينطمق التي األبعاد بحسب تختمف دراستيا ولعل
 وواضح محدد تعريف يتبمور لم حيث الدراسة، منيا
 نإف وأىدافيا، الحالية الدراسة حدود وبحسب ليا

 النظرية المراجعة من انطمق التفاعمية مفيوم
 المواقع مالحظة إلى باإلضافة السابقة لمدراسات

 فييا التفاعمية السمات عمى لموقوف الدراسة، عينة
 التعريف يقترب إذ المناسبة، التحميل فئات وتحديد

 األبعاد من كبير بشكل الحالية لمدراسة اإلجرائي
 وتم Heeter طرحيا التي لمتفاعمية الستة

 عن فضال الحالية، الدراسة مدخل في استعراضيا
 الداعمة اإلعالمية بالخدمات يتمثل سابع بعد إضافة
 الفئات شمولية توسيع لغرض أخرى فئة أو لمموقع

 التحميل فئات صياغة في ساعد ما وىو وجدت، أن
 سيتم والتي خالليا من األبعاد قياس سيتم التي

 .البحث منيجية في توضيحيا
 من البد نوأ الباحثة ترى :االلكترونية افةالصح
 في المصطمح ليذا والميني المفاىيمي اإلطار تحديد
 الكثير لوجود نظرا الحالي، البحث متطمبات ضوء
 تقدم التي الجزائرية االلكترونية اإلعالمية المواقع من

 عند ولكن " خباريإ موقع" توصيف وفق خدماتيا
 بعضيا نأ الباحثة وجدت استخدامو واجية مالحظة

 بيئة ظل في الميني األداء لخصائص يفتقد
 التحديث ناحية من السيما االلكترونية الصحافة
 المعايير وبعض األحداث مواكبة في واآلنية
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  الموقع عمل طبيعة عن تكشف التي المؤسساتية
 تقف التي الجية أو والمعنوي المادي ووجودىا
 .ورائيا

   :الجزائرية االلكترونية لمصحف اإلجرائي التعريف
 ليا التي اإلعالمية االلكترونية الصحفىي 

 إعالمي تنوع عمى خدماتيا وتشتمل ورقية نسخة
 االلكترونية الصحافة خصائص عمى قائم وتقني
 مينية معطيات عمى التوصيف ىذا ويقوم

 ووجودىا سياستيا ناحية من صريحة ومؤسساتية
 اإلتاحة أو التشفير نظام وفق سواء خدماتيا وتقديم

 . "اإلعالمية لممواد المجانية
 البحث أهمية
 في التفاعمية سمات أن الباحثين بعض يرى
 نحو تجاهاإل مؤشرات حدأ الجديد اإلعالم وسائل
 وىي الحديثة، المجتمعات في والرأي التعبير حرية
 الجديد االلكتروني اإلعالم خصائص وفرتيا ميزة

 اإلعالم دور يبرز توفرىا ومدى ومؤثر، فاعل بشكل
 الضوء وتسميط دراستيا نإف لذلك الحريات، بناء في

 في مساىمة يعد بيا اإلعالم وسائل تمتع مدى عمى
 محاولتو في البحث أىمية تكمن كما  االتجاه، ىذا
 االلكترونية الصحف استفادة مدى عمى لوقوفا

 وبما االنترنت لشبكة االتصالية السمات من الجزائرية
 .تطوره ومدى التواجد ىذا واقع عن مؤشرات يعطي
 التي الدراسات ندرة من أيضا البحث أىمية وتأتي
 اإلنترنت عمى الجزائرية اإلعالمية المواقع تتناول
 بيئة في التفاعمية بالتطبيقات يتعمق فيما االسيم

  .استفادتيا منيا مدى و االلكترونية االتصال
جراءاته البحث منهجية   وا 
 المسح منيج عمى الحالية الدراسة تعتمد
 أداة استخدام المنيج ىذا إطار في وتم الوصفي،

 الخاصة البيانات جمع لغرض المضمون تحميل
 مواقع لتحميل استمارة تصميم تم حيث بالدراسة،

 الستة األبعاد تتضمن الجزائرية االلكترونية الصحف
 النموذج عمى بناء صياغتيا تتم التي لمتفاعمية
 وقد .منيا بعد كل توفر ومدى (Heeter) لـ النظري
 the علمموق الرئيسية الصفحة الباحثة ت داعتم

homepageعناصر من تتضمنو بما تحميل كوحدة 
 الصفحة عمى متوفرة تفاعمية تطبيقات أو وخدمات

 كل ضمن وأشكاليا التفاعمية عن تكشف فئات تمثل
  .مسبقا استعراضيا تم التي الستة األبعاد من بعد

 زيارات بعد جاء التحميل فئات تحديد نإف لذلك
 :تيةاآل االلكترونية لممواقع بيا الباحثة قامت متكررة
 الخبر، دالجيري، سوار لو المجاىد، الوطن،  النيار،
 شيرين فترة خالل األسبوع في مرتين بواقع ،الشروق

 لتقييم 15/11/2013 ولغاية15/9/2013 من
 يتمثل سابع بعد إلى باإلضافة أبعاد ستة قياس

 تم  أخرى فئة أو  الساندة اإلعالمية بالخدمات
 األبعاد في تدخل ال فئات شمول غرضب إضافتو
 تتيح خدمات عمى تنطوي لكنيا المذكورة الستة

 عمى وبناء والمتمقي، المصدر بين التفاعمي االتصال
 المواقع في التفاعمية لقياس أبعاد سبعة تحديد تم ذلك

 التحميل فئات وتحديد الجزائرية االلكترونية الصحفية
 كمقياس( واحدة درجة) إعطاء تم حيث الفرعية،
 حالة في (صفر(ودرجة بعد كل ضمن فئة كل لتوفر
 عديدة دراسات أن ذكر من والبد توفره، عدم

 لقياس  Heeter طرحيا التي األبعاد استخدمت
 عن فضال وفرتيا، التي والمقاييس التفاعمية
 األبعاد ليذه آخرون باحثون بيا قام التي الدراسات
 دراسات مثل لمقياس قابمة تحميل فئات إيجاد لغرض

 Kenny et al و McMillan (6) األبعاد وشممت 
  :يمي ما الحالية الدراسة في قياسيا تم التي السبعة
 وفق البعد ىذا قياس وتم : المتاحة الخيارات تنوع
  10الجدول رقم )درجة 11 من مكون مقياس

 .(يوضح ذلك
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 من قياسو وتم :المستخدم قبل من المبذول الجيد
 10الجدول رقم )درجات خمس من مقياس خالل

  وتم :المستخدمين لرغبات االستجابة (.ذلكيوضح 
الجدول رقم )درجات اربع من مقياس خالل من قياسو
  (.يوضح ذلك 13

 من قياسو وتم :االنترنت عمى الموقع مراقبة
 14الجدول رقم )درجات ثالث من مقياس خالل

    (.يوضح ذلك
 قبل من الموقع إلى معمومات إضافة إمكانية
 ست من مقياس خالل من قياسو وتم :المستخدمين

   (.يوضح ذلك 15الجدول رقم )درجات
 قياسو وتم :المستخدمين بين االتصال إمكانية

 16الجدول رقم )درجات خمس من مقياس خالل من
   (.يوضح ذلك
 وتم :أخرى فئة أو الساندة اإلعالمية الخدمات

الجدول )درجات ثماني من مقياس خالل من قياسيا
 (.يوضح ذلك   17رقم 
 البحث عينة
 الجزائرية الصحف مواقع من عينة إخضاع تم
 عمى بناء اعتمادىا وجرى االنترنت شبكة عمى

 معيار يعكس بما مواقعيا، عمى مينية توصيفات
 عن اإلفصاح حالة توفر مثل المؤسساتي العمل
 العمل ومعايير وأىدافيا وسياستيا الصحيفة ىوية
 بيا االتصال وطرق مراسمييا وشبكة تعتمدىا التي
 الصحفي العمل مينة ممارسة بشروط يتعمق ما وكل

 اعتبارات عن فضال موقعيا، عمى المعمنة ومعاييرىا
 القارئ لدى شعبيتيا وكذا خدماتيا بتنوع تتعمق

 .لديو وسمعتيا الجزائري
 خالل من البحث عينة اختيار طريقة واعتمدت

 شبكة عمى الجزائرية المواقع دليل موقع في البحث
 :wwwالتالي العنوان عمى المتوفر االنترنت

 .html.. newspaperstm-/algerianرابط الى 
 مواقع يضم الذي الجزائرية االخبارية الشبكات
 .االلكترونية الصحف بينيا من متنوعة جزائرية
 اخبارية مواقع ستة مواقع البحث عينة وشممت
 :اآلتي الجدول يوضحيا كما الكترونية جزائرية
 االلكترونية ومواقعيا البحث عينة يمثل جدول

 
 

 
 الموقع عمى شبكة االنترنت الصحيفة ت
 http://www.ELNNAHAR.COM النيار 1
 http://www.ELWATAN.COM الوطن   2
MOUDJAHID-http://EL- المجاىد 3

DZ.COM 
لو سوار  4

 دالجيري
http://www.LESOIRDALGERIE.

COM 
 http://www.ELKHABAR.COM الخبر 5
http://www.ECH- الشروق 6

CHOROUK.COM 

 موقع دليل المواقع الجزائرية عمى األنترنت:المصدر

file:///F:/لدخول/%22www.HYPERLINK%20%22http:/www.لدخول/%22لدخول
http://www.elnnahar.com/
http://www.elwatan.com/
http://el-moudjahid-dz.com/
http://el-moudjahid-dz.com/
http://www.lesoirdalgerie.com/
http://www.lesoirdalgerie.com/
http://www.elkhabar.com/
http://www.ech-chorouk.com/
http://www.ech-chorouk.com/
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 :السابقة الدراسات
 في العربية الدراسات نأ الباحثين من كثير يرى
 ترتقي وال قميمة الزالت االلكترونية الصحافة مجال
 البعض ويعزو الغرب، عند البحثي الكم مستوى إلى
 وأسباب الصحافة من النوع ىذا حداثة إلى ذلك

ىو و  العربي، العالم في االنترنت انتشار بحدود تتعمق
 .أيضا الجزائر في المحمي المستوى عمى طبقينما 

 عميو من االطالع لمباحثة تيسر ما وبحسب
 الجزائر، مستوى عمى و ونإف الشأن، ىذا في دراسات
 فى االلكترونية الصحافة تناولت مقاالت ىناك

 اتفصيمي اكشف  دراساتبعض ال  الجزائر وقدمت
 اإلنترنت شبكة عمى الجزائرية الصحفية المواقع لعدد

 وموقفيا والسياسية اإلعالمية نشأتيا خاتأري وعرضت
 فى اإلعالمية الساحة عمى الجارية األحداث من

 مواقفيا بيان عبر التحميالت تمك وقّيمت الجزائر
 لمبيئة مسايرتيا وطريقة األحداث مع وتعامميا
 الفتتاحيتيا الجديد البعد وحممت ،الجديدة اإلعالمية

 وجاءت (7). إعالمية ومراسيم ودالالت مضامين فى
  .غير ال مقاالت شكل عمى الدراسات ىذه غالبية

 المتعمقة الدراسات نأ  تجد الباحثة ولعل
 التراث في معدومة تكون تكاد التفاعمية باستخدام
 مضامين في إشارات ماعدا ، الجزائري البحثي

 .والبحوث الكتب بعض فى ومقاالت مداخالت
 عممية دراسة فيناك العربي المستوى عمى ماأ

 اإلعالم قسم في صالح المجيد عبد ميا لمباحثة
 المتغيرات" عنوان تحت وجاءت القاىرة بجامعة
 شبكة عمى الصحفي النشر في التفاعمية عمى المؤثرة

 وكشفت"تجريبية وشبو تحميمية دراسة - اإلنترنت
 في تؤثر التي المختمفة المتغيرات عن الدراسة
 دراسة في والربط تقدمو، الذي التفاعمية مستوى
 وىما لتناوليا الرئيسيين المنظورين بين التفاعمية

 اإلعالمية المواقع تقدميا التي الموضوعية التفاعمية
 دراسة عن فضال الجميور، يدركيا كما والتفاعمية
 التفاعمية في تؤثر أن يمكن التي المختمفة المتغيرات
 كمتغير تأثيراتيا دراسة ثم تابع، كمتغير المدركة
 واستخدام االتصال عممية مخرجات عمى مستقل
 الدراسات مستوى عمى ماأ .اإلعالمية المواقع
 ركزت باحثين ىناك نإف المجال ىذا في األجنبية
 بالنسبة الجديد عالماإل تحديات عمى دراساتيم

 تمارسيا الزالت التي والييمنة االلكترونية، صحفمل
 النسخة نفس تعطى مازالت التى الصحف  بعض
 منيم نذكر ،اإللكتروني موقعيا فى الجامدة الورقية

 باريت بويد وليفرأ مريكياأل الصحافة ستاذأ
(Oliver Boyd Barret)  وسائل عن دراساتو في 

  .االنترنت ظل في واالتصال عالماإل
 ظل في اإلعالم وسائل لمبحث النظري اإلطار

   .عالم الجديد اإل
 الزاوية حجر الحديثة االتصال تكنولوجيا تشكل

 الجماىيري اإلعالم وسائل تشيدىا التي الثورة في
 ىذه لىإ الفضل يعود حيث الراىن، الوقت في

 وسائل شيدتيا التي التزاوج حالة في  التكنولوجيات
 الوسائل بين اإلنساني التاريخ في مرة ألول اإلعالم

 الذي األمر والمرئية، المسموعة والوسائل المطبوعة
 وأساليب ومحتواه االتصال شكل عمى انعكس
 .إنتاجو

 المؤسسات غالبية حرصت الثورة ىذه ظل وفي
 عمى تقوم الكترونية مواقع إنشاء عمى اإلعالمية

 البحث إمكانية لمستخدمييا تتيح والتي الوسائط تعدد
 . (8) صفحاتيا وطباعة وحفظ بداخميا

 تفاعمية اتصال خدمات الخصائص ىذه وتوفر
 آلخر، إعالمي موقع من تواجدىا يختمف مختمفة،
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 الرأي، واستطالعات لكتروني،اإل البريد خدمات مثل
 رجع وخدمة المحادثة، وغرف الحوار، ومجموعات
 وخدمة أخرى، بمواقع الربط وخدمة الصدى،
(RSS)، والخدمة األرشيف، وخدمة البحث، وخدمة 
 خدمات عن فضال والفديوية، والصوتية الصورية
 الطقس وأحوال الموقع خريطة مثل ساندة إعالمية
 . (9)وغيرىا العمالت وأسعار
 ظيرت االنترنت شبكة انتشار تطور ومع
 االعالم وسائل خصائص تجمع جديدة تطبيقات
 البحث وآالت المستعرضات مثل نواعياأ بمختمف

 والصوت، والصورة بالنص إخبارية خدمات تقدم التي
 ومايكروسوفت Netscape نتسكيب كمستعرضي
 يقدمان المذان Microsoft Explorer  إكسبمورر

 أن كما .مختمفة اىتمامات تغطي إعالمية خدمة
 بنفس اإلعالم أشكال كل تجمع إعالمية اقعمو  ىناك
 يعتبر الذي Fox news نيوز فوكس مثل القوة

 صحيفة ىو فال االتصالية التطبيقات كل من ىجين
 موقع ىو بل تمفزيونية قناة ىو وال أنباء وكالة ىو وال

 في النشر ومزايا خصائص من استفاد إخباري
 .(01)االنترنت
 لىإ والتكنولوجية المعموماتية الثورة أدت لقد
 جديدة تحديات أمام المعاصرة الصحافة وضع
 ذلك كان سواء مثيل ليا يسبق لم فرصا ليا أتاحت

 أو نقميا سرعة في أو المعمومات، مصادر غزارة في
 أساليب عمى التطورات ىذه وانعكست استخداميا في

نتاج جمع  اإلعالم أجيزة في المعمومات وتوزيع وا 
 والمرئية، والمسموعة المطبوعة الثالث الرئيسة
 متميزا جديدا جميورا التطورات ىذه خمقت وكذلك
 المعمومات نقل وشبكات االنترنت عمى يعتمد

 بالتالي وسارعت المعمومات، تمقي في االلكترونية

 ىذا استقطاب لىإ العصرية الصحافة أجيزة
 االنترنت شبكة إضافة طريق عن الجديد الجميور

 النتاج وتسويق نقل في ميديةالتق وسائميا لىإ
 .الصحفي

حد أ :Multi-Mediaوتمثل الوسائط المتعددة 
أشكال التفاعمية عمى شبكة االنترنت، من خالل 
اندماج تقنيات الصوت والصورة والنص وىي واحدة 
من أىم ميزات الشبكة في دمج معظم الوسائط 

كما أن النصوص .المتعددة وتقديميا عبر موقع واحد
   links توفر ميزة الروابط  :Hypertexts الفائقة 

العديد من ب اإلنترنت، وربط الزوارلمصممي مواقع 
لممفات تفصيمية ذات الصمة، أو تحويميم المواقع 

وىذه الميزة ، ضمن محتويات الموقع بكل انسيابية
  hyperlinksالتي توفرىا تقنية النصوص الفائقة 

إلغراق في تسيل عمى الزائر، ومصمم الموقع عدم ا
التفاصيل في حدود مساحة الشاشة المتاحة، وفي 

 –اختياريًا  –الوقت ذاتو تعين المتصفح عمى االنتقال
إن رغب إلى الممفات التفصيمية التي قد تحوي 

كما يعد  .ممفات نصوص وصورة أو لقطات فيديو
ات الوسيمة ميزة فريدة في خيار    : Controlالتحكم 

ستقبال الرسالة، وخاصية ا وطريقة، ومكان، وزمان
التحكم ىذه تمتد أيضًا من حرية االختيار بين عدد 
وفير من المواقع التي تقدم ذات الخدمة، إلى القدرة 
عمى التواصل مع كثير من ىذه المواقع والخدمات 

 .دون الحاجة إلى طرف ثالث
 الصحف مواقع في التفاعمية تطبيقات توظيف

   الجزائرية االلكترونية
 البعد يمثل 1) رقم جدول( المضمون تحميل نتائج

 الموقع في المتاحة الخيارات بتعدد الخاص
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 ت
 البعد

 والعناصر
 التفاعمية

  االلكترونية الصحيفة اسم 

 النسبة المجموع

 اوال
 تعدد

 الخيارات
 المتاحة

 le soir الشروق الخبر المجاىد  الوطن النيار
d'algérie 

 %100 6 1 1 1 1 1 1 التحديث 1
 %100 6 0 1 1 1 1 1 الصور 2
 X 5 83.3% 0 0 0 0 0 الفديو 3
 x X X X X X 0 0% سمعية خدمة 4
 x 1 1 1 1 x 4 66.6% البحث خدمة 5
 %100 6 1 1 1 1 1 1 االرشفة 6
 %100 6 1 1 1 1 1 1 االعالنات 7

 ضمن روابط 8
 %0 صفر x X X X X X الخبر

 x x 1 X 1 X 2 33.3% المغات تعدد 9

10 
 قائمة

 محتويات
 الموقع

1 1 1 1 1 1 6 100% 

11 
 التحكم خدمة
 المون بحجم

 الخط او
1 1 1 1 1 x 5 83.3% 

 %69.69 46 5 9 8 9 8 7 المجموع
 

 الدراسة الحالية:المصدر
 محل االلكترونية الصحف نأ الجدول من يتضح
 : منيا  متفاعميةل تطبيقات عدة وفرت الدراسة
 يدل مؤشر وىو %100 بنسبة التحديث خاصية
 في الفيديو خدمة بينما حضرت نيةواآل المتابعة عمى
 الفائق النص وصالت تستخدم لم فيما المواقع، كل
 وأ السمعية الخدمة أما ،خباراأل داخل روابط وأ

 %33.3 ستخدمتاو  المواقع كل فغابت في الصوتية
 ونفس واجيتيا، عمى لغة من كثرأ المواقع من

 لممادة الخط وأ المون بحجم التحكم لخدمة النسبة
 واالنكميزية العربية المغات ابرز وكانت الخبرية

 .والفرنسية و اإلسبانية
 المنشورة لممواد مرافقة صورا منيا %100 توفر  

 محتويات قائمة استخدام عن فضال الواجية، عمى
 لمموقع، موضوعيا وصفا تعطي التي الرئيسية الموقع
 استخدام نسبة اإلعالمية المساحات حققت فيما
 %63.6 بمغت
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المستخدم قبل من المبذول بالجيد الخاص (2) رقم جدول
 

 ت

 البعد
 والعناصر
 االلكترونية الصحيفة اسم التفاعمية

 الجيد النسبة
 من المبذول

 قبل
 المستخدم

 الشروق الخبر المجاىد الوطن النيار ثانيا
le 

soir 
d'alg 

 موعجالم

 دليل 1
 %100 6 1 1 1 1 1 1  الفيرس

 البحث اداة 2
 X 1 1 1 1 X 4 66.6% المتقدم

3 

 خدمة
 االخبار
 /العاجمة
 الشريط
 المتحرك

1 X 1 1 1 X 4 66.6% 

4 

 خدمة
 الرسائل
 القصيرة

 الياتف عبر
 المحمول

X X 1 1 1 X 3 50% 

5 RSS 1 1 1 1 1 X 5 83.3% 
 %73.33 22 1 5 5 5 3 3 المجموع

 
 الحالية الدراسة:المصدر

 
 خالل من البعد مقاييس نأ عالهأ الجدول من يتضح

 فيرس دليل توفر :مايمي حققت التفاعمية عناصره
 بينم خدمة.%100 بنسبة الموقع في جميع  الموقع

أما   %66.6فبنسبة  خبارلأل العاجل الشريط
فتوفرتا  RSSخدمتي الرسائل القصيرة  و ال 

 .عمى التوالي %83.3 و% 50 يبنسبت
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 المستخدمين لرغبات االستجابة ببعد الخاص (3) رقم جدول
 

 والعناصر البعد ت
 االلكترونية الصحيفة اسم التفاعمية

 النسبة
  ثالثا
 

 االستجابة
 لرغبات

 الشروق الخبر المجاىد الوطن النيار المستخدمين
le 

soir 
d'alg 

 المجموع

 االتصال 1
 X 1 1 1 1 1 5 83.3% بالموقع البريدي

 التعريف رابط 2
 %100 6 1 1 1 1 1 1 بالموقع

 خدمة ادوات 3
 X X 1 1 1 1 4 66.6% المساعدة

 اإلشعار رسائل 4
 %0 صفر X X X X X X خطأ بحدوث

 %62.5 15 3 3 3 3 2 1 المجموع
 الدراسة الحالية:المصدر

 
 الجزائرية الصحف مواقع نأ الجدول ويكشف

 البعد في التالية التفاعمية الخيارات تتيح االلكترونية
فغالبية :المستخدمين لرغبات باالستجابة الخاص
 لعنوان وضعيا ناحية من كاممة نسبة حققت المواقع
 فضال والمستخدم، الموقع بين االتصال يتيح بريدي
 منيا% 66.6بالموقع فيما التعريف رابط توفير عن

 وتمثل لممستخدم  help المساعدة خدمة وفرت 
 فيما الغرض، ليذا الكتروني بريد بإتاحة بعضيا

 عند بالخطأ االشعار رسائل خدمة وجود انعدم
 لخيارات المستخدم قبل من الخاطئ االستخدام

 الصحف مواقع نأ لىإ الجدول ويشير .الموقع
 من الموقع عمى المراقبة إمكانية أتاحت االلكترونية

 من %83.3:التالية  التفاعمية الخيارات خالل
 ونفس الموقع، لزائري عدادات استخدمت المواقع
 يأ تستخدم الزائرين فيما  لم تسجيل لخدمة النسبة
 . cookies filkes الكوكيز ممفات صحيفة
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 المستخدم قبل من معمومات اضافة (5) رقم جدول
 

 والعناصر البعد ت
  االلكترونية الصحيفة اسم التفاعمية

 النسبة
 خامسا

 معمومات ضافةإ
 قبل من

 الشروق الخبر المجاىد الوطن النيار المستخدم
le 

soir 
d'alg 

 المجموع

 %100 6 1 1 1 1 1 1 اعالنات ضافةإ 1
 X 1 X 1 X 1 3 50%  مدونات 2
 X 1 1 1 5 83.3% 1 1 يأر  استطالعات 3

 الى رسائل 4
 %100 6 1 1 1 1 1 1 المحررين

 %100 6 1 1 1 1 1 1 التعميقات 5

 آلراء روابط 6
 X X X X X X 0 0% القراء

 %38.88 26 5 4 5 3 5 4 المجموع
 

 الدراسة الحالية:المصدر
 

 البعد ىذا في  مواقع نأ لىإ الجدول نتائج تشير 
 :يمي وكما متفاوتة تفاعمية عناصر وفرت

 إضافة إمكانية : أبعاد و ىي 3 وفرت في  100%
 وفرت حيث المستخدمين من بذلك لمراغبين إعالنات
  ،رسائل لممحررين فيما الغرض ليذا مساحات

 ولكل الغرض ليذا شامل الكتروني بريد بإنشاء
 .بعينو محرر
 يعود ذلك ولعل.مدونات إنشاء خدمة %50 وفرت 
  .اإلعالمي الواضح مؤخرا االنفتاح لطبيعة
 .%83.3 الرأي فكانت بنسبة استطالعاتأما 

  القراء راءآل فيما انعدمت روابط
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 والموقع المستخدمين بين باالتصال الخاص البعد (6) رقم جدول                     

 والعناصر البعد ت
  االلكترونية الصحيفة اسم التفاعمية

 النسبة
 سادسا

 بين االتصال
 المستخدمين

 الشروق الخبر المجاىد الوطن النيار والموقع
le 

soir 
d'alg 

 المجموع

 الكتروني بريد 30
 %100 6 1 0 0 0 0 0 لممحررين

 X X X X X X 0 0% حوار منتديات 31
 X X X X X X 0 0% محادثة غرف 32
 %0 صفر X X X X X X المرتدة التغذية 33

 ىاتف رقم توفر 34
 %100 6 1 1 1 1 1 1 مباشر

 %40 12 2 2 2 2 2 2 المجموع 
 الدراسة الحالية:المصدر

 التفاعمية التطبيقات االنترنت عمى مواقع وفرت
 :البعد ىذا في التالية

 لغرض الكتروني بريد عنوان وفرت 100%
بينما  ورقم ىاتف مباشر   الموقع بمحرري االتصال

ت الحوار،غرف المحادثة اغابت تماما كل من منتدي
 .والتغذية المرتدة

   
 لمموقع الساندة اإلعالمية الخدمات أو (أخرى) فئة (7) رقم جدول        

 وعناصر البعد ت
 االلكترونية الصحيفة اسم التفاعمية

 النسبة
 (اخرى) فئة سابعا

 الشروق الخبر المجاىد الوطن النيار
le 

soir 
d'alg 

 المجموع

 بمواقع روابط 1
 X X X 1 X 2 33.3% 1 اخرى

 X X X 1 1 X 2 33.3% الطقس حالة 2
 X X X X X X 0 0% الموقع خارطة 3
 X X X X X X 0 0% العمالت سعارأ 4

 وأ طباعة خيار 5
 %100 6 1 1 1 1 1 1 الخبر  حفظ
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 المقاالت خيار 6
 X 1 1 1 1 1 5 83.3% قراءة االكثر

 X 5 83.3% 1 1 1 1 1 الزوار سجل 7

8 
 ارسال خيار
 الخبرية المادة

 لصديق
X 1 1 1 1 1 5 83.3% 

 %52.08 25 3 6 5 4 4 3 المجموع
 

 الدراسة الحالية:المصدر
 

 المواقع نأ الفئة بيذه الخاص الدول نتائج تبين    
 لمستخدمييا، التالية الخيارات أتاحت الدراسة عينة

 بحالة التعريف خدمات جاءت :اآلتي وفق وتمثمت
و خدمة روابط بمواقع  %33.3و   بنسبة الطقس

 العمالت أسعار خدمتي  أخرى أيضا، فيما غابت 
فيما توفرت  بالموقع، خارطة وتقديم السوق أو

 أو زيارة أكثر أو قراءة األكثر خدمات المقاالت
 الزوار وسجل موقع، كل توصيفات حسب شعبية
 خدمة وأخيرا الموقع، في رأيو المستخدم يسجل الذي
 آخر بنسبة شخص إلى المنشورة المادة إرسال

83.3%. 

 
 الدراسة عينة في التفاعمية الفئات لتوافر تجميعي مقياس يمثل (8) رقم جدول

 بعاداأل
 التفاعمية

 درجة
 المقياس
 المستخدم

 نسبة الصحيفة موقع في بعد كل عناصر توافر حسب المتحققة الدرجة
 الدرجة

 المتحققة
 بعد لكل
 كل في

 المواقع

 le soir الشروق الخبر المجاىد الوطن النيار
d'alg 

 مجموع
 الدرجة

 المتحققة

 تعدد
 الخيارات
 المتاحة

11 7 8 9 8 9 5 
38 69.69% 

 %45.45 %81.81 %72.72 %81.81 %72.72 %63.63 النسبة
 الجيد

 من المبذول
 قبل

 المستخدم

5 3 3 5 5 5 1 
22 73.33% 

 %20 %100 %100 %100 %60 %60 النسبة
 االستجابة
 لرغبات

 المستخدمين
4 1 2 3 3 3 3 15 62.5% 
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 %75 %75 %75 %75 %50 %25 النسبة
 المراقبة
 المستمرة
 لمموقع

 2 2 2 2 صفر 2 3
10 55.55% 

 %66.66 %66.66 %66.66 %66.66 %0 %66.66 النسبة
 ضافةإ

 من معمومات
 قبل

 المستخدم

6 4 5 3 5 4 5 
26 38.88% 

 النسبة
66.66% 83.33% 50% 83.33% 66.66% 83.33% 

 بين االتصال
 المستخدمين

 والموقع
5 2 2 2 2 2 2 

12 40% 

 %40 %40 %40 %40 %40 %40 النسبة
 (اخرى) بعد
 الخدمات او

 االعالمية
 الساندة

8 3 4 4 5 6 3 25 52.08% 

 %37.5 %75 %62.5 %50 %50 %37.5 النسبة
 21 31 28 28 24 22 42 المجموع 61.10% 154

 %50 %73.80 %66.66 %66.66 %57.14 %52.38 النسبة
 

 الدراسة الحالية:المصدر
 

 الدرجات يجمع الذي (8) رقم جدول من يتضح
 السبعة األبعاد من بعد لكل ونسبيا المتحققة

 أو العناصر توفر حيث من الدراسة في المستخدمة
 البحث عينة مواقع في عدمو من التفاعمية التطبيقات

 نسبة أعمى حقق بالجيد المبذول الخاص البعد نأ
 المستخدم المقياس وفق التفاعمية العناصر توفر من
 البعد يميو ،%73.33نسبة حقق حيث البعد ليذا

 الموقع يوفرىا تعدد الخيارات المتاحة التيب الخاص
 الخاص البعد ثالثا يميو ، %69.69 بنسبةلممستخدم 
 ، %62.5 بنسبة لرغبات المستخدمين باالستجابة

بنسبة  المراقبة المستمرة لمموقع  الرابعة بالمرتبة وجاء
البعد الخاص  الخامسة بالمرتبة اءج ثم ،% 55.55

 لمموقع الساندة اإلعالمية الخدمات أو أخرى بفئة 
  وكالىما درجات 8 من مكون مقياس وفق بنسبة 
 بإمكانية الخاص البعد جاء وأخيرا %52.08  البعد

 بالمرتبة المستخدمين قبل من معمومات إضافة
إضافة يميو البعد الخاص بو  %40 بنسبة  السادسة

 توفر نسبة حقق حيث معمومات من قبل المستخدم
 %38.88. بمغت تفاعمية عناصر



 4400 ديسمبر - 04 عدد                                          واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية  في   التواصل

221 
 

 كل حققتو ما نسبة يجمع الذي المقياس ماأ
 والمقياس تفاعمي بعد كل حسب ىحد عمى صحيفة

 المقاييس كل مجموع نأ ذإ -لو المستخدم
  :كمايمي فكان -درجة 42 =المستخدمة
 عمىاأل النسبةون الين أصحيفة الشروق  حققت

 درجة 31 جمعت حيث التفاعمية العناصر توافر من
 درجة 42 البالغ الجمعي المقياس مجموع من

كل   ثانيا تمييا األبعاد كل في %73.80 وبنسبة
 28 اجمعتالمتان  من صحيفتي المجاىد و الخبر 

 بالمرتبة تيأت متقاربة وبنسبة ،%66.6وبنسبة درجة
 وبنسبة درجة 24 صحيفة الوطن ب الثالثة

 22 جمعت التي وجريدة النيار  رابعا ثم ،57.14%
 السادسة المرتبةو في  %52.38 وبنسبة درجة

 التيجريدة لوسوار دالجيري  متقاربة وبنسبة واألخيرة
 . %50 وبنسبة درجة 21 جمعت
 كل وفي السبعة األبعاد لكل المتحققة النسبة أما

 ،%61.10 كانت فقدالصحف اإللكترونية الجزائرية 
 في مواقعال لكل المتحققة الدرجات مجموع أن حيث

 عمما درجة 154 بمغ لمتفاعمية القياس فئات توظيف
 مجموع ىي التفاعمية قياس درجات أقصى نأ

 مواقع بعدد مضروبا السبعة األبعاد مقاييس درجات
 .درجة 252 =6 × 42 العينة

  االستنتاجات
 نأ القول يمكن المضمون تحميل نتائج خالل من
 المتنوعة التفاعمية التطبيقات أو الخدمات توظيف

 االنترنت شبكة عمى الجزائرية الصحف مواقع في
 مواقع، ستة من المكونة الدراسة عينة مثمتيا كما
 االستخدام في تفاوتا ظيرأ س بو و أالب بشكل جاء
 آلخر، بعد كل ومن ألخرى صحيفة من التوظيف أو

 تعامل حداثة ظل في مقبوال مؤشرا يعطي لكنو
 بالدول مقارنة االنترنت مع الجزائرية اإلعالم وسائل

 مواقع نأ لىإ النتائج معطيات تشير و خرىاأل

 القراء من المستخدمين لىإ تتوجو الجزائرية الصحف
 لىإ خدماتيا توفير في التقميدي عمميا لىإ باإلضافة
 تدعم معطيات وىي اإلعالم، وسائل من المشتركين

 الصحف لمواقع الحديث االتجاه في الرأي
 كما معا، والمشتركين الجميور نحو  االلكترونية

 فبحسب لمبحث، النظري اإلطار في ذلك لىإ أشير
 من توفر االتجاه ىذا نإف الحالية الدراسة معطيات

 الخاصة األبعاد في متفاوتة نسب تحقيق خالل
 توافر مثل والمستخدم الموقع بين التفاعمية لقياس
 العينة، مواقع كلفى   الرأي استطالعات عنصر
 تعميقات إضافة وخيار الزوار، سجالت عن فضال
 الكتروني بريد توفر وكذلك الخبرية، المادة عمى

 خالل من يمكن مرأ وىو - قمتيا رغم–  تمدوناو 
 المواقع حرص عن يكشف استنتاج لىإ التوصل

 أو الجميور وتفضيالت اتجاىات معرفة عمى
 التطور لغرض ضوئيا في والعمل المستخدمين
  .والتحسين
 بعد كل لقياس التفصيمية المعطيات بعض وتشير
 تفاعمية خدمات غياب لىإ آخر جانب من تفاعمي
 النوع ىذا توافر انعدم اذ ،السمعية الخدمة مثل ميمة
 عينة من موقع يأ في المالتيمديا تطبيقات من

 المواقع ضعف عن يكشف سمبي مؤشر وىو الدراسة
 وبحسب التطبيقات، من النوع ىذا توفير في لجزائرية
 عمى الجزائرية الصحف مواقع أظيرت النتائج

 التحديث خاصية حضور من كاممة نسبة االنترنت
رصدت الباحثة ذلك يوميا  حيث لألخبار، الفوري

 .طيمة فترة الدراسة
 وجود ألي كميا غيابا التحميمية الدراسة وأشرت

 التي  hyperlinks األخبار ضمن الفائقة مروابطل
 بالمادة صمة ذات خرىأ لموضوعات المستخدم تحيل

 التفاعمية من النوع ىذا غياب نإف لذلك المنشورة،
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 وتمكين التفاعمية مستوى في انخفاضا يعد بحاريةاإل
 .المنشور بالموضوع االحاطة من المستخدم

 الدراسة مواقع حرص عدم يضاأ الباحثة وتستنتج
 لممستخدم وتعدديتو المحتوى خيارات في التنويع عمى
 باعتبار      homepage الموقع واجية في

 بالنسبة كفاءتو وعنوان الموقع بوابة الواجية صفحة
 كافة عمى االلكترونية المواقع وتحرص لممستخدم،

 حد قصىأ لىإ البعد ىذا خيارات توفير عمى نواعياأ
 جاء فيما مختمفة، وفنية إعالمية غراضأل ممكن
 عمى ال وأ المستخدمين لرغبات االستجابة خيار

 التي بو الخاصة التفاعمية عناصر توفير مستوى
 وجود ناحية من متكاممة نسب تحقيق عمى اقتصرت
 .بالموقع التعريف رابط ووجود بالموقع بريدي اتصال

 اىتمام أن سبق مما عام بشكل البحث ويستنتج
 اتجاه في ينصب الصحف االلكترونية الجزائرية

 ذلك لكن التفاعمية، الخدمات أنواع توظيف أو توفير
 االىتمام مثل أخرى، دون جوانب عمى يقتصر
 أو التحديث أو الرأي استطالعات خدمات بتوفير

 البحث خيارات وأ المغات تعدد ووجود الصور،
 الفديوية الخدمات و ومقبولة، عالية بنسب واألرشفة
 الخدمات كون التفاوت ىذا مثل الباحثة وتعزو

       المالتيمديا تطبيقات توفرىا التي التفاعمية
multimédiaمكانات قدرات إلى تحتاج  فنية وا 

 الصحف مواقع لدى تتوفر ال قد عالية ومالية
 .الجزائرية

 
 ةــخاتمال

 العناصر توفر مدى الحالية الدراسة تؤشر
 شبكة عمى الجزائرية الصحف مواقع في التفاعمية

 بالضرورة ليست ذاتو الوقت في وىي االنترنت،
 ومدى فييا التفاعمية لمستويات نيائيا مؤشرا تعطي

 ىي رقامأو  نسب من استخراجو تم فما كفاءتيا،
 وال المواقع، ىذه في العناصر تمك لتوافر مؤشرات
 االستفادة كيفية إلى وأ مدى يأ لىإ مؤشرات تعطي
 توافر مجرد ليس التفاعمية معنى" نإف لذا منيا،

 يكون أن من أرقى ىو نماإ الموقع، عمى عناصرىا
 .بالماوس نقرة مجرد

 الوصفية البيانات ىذه تقدم نأ الباحثة وتأمل
 في  وسعأ لدراسات مؤشرات الدراسة لعينة والكمية

 :تتضمن المجال ىذا
 االلكترونية الصحف مواقع في التفاعمية دراسة -
 راءىمآ عمى لمتعرف المستخدمين نظر وجية من
 وفق توفرىا التي اإلعالمية المادة وأ المواقع زاءإ

 .التفاعمي االتصال خصائص
 شكال االلكترونية الصحف مضامين دراسة -

 فى الباحثة دراسة الحقيقة فى وىى ومضمونا
 ببيئة ثرىاأت ومدى  خاصتيا الدكتوراه طروحةأ

 عمى والوقوف باالنترنت المتمثمة الحديثة االتصاالت
 .اتجاىاتيا

 الجزائرية االلكترونية الصحف اقتصاديات دراسة -
 الخصائص توفر عمى ذلك وتأثير االنترنت عمى

 .فييا التفاعمية
 عمى التفاعمية الخصائص تأثير كيفية دراسة -

 االلكترونية الصحف لمواقع الخبرية المادة تحرير
 ومدى االلكترونية الصحف في األخبار محرريو 

 شبكة توفرىا التي التفاعمية بالخصائص تأثرىم
بالنظر إلى الواقع اإلعالمي الجديد الذي  االنترنت

  .نعيشو بكل تكنولوجياتو و كذا تطبيقاتو
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 دور المقاربة االتصالية في إنجاح التغيير التنظيمي
 سمية بن غضبان

  كمية اإلعالم واالتصال والسمعي البصري
  3جامعة قسنطينة 

 
 ممخص

إال أن تطبيقيا لعمميات التغيير  ،من أجل البقاء والتكيف مع متطمبات بيئتيا الخارجيةتواجو المنظمات اليوم تحدي التغيير 
حيث ,التنظيمي كحركة انتقال جذري أو تدريجي من واقع راىن إلى حالة جديدة تختمف عن سابقتيا ال يحدث بسيولة

وتتزايد خطورتيا في ظل  ،المنظمةيتعرض لممقاومة العمالية التي من الممكن أن تفضي إلى حدوث نزاعات وصراعات في 
وعمى ذلك يتوجب عمى المنظمة تبني المقاربة االتصالية التي تعتمد عمى االتصال . عدم توفر ثقافة تنظيمية مالئمة لمتغيير
وتيدف إلى إيجاد المناخ  ،حيث تقوم عمى جيود المدراء وخبراء العالقات العامة، الفعال إلى جانب االتصال المخطط

 .بديمةإلضعاف المقاومة وتكوين ثقافة الالزم 
 

 . التغيير التنظيمي، المقاربة االتصالية، المقاومة، الثقافة التنظيمية:اتيحالكممات المف
 

L’approche communicative pour un changement organisationnel réussi 

 
Résumé 

Les organisations se trouvent aujourd'hui face à un défi celui de s'adapter aux exigences de 

l'environnement extérieur, toutefois l'application d'un changement organisationnel qu'il soit 

graduel ou radical ne peut survenir aisément vu la résistance des travailleurs qui risque de  

s’accroitre en raison de l'absence d’une culture organisationnelle (puissante et adaptative) 

du changement. Par conséquent, l'organisation doit adopter une approche communicative 

basée sur une communication efficace et planifiée. Cette dernière a pour objectif de créer 

l’atmosphère nécessaire et une culture puissante et adaptative pour réduire la résistance.     

 
Mots clés : Changement organisationnel, approche communicative, résistance, culture 

organisationnelle. 

 

The Communicative Approach and its Role in a Successful Organizational Change 

 

Abstract 

The challenge that organizations face today is that of the change needed in order to respond 

to the requirements of external environment, this however may not be easy to achieve because 

of workers resistance, such a resistance may increase because of the lack of an 

organizational culture, therefore a communicative approach based on efficient 

communication should be adopted in order to create the suitable atmosphere and an adaptive 

culture in order to reduce this resistance.  

. 

Keywords:  Organizational change, communicative approach, resistance, organizational 

culture. 
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 :مقدمة
من القضايا أصبحت قضية التغيير والتطوير "لقد

ل الحديثة، وفي ظل بيئة األعمااليامة والممحة في 
جيا التطورات السريعة والمتالحقة في تكنولو العولمة و 

صاد المعرفة اقت وفي المعمومات واالتصاالت
ما كانت أي منظمة تعتبر من لواالقتصاد الرقمي، و 

النظم المفتوحة والتي يجب أن تتفاعل مع البيئة 
المحيطة بيا، حتى تستطيع البقاء واالستمرار 
والنمو، فإنو من الطبيعي عمى مديري ىذه المنظمات 
التأقمم والتكيف مع ىذه العوامل البيئية المتغيرة 
 باستمرار، وتعمل عمى تبني منيج إدارة التغيير

الفرص في البيئة غرض اقتناص بطوير باستمرار والت
الخارجية المحيطة بالمنظمة، والتكيف مع التيديدات 

، ...والمخاطر التي تقف أمام التغيير والتطوير
غرض دراسة عوامل القوة والضعف في بوكذلك 

البيئة الداخمية ليذه المنظمات لتعمل عمى تعظيم 
الضعف لدييا، وكذلك معالجة نقاط عناصر القوة 

وعند قيام المنظمات بعمميات التغيير  .(1)"باستمرار
العديد من المشكالت الناجمة "التنظيمي، فإنيا تواجو 

ل عن عدم االستعداد لدى األفراد العاممين بقبو 
أو اإلحساس بعدم  التغيير، حيث يتحول ذلك الشعور

القبول إلى مواقف عدائية وعنيفة، قد تؤدي بالمنظمة 
التغيير يعتمد  ألن"، (2)"تحقيق أىدافيا إلى الفشل في

عمى مشاركة العاممين مع اإلدارة في  اأساس
، كما يتوقف عمى المناخ التنظيمي (3)"إحداثو

من أكثر العوامل أىمية في "المالئم، الذي يعد 
ويمعب ، (4)"تحسين وتطوير كفاءة األداء لممنظمة

شبكات " االتصال دورا ىاما في ذلك، حيث أن 
بالمنظمة من شأنيا االتصال وأنماط التفاعل السائدة 

أن تعزز روح التعاون والثقة المتبادلة بين العاممين، 
سيما إذا اتسمت سبل االتصال المعتمدة بفعالية ال

الخ ...تزويد البيانات والمعمومات واآلراء والمفاىيم 
سيمت في تنمية بواعث البعد بدقة وثقة وأ

االجتماعي واإلنساني بين العاممين عمى الصعيدين 
ذ أن ىذه األساليب غالبا ما إ، الفردي والجماعي
لية من االنسجام والتفاىم والتقارب اتحقق درجة ع

بين اإلدارة والعاممين وتدعيم سبل الوالء المنظمي 
ة إن وجود عالقة جيدة بين اإلدار " .(5)"بشكل ىادف
يعتبر أفضل وسيمة الستمرارية وتطوير والعاممين 

، وعمى ذلك فإن ىناك حاجة (6)"المؤسسة وارتقائيا
و الموجو نح المخططو ال، ماسة إلى االتصال الفع  

دارةالتخفيف من حدة المقاومة و  ثقافة المنظمة، لكي  ا 
وىو ما  تصبح أكثر تماسكا ورغبة في التغيير،

التي تمثل الجسر الذي  يجسد المقاربة االتصالية
مما  ،ن العالقة بين كل األطراف في المنظمةيكو  

باإليجاب عمى مشاركة العاممين مشاركة ينعكس 
 .فاعمة في تحقيق التغيير التنظيمي بنجاعة

الذي نسمط فيو مقالنا ضمن ىذه األفكار، يندرج 
دور المقاربة االتصالية في إنجاح الضوء عمى 

 .التغيير التنظيمي
 ومشكمة المقاومة العمالية التغيير التنظيمي: أوال
 :التغيير التنظيمي مفهوم .1

ر عممية التغيير التنظيمي بصورة عامة، عن تعب  "
حركة االنتقال الجذري أو التدريجي من واقع راىن 
إلى حالة جديدة تختمف عن سابقتيا أو عن الحالة 

 .(7)"القائمة
العديد من  ولقد تفحص أحمد يوسف دودين

حول التغيير التنظيمي، واستنبط منيا عدة  التعريفات
كونو يمثل  :(8)جوانب لمتغيير التنظيمي وتتمخص في

خطة طويمة األجل ويتم إحداثو لحل المشاكل 
وتجديد الممارسات، كما أنو جيد تعاوني لإلداريين، 

حتاج أحيانا إلى التدخل وىو يتأثر ببيئة المنظمة، وي
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األطراف الخارجية لممنظمة  ي يعني بوالذالخارجي،
مكاتب االستشارات اإلدارية وأساتذة اإلدارة  مثل

المختصين في ىذا المجال، فضال عن أنو يستند 
 .إلى التطبيق العممي لمعموم السموكية

أما مصطفى عشوي فيرى بأن التغيير التنظيمي 
قد يكون استجابة ضرورية لمتغير االجتماعي الذي 

جتمع ككل كنتيجة لتغير ثوري مثال، يحدث في الم
كما قد يكون التغيير التنظيمي خطوة من خطوات 
التغيير بواسطة اتباع استراتيجية االنتقال من الجزئي 

، وذلك حسب (المجتمع -المنظمة -الفرد)إلى الكمي 
تصور التغير التطوري، أو بيدف إعادة التوازن 
لممنظمة عقب حدوث اضطرابات أو أزمات 

عية أو اقتصادية تستدعي إجراءات خاصة اجتما
المواد الخام أو المركزية  ندرةوذلك كالتقشف بسبب 

  .(9)الناجمة عن قمة اإلطارات اإلدارية والتقنية
: وىناك من يعرف التغيير التنظيمي عمى أنو

تغيير موجو ومقصود وىادف وواع، يسعى لتحقيق "
 ، بما يضمن(الداخمي والخارجي)التكيف البيئي 

االنتقال إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة عمى حل 
وىو تغيير ممموس في النمط السموكي ... المشكالت

حداث تغيير جذري في السموك التنظيمي  لمعاممين وا 
ليتوافق مع متطمبات مناخ وبيئة التنظيم الداخمية 

 . (10)"والخارجية
ويمكن القول أن التغيير التنظيمي ىو عممية " 

لية التنظيمية وتحسين األداء، وذلك تسعى إلى الفعا
بغرض تحقيق المواءمة والتكيف مع التغيرات 

ويعرفو بينس " .(11)"الحاصمة في بيئة المؤسسة
Bennis  لمتعميم تستيدف متطورة  إستراتيجيةبأنو

والقيم وكذلك اليياكل  تغيير العقائد واالتجاىات
 ،االحتياجات الجديدة، لتتناسب مع التنظيمية

وتستطيع التعايش مع التحديات التي تفرضيا 

التغيرات اليائمة في البيئة االجتماعية والثقافية 
 .(12)"واالقتصادية

 :مستوياته .2
  :(13)مستويات لمتغيير ىي ةىناك أربع

وىي أن يتم التعرف عمى الفكرة أو : المعرفة - أ
 .المشروع التغيري وأبعاده المختمفة وجوانبو المتعددة

وىنا البد من االقتناع بالتغير، حتى : التوجيو - ب
 .ري  رد توجيو إيجابي وحماس ليذا التغيصبح لدى الف

وىو ذلك السموك الذي يدل : الفردي السموك - ج
واإلصرار عمى عمى اإليمان بالتغيير واالقتناع بو 

 .تحقيقو
نى المجموعة فكرة حيث تتب: السموك الجماعي - د

ومن ثم  ،التغيير والمطالبة بو والعمل بمقتضاه
 .يصبح التغيير سموكا جماعيا

ومن الطبيعي أن تثير عممية التغيير كظاىرة "
... وكنتائج كثيرا من ردود الفعل اإلرادية والالإرادية

فكل جديد يجد من يؤيده كما يجد في نفس المحظة 
 .(14)"من يقاومو

مفيوم المقاومة العمالية لمتغيير التنظيمي 
 :وتجمياتيا

إنساني يظير عدم الرغبة في ىو سموك طبيعي "
القيام بالتغيير وبالتالي الكف عن مساندتو 

استجابة عاطفية : "، كما تعرف بأنيا(15)"ودعمو
وسموكية تجاه خطر حقيقي أو متوقع ييدد أسموب 

وتعتبر المقاومة من المشاكل أو "، (16)"العمل الحالي
المعوقات الرئيسية التي تواجو القائمين عمى إدارة 

 .(17)"التغيير

 وتتجسد مقاومة العاممين لمتغيير التنظيمي فيما
  :(18)يمي

االنتقال من المشادة الكالمية إلى اإلحجام عن  .1
 (.اإلضراب)العمل وعدم التعاون 
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 .قيام الفرد بالتيجم عمى أي فكرة أو رأي جديد .2
توجيو العديد من األسئمة، بعضيا ليس لو صمة  .3

 .بالتغيير
 .الصامت وال يتفوه بشيء يمعب الفرد دور .4
يظير الفرد أنو منزعج وغير قادر عمى اتخاذ  .5

 .قرار بشأن التغيير المقترح
ادلة فرد بسرعة بتحويل المناقشة إلى مجيقوم ال .6

فكرية ويحاول تحميل لماذا يعتقد بأن األسموب 
 .الحالي ىو األفضل

 .يصر الفرد عمى أن التغيير ليس عدال .7
ممقترحات المقدمة، حتى ليثير الفرد نتائج سمبية  .8

ن كانت ىذه النتائج ليست ليا صمة بالتغيير  .وا 
 .يقمل الفرد من الحاجة لمتغير .9

يظير الفرد موافقتو الشديدة ولكنو يعبر عن  .11
 ".ولكن... ياليا من فكرة رائعة"نقد معذور كأن يقول 

يقترح الفرد حال سريعا ال يشكل في حقيقة  .11
 .األمر أي تغيير

 :العمالية لمتغيير التنظيميأسباب المقاومة 
من أىم مصادر مقاومة التغيير التي أشار إلييا 

  :(19)وزمالؤه مايمي Shermer Hornشارمر ىورن 

 .الخوف من المجيول .1
 .الحاجة لألمن واالستقرار .2
 .عدم وجود عوز وحاجة لمتغيير .3
 .تيديد المصالح والمزايا المكتسبة .4
 .التفسيرات المتباينة .5
 .التوقيت السيء .6
 .االفتقار لمموارد .7

فيذكران  Kinickeوكينيك  Keritnerأما كريتنار 
أن األسباب التالية ىي التي تدعو األفراد لمقاومة 

  :(20)التغيرات

 .المفاجئة والخوف من المجيول .1

 .مناخ عدم الثقة .2
 .فقدان المركز أو األمن الوظيفي .3
الضغط من الزمالء عمى الفرد باتجاه مقاومة  .4

 .التغيير
أو العالقات /التقاليد الثقافية و إرباك .5

 .االجتماعية
شخصية وسيط التغيير يمكن أن تولد  .6

 .المقاومة
افتقاد الحصافة والحنكة، إضافة إلى التوقيت  .7

 . غير المناسب
المقاومة العمالية تتزايد إذا والجدير بالذكر أن 

وجدت ثقافة تنظيمية تساندىا وتعارض التغيير 
ىذه الثقافة بالتماسك التنظيمي، أما إذا اتسمت 

ساىمة في إنجاح والتكيف، فإن ذلك من شأنو الم
األمر الذي يدعونا إلى التعرف  التغيير التنظيمي،

 .عمى أىمية الثقافة التنظيمية
 في المنظمة الثقافة التنظيميةأهمية : ثانيا

تتضح أىمية الثقافة من خالل تعرفنا عمى 
، إلى (عناصرىا وتأثيراتيا عمى العاممين)مفيوميا 

جانب أنماطيا، سيما التي ليا القدرة عمى إنجاح 
  .التغيير التنظيمي

 :مفهومها .1
الثقافة  Shermar Bornعرف شيرمار بورن "

التنظيمية بأنيا نظام من القيم والمعتقدات يشترك 
بالتنظيم، بحيث ينمو ىذا النظام  فييا العاممون

أما حميد عبد النبي . (21)"ضمن التنظيم الواحد
نمط من المشاركة في القيم : "الطائي فيرى بأنيا

والمعتقدات التي تعطي بعدا معنويا إلى األعضاء 
 ،(22)"في المنظمة وتزودىم بالقواعد الخاصة بالسموك

المؤسسة كجممة من يمكن تعريف ثقافة  كما
ة، التي تؤثر عمى سموك العامل بسعارف المكتالم
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إنيا تعني مجموع القيم . اإلنساني في المؤسسة
والسموكيات المشتركة والذىنيات والممارسات 
المينية، التي توجو مجيودات الجميور الداخمي نحو 

 .(23)"تحقيق األىداف المشتركة

وتكمن أىمية الثقافة التنظيمية في كونيا تعبر 
مة من المواقف الجماعية والرموز والقيم نتاج جم"عن 

واآلراء الخاصة وطرق التفكير، التي يطورىا أعضاء 
كل مؤسسة، بحيث تصبح معبرة عن الخصائص 
الثقافية ليذه البيانات ومحددة لصالحيا وأنماط سموك 
أعضائيا ودواعي صراعيا وتعاونيا وتضامنيا 

افق يتو ومن ثم فإن حسن إدارتيا بما  ،(24)"واستقرارىا
من شأنو اإلسيام في  مع متطمبات التغيير التنظيمي
لقيم اممين في المنظمة اإنجاحو، من خالل تقاسم الع

والمعتقدات وأنماط التفكير المساندة لمتغيير 
التنظيمي، مما يعني القدرة عمى تكوين ثقافة تنظيمية 

. بين العاممين بالمنظمةىا قوية ومتكيفة، وتعزيز 
نا إلى التمييز بين أنماط الثقافة األمر الذي يدعو 

 .التنظيمية
 :هاماطأن .2
 :الثقافة القوية والثقافة الضعيفة - أ

تتنوع الثقافات حسب درجة تمسك والتزام " 
العاممين بيا، فكمما كانت القيم التنظيمية األساسية 

كمما كان ذلك دليال  مشتركة ومقبولة من الجميع،
المستقرة عمى قوة الثقافة وىذه ميزة لمتنظيمات 

والقوية، والتي بفضل ذلك تكون قادرة عمى توفير 
مزايا عمل مادية ومعنوية لمعاممين، وتجعميم أكثر  

تعطي "فضال عن ذلك، فيي  .(25)"والء وانتماء ليا
 sense of)لمعاممين إحساسا أو شعورا باليدف 

purpose)ونحيولد لدييم اتجاىا إيجابيا  ا، وىذ 
 .(26)"ن جزء ميما منياوأنيم يشكمو . مؤسساتيم

يتأكدون بأن  والمالحظون لممؤسسات المعاصرة
  :(27)الثقافة القوية ىي التي

  تدعم تكيف المؤسسة مع بيئتيا، بإعطائيا
 .تالحما وترابطا أكبر

  الذي يقمل " الرباط االجتماعي"تكون نوعا من
 .من النزاعات ويقمص آثارىا

 التي  الفرعيةا يتقاسميا مجموع النظم أىداف متقد
التجار والمنتجون يتقاسمون : تكون المنظمة، مثال

 .جممة القيم المتعمقة بالنوعية وخدمة الزبون
ويساعد وجود ثقافة تنظيمية قوية عمى تحقيق ما "
ارتفاع مستويات االلتزام وانخفاض معدل دوران : يمي

، وىي المرتفعة اإلنتاجيةالعاممين، التماسك، الوالء، 
 ,Microsoft IBM: تميز شركات كبيرة مثل

Sony . ويمكن القول بأن الثقافة القوية يمكنيا أن
تكون بديال لمرسمية، وكمما كانت الثقافة أقوى كانت 
حاجة اإلدارة أقل لالىتمام بالقواعد واألنظمة الرسمية 

ويرى أنطوني ".(28)"لتوجيو سموك العاممين
Anthony  و ىودجHodge لثقافة القوية بأن ا

تتميز بكونيا واسعة االنتشار بين أفراد المنظمة، كما 
 .(29)"أنيا تتميز بالقبول

فال يتم اعتناقيا بقوة من " أما الثقافة الضعيفة 
أعضاء المنظمة، وال تحظى بالثقة والقبول الواسع 
منيم وتفتقر المنظمة إلى التمسك المشترك بالقيم 

عائقا أساسيا ضد والمعتقدات، ويمكن أن تكون 
 Anthonyوتتسم حسب أنطوني " .(30)"التغيير

بكونيا ثقافة سطحية تعتمد عمى  Hodgeوىودج 
المظاىر وتختمف من قسم إلى آخر داخل 

 .(31)"المنظمة
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 والثقافة التكيفية( الثابتة)الثقافة الصارمة  - ب
 :(الريادية)

ىناك من يقسم الثقافة التنظيمية إلى ثقافة 
ففي المنظمات التقميدية " صارمة وأخرى تكيفية 

 fixed or rigidتسود الثقافة الصارمة أو الثابتة 
culture . الثقافة التنظيمية التي تضع العوائق أمام

تكيف المنظمة مع الظروف البيئية المتغيرة والمعقدة 
متعممة ترعى الثقافة والمنظمات ال. التي تواجييا

أي الثقافة التي تشجع  adaptive cultureالتكيفية 
عمى االنفتاح والمساواة، وتفضل تحمل المخاطرة 

والمقصود . (32)"والتحسين المستمر والتغيير
تمك المنظمات التي تتضمن "بالمنظمات المتعممة 

من قابميتيم عمى خمق أفرادا يزيدون بشكل مستمر 
ة فعال، المنظمات التي تشجع أنماط النتائج المرغوب

التفكير الجديد والمنفتح، والمنظمات التي يتعمم فييا 
 .(33)"األفراد رؤية األشياء بصورتيا الشمولية الكاممة

بأن Mishra وميشرا  Denisonنسون يرى د"و
تتميز بالتركيز  الثقافة الريادية أو التكيفية

االستراتيجي عمى البيئة الخارجية، باالعتماد عمى 
حداث التغيير بقصد تمبية احتياجات  المرونة وا 

ويشجع ىذا النوع من الثقافة المعايير . الزبون
والمعتقدات التي تزيد من قدرة المنظمة عمى 
التعاطي مع التغيرات البيئية وترجمتيا إلى استجابات 

وىذا ال يعني االستجابة . بة ليابيئة جديدة مناس
فقط، بل إن ىذه المنظمة تشجع إحداث التغيير 

ولعل  البتكار واإلبداع وتبني المخاطرة،التنظيمي وا
من أمثمة ىذا النوع من الثقافة التنظيمية تمك الثقافة 

 Axicomو شركة  3Mشركة التي تتبناىا 
crop"(34). 
 

في  وأهمية أدوارها المقاربة االتصالية: ثالثا
 .المنظمة

 :مفهومها .1
المقصود بالمقاربة االتصالية تبني االتصال 

القادر عمى تفادي عوائق )المخطط و الفعال، 
، واليادف إلى إنجاح (االتصال والتغمب عمييا

التغيير التنظيمي، من خالل إدارة المقاومة والثقافة 
التنظيمية، بما يخدم أىداف التغيير وعممياتو 

وتعتمد المقاربة االتصالية عمى المنيج . المنظمةب
اإلعالم المستمد من العموم السموكية عموما وعموم 

في التأثير عمى  واالتصال عمى وجو الخصوص
أن استخدام "وترى راوية حسن. العاممين بالمنظمة

التطور التنظيمي لممعارف المستفادة من العموم 
يير األخرى، السموكية، يميزه عن استراتيجيات التغ

والتي تعتمد فقط عمى المبادئ المحاسبية والمالية 
وىذا بالرغم من أن التطوير التنظيمي قد . واليندسية

يتولى القادة و  .(35)"يستخدم مثل ىذه المبادئ
واإلداريون وخبراء العالقات العامة وكل فريق التغيير 
إدارة االتصال الرامي إلى التخفيف من حدة المقاومة 

ز عناصر الثقة التنظيمية المرغوب فييا، إلى وتعزي
جانب تعديل أو تغيير العناصر غير المرغوب فييا، 
حسب ما يقتضيو االتصال الفعال وبالنظر إلى 

 .متطمبات الثقافة التنظيمية القوية والتكيفية
ذاتو من االتصال وتنبع أىمية المقاربة االتصالية 

ية يعمل في مجاالت مختمفة، فيو من ج" فيو
يضبط السموك ومن جية أخرى يحفز ويعمل عمى 

فضال عن ذلك  .(36)"إشباع الحاجات االجتماعية
نو يفيد كل المعنيين بعممية التغيير من خالل فإ

قدر ىائل من المعمومات والبيانات "توفير 
 إن عممية االتصال الفعال تييئ. "(37)"والمعاني

ة، وتعني االستخدام البيئة المحفزة لمنجاح في المنظم
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ت االتصال، التأثير األعمق واألطول، ااألمثل لميار 
كما تعني القدرة عمى التعبير األمثل عن األفكار 

االتصال تتضمن فضال عن أن كثيرا من ميارات 
واجتماعية ضرورية لنجاح  آدابا شرعية

 .(38)"المؤسسة

لمقاربة االتصالية في ىذه وتتجسد مرتكزات ا
ل االتصال الفعال إلى جانب من خال الورقة

د المدراء وخبراء و االتصال المخطط المستند عمى جي
 .العالقات العامة

 :أهمية االتصال الفعال في المنظمة .2
تنبع أىمية االتصال الفعال في المنظمة من فوائد 
ومنافع األدوار المتعددة التي يتمكن من االضطالع 

وتضفي عميو خاصية الفعالية، ويتمثل أىميا  بيا
 : فيما يمي

االتصال الفعال في التغمب عمى العوائق  دور - أ
 :وتسهيل التفاعالت

عمى إدارة المنظمة أن تعي أىمية االتصال "
الفعال بكل األطراف المؤثرة والمتأثرة بيا، وأن تمم 
بأنواع االتصال الناجح الستخدامو حسب متطمبات 

ية المتعاممة معو، وكذلك تممس الموقف والج
يجاد بنية ناجحة  المعوقات في سبيل التغمب عمييا وا 

 .(39)"التصاليا مع الطرف اآلخر

 :االتصال الفعال في إنجاح وظائف اإلدارة دور - ب
خطيط والتنظيم إن عناصر اإلدارة ىي الت..."

وفي كل عنصر من ىذه العناصر  ،والتوجيو والرقابة
طوير والتحول يدخل عنصر التغيير والتبديل والت

وىذه العناصر األساسية  ،عبر المكان والزمان
لمعممية اإلدارية تحتاج إلى معمومات لتنفيذىا عمى 

وجمع المعمومات  ،أسس عممية وبالطرق الصحيحة
م والمعرفة بحد ذاتيا تحتاج إلى عممية اتصال أو تقو 

عممية نجاح  كما أن. سا عمى عممية االتصالأسا

االتصال في كل المستويات اإلدارية يساعد عمى 
نجاح العممية اإلدارية والقيام بيا عمى أكمل 

 .(40)"وجو
االتصال الفعال في إضفاء روح التعاون  دور - ج

 :وتفعيل العمل الجماعي
نجاح أي فعل تعاوني البد أن ينطمق من  إن"

وال يمكن ... شبكة اتصال متكاممة ومتناسقة
إذا لم يتحقق  ،لالتصال أن يحقق اليدف التعاوني

التوازن بين االتصال الرسمي واالتصال غير 
ذا لم تراعى أىمية العالقات االجتماعية  ،الرسمي وا 

تيم سة وحاجات األفراد ومختمف إشباعاداخل المؤس
ويرتبط االتصال والتعاون بالفاعمية أشد .. .

فالرغبة في عدم تحقيق ىدف ما أو بعض  ،االرتباط
األىداف من خالل تعطيل االتصال بأي وسيمة 

 .(41)"يمكن أن تؤثر في العممية التعاونية
  ويمكن تمثيل العالقة مابين االتصال الجيد

  :(42)والفاعمية التنظيمية في المعادالت التالية
 الرغبة في            يؤدي إلى  االتصال الجيد

 .الميارة في العمل+ العمل 
  تؤديان  الميارة في العمل+ الرغبة في العمل

إبداع + العمل الجماعي التعاوني           إلى
تقان  وا 

  تقان+ العمل الجماعي التعاوني تؤديان  إبداع وا 
 الفعالية اإلدارية           إلى
المخطط في التغمب عمى أهمية االتصال  .3

 :غيير التنظيميمعوقات الت
تتجمى أىم معوقات التغيير التنظيمي في 
المقاومة التي من شأنيا أن تفضي إلى حدوث 
نزاعات وصراعات في المنظمة، إلى جانب عدم 
توحد العاممين حول ثقافة تنظيمية مساندة لبرامج 

ومن ثم فإن مقومات نجاح االتصال . التغيير
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في التغمب عمى ىذه العقبات، تعتمد عمى المخطط 
تسوية النزاعات وتشجيع العاممين عمى المشاركة في 
قرارات المنظمة وتنمية شعورىم بالمسؤولية إزاءىا، 
فضال عن تكوين رؤية مشتركة في ثقافة المنظمة 
تقوم عمى أىداف المنظمة المتعممة، التي تنيض 

 .عمى الثقافة القوية والتكيفية
عمى تسوية النزاعات  المخطط االتصالقدرة  - أ

 :والصراعات في المنظمة
أن أي   Dealوديل   Bolmanيرى بولمان "

تغيير تنظيمي جوىري يسبب نشوء نزاع بين 
 .(43)"المستفيدين من التغيير وغير المستفيدين منو

االتصال وسيمة تنسيق فعالة تسمح بفض و " 
فيو  الصراع وتفكيك حاالت التوتر داخل المؤسسة

أداة متميزة لمتفاىم والحوار، كما أنيا تسمح بتقديم 
: صراع باستعمال مختمف الوسائل مثلتطور ال

 .(44)"االستجوابات وسبر اآلراء وغيرىا

ويمكن تحقيق أفضل النتائج عن كل النزاعات بإتباع 
  :(45)القواعد التالية

 تحديد حيز النزاع . 
 جمع مختمف اآلراء حول موضوع النزاع. 
 التعرف عمى خمفية النزاع والمتطمبات . 
 تحويل الغضب والتوتر إلى رغبة في التغيير. 
 التفكير والبحث في كافة أنواع الحمول الممكنة . 
 بغية إيجاد حل  ،تقييم جماعي لجميع الخيارات

رابح بحيث يرضي جميع / عمى قاعدة رابح
 .األطراف

تشجيع العاممين عمى  المخطط قدرة االتصال - ب
المشاركة في قرارات المنظمة وتنمية شعورهم عمى 

 : بالمسؤولية
نجاح "وفي ىذا يقول محمد منير حجاب بأن 

المنشأة في توفير فرصة المشاركة لمجميور 

الداخمي، يتوقف عمى قدرتيا عمى تشجيع وتنمية 
الشعور بالمسؤولية عن القرارات المتخذة لدى 
العاممين بيا، والكشف عن المصاعب أو 

راضات التي تواجو الخطط قبل تطبيقيا وتوفير االعت
وتوفير  ،فراد لمتعبير عن أنفسيم وأفكارىموسيمة لأل

وسيمة لالتصال المتبادل بين المنشأة والعاممين وذلك 
مثل الندوات والمؤتمرات والحفالت والرحالت والفرق 

والميم أن تكون المشاركة قائمة  ،الخ....الرياضية 
شاركة قائمة عمى المناورة عمى اإلخالص وليست م

فقط فمشاركة الفرد في مسألة ما تعني التزامو التزاما 
أي أنيا تصف قوة  ،حاسما وعميقا إزاء ىذه المسألة

شعور فرد ما وكثافتو بالنسبة لمسألة أو موضوع 
معين وكمما تزايدت قوة ىذا الشعور وتزايدت كثافتو 

 .(46)"كان تغير موقفو أقل توقعا
عمى اإلسهام في االتصال المخطط قدرة  - ج

 :في ثقافة المنظمة "الرؤية المشتركة "تكوين 
اتساقا مع ما يقوم عميو منطق المنظمات "

المتعممة ، فإن الرؤية التنظيمية ال تتحدد مالمحيا 
من خالل المؤسس فقط، بل يجب أن توضع من 
خالل تفاعل األفراد من مختمف المستويات في 

ل خطوة يجب اتخاذىا ىي تحميل وأو  "  .(47)"المنظمة
إجراء ىذا التحميل الثقافة الحالية السائدة، ويمكن 

جراء المناقشات التي  عن طريق عمل قراءة وتقييم وا 
جراء تحميل وا  ... تم في مجموعات أو ورش لمعملت

التي تواجو المنظمة، والمشاركة في  ةلممشاكل الثقافي
تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لمتعامل مع 

 .(48)"ىذه المشكمة

 :أدوار المدراء في االتصال المخطط .4
 :دور المدراء في حسن استخدام السمطة - أ

يعتمد الكثير من المديرين عمى السمطة كقوة "
 حد بعيد في اتصاالتيم بمرؤوسييم رسمية إلى
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إحداث التغيير في سموكيم، والسمطة من بيدف 
ىي أداة لضبط ( الرئيس)وجية نظر ممارسييا 

سموك العاممين والمرؤوسين وتحقيق النظام والتجانس 
بينيم وكذلك التنسيق بين جيودىم ورقابة أعماليم 

المرؤوسين،  أما من وجية نظر. حقيقا لألىدافت
اإلداري ليست كافية، بل  فالسمطة التي يتمتع بيا

ىذا يؤثر األىم ىو كيفية استخدام ىذه السمطة، فقد 
االستعمال عمى حسن اتصال الرؤساء 

 .(49)"والمرؤوسين

دور المدراء كقادة في استخدام مهارة  - ب
 :التحفيز

بحيث  ،صال تأثيرا ايجابيا عمى التحفيزيؤثر االت"
إذ  ،ىداف المرغوب انجازىا وتحقيقيايتم تحديد األ

ى مدى إتقانو لمعمل يستطيع الفرد أن يتعرف عم
ومدى اقترابو من تحقيق األىداف  ،المطموب منو

عفو ونقاط القوة التي يتمتع المحددة وما ىي نقاط ض
فالتحفيز ....والتي ليا األثر المباشر عمى أدائو  ،بيا

يعد أداة فعالة لمعرفة وتحديد مدى القرب أو البعد 
وميارة تحفيز العاممين تعني " .(50)"كما ىو مطموب

قدرة المدير عمى التعامل مع المرؤوسين إلخراج 
وميارة  ...أفضل ما لدييم نحو العمل المطموب منيم

المدير تتحدد ىنا في قدرتو عمى إنجاز الدوافع 
وتذكير العاممين بالدوافع التي تحفزىم عمى إتقان 

 .(51)"وسرعة العمل

وتشخيص  مميندور المدراء في اإلصغاء لمعا - ج
 :مشكالتهم

نذكر  يمكن أن تفيد في ذلك،ىناك عدة وسائل 
  :(52)منيا

 من خالل إتاحة الفرصة  :نظام الباب المفتوح
يخصص  لمقابمة المسؤولين واإلدالء بآرائيم وعادة ما

المسؤول جزء من وقتو لمقابمة الراغبين من األفراد 
 .في مقابمتو

  نظام لقبول وذلك بإنشاء : االقتراحاتنظام
االقتراحات من الموظفين والعمال، بشأن شروط 

 .وسياسات العمل واإلنتاج  وغيرىا العمل
 وتعتبر ىذه الطريقة من أحدث  :نظام المرشدين

فراد القوة أراء آالمستخدمة لمتعرف عمى الطرق 
العاممة ورغباتيم سواء الشخصية أو تمك المتعمقة 

معين إنشاء مكتب  بظروف العمل وتتمخص في
فراد إلى كيفية حل مشاكميم إلرشاد األيعين بو خبراء 

ن من معرفة الكثير و م يتمكن ىؤالء المرشدثومن 
ماليم وما ىي آن حياة األفراد وماىية رغباتيم و ع

العوامل التي يشتكون منيا ويرغبون في التخمص 
ه ذستبعادىا والشك في أن نجاح مثل ىمنيا وا

الطريقة يتوقف إلى حد كبير عمى درجة الخبرة 
 . والميارة التي يتمتع بيا الرشيد

أدوار خبراء العالقات العامة في االتصال  .5
 :المخطط

دور خبراء العالقات العامة في إيجاد مناخ  - أ
 :التفاهم في المنظمة

عمى نشاط "أطمق الجدير بالذكر أن ىناك من 
ىندسة التفاىم استنادا عمى أن  اسمالعالقات العامة 

خمق التفاىم يقوم عمى تقديرات حسابية أشبو ما 
تعمل من "، وىي (53)"تكون بالتقديرات اليندسية

أي تقدير أكبر قدر   اإلعالم: خالل ثالثة محاور 
أي ممارسة أكبر قدر من  واإلقناع من المعمومات

أي تحقيق  أكبر قدر من التوافق  والتطبيقالتأثير، 
تعبر طريق اتصال " فضال عن كونيا  (54)واالنسجام

ل االستماع إلى جماىير فمن خال ،مزدوج االتجاه
يمكن تصحيح أي مفاىيم خاطئة أو  ،المنظمة

ىناك عدة طرق يمكن "و .(55)"عقبات في االتصال
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بأفراد  لالتصالستخداميا اجل العالقات العامة لر 
الجميور الداخمي ومعرفة شعوره عن طريق مقابمتيم 
بأنديتيم أو نقاباتيم أو إنشاء جمعيات لمرحالت 

ه ذوطبيعي أن لكل وسيمة من ى... رىاوالحفالت وغي
الوسائل مزايا وعيوب وعمى رجل العالقات العامة 
مكانيتيا  اختيار أفضميا حسب ظروف الشركة وا 

 .(56)"المالية

لعالقات العامة في استخدام دور خبراء ا - ب
 :االستراتيجيات لتغيير مواقف العاممين

استخدام لخبراء العالقات العامة يمكن 
حيث يقوم  ، Rulerإستراتيجيات االتصال لـ رولر "

أنو : دىافاعمى فرضية م( 2004سنة )ذجو نمو 
يصعب استخدام إستراتيجية واحدة لالتصال في 
العالقات العامة، وأنو ال توجد إستراتيجية مثمى، 
نما يمكن استخدام اإلستراتيجية األنسب لكل موقف  وا 

وأطمق عمى نموذجو النموذج الموقفي ...اتصالي 
 إلستراتيجيات االتصال،

Situational model of communication 

strategies  

ث يمكن استخدام إستراتيجية معينة في موقف حي
مزيج من ىذه االستراتيجيات في أو استخدام ...محدد

إستراتيجية : وتتمثل في ...موقف أخر 
استراتيجيو اإلقناع ،   Informationاإلعالم

persuasion  ستراتيجية بناء اإلجماع وا 
consensus building   ستراتيجية وا 

Dialogue " (75)الحوار
.  

  
 ةــــخاتم

قاربة ما تم توضيحو بخصوص دور الممنالحظ 
االتصال التغيير التنظيمي، أن االتصالية في إنجاح 
دورا ىاما في إيجاد المناخ  انالفعال والمخطط يمعب

المناسب، إلضعاف المقاومة العمالية لمتغيير 
تنظيمية قوية وتكيفية، بما يسمح وتكوين ثقافة 

وتحفيزه عمى مساندة التغيير تنشيط المورد البشري ب
محمد الصيرفي  وفي ىذا الصدد يقول، التنظيمي

الدعامة األولى من دعائم التغيير تتمثل في " بأن
الخيال واإلبداع البشري، أما الثانية فتتجمى في 

وتتجسد الثالثة في . الذكاء وناتج العقل البشري
 الدافعية والرغبة في اإلنجاز البشري، وتتحدد الرابعة
في القيادة والتحرر اإلداري البشري والخامسة في 

ري، أي أن الدعائم أوال شالفريق المتعاون الفعال الب
وأخيرا ىي المورد البشري، ولكن ليس في قوتو 
العضمية أو مياراتو اليدوية، ولكن في قوتو الذىنية 

 .(75)"ومياراتو الفكرية

  
 :والمراجع الهوامش

 .18-17: ، ص، ص2012أحمد يوسف دودين ، إدارة التغيير والتطوير التنظيمي، اليازوري، األردن،  -1
، 2002خضير كاظم حمود، السموك التنظيمي ، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان، مكتبة الرازي العممية ، أبوظبي،  -2

 .195ص، 
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 .174: المرجع نفسو، ص -5
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121. 
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 الثروة المنسية 4صناعة البرمجيات في الجزائر
 جمال العيفة.د

 قسم عموم اإلعالم واالتصال
 عنابة  –جامعة باجي مختار 

 

 

  ممخص

نفسيا عاجزة منذ عقود عف تخطي عتبة المميار دوالر في صادرات المُنتَجات خارج المحروقات، تجد الحكومة الجزائرية 
وتعد واحدة مف التقنيات التي ومف ضمنيا صناعة البرمجيات التي تحتؿ رقما متقدما في اقتصاديات العديد مف دوؿ العالـ، 

 : التساؤؿ التاليسيكوف ليا األثر األكبر عمى المجتمع الحديث، وىو ما دفعنا لطرح 
 كيؼ يمكف االستفادة مف قطاع صناعة البرمجيات لخمؽ قيمة مضافة لالقتصاد الجزائري؟

 

 .المعرفةتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، صناعة البرمجيات، اقتصاد  4اتيحالكممات المف

 
 

L'Industrie du logiciel en Algérie: une richesse oubliée 
 

Résumé 

Cet article traite des choix et des orientations de l'économie algérienne relatifs à une  

industrie qui s’est récemment développée à un rythme accéléré surtout  dans les pays 

développés à savoir l'industrie du logiciel. Nous avons estimé nécessaire d’élaborer une 

réflexion dans laquelle nous nous attelons  à plaider en faveur de l’élaboration d’une 

véritable politique en matière de l'industrie du logiciel, et d'élucider comment cette stratégie 

est capable de créer de la valeur ajoutée pour notre société.  
 

Mots clés: Economie de la connaissance, industrie du logiciel, technologies de 

l'information et de la communication.  
 
 
 

Software Industry in Algeria:  a Forgotten Wealth 
 

Abstract 

Software industry is occupying a high rank in the economies of developed countries. In 

Algeria, this technology, if developed, may help to increase exports. This article aims to call 

for the promotion of this technology that may help the Algerian economy to create added 

value. 
 
Keywords: Information and communication technology, Software industry, Knowledge 

Economy. 
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 4مقدمة

غاية األىمية وىي ذات في يتناوؿ المقاؿ مسألة 
في  ووتوجياتعالقة باختيارات االقتصاد الجزائري 

الجزائرية  الحكومات حيث ظمت األلفية الراىنة،
المتعاقبة تؤكد حرصيا عمى ضرورة تنويع مصادر 

بالعممة الصعبة، والتي يمثؿ النفط الدخؿ الجزائري 
أف  بالمائة، غير 8:ألوؿ بنسبة تفوؽ مصدرىا ا
خارج مف تشجيعيا لمصادرات ، وعمى الرغـ الحكومة

المحروقات تجد نفسيا عاجزة منذ عقود عف تخطي 
ومف عتبة المميار دوالر في مثؿ ىذه الُمنَتجات، 

 ضمنيا صناعة البرمجيات التي تحتؿ رقما متقدما
 .العالـفي اقتصاديات العديد مف دوؿ 

الصناعات التكنولوجية  إحدىالبرمجيات  دعوتُ 
أثر عمى المجتمع الحديث، إنيا آلية ليا  القميمة التي 
ت نياعماؿ والصناعة وأوساط نقؿ التقألتمتة األ

وطريقة لالستحواذ عمى الخيرات الثمينة لغرض 
استخداميا مف قبؿ اآلخريف، كما أنيا وسيمة لمتفريؽ 
بيف منتج وآخر ونافذة تطؿ عمى النافذة التكافمية في 

 .    المؤسسات
وبالرغـ مف أف البرمجيات قد غدت منتشرة 

 عندنا اإلدارييفالقادة وشائعة، إال أف العديد مف 
بالقيمة المضافة التي تتمتع بيا   ليسوا عمى دراية
وماذا تعني لممؤسسة التي  ؛المنظمةبالنسبة لمتنظيـ و 

ينتموف إلييا ويديرونيا، األىـ مف ذلؾ أف لدييـ 
 . الفرص التي توفرىاو مخاطر لمالقميؿ مف اإلدراؾ 

 Truffle 100)تروفؿ  ": لػػتقرير في ف

Europe*  ) برمجيات  مؤسسة 211ألفضؿ
يؤكد أف قطاع البرمجيات ىو أساس النمو " أوروبية

(1)في االقتصاد الحديث
... 
معالجة  يحاوؿ البحث الحاليمف خالؿ ما تقدـ 

 :اآلتي ىذا الموضوع مف خالؿ التساؤؿ الرئيس

ما ىو نصيب الجزائر مف صناعة البرمجيات؟ 
وكيؼ يمكف الوصوؿ إلى صناعة برمجية جزائرية 

 مضافة؟تُنتج قيمة 
 :الموضوع مف خالؿ العناصر التالية سنتناوؿ

 .مدخؿ عاـ حوؿ مقومات صناعة البرمجيات -
نماذج مف بعض التجارب العالمية الناجحة في  -

مجاؿ البرمجيات، التي يمكف أف تستفيد منيا 
 .الجزائر

 .في الجزائر عناصر القوة إلقامة صناعة برمجية -
إقامة أماـ  التي تقؼ حائال عناصر الضعؼ -

 .صناعة برمجية في الجزائر
 ...نحو صناعة برمجية جزائرية منتجة لمثروة -

4مدخل عام حول مقومات صناعة البرمجيات4 أوال  
 وأهمصناعة البرمجيات مف أبرز  دُتع

قيمة تي يمكنيا أف تقدـ الالصناعات اإلعالمية 
، وتجمب مزيدا مف الموارد الجزائريلالقتصاد  مضافة

 .العممة الصعبة مف
 اإلنتاج عناصر إلى المعاصرة النظرة تغيرت لقد

 رأس األولية، المواد العمؿ،)لمثروة  المكونة التقميدية

التي  المعرفة ىو جديد عنصر بإضافة ، وذلؾ(الماؿ
 التطورات مع خاصة اإلنتاج في عامؿ أىـ ُتَعد

(2)المعاصرة والتكنولوجية ).واالجتماعية االقتصادية
.  

 إلى إشارتو في Thomasتوماس  أكده ما وىذا

 الحادي القرف في ستنتصر التي المنظمات أف

 أف درؾت تمؾ التي ىي التفوؽ ليا يكتبو  والعشريف

 األصوؿ وأف ر،باإلنتاج األك عامؿ أصبحت المعرفة

(3)وفاعمية قوة األشد الثروة إنتاج عوامؿ ىي المعرفية
. 

 مفيوميف بيف  ،(3117) لبف وأبو رسالف يفرؽ

 ومجتمع مجتمع المعرفة، ىما المجاؿ ىذا في

 موظفة، غير ولكنيا بيانات فالمعمومات المعمومات،

 تحوؿ المجتمع في استخداميا وظفت وتـ إذا أما
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مجتمع  إلى المعمومات مجتمع مف المجتمع
(4)المعرفة

. 
 عالمي اقتصاد بأنو الدولي البنؾ ويعرفو

 أىمية مف لما لو التعمـ عمى يركز الذي لممستقبؿ،

 في والبحث اإلنساني، لالستثمار كوسيمة أساسية

(5)المعرفة إنتاج
. 

 عناصر مجموعة مف ةالمعرف قتصادا يتشكؿ

 وتثبت تدعمو والتي مترابطة، متكاممة و، أساسية

 :فيما يمي إجماليا يمكف و ،قوي كاقتصاد وجوده

 لمتطور داعمة مجتمعية تحتية بيئة فرتو  4أوال

 .واإلبداع

 داعمة قاعدة أكبر فالمجتمع مؤيدة؛ بشرية قوة 4ثانًيا

 المستفيد وىو ،الي وىو المستيمؾ المعرفة، القتصاد

 .ثمراتيا مف

 صناعة عمى القادر البشري الماؿ رأس تييئة  4ثالثًا

 عمى القدرة وتوظيفيا، وامتالؾ وامتالكيا المعرفة،

 والتطوير، واالبتكار، والتحميؿ، والربط التساؤؿ

 .والتركيب والتصميـ

 العممي لمبحث فاعمة منظومة توظيؼ  4رابًعا

 واسعااللكتروني  الربط إلى إضافة والتطوير،

 لجميع أفراد االنترنت إلىالوصوؿ  وسيولة االنتشار،

 .المجتمع
 في اوتطبيق فكًرا المتعمـ المجتمع ثقافة نشر 4خامًسا

(6) العمومية والخاصة المؤسسات مختمؼ
.  

مفهوم اقتصاد  )األطر المعرفية لصناعة البرمجيات 
 4( المعرفة

منذ  ُوجد مفيـو المعرفة مصطمحا قديما عد  يُ 
 يى" اابستمولوجي"مئات السنيف وأف نظرية المعرفة 

األساس في تحديد مدلوؿ المعرفة قديما وفقا لعناصر 
(7)في ىذا المدلوؿ كما يأتي محددة تتحكـ 

; 

والشخص ( المعرفة)العالقة بيف موضوع المعمومة  -
 .المتعمـ

إال أنو مع التطور الزمني لألحداث وكذا التقدـ 
 واالنترنتلتكنولوجي وثورة المعموماتية والتطور ا

مف التعريفات المغوية أو العممية  ىائال اعدد أنتجت
أو  المعرفة ىي تمؾ األفكار" : " ةالمعرف"لمصطمح 

فرد أو )تصؿ إلييا كينونة معينة  المفاىيـ التي
والتي تستخدـ التخاذ سموؾ ( مؤسسة أو مجتمع

(8)"فعاؿ نحو تحقيؽ أىداؼ الكينونة
.
 

 4المعنى االصطالحي عمى أساس المؤشرات الدولية
يمكف تعريؼ اقتصاد المعرفة باالعتماد عمى 

 لتيوا، المؤشرات الدولية التي ُوضعت خصيصًا لو
عمما أف عدد : )ىي محاورإلى سبعة   قسمت 

 :(مؤشرا 94المؤشرات الدولية يبمغ 
ومف جممة ما يعالج 4 داء االقتصاديمحور األ -1

عمى مؤشر اعتمادا وضعية التنمية االقتصادية 
 .الناتج المحمي اإلجمالي ومؤشر التطوير البشري

مف أىـ المؤشرات 4 محور النظام االقتصادي -2
بالذات مؤشر عوائؽ المعتمدة في ىذا المجاؿ 
 .التجارة المرتبط بحرية التجارة

ُمؤشر : مف أبرز مؤشراتيا4 محور إدارة الحكم -3
الجودة التنظيمية المرتبط بالتجارة وتطوير األعماؿ، 

 .وُمؤشر األمف والقضاء
تمؾ التي  مف جممة المؤشرات 4محور التعميم –4

يـ بيف البالغيف، ونسبة ترتبط بنسبة تمقي التعم
في التعميـ الثانوي، ونسبة المسجميف في  مسجميفال

بيف مف ىـ في السف الُمناسب مف التعميـ العالي 
 .لذلؾ

مؤشرات تيتـ بتعميـ المرأة   4محور المرأة –5
 .وعمميا
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مف بيف المؤشرات في ىذا  4محور االبتكار -6
البحث المشتغميف بترتبط بعدد تمؾ التي المجاؿ 

عدد و  العممية المنشورة،العممي، وعدد البحوث 
 .نسمةبراءات االختراع لكؿ مميوف 

4 محور بنية االتصاالت وتقنية المعمومات -7
ىناؾ ثالثة  .يمتاز ىذا األخير بجممة مف المؤشرات

: رئيسة ُمستخدمة عمى نطاؽ واسع، ىيمؤشرات 
، نسمةُمؤشرات أعداد اليواتؼ والحواسيب لكؿ ألؼ 

(9)نسمة مستخدمي اإلنترنت لكؿ عشرة آالؼ عدد و 
. 

مفهوم صناعة البرمجيات وأهميتها االقتصادية 
 4واإلستراتيجية
شيء غير ممموس ( Software)البرمجية 

خرى، وىي سمسمة مف بالمقارنة مع المنتجات األ
إجراء  الحاسوباألوامر التي تطمب مف  آالؼ

راء عمميات معينة مثؿ عرض المعمومات، أو إج
ىذه البرمجيات ىي  ،الحسابات، أو تخزيف البيانات

بمثابة الروح مف الجسد في النظاـ الحاسوبي وىي 
عقيد والمتطمبات والمياـ في توسع دائـ وازدياد في الت

(21)التي تقـو بتنفيذىا
 . 

 مجموعة شكؿ عمى تترتب أفكار ىي البرمجيةو 

 لترشد والمحددة، المتسمسمة المنطقية الخطوات مف

 مياـ أو ميمة نجازإل التصرؼ كيفية إلى الحاسوب 

 مادياجا منت تمثؿ ال بذلؾ والبرمجيات ،ةمعين

(22)اصرف افكريجا منت بؿ محسوسا،
. 

عممية بناء واستخداـ البرمجيات ىندسة  كما ُتَعد
 برمجياتىندسية لمحصوؿ عمى  وأدوات مبادئ

ة عالية و كفاءة وجودة في اقتصادية تتصؼ بثق
 .العمؿ

أما ىندسة البرمجيات فيي فرع مف فروع اليندسة 
البرامج يقـو عمى مجموعة قواعد تيدؼ إلى تصميـ 

تمبي احتياجات ل ىاتطوير  و    تيفونوعية عالي بوفرة 
(23)المستخدميف

. 
إلى  يحتاج  ىذا الفرع مف اليندسة يتميز بأنو ال

       فيو قميمة  ُمخاطرةالنسبة  بالتاليرأس ماؿ كبير و 
كما تتطمب البرمجية  ،عمى عكس بقية اليندسات

 جيد فريؽ متكامؿ مف الميندسيف الجيديف
(24)

 . 
، جداً قد أصبحت مينة البرمجة مينة دارجة و 

ذلؾ كاف مف لُيقبؿ عمييا غير الُمختصيف، 
الضروري إيجاد ىندسة البرمجيات لوضع األسس 
والمعايير التي تصوف ىذه المينة مف المتطفميف 
بحيث يصبح باإلمكاف تمييز البرنامج الجيد مف 

  .هغير 
  4الفرق بين البرمجة و هندسة البرمجيات

مية في تعتبر البرمجة أف كتابة الكود ىي أىـ عم
بناء البرامج بغض النظر عف الجدوى مف البرنامج 

مستخدـ لو أو حتى قابمية أو إمكانية قبوؿ ال
في حيف أف ىندسة البرمجيات تعمؿ عمى  ،التطوير

مف دراستو النظاـ البرمجي كمشروع متكامؿ و  بناء
الدعـ الفني  ،البناء البرمجي: كافة الجوانب

التدريب التطوير و  ،المبيعاتالتسويؽ و  ،انةالصيو 
وبذلؾ يمكنيا بناء األنظمة الكبيرة  ،عمى استخدامو

في حيف أف البرمجة  الستخداميا نظاـ فريؽ العمؿ
(25)عف ذلؾ الفردية تعجز

. 
 4الحرة البرمجيات 

 ربعألا الحريات ضمانيا حاؿ في حرة البرمجية دعتُ 

 :التالية

 غاية، يةأ و كيفية بأي البرمجية استخداـ حرية 4أوال

 .لمستخدـا أو االستخداـ طبيعة عمى قيد دوف

 أجيزة عمى وتنصيبيا البرمجية توزيع حرية 4ثانيا

 .شرط أو قيد دونما أخرى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 النص( البرمجية أصؿ عمى الحصوؿ حرية 4ثالثا

 .عميو والتعديؿ ) المصدري

 إلى المعدلة البرمجيات توزيع إعادة حرية 4رابعا

(26) اآلخريف
. 
  4المضيفةالبرمجيات 

ىو اختصار لمتعبير  SaaSالمصطمح 
Software as a Service  برمجية كخدمةالأي، 
 software deliveryوىي طريقة توصيؿ برمجية 

method إلى البرمجيات والقياـ  والتي تمد بالوصوؿ
-webبوظائفيا عف البعد كخدمة مبنية عمى الويب 

based . 
ىذه الخدمة لممنظمات والشركات  وتسمح

بالوصوؿ إلى وظائؼ البرمجيات بتكمفة أقؿ مف دفع 
 licensedتكاليؼ التطبيقات ذات الرخصة

applications . حيث أف تسعير خدمةSaaS  مبني
كما يتـ استضافة  ،عمى أساس رسـو شيرية

 . hosted remotelyالبرمجية عف البعد 
مار أجيزة عتاد وال يحتاج المستفيدوف إلى استث

hardware ،وتمغي خدمة  إضافيةSaaS  حاجة
المنظمات إلى معالجة التنصيب، والتييئة، والصيانة 

 . اليومية غالبا
وقد يشار إلى ىذه الخدمة عمى أنيا تطبيقات أو 

 .hosted applicationsبرمجيات مضيفة 

أيضا عمى أنو  SaaSيشار إلى المصطمح 
أي  Storage as a Serviceاختصار لمتعبير 

(27)التخزيف كخدمة
 . 

ويصؼ ىذا المصطمح نمط التخزيف حيث 
تؤجر مساحة ( العميؿ)المنظمات أو الشركات 

وتنقؿ  ،يف مف طرؼ ثالث مزود بيذه الخدمةلمتخز 
البيانات مف العميؿ إلى مزود الخدمة عف طريؽ 

 .اإلنترنت

عد ذلؾ لمعميؿ الوصوؿ إلى البيانات بويمكف 
مزود المخزنة باستخداـ برمجية مقدمة مف قبؿ 

 .Storage Provider التخزيف
وتستخدـ البرمجية إلنجاز المياـ المشتركة 
المرتبطة بالتخزيف مثؿ إعداد النسخ االحترازية 

backup copiesوالتخزيف كخدمة  ،، ونقؿ البيانات
 smallاؿ الصغيرة أمر شائع مع مؤسسات األعم

businesses وجد عادة تال ، ألف تكاليؼ البدء
مثؿ أجيزة التخزيف، واألقراص الصمبة، وميندسي )

كما تدفع الشركات ليذه الخدمة .(. الدعـ الفني، الخ
      .عمى مساحة التخزيف المستخدمة اعتمادا

المجاالت المختمفة التي لها عالقة بهندسة 
 4البرمجيات
صناعة البرمجيات بيف مجموعة مف  تتوزع

الفروع المعرفية، التي تتدخؿ في مثؿ ىذا االتجاه 
 :المعرفي الميـ جد، وأبرزىا

يحتوى أغمب البرنامج عمى عناصر  4الرياضيات* 
لذلؾ  (Algorithms) الموغاريتميات رياضيات مثؿ

فإف مطوري ىذا النوع مف البرامج يكونوف عمى 
 .اطالع بالعديد مف النواحي الرياضية

البرنامج لو مواصفات عممية قياسية  4العموم* 
األداء وحجـ البرنامج وتنوع : عديدة، مثؿ

المعادالت الرياضية  network speed.األحماؿ
 .الطرؽ الحديثة لقواعد البيانات

ىي أبرز حوامؿ البرمجيات، حيث ال  4الهندسة* 
يمكف تصميـ المشروع دوف مروره عبر فكرة ىندسية 

 .متميزة
البرامج عبارة عف مجموعة مف  4التصنيع* 

مثؿ ذ بدقة الخطوات، كؿ خطوة يتـ تحديدىا وتنف
تطوير خطوط اإلنتاج مف الصناعات، ل الكثير

 .والوصوؿ إلى مستوى الجودة المطموب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
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غير  ـكاف تجاريا أأسواء  4المشروعات إدارة* 
جدوؿ زمني : مثؿ. تاج إلى إدارةتجارى فإنو يح

تكمفة تخصص لو، عوامؿ بشرية لإلدارة و مصادر و 
(28)مثؿ مكتب وأجيزة كمبيوتر

. 

كانت النظرة لمبرمجيات في أوؿ أياميا عمى أنيا 
 ، وكانت ىناؾ أعداد قميمة مف(نوع مف الفف)

المبرمجيف  الطرائؽ الصيغية وأعداد أقؿ مف
 .يتبعونيا

 4مقومات صناعة البرمجيات
مجموعة مف المقومات التي يمكف االعتماد ىي 

قيمة مضافة، مف  برمجية ذاتعمييا إلقامة صناعة 
 :أبرزىا

 4الهيكل الصناعي* 
يجب تحديد معدؿ نمو قطاعات االقتصاد 

سنوات المقارنة بينما  ىالمختمفة عمي مد وطنيال
توضح منتجات البرمجيات، الخدمات، الصادرات 

 .مقارف لتبياف قيمة الييكؿ الصناعي  واإلجمالي
 4التعميم والموارد البشرية* 

في صناعة البرمجيات  ترتبط بقوة العمؿ المتاحة 
مف حيث عدد مينيي البرمجيات وعدد الخريجيف في 

ي عدة سنوات مجاؿ الحاسبات والمعمومات عمي مد
: لممقارنة، كما يمثؿ ذلؾ بعض المؤشرات التي منيا

، (فأكثرسنة  26نسبة العمر مف )معدؿ أمية الكبار 
... الجامعيو  الثانويالمتوسط و  في التعميـ سجموفالم
 .الخ
  4توزيع شركات تطوير وتصنيع البرمجيات إقميميا* 

في جدوؿ يخصص لذلؾ توزيع شركات  وضحيُ 
صناعة البرمجيات في مدف أو محافظات الدولة 

 . وسنوات المقارنة لذلؾ

توضح ىذه  4حجم شركات صناعة البرمجيات* 
الخاصية حجـ الشركات طبقا لرأس الماؿ وعدد 

 .العامميف المينييف
التي تحدد متوسط نمو المنتج  4مؤشرات األداء* 

 .السنوي GDPالمحمي اإلجمالي 
التشكيؿ المحمي اإلجمالي هو  4الحافز االقتصادي* 

متوسط النمو )كنسبة مف المنتج المحمي اإلجمالي 
 + الرسـو المفروضة عمي البرمجياتقيود  +(السنوي
مدي الرقابة +  د القانونية والتشريعية المنظمةالموا

 .عمي الفساد
يختص ذلؾ باالستثمار و  4نظام اإلبداع الوطني* 

المباشر األجنبي كنسبة مف متوسط الناتج القومي 
اإلجمالي، المصروفات المكرسة لمبحث والتطوير 

تجات كنسبة مف الناتج القومي اإلجمالي، من
مف الصادرات المصنعة  التكنولوجيا المتقدمة كنسبة

 .محميا
تختص بعدة و 4بنية المعمومات األساسية* 

محمولة لكؿ األرضية وال)التميفونات : مؤشرات منيا
ألؼ مف السكاف، عدد أجيزة الكمبيوتر لكؿ ألؼ مف 

 21111السكاف، وعدد مضيفات اإلنترنت لكؿ 
(29)شخص

. 

نماذج من بعض التجارب العالمية الناجحة 4 ثانيا
4في مجال البرمجيات  

تندرج دوؿ العالـ في إطار صناعة البرمجيات 
 :ىي فئات  تحت أربع ىاوتصدير 

تضـ دوال كالواليات المتحدة  4المرتبة األولى
 استرالياو  كنداو  دوؿ االتحاد األوربيو  األمريكية

المنتجة  اف ثـ اليند وأيرلندا كأىـ الدوؿاليابو 
 .والمصدرة لمبرمجيات

روسيا والصيف كدوؿ ا تأتي دولت 4المرتبة الثانية
 .منتجة ومصدرة لمبرمجيات في مرحمة تحوؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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ترد دوؿ كالبرازيؿ، كوستاريكا،  4المرتبة الثالثة
الفمبيف، ماليزيا، كوريا، باكستاف، المكسيؾ، بولندا 

 .ورومانيا كدوؿ منتجة ومصدرة صاعدة حديثة
تأتي دوؿ مثؿ كوبا، األردف،  4المرتبة الرابعة

بنغالديش، إندونيسيا وفيتناـ  اإلمارات، مصر، إيراف،
(:2)كدوؿ منتجة ومصدرة وليدة

. 
التصنيؼ يطرح تساؤال حوؿ موقع الجزائر  ىذا

مف ضمف ىذه المجموعات األربع، مف خالؿ 
االنطالؽ عمى األقؿ كدولة منتجة ومصدرة وليدة 

 .عمى غرار الصنؼ الرابع
 4واقع الصناعة البرمجية في بعض دول العالم

حت الصناعة البرمجية تنافسية إلى أقصى ضأ
واالقتصاد، والبرمجيات درجات التنافس في التجارة 

التي كانت تبنى داخميا يمكف اآلف شراؤىا مف منافذ 
ف العديد مف الشركات التي دفعت  تسويقية مختمفة، وا 
في زمف ما أجورا كبيرة لفيالؽ مف المبرمجيف لبناء 
التطبيقات المتخصصة تقـو اآلف بتوكيؿ الكثير مف 

 .أعماليا البرمجية إلى طرؼ ثالث
ىي وزمف اإلنتاج والجودة  حت الكمفةأصبو 

المفردات الرئيسية التي ستقود إلى حمى التنافس 
لصناعة البرمجية في القرف المستعرة والمستمرة في ا

، وسوؼ نقـو باستعراض الصناعة البرمجية القادـ
في بعض دوؿ العالـ، مركزيف عمى طابعيا 

 .التنافسي
 4الصناعة البرمجية في الهند
ة زمنية قصيرة نسبيا منذ أصبحت اليند خالؿ فتر 

الصناعة  جدا فيمف الدوؿ المتقدمة  3::2سنة 
مف  %76تسيطر عمى ما يزيد عف  البرمجية،

 .  السوؽ العالمية لمبرمجيات
وكاف البنؾ الدولي قد موؿ وأصدر دراسة وضع 

 ىفي المرتبة األول فييا صناعة البرمجيات اليندية

نمو الصناعة في العالـ، حيث أشار التقرير إلى أف 
خالؿ السنوات  %61البرمجية اليندية وصؿ إلى 

وأف قطاع الصناعة البرمجية في  :::2 -3::2
اليند قد توسع بسرعة تصؿ إلى ضعؼ التوسع الذي 

 .حصؿ في أمريكا لنفس الفترة الزمنية
وتؤكد الدراسة أف الصناعة البرمجية في اليند 

فقط  :::2\9::2خالؿ العاـ  أرباحا كبيرةت حقق
 األداءمميار دوالر أمريكي، لقاء ىذا ( :,4)تساوي 

قامت  ،ػة البرمجيات في اليندالمتميز لصناع
الحكومة اليندية بدعـ ىذه الصناعة إلى الحد الذي 
اعتبرتيا مصدرا استراتيجيا لمدخؿ القومي في 

(31)اليند
. 

ؿ وتقـو الشركات اليندية بتصنيع البرمجيات لك
األمريكية وبريطانيا والياباف  مف الواليات المتحدة

يدر عمييا  مف الدوؿ الغربية واآلسيوية مما عددو 
ادر المؤىؿ لتصنيع الك قد فاؽكبيرة، و  اخيؿمد

ما  3123عاـ أربعة مالييف شخص  البرمجيات
 .يمثؿ أكبر رصيد في العالـ

لوزراء اليندي أعمف رئيس ا 22/5/1998في و 
سنجعؿ مف اليند خالؿ عشر : "قائالً عف مبادرتو 

سنوات قوة عظمى لتكنولوجيا المعمومات وأحد أكبر 
(32) "المنتجيف والمصدريف في عالـ البرمجيات

. 
لمبرمجيف في اليند المميوف وبالفعؿ فاؽ عدد ا

ال تتعدى  1997مبرمج بعدما كانت في سنة 
(33)مبرمجا 160000

. 
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 .مف الناتج اإلجمالي المحمي لميند 5.9%   الصناعةحجم 
 .بنغالور، شناي، حيدر أباد، دليي، كالكوتا، بييف  التوزع الجغرافي  
 3122و  :311بيف سنتي  %   33.8حوالي   (CAGR)المعدؿ السنوي المركب   المخرجات السنوية 
مف ٪ 2.1مف  تكنولوجيا المعمومات قطاع مف الدخؿ ارتفع NASSCOMػػ وفقا ل رسممة السوق  

 مف الناتج المحمي اإلجمالي ٪8.1إلى  2991-2991في  الناتج المحمي اإلجمالي
 .:311 -1001في 

ترتيب العشر شركات األولى في صناعة البرمجيات 
 4بالهند

 في اليند شركات البرمجيات ىناؾ الكثير مف
 سرد بعض ومع ذلؾ يمكف، حققت أداء جيدا التي

التي تتصدر مراتب  اليندية مف شركات البرمجيات
(34)عمى النحو التالي متقدمة

; 
1- Tata Consultancy Services 2- Wipro 

Limited 3- Infosys Limited 4- HCL 

Technologies Limited 5- Satyam 

Computers Services Limited 6- Tech 

Mahindra Limited 7- MphasiS Limited  

8- Patni Computer Systems    9- Oracle 

Financial Services Software Limited   

10- 3i Infotech Limited. 

مميار دوالر  51وقد قارب البرمجيات اليندية 
3123سنويا بحموؿ سنة 

(35)
. 

مف خالؿ الترتيب السابؽ يمكننا مالحظة مدى 
مساىمة شركات البرمجيات في دعـ االقتصاد 

 .اليندي وزيادة مداخيمو
 4عوامل نجاح البرمجيات العالمية -

ىناؾ العديد مف العوامؿ التي ساىمت في تطور 
ختمؼ حسب صناعة البرمجيات في الدوؿ الرائدة، ت
اختصار أبرزىا تجربة وخصوصية كؿ دولة، ويمكف 

 :عمى النحو التالي
 4اعتماد المغة اإلنجميزية -1 

مييمنة عمى ، وىي المغة الاإلنجميزيةالمغة  دعتُ 
األولى في  المغة الرسمية  قطاع تقنية المعمومات

، وفي يندالثانية في الالواليات المتحدة األمريكية و 

 االنجميزيةكثير مف األحياف يتكمـ الينود المغة 
 .وخاصة في الواليات الجنوبية مف شبو القارة اليندية

 اإلنجميزيةالمغة  صمتاو ، 2011في عاـ 
عمى شبكة  اانتشار تصدرىا لمغات العالمية األكثر 

% 27 االنترنيت بنسبة
(36)

. 
 4تكوين سمعة جيدة والمحافظة عميها -2

  واحتراـ جف خالؿ المحافظة عمى نوعية المنتم
النموذج اليندي رائدا في  ُيعد، حيث آجاؿ التسميـ
 .ىذا المجاؿ

واق الخارجية لتسويق التوجه نحو األس -3
حيث  4الوطن داخلعدم حصرها البرمجيات و 
 مف الواليات المتحدة األمريكية واليند تسيطر كؿ

 .عمى األسواؽ الخارجية
تكوين المبرمجين ب تطوير النظام التعميمي -4
  4تشجيع روح اإلبداع لدى الطالبب

فالدوؿ اآلسيوية بدأت تعتني بتنمية العقوؿ 
والقوى البشرية لتأىيميا لمعمؿ في أحد تخصصات 
تكنولوجيا المعمومات نظًرا لحاجاتيا الشديدة ليذه 
التخصصات مع قمة أعداد الخريجيف، فالجامعات 
في سنغافورة عمى سبيؿ المثاؿ ال تخرج سوى 

مومات مف الشباب الماىر في تكنولوجيا المع 2500
آالؼ  10سنوًيا، بينما حاجتيا السنوية تصؿ إلى 

 (. منيـ 
وتؤكد دراسة حديثة أف كوريا الجنوبية تحتاج إلى 

ألؼ مف العقوؿ الشابة المدربة كؿ عاـ، لكف  100
(37)ألًفا سنوًيا 48جامعاتيا ال تخرج سوى 

. 
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تشجيع االستثمار العام والخاص في البحوث  -5
 4األساسية والتطبيقية

مف خالؿ تشجيع البحوث التي تتمقى تمويال 
 .وتكفال يسمح ليا بتطوير منتوجيا

إنشاء المشروعات المشتركة مع الشركات  -6
مثؿ ما فعمت  4العالمية المرموقة في هذا المجال

اليند وبعض الدوؿ الصاعدة في مجاؿ صناعة 
 .البرمجيات

...نحو صناعة برمجية جزائرية منتجة لمثروة  
يعتمد النجاح في تطوير صناعة برمجية قوية 

عمى  الجزائروقادرة عمى المنافسة عمى مدى قدرة 
توفير البنية التحتية الالزمة والبيئة المناسبة لمتطوير 

 . الناجح ليذه الصناعة
في  عناصر القوة إلقامة صناعة برمجية4 ثالثا

 4الجزائر
التي اإليجابية  المزايا تتمتع الجزائر بمجموعة مف

تجعؿ منيا قوة صاعدة ثـ رائدة في صناعة 
إذا أرادت ذلؾ ويمكف حصر أبرز ىذه  البرمجيات

 :اإليجابيات في العناصر التالية
حيث ُتعد الجزائر مف  4انخفاض تكمفة العمالة -

االستثمار بكؿ بيف أىـ الدوؿ الواعدة في مجاؿ 
مف أبرز الدوؿ التي تشيد انخفاضا  أنواعو، كما ُتعد
في  فالعامميعمالة، إذا استثنينا في تكاليؼ ال

 .الشركات البترولية األجنبية بوجو خاص

 4الموقع الجغرافي المميز 
تحظى الجزائر بموقع جغرافي متميز لمغاية، 
يسمح ليا بالتبادؿ التجاري مع مختمؼ دوؿ العالـ، 

 :فيي
وبيذا فيي محور  ،بمداف المغرب العربي تتوسط -

ىي إفريقيا  قارات 3تتوسط  ، كمااتصاؿ بيف قطبيو
 .عتبر ممتقى الطرؽ التجارية العالميةتُ و  أوربا وآسيا

جعميا محورا  مما األبيضتطؿ عمى البحر  -
 .وروباألمتبادؿ التجاري مع 

 مف مساحة القارة% 8تمثؿ  و فريقياإتعتبر بوابة  -
وىي بوابتيا الشمالية نحو موانئ أوربا  ،اإلفريقية

 .والعالـ خاصة دوؿ الساحؿ اإلفريقي
 4توافر المهارات الفنية -

عمى اقتصاديات الدوؿ  لمعنصر البشري أثر فعاؿ
مراحؿ نموىا، فيو العقؿ المفكر والموجو في جميع 

 .المحرؾ لكؿ عناصر اإلنتػاج األخرىو 
لثروة أي مجتمع، وعميو  فيو المخزوف الحقيقي

فراد المجتمع مطالبوف فمف المفروض أف كؿ أ
 .في العمؿ لصالح ىذا المجتمع بالمسػاىمة

مؤسسة جامعية  56مف  الجزائر أكثروُتحصي 
يتمدرس بيا حوالي مميوف ونصؼ المميوف طالب في 

 .مختمؼ التخصصات
في ُتساىـ جديا  أفنى التحتية بإمكاف ىذه البُ و 
 .صناعة برمجية جادة ومنتجة لمثروةإقامة 

كشؼ مدير البحث العممي والتطوير وقد 
عميـ العالي والبحث العممي التكنولوجي بوزارة الت

باحث ( 600)وراغ عف وجود نحو ستمائة أحفيظ 
جزائري مف ذوي الكفاءات العالية المعترؼ بيا 

مياديف البحث العممي في مختمؼ  عالميا
(38)الخارج مقيميف في والتكنولوجي

. 
وصنؼ صندوؽ النقد الدولي الجزائر ضمف 

 20التي تضـ( مينا)الدوؿ األقؿ َدينًا في منطقة 
دولة مف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، وثاني أكبر 

لرسمية بعد ا بمد يتوفر عمى احتياطات الصرؼ
مميار دوالر  205.2إلى  السعودية بتوقعات تصؿ

(39)2012 بنياية العاـ
. 
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 4تمويمية كافية وجود مصادر -
غير مسبوقة عبر تتمتع الجزائر بوفرة مالية 

 2:4.8تاريخيا، حيث تجاوزت احتياطات الصرؼ 
إلى غاية األشير الثماني األولى      مميار دوالر 
مميار دوالر سنة  :.22مقابؿ  3123مف سنة 

 2012الفاتح أكتوبر  كده يـو أ حسبما ، 3111
ماـ نواب المجمس أعبد المالؾ سالؿ  األوؿالوزير 

منيا متأتية  %97غير أف أكثر مف  الشعبي الوطني
(:3)مف تصدير المحروقات ال غير

. 
ندوؽ وأكثر مف ذلؾ قامت الجزائر بإقراض ص

 .ر دوالرماليي 16قيمة النقد الدولي 
المالية تجعؿ مف الجزائر دولة قادرة البحبوحة 

التي توفر ثروة تساىـ ثمار في القطاعات عمى االست
 .في دعـ االقتصاد الوطني خارج المحروقات

كما كشؼ رئيس الجمعية الدولية لمنخبة الجزائرية 
المقيمة في الخارج، عبد الوىاب رحيـ، أف عدد 

ألؼ  300الكفاءات الوطنية المقيمة بفرنسا يقارب الػ 
إطار سامي يتواجدوف عمى مستوى عدة شركات 

 .ميةاقتصادية وىيئات عم
ات األجنبية وخاصة القدرة عمي اجتذاب الشرك -

 4العالمية منها
وذلؾ بسبب الفرص االستثمارية النادرة التي 

 .تحوزىا الجزائر مف الناحية النظرية

 4عناصر الضعف4 رابعا
ؽ ذكرىا مف عمى الرغـ مف عناصر القوة الساب

أجؿ النيوض بقطاع البرمجيات في الجزائر، تواجو 
قياـ  مجموعة مف العراقيؿ قد تحوؿ دوفالجزائر 

 :جية، ويمكف تمخيص أبرزىا فيما يأتيصناعة برم
 4محدودية وقصور القدرة التنافسية -

 إذا التنافسية لمقدرة ىاما مصدرا المؤسسات دعتُ 
 ىذا يتـ وال االقتصادي، لمنضوج ترقىأرادت أف  ما

 تياقدر  مف لمرفع وتأىيميا عمى تطورييا بالعمؿ إال
 الجودة لمعايير وفقا المستيمؾ احتياجات تمبية عمى

 .العالمية
 مف المقدـ ويجدر بنا في ىذا المقاـ إيراد التعريؼ

لورا داندريا   Laura D’andrea Tysanطرؼ
 دولة قدرة ": إلى حوؿ التنافسية والذي يشير  تايزف

 األسواؽ احتياجات تمبي وخدمات سمع إنتاج عمى ما

 ارتفاع تحقيؽ عمى الوقت ذات في وتساعد العالمية

 لرعايا القومي الدخؿ مف الفرد نصيب متوسط في

(41) " المعنية الدوؿ
. 

نتاج مؤسساتنا نجده فإذا راجعنا أساليب عم ؿ وا 
يفتقد ألغمب عناصر ومقومات التنافسية الواردة في 

عمى الرغـ مف اإلمكانيات  التعريؼ سالؼ الذكر
 .المادية المتاحة

إتقان المغات األجنبية وخاصة المغة عدم  -
 4اإلنجميزية

بفعؿ عوامؿ استعمارية وتاريخية تييمف المغة 
الفرنسية عمى دواليب اإلدارة والحكـ والبنوؾ في 

كمغة عالمية،  اإلنجميزيةيب المغة ، مقابؿ تغيالجزائر
اكتسحت شبكة االنترنيت  اإلنجميزيةحيث نجد أف 

المائة فقط لمفرنسية، ب 14بالمائة مقابؿ  43بنسبة 
مما يجعؿ الجزائر بعيدة عف مصادر المعرفة 

(42)والحضارة العالمية الحديثة
. 

إف  مستثمروف ورجاؿ أعماؿ بريطانيوف قاؿو 
سيطرة المغة الفرنسية عمى اإلدارة والمعامالت في 

مف العراقيؿ التي تحوؿ دوف إقداـ رجاؿ  ،الجزائر
األعماؿ األنجموساكسونييف مف االستثمار في 

ف كانت تزخر بثروات طبيعية تفتقر الجزائر ، حتى وا 
خالؿ مؤتمر انتظـ ، والمغرب تونسإلييا كؿ مف 
في المغرب  االستثمار"بعنواف  لندفبالعاصمة 

(43) "تونس، المغرب و العربي عرض لمجزائر
. 

http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
http://www.djazairess.com/city?name=تونس
http://www.djazairess.com/city?name=لندن
http://www.djazairess.com/city?name=تونس
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 4محدودية السوق المحمية -
إلى اإلمكانيات التي تزخر بيا الجزائر،  بالنظر

، فإف المفترض التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة
أف تنشط السوؽ المحمية وتتوسع لمختمؼ 
المستثمريف االقتصادييف، لكننا نجد العكس تماما 

اإلنتاج وعدـ وىو ركود السوؽ المحمية بفعؿ ضعؼ 
تنافسية البنوؾ والبيروقراطية اإلدارية، وشروط 

 .االستثمار المتذبذبة
   4ارتفاع معدل القرصنة -

ألىميتو سع في ىذا العنصر مقارنة بسابقيو تو نس
القصوى بالنسبة لموضوعنا خصوصا ولمجزائر بوجو 

 .عاـ
قوؽ اآلخريف التعدي عمى ح القرصنة ىي لغةً 

وفي مجاؿ  أخالقية غيربصورة غير مشروعة و 
الكمبيوتر تأخذ القرصنة عدة أشكاؿ كالقياـ بنسخ 
برامج الغير إما لغرض االستخداـ أو البيع واختراؽ 
الشبكات وتدمير أنظمتيا بدافع االنتقاـ أو 
االختالس، كاختراؽ شبكات البنوؾ والشركات الكبيرة 
والتالعب بقاعدة البيانات لدييـ، مما يكبدىا خسائر 

 . ىائمة
عف القرصنة مجموعة مف تترتب  :لقرصنةأضرار ا

رار تمس بشكؿ مباشر المنتجيف والمستيمكيف األض
 :مف أىميا معا

 4أضرار القرصنة عمى المنتجين
استرجاع العجز عف   -ربح ال ضياع فرص -

 - االستثمار افز لتوسيع و حقمة ال  - االستثمار
 (محدودية في التدريبو  ىجرة الكوادر)  ضعؼ تقني

 .الرقمي المحمي اإلنتاجضعؼ  -
 4أضرار القرصنة عمى الزبائن

كمفة البرمجيات منخفضة مما ) إىماؿ الدراسات  -
  .(يسمح بالتجريب

مف الكمفة % 66) عدـ االىتماـ بالصيانة  -
  .(األصمية وليس المقرصنة

  .عدـ تحديث النسخة -
 محدودية)عدـ االستفادة مف الدعـ الفني  -

(44) (المزايا المتقدمة لمبرمجياتاالستفادة مف 
. 

حوؿ قرصنة  اإلحصائيات أظيرتوقد 
البرمجيات عالميا، أف القيمة التجارية لمبرمجيات 

مميار دوالر في  63.4المقرصنة حوؿ العالـ بمغت 
(45)2011عاـ 

. 
بزنيس )كشفت دراسة حديثة لمؤسسة كما 

 Business Software( سوفتوير اليانس
alliance  المدافعيف عف قطاع البرامج أحد

المعموماتية، أف القرصنة المعموماتية في الجزائر 
مميوف  83ما يعادؿ  2011نياية العاـ % 84بمغت 

 .دوالر كخسارة تجارية لمجزائر
مف مستعممي  %57وذكرت الدراسة أف 

مج معموماتية الحاسوب أقروا بأنيـ اكتسبوا برا
صنة في أغمب أنيـ قاموا بالقر بطريقة غير شرعية و 

األوقات ما أدى إلى ارتفاع معدؿ القرصنة 
(46) 2011عاـ % 84المعموماتية إلى 

. 
 نحو صناعة برمجية جزائرية منتجة لمثروة4 خامسا

كيفية ترجمة عناصر القوة إلي قدرة سنتناوؿ 
تصديرية مرتفعة؟ وما ىي مالمح الرؤية والخطة 

التي تتبناىا  الجزائر لتحقيؽ  اإلستراتيجية وطنيةال
 ىذا اليدؼ؟

صناعة تشجيع العمـو الدقيقة المرتبطة ب -
اإلعالـ و  اإللكترونيؾالبرمجيات مثؿ الرياضيات و 

 .مف التخصصات الدقيقة اآللي وغيرىا
أشواطا في ىذه  التبادؿ مع الدوؿ التي قطعت -

، مثؿ اليند وكوريا وألمانيا المجاالت الحيوية
 .المتحدة والواليات
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فتح تخصصات جامعية في مجاؿ صناعة  -
مادة البرمجيات  البرمجيات وعدـ االكتفاء بتدريس

 .كتخصص مستقؿ
 ػػالو  البرمجيات اـ ضريبي يدعـ صناعةنظاعتماد  -

Outsourcing   فمثاًل ىناؾ إعفاء ضريبي لمدة
ىناؾ نوات لمشركات المزودة لإلنترنت و خمس س

لممجمعات التقنية مثؿ إعفاء لمدة عشر سنوات 
نغالور في مدينة ب  SUNالمجمع الذي بنتو شركة

ىناؾ إعفاء مبرمج وفني و  6111الذي يضـ و 
سنوات لمشركات العاممة في البحث  21ضريبي لمدة 

(47)العممي
. 

اقتناء  حساب كمفةضرورة االعتماد عمى  -
مجموعة مف المتطمبات يتـ  تحتاجالتي   البرمجيات

 :حسابيا عمى النحو اآلتي

   %3 :المفاىيـ النظرية -
  %5 تحديد المتطمبات -
   %8 التصميـ البنيوي -
   %7 التصميـ التفصيمي -
التكامؿ  - %8الكتمي  البرمجة واالختبار -

   %4 اختبارات االستالـ - %23 واختبارات النظاـ
 –التسميـ  %2 الشحف –التخزيف  -النسخ -

 -  %66 الصيانة   - % 3 التدريب -التركيب
(48) %2د اإلحالة عمى التقاع

.   
صر ىاـ في تحديد عنكالمورد البشري عتناء باال -

، حيث أصبح لممورد البشري الدور طبيعة البرمجيات
في عممية اإلنتاج الفنية حيث يتحدد دوره    األىـ 

 :عمى النحو التالي
                                                      الحالي                   السابق 

                                            %61 اإلستراتيجي الدور      21%
                                     %      51 الدور االستشاري%      41
                                     %21  الدور التنفيذي      60%

شكل يمثل تغير دور الموارد البشرية بين السابق *
(49)والحالي

* 
نا بحاجة إلى نظاـ معمومات عمى النطاؽ إن -

شارؾ فيو كؿ الييئات والمؤسسات الحيوية ت الوطني
 .في البالد

في شكؿ  سياسة وطنية لممعمومات ضرورة وضع  –
العامة التي تنظـ وتوجو  المبادئمجموعة القواعد و 

تدفؽ المعمومات بما يخدـ األىداؼ العامة 
إعداد السياسة عممية  عمى الرغـ مف أف ،(:4)لمتنمية

معقدة بؿ غاية التعقيد ألنيا متداخمة مع السياسات 
تعميـ، والبحث العممي، األخرى في مجاالت ال

 .الخ....واالبتكار ،التدريبوالتطوير،
من البرمجيات في المجتمع مجاالت االستفادة  -

 4الجزائري
 ىناؾ العديد مف القطاعات التي يمكنيا االستفادة

في الجزائر، مف مف إقامة صناعة برمجية ناجحة 
 :أبرزىا

االقتصاد الوطني الذي سيستفيد ال محالة مف  -
مورد ىاـ لجمب العممة الصعبة خارج قطاع 

 .المحروقات
، باعتباره أطوارهربية والتعميـ بكؿ مجاؿ الت  -

 .المتعامؿ األوؿ مع كؿ التطورات التكنولوجية
واإلنتاجية، فضال عف  كؿ القطاعات الخدماتية -

 .األفراد والخواص

 4معوقات إقامة صناعة برمجية في الجزائر 
صناعة إقامة  أبرز العوائؽ التي تواجو فم

  :برمجية في الجزائر
  عدـ اعتبار وضع التخطيط لممعمومات وتقنياتيا

  .ضمف أولويات التخطيط العاـ لمتنمية
  ضعؼ الوعي بالمعمومات كأىمية ومورد

 .اقتصادي
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  ضعؼ أو انعداـ التنسيؽ والبرامج التعاونية بيف
 .مرافؽ المعمومات

 ر القوى البشرية المؤىمة مع ضعؼ عدـ توف
 .السياساتالجانب التمويمي لتنفيذ ىذه 

 البرامج التدريبية المخصصة لممعموماتية. 
 كمي عمى التقنيات  واالعتماد وبشكؿ شب

المستوردة دور العمؿ وبشكؿ فعاؿ عمى إيجاد تقنية 
معموماتية تتطابؽ مع احتياجات وخصوصيات واقعنا 

 .المحمي
 
 4ةـــخاتم

مف خالؿ العرض السابؽ يمكننا التأكيد عمى 
في  كأحد مصادر الدخؿ الميمة رمجيات،أىمية الب

وقد الحظنا ذلؾ مف خالؿ االقتصاديات الحديثة، 
التطرؽ إلى بعض التجارب العالمية في ىذه 

اقتحاـ ىذا المجاؿ مما يحتـ عمى الجزائر الصناعة، 

االعتناء بالجوانب العممية كأف  الميـ مف خالؿ؛
تخصصا قائما بذاتو في بعض تعتمد البرمجيات 

واالعتناء بالجوانب العممية الجامعات الجزائرية، 
تشجيع صناعة برمجيات محمية تعتمد عمييا ب

داراتنا ، توفر عمينا عناء استيراد ىذه مؤسساتنا وا 
     الصناعة مرتفعة الثمف، والوصوؿ إف أمكف مستقبال 

 مف خالؿ مرحمة المنافسة اإلقميمية والعالمية إلى
وفر مبالغ ىامة ي تصدير البرمجيات كمورد اقتصادي

مف العممة الصعبة، ويضع الجزائر في قائمة الدوؿ 
التي تنافس في مجاؿ اقتصاد المعرفة وصناعة 

 .المعمومات
إف الوصوؿ ليذا الطموح سوؼ لف يحتاج منا 
إلى عناء جيد، بقدر ما يحتاج إلى طريقة في 

األولويات،  التفكير سميمة، وقادرة عمى ترتيب
 .باالعتماد عمى إنتاج المعرفة وما ذلؾ عمينا ببعيد
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 نموذجا -األردن-محافظة الزرقاء  :االهتمام البيئي لدى سكان المناطق المتضررة بيئيا
 يحيى أحمد عمي

 كمية اآلداب، واالجتماعيةقسم العموم اإلنسانية 
 الجامعة الهاشمية، األردن

 

 ممخص
إلى التعرف عمى مستوى االىتمام البيئي عند سكان محافظة الزرقاء، وكذلك إلى التعرف عمى العالقة تيدف ىذه الدراسة 

بين عدٍد من المتغيرات االجتماعية وبين االىتمام البيئي؛ حيث اعتمدت الدراسة في قياس االىتمام البيئي عمى مقياس 
وقد . لقياس مستوى االىتمام البيئي( Dunlap & Van Liere)الذي طوره  NEP Scale))االىتمام البيئي العالمي 

أظيرت النتائج أن مستوى االىتمام البيئي عند األفراد ىو مستوى متوسط؛ إذ بمغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة 
كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري الجنس والعمر .  9...( NEP Scale)عمى مقياس 

بين االىتمام البيئي، بينما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري المستوى التعميمي والدخل و 
 .وبين االىتمام البيئي

 
 .، المشكالت البيئية NEP Scaleاالهتمام البيئي،: اتيحالكممات المف

 
Les préoccupations écologiques des résidents de régions touchées par des problèmes 

écologiques : Cas de Zarqa-Jordanie 

 

Résumé  

Cette étude tente d’identifier le niveau des préoccupations écologiques des résidents  de Zarqa, 

elle essaie également d’identifier la relation entre le niveau de ces préoccupations et plusieurs 

variables sociales. Afin de mesurer les préoccupations écologiques, l’étude a utilisé l’échelle 

« New Environnemental Paradigme » (NEP), développée par Dunlap & Van Leire. Les résultats 

ont montré que le niveau des préoccupations écologiques en utilisant l’échelle NEP était 55.9 de 

100 points. Les résultats ont montré aussi la présence de différences significatives des niveaux des 

préoccupations écologiques des gens selon le sexe et l’âge tandis ces différences n'était pas 

significatives entre les personnes de différents revenus et niveaux éducatifs. 
 

Mots clés : Préoccupation écologique, l’échelle NEP, problèmes écologiques. 

 
Environmental Concern among Residents in environmentally Affected Areas:  

Zarqa-Jordan as a Model 

Abstract 

This study aims to identify the level of environmental concern among the residents of Zarqa 

Governorate, and the relationship between a number of social variables and the level of 

environmental concern. The study adopted the New Environmental Paradigm Scale (NEP) which 

was developed by Dunlap & Van Liere to measure environmental concern. The results showed 

that the overall level of environmental concern using the NEP scale was 55.9 points out of 100 

points. The results also showed that environmental concern may vary according to sex and age 

while there is no sensible link between income and level of education and environmental concern. 
 

Keywords: Environmental concern, NEP Scale, environmental problems. 
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 :ةــــدمـــمق
باألوضاع  اإلنسانرتبط الكثير من حاجات ت

البيئية في المكان الذي يعيش فيو، وتنعكس 
البيئية في كافة  لمتأثيراتالتطورات المتسارعة 

مناطق العالم عمى حياة األفراد وعمى احتياجاتيم 
ويعاني العالم اليوم من العديد من . اليومية

إلى أصبحت الحاجة ماسة  لذا ،المشكالت البيئية
ا يواجيو العالم من تحديات ضرورة توعية األفراد بم

بيئية تؤثر في استدامة العيش في الكثير من مناطق 
وما  ،ومع ازدياد النشاط البشري واالقتصادي. العالم
من زيادة الصناعات بشكل كبير خالل العقود يرافقو 

ومع الطفرة االقتصادية والصناعية  ،القميمة الماضية
لمنظمات اىتمام ا تزايد ،التي تشيدىا دول العالم
ويفسر ذلك االىتمام زيادة  ،الدولية بالقضايا البيئية

المشكالت البيئية وظيور نتائجيا السمبية في الكثير 
ضرورة حماية وعي الفرد ب دويع. من مناطق العالم

متقميل من األضرار الناتجة عن ىامًا لمرا أالبيئة 
المسؤول األول  دإذ يع نشاطات االنسان الصناعية؛

ر المستمر في البيئة وذلك من خالل عن التدىو 
بحيث يمكن لألفراد  ؛النشاطات البشرية لإلنسان

عبر حدة التأثيرات السمبية عمى البيئة التقميل من 
ومدى خطورة لحماية البيئة، زيادة االىتمام البيئي 

عمى ما ىي األوضاع البيئية إذا ما استمرت األمور 
دمة عمى العيش وبالتالي عدم قدرة األجيال القا ؛عميو

اآلثار السمبية في بيئة سميمة، ويمكن التقميل من 
عبر توعية األفراد وزيادة عمى البيئة واإلنسان 
 .مستوى اىتماميم البيئي

وأماااام ىااااذه المشااااكالت البيئياااة التااااي يعاااااني منيااااا 
 ؛العااااالم اليااااوم ال بااااد أن يتطااااور اىتمااااام الفاااارد بالبيئااااة

ذلااك االىتمااام مااا يتعاارض لااو ماان  ثااار بحيااث يااوازي 
بفعاااااال اشااااااكال التمااااااوث البيئااااااي  يعاااااااني منياااااااساااااامبية 

ويشاااامل ذلااااك حمايااااة االنسااااان و يااااره ماااان  المختمفااااة؛

ماااااور اساااااتقرار األ ؤدي إلاااااىماااااا يااااام ،الكائنااااات الحياااااة
تماااك البيئاااات  يضااامن اساااتمرارية العااايش فااايو  ،البيئياااة

  .لألجيال القادمة
وعماى  ،البيئيةات التحديويواجو األردن الكثير من 

بيئياااة تاااؤثر عماااى حيااااة األفاااراد فاااي  باااؤرٍ رأسااايا وجاااود 
فااي . كبياار ويواجااو الناااس فييااا تحاادٍ  ،بعااض المناااطق

ن مساااتوى االىتماااام البيئاااي فاااي األردن ال إفااا ،المقابااال
مااااا يتعاااارض لااااو ماااان  ثااااار ساااامبية إلااااى حجاااام  قااااىير 

وماااادى خطورتيااااا عمااااى الكثياااار ماااان  مرتبطااااة بالبيئااااة
تحاديًا كبيارًا ال باد مان  داألمر يعا وىذا ،مناحي الحياة

معالجتااو إذا مااا أردنااا المحافظااة عمااى البيئااة واسااتدامة 
البيئيااة فااي حاادة التااأثيرات وبساابت تزايااد . العاايش فييااا

وألن قياااااس مسااااتوى االىتمااااام البيئااااي أصااااب   ،العااااالم
حاجة ممحة وضرورية لمعرفة مدى معرفة األفراد بما 

أن زياااادة االىتماااام ، ذلاااك بيئياااةأضااارار ياااواجييم مااان 
السااااامبية  تبعااااااتالمااااان التقميااااال أو إلاااااى الحاااااد ياااااؤدي 

لكااال عماااى األفاااراد؛ المرتبطاااة بأشاااكال التماااوث البيئاااي 
Dunlap & Van Liere (1  )فقد طور كال مان ذلك 

مقياسًا عالميا يتكون من عدد من العبارات يشير إلاى 
مستوى االىتماام البيئاي عناد األفاراد وىاو الاذي ساوف 

 . ذه الدراسةتستخدمو ى
التي ترصد ىذه الدراسة  ،محافظة الزرقاءأما 

 من أكثر مناطقاالىتمام البيئي لدى سكانيا، فيي 
إذ تستحوذ  ؛البيئيمعاناة من أشكال التموث  األردن

من حجم الصناعات في  (%5.)عمى حوالي 
ويوجد فييا العديد من الصناعات الثقيمة  .(5)المممكة 

حياة األفراد، وتزيد المشكمة التي تؤثر سمبيًا عمى 
خطورًة بسبت قرت ىذه الصناعات الثقيمة من 

مصفاة : ومن ىذه الصناعات ؛التجمعات السكانية
البترول ومحطة الحسين الحرارية ومكت النفايات في 

لخربة السمرا و يرىا من البؤر الرصيفة والغباوي وا
يئية التي يعاني منيا السكان في محافظة الزرقاء، بال
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إذ توجد جميع ىذه الصناعات في مناطق سكنية 
وبالتالي فإن تأثيراتيا السمبية تطال حياة ىؤالء  ،كبيرة

 . (1شكل رقم ) األفراد بشكل يومي
عاني منو األردن ذي يالا الوضع البيئي وأمام ىذ

عمومًا ومحافظة الزرقاء عمى وجو الخصوص، فقد 
م برزت الحاجة إلى ضرورة دراسة مستوى االىتما

 . وقياسو البيئي عند السكان في محافظة الزرقاء
حيث تسعى ىذه الدراسة إلى قياس مستوى 

مدينة الزرقاء والرصيفة االىتمام البيئي في 
ودراسة مستوى االىتمام البيئي عند  والياشمية،

البيئية التي األضرار واألخطار األفراد مع وجود 
كل  التجمعات السكانية فييعاني منيا السكان في 

ىذه وتشكل . من مدينة الزرقاء والرصيفة والياشمية
محافظة من سكان %( 99)التجمعات ما نسبتو 

من  (%9..1)ما نسبتو وىي تشكل  ،الزرقاء
مجموع سكان المممكة وبالتالي فإن ىناك حاجة 
ماسة لدراسة مستوى االىتمام البيئي عند األفراد في 

ومدى  ،اءزرقىذه التجمعات السكانية في محافظة ال
تأثر االىتمام البيئي بالعديد من المتغيرات 

 .(9)االجتماعية واالقتصادية لألفراد
  : مشكمة الدراسة

األردن العديد من المشكالت البيئية التي  ويواج
تؤثر عمى الكثير من مناحي الحياة اليومية، وتعاني 
محافظة الزرقاء من الكثير من المسببات التي تؤدي 

 (.) (%5.)إذ يوجد فييا  ؛بيئية مزمنةمشكالت إلى 

 :من الصناعات، وتتضمن صناعات ثقيمة مثل
محطة و  ،ومحطة الحسين الحرارية ،مصفة البترول
ومكت النفايات  لتنقية المياه العادمة، الخربة السمرا

وتزيد المشكمة سوءًا إذا ما . و يرىا من البؤر البيئية
جمعات سكنية عممنا أن ىذه البؤر البيئية توجد في ت

وبالتالي فيي تؤثر بشكل مباشر عمى حياة  ،كبيرة
وأمام ىذه التحديات البيئية . األفراد ومستوى حياتيم

لى التعرف عمى مستوى االىتمام إتظير الحاجة 
مدينة الزرقاء والرصيفة البيئي عند السكان في 

 والياشمية، الذين يعيشون بالقرت من عدد كبير من
مدى وعييم لى التعرف عمى الصناعات، إضافة ا

 مناطقيم،بخطورة المشكالت البيئية التي تعاني منيا 
دراسة تأثير ذلك فإنو من االىمية بمكان لى إإضافة 

بعض المتغيرات االجتماعية عمى ارتفاع مستوى 
 .أو انخفاضو االىتمام البيئي عند األفراد

 : أهمية الدراسة
الزرقاء من تنبع أىمية الدراسة من كون محافظة 

، وتحديدا مدينة أكثر مناطق المممكة تموثًا بالبيئة
وبالتالي فال بد من  الزرقاء والرصيفة والياشمية؛

مدينة دراسة مستوى االىتمام البيئي لدى سكان 
االىتمام  ا، وذلك لما ليذالزرقاء والرصيفة والياشمية

 ،تباع األساليت الكفيمة بحماية البيئةافي  من دور
  ل قدروالتقمي
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 يبين منطقة الدراسة ومصادر التموث المرتبطة بالصناعات المختمفة(: 1)شكل رقم 

 
 .Google Earth, 25/3/2014, Imagery Date 8/9/2013: المصدر

 
اإلمكان من التموث البيئي الذي تعانيو محافظة 

ثالث أكبر محافظة من حيث  دتع ياكما أن. الزرقاء
 (%9..1)عدد السكان في المممكة بحيث تشكل 

تشكل الصناعات في محافظة و . (.)من سكان األردن
من الصناعات الموجودة  (%5.)الزرقاء ما نسبتو 

، معظميا بالقرت من مدينة الزرقاء (6)في المممكة 
وبالتالي فال بد من دراسة  ،والرصيفة والياشمية

وذلك  ؛مام البيئي لدى سكان الزرقاءمستوى االىت
، متقميل من المشكالت البيئية التي يعانون منيال

مراض الصحية والتي تتسبت في العديد من األ
ن التعرف عمى إ .مراض الجياز التنفسيأخاصة 

مستوى االىتمام البيئي لدى سكان المناطق 

المتضررة بيئيا يساىم في مساعدة المسؤولين في 
مستوى مناطق الدراسة الثالث في  البمديات عمى

توجيو السكان من خالل البرامج التوعوية نحو أنجع 
الوسائل التي تمكنيم من التقميل من حدة تأثير 
المشكالت البيئية عمى حياتيم اليومية وعمى 

إضافة إلى أن مستوى االىتمام البيئي . صحتيم
يعكس درجة شعور السكان بالمشكالت المحيطة بيم 

دراك  تأثيراتيا المختمفة؛ مما يدفعيم إلى السعي وا 
لدى السمطات المحمية والمؤسسات الصناعية لمعمل 
 عمى تقميل أثر ىذه المشكالت البيئية الناتجة عن

  .ىذه الصناعات عمى بيئتيم التي ىم جزء منيا
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 : أهداف الدراسة
 . تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي

عمى مستوى االىتمام البيئي عند سكان  التعرف
ياتيم عمى توج  الوقوف من خالل , محافظة الزرقاء

ومستوى وعييم بالقضايا البيئية بشكل  ،نحو البيئة
 .عام

, دراسة تأثير بعض المتغيرات مثل الجنس -1
والدخل، والعمر عمى مستوى , المستوى التعميمي

 .االىتمام البيئي عند سكان محافظة الزرقاء
طبيعة بلتعرف عمى مستوى وعي السكان ا  -2

 .المشاكل البيئية التي تواجو مدينة الزرقاء
 : أسئمة الدراسة  -3

 :تيةتسعى الدراسة لإلجابة عن األسئمة اآل
 ما مستوى االىتمام البيئي عند سكان الزرقاء؟ -1
ىل يتأثر االىتمام البيئي عند السكان باختالف  -2

 واالقتصادية؟  المتغيرات االجتماعية
 :الدراسات السابقة

العديد من الدراسات العربية واألجنبية تناولت 
دراسة االىتمام البيئي عند السكان ودراسة العوامل 

 Dunlap دويع. (7)التي تؤثر في ذلك االىتمام
، من أوائل الباحثين الذين درسوا تأثير العوامل (8,9)

االجتماعية واالقتصادية عمى مستوى االىتمام البيئي 
وفي ىذا الجزء من الدراسة سيتم عرض . عند األفراد

أىم الدراسات التي تناولت االىتمام البيئي وربطت 
بينو وبين العوامل االجتماعية والديمغرافية 

 . واالقتصادية
ل واقع المعرفة بالتشريعات البيئية في دراسة حو 

العايد "وأىمية الوعي البيئي في مدينة معان، درس 
من المتغيرات في مستوى  تأثير عددٍ   "10) "والشراري

استخدم الباحثان و . المعرفة البيئية والوعي البيئي
من مواطني فردًا ( 5.7)عينة عشوائية مكونة من 

ج اإلحصائي مدينة معان، وتم فييا استخدام المني

وقد أظيرت نتائج الدراسة . الختبار فرضيات الدراسة
 ،تدني مستوى الوعي البيئي لدى سكان مدينة معان

وذلك من خالل عدم المعرفة بالتشريعات البيئية التي 
كما أظيرت النتائج وجود . صادق عمييا األردن

الجنس )فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات 
( مي لألت واألم داخل األسرةوالعمر والمؤىل العم

وبين مستوى الوعي البيئي لدى السكان في مدينة 
بينما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات . معان

داللة إحصائية بين متغير عمل األت أو األم وبين 
     .مستوى الوعي البيئي لدى السكان

دراسااااة حااااول العواماااال  (11)جاااارت نجااااوى كاماااال أو 
الماااؤثرة فاااي تشاااكيل اتجاىااااات المااارأة المصااارية نحااااو 
البيئاااة، حياااث قامااات الباحثاااة برصاااد اتجاىاااات المااارأة 

ومااان أجااال اختباااار . وتحميمياااا نحاااو البيئاااة ومشاااكالتيا
فرضااايات الدراساااة اساااتخدمت الباحثاااة مااانيج التحميااال 

وقااد أظياارت نتااائج . اإلحصااائي لموصااول إلااى النتااائج
ذات داللاة إحصاائية باين ناوع  اً اك فروقالدراسة أن ىن

دراسااااة الماااارأة وبااااين إدراك الماااارأة لاااادورىا فااااي حمايااااة 
وكاااذلك وجاااود فاااروق ذات داللاااة . البيئاااة مااان التماااوث

إحصائية بين متغير المؤىل الدراساي لممارأة المصارية 
وباااااين إدراكياااااا ووعيياااااا بوجاااااود مشاااااكالت بيئياااااة فاااااي 

 .مصر
ي لاااادى يساااااىم اإلعااااالم فااااي تنميااااة الااااوعي البيئاااا

األفراد، وفاي محاولاة لتحميال طبيعاة الادور الاذي يقاوم 
بو اإلعالم في تنمية الوعي البيئي عند المرأة؛ أجارت 

راساااااة لتحميااااال دور التمفزياااااون د (12)أمااااااني الحسااااايني 
المصااااااري فااااااي تنميااااااة الاااااااوعي البيئااااااي عنااااااد المااااااارأة 

وذلاااك فاااي دراساااة ميدانياااة عماااى عيناااة مااان  ؛المصااارية
رة الكبارى، وقاد شاممت العيناة السيدات في مدينة القااى

واساااااتخدمت المااااانيج الوصااااافي  ،سااااايدة 151حاااااوالي 
وقاد . الختبار فرضيات الدراسة والوصول إلاى النتاائج

أظياارت نتااائج الدراسااة عاادم وجااود فااروق ذات داللاااة 
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باين متغياار العمار وبااين الااوعي البيئاي، بينمااا أظياارت 
النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متغياار 

 . وى التعميمي وبين الوعي البيئيالمست
ماااان البااااااحثين ماااان درس تاااااأثير متغياااار الجااااانس و 

 Alibeli (13)إذ بحاث  ؛والادخل عماى االىتماام البيئاي
تااااأثير الجااااانس عمااااى االساااااتعداد والتحاااارك مااااان أجااااال 

واسااااتخدم الباحااااث عينااااة مكونااااة ماااان . حمايااااة البيئااااة
وقااد أظياارت النتااائج وجااود فااروق  ،اً شخصاا( 17.1)

ذات داللااااااة إحصاااااااائية بااااااين متغيااااااار الجاااااانس وباااااااين 
االىتمااام البيئااي، حيااث وجااد أن اإلناااث أكثاار اىتمامااًا 

وبالتااااالي فااااالمرأة أكثاااار اسااااتعدادًا ماااان الااااذكور؛ بيئيااااًا 
باااااذاًل فاااااي مساااااألة حماياااااة البيئاااااة، كماااااا أنياااااا أكثااااار ل

تااائج كمااا أظياارت الن. المساااعدة الماليااة لحمايااة البيئااة
ذات داللاااااة إحصاااااائية باااااين متغيااااار  اً أن ىنااااااك فروقااااا

 .الدخل وبين االىتمام البيئي
وفي دراسة حول العوامل االجتماعياة والديمغرافياة 
الماااؤثرة فاااي الساااموك البيئاااي لمماااواطنين فاااي المنااااطق 

،  Kalantari and others(14)الحضارية، اساتخدم 
 ،فااارد مااان ساااكان طياااران (1511)عيناااة مكوناااة مااان 

ييا استخدام منيج التحميال اإلحصاائي باساتخدام وتم ف
(SPSS) حياااث أظيااارت النتاااائج وجاااود فاااروق ذات ،

داللة إحصائية بين المساتوى التعميماي وباين االىتماام 
البيئي بحيث يرتفاع مساتوى االىتماام البيئاي ماع زياادة 

وبالتااااالي كممااااا زاد  ؛المسااااتوى التعميمااااي عنااااد األفااااراد
نياااة تغييااار مواقفاااو مااان مساااتوى تعمااايم الفااارد زادت إمكا

كماااا أظيااارت النتااائج وجاااود فاااروق ذات داللاااة  ،البيئااة
إحصااائية بااين متغياارات الجاانس والعماار والاادخل وبااين 
زياااادة االىتماااام البيئاااي وماااا إلاااى ذلاااك مااان تغييااار فاااي 
المواقف نحو البيئة واالستعداد لمعمل من أجل حماياة 

  .البيئة
عمااااى الاااار م ماااان المشااااكالت البيئيااااة الكبياااارة فااااي 
الصاااين، إال أناااو ال يوجاااد الكثيااار مااان األبحااااث التاااي 

تتناااول المشااكالت البيئيااة والعواماال المااؤثرة فااي زيااادة 
وفااي دراسااة . االىتمااام البيئااي عنااد األفااراد فااي الصااين

، حااول  Xiao and Hong(15)قااام بيااا كاال ماان 
البيئااااااي، تاااااام  العواماااااال المااااااؤثرة فااااااي زيااااااادة االىتمااااااام
، حياث 5119استخدام بيانات تم جمعيا خالل العاام 

غياااااارات الجاااااانس، تدرس الباحثااااااان تااااااأثير كاااااال ماااااان م
والااادخل، ومكاااان الساااكن عماااى االىتماااام البيئاااي، وقاااد 
أظياارت النتااائج أن ىناااك فروقااًا ذات داللااة إحصااائية 
باااين متغيااارات الجااانس ومكاااان الساااكن وباااين االىتماااام 

ثاااااار اىتمامااااااًا بالبيئااااااة ماااااان إذ أن الااااااذكور أك ؛البيئااااااي
اإلناااث، كمااا أن السااكان الااذين يقطنااون فااي المناااطق 
الحضرية أكثر اىتمامًا بالبيئة مان الاذين يساكنون فاي 

كمااا أظياارت النتااائج أن ىناااك دورًا . المناااطق الريفيااة
لكل من األت واألم في زيادة مساتوى االىتماام البيئاي 

 . عند األبناء
أجااال دراساااة االىتماااام البيئاااي لااادى الساااكان فاااي  مااانو 

الصاااين والساااموكيات الفردياااة التاااي تسااااىم فاااي حماياااة 
 Feng and Reisner(16)البيئاااة، قاااام كااال مااان 

وقااااااد  .شخصاااااااً  (9.7)بدراسااااااة استقصااااااائية شااااااممت 
أظيااارت النتاااائج وجاااود مساااتويات عالياااة مااان المعرفاااة 
بخطاااااورة القضاااااايا البيئياااااة، لكااااان فاااااي المقابااااال ىنااااااك 

يات منخفضااة جاادًا ماان السااموكيات التااي تساااىم مسااتو 
فااي توعيااة األفااراد ماان أجاال العماال عمااى حمايااة البيئااة 

كماااا بحثاااات الدراساااة فااااي تاااأثير متغياااار . مااان التمااااوث
الجاانس عمااى االىتمااام البيئااي، وقااد توصاامت الدراسااة 

ذات داللااة إحصااائية بااين متغياار  اً إلااى أن ىناااك فروقاا
ث أكثاار اىتمامااًا ن اإلناااإالجاانس واالىتمااام البيئااي إذ 

 . بالبيئة وبالقضايا البيئية من الذكور
وفاااي دراساااة حاااول تاااأثير الخصاااائص الديمغرافياااة 
عمااى االىتمااام البيئااي فااي المجتمااع األلماااني اسااتخدم 

(17)Hirsh اً شخص (5691)، عينة مكونة من.  
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ذات  اً وقاااد توصااامت الدراسااااة إلاااى أن ىنااااك فروقاااا
داللة إحصائية بين متغيرات الجانس، والعمار، ودخال 

إذ أظيااااارت . األسااااارة، وباااااين زياااااادة االىتماااااام البيئاااااي
الدراسة أن التقدم في العمر يزيد من مستوى االىتماام 
البيئي، كما أن دخل األسرة يتناست عكسايًا ماع زياادة 
 االىتمام البيئي، وبالنسبة لمتغير الجانس فقاد أظيارت

أكثااااار مااااان  بيئاااااي مإلنااااااث لاااااديين اىتمااااااالنتاااااائج أن ا
  .الذكور

وقام باحثون بدراسة حول تأثير زيادة أعداد 
المياجرين عمى زيادة المشكالت البيئية ومستوى 
االىتمام البيئي لدى األفراد، وأظيرت نتائج دراسة 

، أن ىناك عدم  Gu and Ma(18)قام بيا كل من 
في  اىتمام بيئي بشكل كبير بين صفوف المياجرين

وأن ىناك مستوى  ،الصينية ((Shenzhenمدينة 
وبالتالي عدم  ؛من الالمباالة لمقضايا البيئية اً مرتفع

تباع  السموكيات المناسبة من أجل الاالستعداد 
ن األفراد إحماية البيئة، وعمى العكس من ذلك ف

الذين يعتزمون االستقرار في مكان معين لدييم  راء 
حيث  ؛عن القضايا البيئيةوسموكيات أكثر إيجابية 

يؤثر متغير االنتماء لممكان في سموكيات األفراد 
  .نحو االىتمام البيئي في المكان الذي يعيش فيو

توفر دراسات تبحث في الجوانت االجتماعية لم تو 
المتأثرة بالوضع البيئي وتبعاتو في منطقة الدراسة، 
 إال أن ىناك عددًا من الدراسات التي اىتمت بالبحث
عن مصادر التموث في محافظة الزرقاء، وتحديدا 

 Mashal et al. (91)في منطقة الدراسة؛ فقد أجرت 
دراسة حول توزيع الرصاص والزنك و ثارىما البيئية 
في منطقة الياشمية؛ إذ تم جمع عينات تربة من 

وقد ىدفت . موقعًا بالقرت من منطقة الياشمية( 34)
 ز الرصاص والزنك،تحديد متوسط تراكي إلىالدراسة 

والتعرف عمى المصادر الطبيعية والبشرية لممعادن 
وخمصت الدراسة . الثقيمة، وتحديد أماكن توزيعيما

إلى تمركز ىذه المموثات في مناطق قريبة أو داخل 
الصناعات المتواجدة بالقرت من منطقة الياشمية، 
إضافة إلى أن سبت ىذه المموثات يعود إلى عوادم 

 . السيارات والنشاطات الصناعية في المنطقة
حول تموث اليواء  Odat (11)وفي دراسة 

 ومصادره في مدينة الياشمية في محافظة الزرقاء
أظيرت النتائج أن مصفاة البترول األردنية ومحطة 
الحسين الحرارية ىما المصدران الرئيسان لثاني 
أكسيد الكبريت بسبت حرق الوقود وعمميات التكرير 
في المصفاة، وأشارت الدراسة إلى أن تراكيز ثاني 
أكسيد الكبريت تخالف المعايير األردنية خالل فترة 

ج أن محطة الخربة الدراسة، كما أظيرت النتائ
السمراء لمعالجة المياه العادمة ىي المصدر الرئيس 
لكبريتيد الييدروجين، والتي أشارت الدراسة إلى أن 
تراكيز ىذا الغاز تتجاوز الحدود المسموح بيا وفقا 

تأثير عوامل  لىإ باإلضافةىذا . لممعايير األردنية
في تموث اليواء مثل درجة حرارة الجو،  أخرى

 .الرياح، والغيوم، والرطوبة النسبيةوسرعة 
ماان  اىتماات الدراسااات السااابقة بدراسااة تااأثير عااددٍ 

المتغيااااااارات الديمغرافياااااااة واالجتماعياااااااة واالقتصاااااااادية 
دراساااات  إلاااىضاااافة إ االىتماااام البيئاااي،عماااى لمساااكان 

اىتمت بالبحث عن مصاادر التماوث وانعكاسااتو عماى 
أن الدراسااااااة الحاليااااااة اسااااااتخدمت مقياااااااس  إالا  البيئااااااة،

(NEP)  الساكان عنادلتحديد مستوى االىتمام البيئي، 
والاذي لام ياتم اساتخدامو فاي الدراساات الساابقة لدراسااة 

الساااكان، إضااااافًة إلااااى  عناااادمساااتوى االىتمااااام البيئاااي 
اختبااااااااااار تااااااااااأثير بعااااااااااض المتغياااااااااارات االجتماعيااااااااااة 

عنااد  واالقتصااادية عمااى زيااادة مسااتوى االىتمااام البيئااي
 . أو انخفاضو السكان
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 :  فرضيات الدراسة
إحصائية بين توجيات  ةىناك فروق ذات دالل -

السكان في محافظة الزرقاء نحو البيئة تعزى لمتغير 
 .الجنس

إحصائية بين توجيات  ةىناك فروق ذات دالل -
السكان في محافظة الزرقاء نحو البيئة تعزى لمتغير 

 . المستوى التعميمي
إحصائية بين توجيات  ةفروق ذات دالل ىناك -

السكان في محافظة الزرقاء نحو البيئة تعزى لمتغير 
 . الدخل

إحصائية بين توجيات  ةىناك فروق ذات دالل -
السكان في محافظة الزرقاء نحو البيئة تعزى لمتغير 

 .العمر
 :منهجية الدراسة

تسااااتخدم ىااااذه الدراسااااة الماااانيج  :مــــنهد الدراســــة. 1
يعتمااااد عمااااى دراسااااة العينااااة وقياااااس  الااااذي، المسااااحي
وذلاااااك مااااان خاااااالل مؤشااااارات تقااااايس تماااااك  ة،الظااااااىر 

مااع بيااان خصائصاايا  ،الظاااىره ووصاافيا وصاافًا رقمياااً 
وتااارتبط تماااك القااايم  ،وقيمياااا الرقمياااة التاااي تعبااار عنياااا

 .متغيرات الدراسة التي ترتبط معيا بعالقات معينةب
اعتمدت الدراسة عمى عينة  :عينة الدراسة. 2

 اإلحصاءاتعشوائية تم سحبيا بالتعاون مع دائرة 
طار المعاينة لمتعداد العام إباالعتماد عمى  ،العامة

 . .511جري في العام ألمسكان والمساكن الذي 
 (991111)يبمغ عدد سكان محافظة الزرقاء 

نسمة، ويشكل سكان محافظة الزرقاء ما نسبتو 
ن المممكة البالغ من سكا  (9%,.1)
وتم سحت عينة . (21)مميون نسمة  (6,5.9,111)

تمثل مجتمع الدراسة الذي يتكون من مدينة الزرقاء 
إذ تشكل ىذه التجمعات  ؛والياشمية والرصيفة

( ألف نسمة 86.959)% 99,1انية ما نسبتو السكا 
 عددىم من مجموع سكان محافظة الزرقاء البالغ

سحت العينة بالطريقة  وتم(. لف نسمةأ 991111)
بمغ حجم العينة  وقد ،حلاالعنقودية متعددة المر 

سرة فراد األأحيث تم مقابمة فرد من  اً مسكن (991)
تم الثامنة عشرة أالتي تم اختيارىا عشوائيا ممن 

 .باستخدام جدول اختيار المستجيت العشوائي
أىاداف الدراساة تام  تحقياقمن أجال  :أداة الدراسة. 3

انة تناولت عددًا من العبارات التاي تقايس تصميم استب
مساااااتوى االىتماااااام البيئاااااي عناااااد األفاااااراد، إذ تضااااامنت 

 NEP (New Environmentalاالساتبانة مقيااس 
Paradigm)  والااااذي طااااورهDunlap (25)وىااااو  ؛

وتم استخدامو في العديد مان  ،مقياس عالمي معروف
وتضااااامنت االساااااتبانة . الدراسااااات والبحاااااوث المتقدمااااة

عددًا من األسئمة التاي تقايس المشاكالت البيئياة كذلك 
فااااااي محافظااااااة الزرقاااااااء، باإلضااااااافة إلااااااى المتغياااااارات 

جتماعيااااااااة واالقتصااااااااادية لمسااااااااكان فااااااااي محافظااااااااة الا
 .الزرقاء

تااام عااارض االساااتبانة بعاااد  :صـــدق األداة وتباتهـــا. 4
تصاااميميا عماااى مجموعاااة مااان المختصاااين والبااااحثين 

خاالل نتاائج  وتمت مراجعتياا مان ،في القضايا البيئية
التااااااي تاااااام  (pre-test)االختبااااااارات القبميااااااة لااااااألداة  

أخااااذىا ماااان السااااكان والتعااااديالت التااااي طاااارأت عمااااى 
 . االستبانة في ضوء تمك االختبارات

اعتماادت الدراسااة عمااى قياااس  :متغيــرات الدراســة. 5
وباين المتغيارات  (NEP)العالقة بين االىتماام البيئاي 
لجااااانس، والااااادخل، ا: مثاااال ،االجتماعيااااة واالقتصاااااادية

 . والمستوى التعميمي، والعمر لألفراد
تااام اساااتخدام  :األســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة. 6

المتخصااااص  (SPSS)برنااااامج التحمياااال اإلحصااااائي 
( F-test)ماثخدام اختاارات تساو  ،بالعموم االجتماعية

ختباااااار فرضااااايات الدراساااااة باإلضاااااافة ال (T-test)و 
 . لمجداول التكرارية
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 :نتائد الدراسة ومناقشتها
  :خصائص عينة الدراسة: والأ

 ؛لمتغيرات الدراسة اً وصف( 1)يبين الجدول رقم 
 :حيث تظير تمك المتغيرات التي تم استخداميا وىي

 . المستوى التعميمي، والدخلو العمر، و الجنس، 
ويتض  من خالل الجدول أن ىناك توزيعًا 

 ؛لكل منيما (%1.) الجنس بنسبة متساويًا لمتغير
إذ يعكس ذلك طبيعة التوزيع الديمغرافي الذي يتشكل 

أما متغير العمر . منو السكان في محافظة الزرقاء
الفئة األكبر بين ( 91-59)فتشكل الفئة العمرية 

 وىذا (%18.9)حيث شكمت ما نسبتو  أفراد العينة
يعكس كذلك ارتفاع نسبة الشبات داخل المجتمع 

ألردني عمومًا وفي محافظة الزرقاء عمى وجو ا
( 511أقل من )وشكمت فئة الدخل . الخصوص
إذ شكمت  أفراد العينة؛من بين الكبرى النسبة 

، حيث يعكس ذلك حالة ومستوى الفقر (99%)
 .الذي يعاني منو السكان في محافظة الزرقاء

أما المستوى التعميمي فتشكل الفئة التي وصمت 
حيث لكبرى؛ النسبة ا( ثانوي)يمي إلى مستوى تعم

. أفراد العينةمن بين  (%...9)شكمت ما نسبتو 
  :قياس مستوى االهتمام البيئي: تانيا

التوجيات البيئية لدى ( 5)يبين الجدول رقم 
سكان محافظة الزرقاء وذلك عمى مقياس االىتمام 

  ؛NEP (New Environmental Scale)البيئي 

من أجل التعرف عمى مستوى االىتمام  وذلك
العبارات  نالبيئي لدى األفراد من خالل إجاباتيم ع

بمغ المتوسط الحسابي و . التي تقيس االىتمام البيئي
%( 9...)عمى جميع الفقرات  أفراد العينةإلجابات 

 . وىذا يشير إلى مستوى اىتمام بيئي متدن  
عمى  نةأفراد العيما فيما يتعمق بنتائج إجابات أ

 أفراد العينةفقد أشار أكثر من نصف  ؛المقياس
أن الكرة األرضية لم تعد تستوعت العدد %( 9.5.)

وىذا يشير إلى اىتمام بيئي  ،المتزايد من السكان
أفراد ثمثي من كما أن أكثر . ممحوظ في ىذا المجال

 ،يرون أن تدخل اإلنسان في الطبيعة%( 78) العينة
مدمرة  ةيؤدي إلى نتائج سمبي ،عبر نشاطاتو المتعددة

وىذه نتيجة أخرى تدل عمى زيادة  ،عمى البيئة
مستوى االىتمام البيئي عند األفراد في محافظة 

 اً أن ىناك اعترافإلى كما تشير النتائج . الزرقاء
بحق الكائنات األخرى في الوجود تمامًا  اً واضح

حيث أشار إلى ىذه النتيجة حوالي  ؛كاإلنسان
من %( 7.)ويرى حوالي . أفراد العينةمن %( 98)

 ؛أن األمور البيئية الحالية تزداد سوءاً  أفراد العينة
 ،كما ىي عميو اآلن ،ن استمرار األمورإوبالتالي ف

سيؤدي بالضرورة إلى كارثة طبيعية رئيسة سيعاني 
 . منيا الجميع
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 خصائص عينة الدراسةيبين ( 1)جدول رقم 

 النسبة العدد الفئة المتغير

 الجنس
 %1. 196 ذكر
 %1. 196 أنثى

 العمر

18-55 61 1..9% 
59-91 75 18.9% 
91-9. .9 15.6% 
96-.1 .. 19.8% 
.1-.. .1 11.5% 
.6-.1 5. 6.1% 
.1-.. 18 ...% 
.6-61 57 7% 
 %15.5 8. فأكثر  61

 الدخل

 %99 159 511أقل من 
511-599 117 91% 
911-999 75 18..% 
.11-.99 5. 6.5% 
.11-.99 58 7.1% 

 %5.. 51 611أكثر من 

 المستوى التعميمي

 %... 17 يقرأ ويكتت
 %..57 117 أساسي
 %...9 .19 ثانوي
 %6..1 61 دبموم

 %18.5 71 بكالوريس وأكثر
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عمى مقياس االهتمام  أفراد العينةالنسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية إلجابات (: 2)جدول رقم 
 (NEP)البيئي 

أوافق بدرجة  العبارة
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

 غير
 متأكد

ال أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

ال أوافق 
 بشدة

عااادد السااكان الاااذي تسااتطيع الكااارة األرضاااية  نحاان نقتااارت ماان
 استيعابو

23.2 
(91) 

36 
(141) 

11.9 
(46) 

16.9 

(66) 
12 

(47) 
الكااااارة األرضاااااية مثااااال سااااافينة الفضااااااء لياااااا مسااااااحة محااااادودة 

 ومصادر محدودة
42.5 
(165) 

25.5 
(100) 

5.1 
(20) 

13.8 
(54) 

13.4 
(53) 

مااا ينااتج عاان ذلااك  عناادما يتاادخل اإلنسااان فااي الطبيعااة  الباااً 
 نتائج مدمرة 

49.1 
(192) 

28.9 
(113) 

6.5 
(25) 

8.7 
(34) 

5.8 
(23) 

 24.8  التوازن في الطبيعة ىش ومن السيل اإلخالل بو
(97) 

30.7 
(120) 

12.6 
(49) 

17.7 
(69) 

13.9 
(55) 

 اإلنسان يضر البيئة بصورة كبيرة
 

58.7 
(229) 

24.4 
(96) 

2 
(8) 

11.2 
(44) 

3.7 
(15) 

 91.9 لمنباتات والحيوانات حق في الوجود كاإلنسان
(360) 

6.7 
(26) 

1 
(4) 

0.3 
(1) 

0.1 
(0) 

زال خاضااااعا مااااا بااااالر م ماااان قاااادراتنا الممياااازة إال أن اإلنسااااان 
 لقوانين الطبيعة 

58 
(227) 

24.9 
(97) 

9.3 
(37) 

4.7 
(19) 

2.7 
(11) 

ىااي عميااو اآلن، ساانواجو قريبااا كارثااة  إذا اسااتمرت األمااور كمااا
 طبيعية رئيسة 

36.6 
(249) 

19.4 
(76) 

9.2 
(36) 

5 
(20) 

2.3 
(9) 

 
التوجيات البيئية لدى ( 9)ويبين الجدول رقم 

وتشير . (NEP Scale)سكان محافظة الزرقاء 
نتائج الجدول إلى أن ىناك توجيات سمبية نحو 

 أفراد العينةعام، إذ يرى حوالي نصف  لالبيئة بشك
أن اإلنسان كتت عميو السيطرة عمى %( 9.9.)

يجابية نحو إلى نظرة إوىذا توجو ال يشير  ،الطبيعة
خر حول ىيمنة اإلنسان عمى  وفي مؤشر . البيئة

 ،البيئة واعتقاده بالقدرة عمى حل المشكالت البيئية
أن ذكاء %( 75) أفراد العينةيرى أكثر من ثمثي 

اإلنسان سيضمن لو بقاء الكرة األرضية صالحة 
%( 71) أفراد العينةكما يرى أكثر من ثمثي . لمعيش

تكيف مالحق في تغيير البيئة الطبيعية لأن لإلنسان 
 ة ااااااااااة عاليااااااة تدل عمى مركزياااااوىذه نتيج ،مع حاجاتو

 
مقابل حق باقي الكائنات الحية في  اإلنسانلدور 

خر حول  وفي مؤشر . ي نظام بيئيأالوجود في 
أفراد من  (%..)التوجيات نحو البيئة يرى حوالي 

أن الحديث عن األوضاع البيئية الحالية ىو  العينة
 لى إوتشير ىذه النتائج . حديث مبالغ فيو بشكل كبير

كونو محور  ،نساناستمرار وجود النزعة المركزية لإل
خرى في التمتع ىذا الوجود وتغييت حق الكائنات األ

 .ببيئة نظيفة خالية من المشكالت البيئية
( 9و  5جدول )يالحظ من خالل النتائج السابقة 

وجود  ن ىناك توجيات سمبية نحو البيئة معأ
ن المتوسط أ إال ،خرىأتوجيات ايجابية نحو قضايا 

 راتاااجميع الفقعن  أفراد العينةات جابالحسابي إل
مما يشير  ؛(55.9)التي تقيس االىتمام البيئي بمغ 
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عمى  ،في مستوى االىتمام بالبيئة بوضوح الى تدنٍ 
الر م من وجود مشكالت بيئية تؤثر عمى حياة 

كثر المناطق أكونيا من  ،السكان في منطقة الدراسة
ويمكن . تموثا نظرا لوجود معظم الصناعات فييا

ولويات المرتبط تفسير ىذه النتيجة بربطيا بسمم األ
ساسية مثل فراد األبضرورة تحقيق احتياجات األ

توفير فرص و  ،والسكن ،والرعاية الصحية ،التعميم
و يرىا من االحتياجات  ،والمواصالت العمل،

ن االىتمام بالبيئة ال يتقدم عمى إوعميو ف. ساسيةاأل
ساسية اجاتيم األفراد لتحقيق احتيحاجة األ
 .الضرورية

 
عمى مقياس االهتمام  أفراد العينةالنسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية إلجابات (: 3)جدول رقم 

 (NEP)البيئي 

 العبارة
أوافق 
بدرجة 

 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

 غير
 متأكد

ال أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

ال أوافق 
 بشدة

 31.7 كتت عمى اإلنسان السيطرة عمى الطبيعة 
(124) 

18.2 
(71) 

9.5 
(37) 

19 
(74) 

20.8 
(82) 

 47.4 ذكاء اإلنسان سيضمن لو بقاء الكرة األرضية  منة وصالحة لمعيش 
(185) 

25.8 
(101) 

5.9 
(23) 

11 
(43) 

9.3 
(36) 

النياياة اإلنساان سايتعمم بشاكل كااف عان الطبيعاة حتاى ياتمكن مان  في
 السيطرة عمييا 

35.6 
(139) 

29 
(113) 

7.8 
(30) 

13.4 
(52) 

13.9 
(54) 

 43.2 لإلنسان الحق في تغيير البيئة الطبيعية لتتكيف مع حاجاتو 
(169) 

27.9 
(109) 

4.9 
(19) 

10.3 
(40) 

11.7 
(46) 

 79.5 تحتوي عمى مصادر كثيرة إذا عرفنا فقط كيف نطورىا  الكرة األرضية
(311) 

15.4 
(60) 

3.3 
(13) 

0.4 
(1) 

0.9 
(4) 

تااااوازن الطبيعاااااة قاااااوي بدرجاااااة كافياااااة الساااااتيعات تاااااأثيرات المجتمعاااااات 
 الصناعية المتقدمة 

23.6 
(92) 

26.4 
(103) 

9.3 
(36) 

20.9 
(82) 

19 
(74) 

التااي تواجااو الجاانس البشااري مبااالغ فيااو " الطبيعيااة األزمااات"مااا يساامى 
 بشكل كبير 

29.4 
(115) 

25.2 
(99) 

10.1 
(39) 

24.7 
(97) 

10 
(39) 

 55.9 أفراد العينةالمتوسط الحسابي إلجابات 
 

 :اءـــــــة الزرقـــــافظـــــة في محــالمشكالت البيئي: تالتا  
الدراسة  أفراد عينةنتائج إجابة ( .) يبين الجدول رقم

عمى سؤال يتعمق بالمشكالت البيئية التي يعاني منيا 
 أفراد العينةحيث يرى األ مبية العظمى من  ؛األردن

مشكالت بيئية، وأن  وأن األردن يواج%( 97.1)
 هىذه المشكالت تتمحور في األساس بتموث الميا

 ة اااااواء بنسباااااوث الياااماام تاان ثاااوم ،%(56.9)ة اااباانساااب

 
 ،%(11.5)وكذلك تموث التربة بنسبة %( 19.7)

باإلضافة إلى التموث الناتج عن عدم النظافة ورمي 
، بينما شكمت %(..6)النفايات وشكمت نسبة 

 ناام%( 96.9)المشكالت البيئية األخرى حوالي 
أن األردن الدراسة  أفراد عينةالمشكالت التي يعتقد 

 يعاني منيا مثل وجود المصانع والضوضاء
 .زدحام والتصحر و يرىا من المشكالتالوا
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 األردن هأهم المشكالت البيئية التي تواج نع أفراد العينةيبين نتائد إجابات ( 4)جدول رقم 

 وىل تعتقد أن ىناك مشكالت بيئية تواج
 األردن؟

 ما ىي أىم ىذه المشكالت البيئية؟

تموث 
 اليواء

تموث 
 المياة

رمي  تموث التربة
 النفايات

مشكالت 
 بيئية أخرى

 %96.9 %..6 %11.5 %56.9 %19.7 97.1 نعم

 
 ياااااة التااااث أكثر في المشكالت البيئيااوعند البح

( .)تعاني منيا محافظة الزرقاء، يبين الجدول رقم 
أىم المشكالت البيئية التي  عن أفراد العينةإجابة 
سكان محافظة الزرقاء، إذ أفاد أ مبية منيا يعاني 

أن محافظة الزرقاء تعاني من %( 96.9)المبحوثين 
أن ىذه  أفراد العينةكما أجات . مشكالت بيئية

 ،%(..51)المشكالت تتعمق بتموث اليواء بنسبة 
  باإلضافة ،%(51.9)بنسبة  هومن ثم تموث الميا

 
والتموث  ،%(11.5)تموث التربة بنسبة  كمةلمش

باإلضافة  ،%(6..)الناتج عن رمي النفايات بنسبة 
 :مثل ،%(..9.)مشكالت بيئية أخرى بنسبة إلى 

حيث  ؛واالكتظاظ السكاني ،وعدم النظافة ،التصحر
يتض  أن محافظة الزرقاء تعاني من مشكالت بيئية 

ىذا أدى  ،كبيرة نتيجة وجود المصانع الكبيرة فييا
إلى زيادة نسبة التموث وخصوصًا تموث اليواء 

 .فييا هوالميا
 

 الزرقاء هعمى أهم المشكالت البيئية التي تواج أفراد العينةيبين نتائد إجابات ( 5)جدول رقم 

ىل تعتقد أن ىناك مشكالت بيئية تعاني منيا 
 محافظة الزرقاء؟

 ما ىي أىم ىذه المشكالت؟

مشكالت  رمي النفايات تموث التربة هتموث الميا تموث اليواء
 بيئية أخرى

 %..96 نعم
 %5.1 ال  %..9. 6%.. 11.5% 51.9% %..51

 %..1 ال أعرف
حول  أفراد العينةإجابات ( 6)يبين الجدول رقم 

 اً مناسب اً مدينة الزرقاء مكان ما إذا كانترأييم في
%( ..95) أفراد العينةأفاد حوالي ثمث  حيث لمسكن

أنو ضعيف، في مقابل %( 19.5)أنو مقبول، وأفاد 
في  بأنو مكان ممتاز لمسكن، ونير %( 11.8)

أفراد من %( 99.5)المقابل أظيرت النتائج أن 
من الياشمية يرون أن السكن فييا أقل من  العينة

 يرون %( 51.7)إضافة إلى أن ( ضعيف)المقبول 
 

أفراد من %( 91.8)سكن في الياشمية مقبواًل، أما ال
من الرصيفة فيشعرون أن السكن في الرصيفة  العينة

يرون %( 11.7)مقابل ( ضعيف)أقل من المقبول 
وىذه نتيجة تدل عمى  أن السكن في الرصيفة ممتاز،
الزرقاء، باإلضافة  مدينةزيادة المشكالت البيئية في 

ختيار مدينة ا إلى أسبات أخرى تدعو إلى عدم
لمسكن، لكن األوضاع البيئية السيئة  اً الزرقاء مكان

 عموما ومدينة الزرقاء خصوصا في محافظة الزرقاء
 .سببًا رئيسيًا في ذلك دتع
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 لمسكن ا  مناسب ا  مكان والهاشمية والرصيفة حول مدينة الزرقاء أفراد العينةيبين آراء ( 6)جدول رقم 
 لمعيش؟ اً مناسب اً مدينة الزرقاء مكان تجاهكيف تشعر 

 ضعيف مقبول جيد ممتاز
11.8% 97..% 95..% 19.5% 

 لمعيش ؟ اً مناسب اً مكان الياشميةمدينة  تجاهكيف تشعر 
 ضعيف مقبول جيد ممتاز
11.1 59.5 51.7 99.5 

 لمعيش ؟ اً مناسب اً مكان الرصيفةمدينة  تجاهكيف تشعر 
 ضعيف مقبول جيد ممتاز
11.7 51.7 9..8 91.8 

 أفااااااراد العينااااااةإجابااااااات ( 7)يبااااااين الجاااااادول رقاااااام 
ىاااااام حااااااول الصااااااناعات المحميااااااة فااااااي محافظااااااة ءو را

إلاااااى أن  أفاااااراد العيناااااةتشاااااير نتاااااائج  حياااااث ؛الزرقااااااء
يارون أن تماك الصاناعات مؤذياة %( 9..9) تيمأ مبي
%( 69.9) أفاااراد العيناااةكماااا أن حاااوالي ثمثاااي . لمبيئاااة

مك الصاااناعات تشاااكل مشاااكمة بيئياااة إلاااى ااااااايااارون أن ت

ياااارون أنيااااا تشااااكل %( 51.9)درجااااة كبياااارة، مقاباااال 
%( 1.9)مشاااكمة بيئياااة بدرجاااة متوساااطة، بينماااا يااارى 

مة اااااعات ال تشاكل مشكاااأن تمك الصن أفراد العينةمن 
 . القاااعمى اإلط

 

 مشكالت بيئيةباعتبارها في الصناعات الكبرى في محافظة الزرقاء  العينةأفراد حول آراء ( 7)جدول رقم 
بشااكل عااام، ىاال تعتقااد أن الصااناعات المحميااة الكباارى 

 في محافظة الزرقاء تؤذي البيئة؟
إلااى أي درجااة تعتقااد أن الصااناعات الموجااودة فااي محافظااة الزرقاااء تشااكل 

 مشكمة بيئية ىامة؟

ليست مشكمة  درجة قميمة متوسطةدرجة  درجة كبيرة ال أعرف ال نعم
 عمى اإلطالق

9..9% 1.1% 9.6% 69.9% 51.9% 6.9% 1.9% 
 

حول  أفراد العينةإجابات ( 8)يبين الجدول رقم 
الصناعات الكبرى في محافظة الزرقاء ومدى التأثير 
الذي تتركو تمك الصناعات عمى صحة األفراد في 

من %( 57.7)إذ تبين النتائج أن  ؛محافظة الزرقاء
يرون أن محطة الخربة السمرا ال تؤثر  أفراد العينة

%( 8..1)إطالقًا عمى صحة األفراد، كما يرى 
منيم أنيا تؤثر بدرجة قميمة جدًا، بينما يرى 

نيا تؤثر بدرجة كبيرة أب أفراد العينةمن %( ..59)
أما فيما يتعمق بتأثير مصفاة البترول عمى . جداً 

  أفراد العينةصحة األفراد، فيرى حوالي ربع 
 

 
أنيا ال تؤثر إطالقًا، بينما يرى حوالي %( 59.9)

أنيا تؤثر بدرجة كبيرة %( ..91) أفراد العينةثمث 
أن محطة الحسين الحرارية %( 1.6.)ويرى . جداً 

ال تؤثر إطالقًا عمى صحة األفراد في محافظة 
ؤثر سمبيًا عمى بأنيا ت%( 11.7)الزرقاء، بينما يرى 

أما فيما يتعمق بتأثير مكت النفايات . صحة األفراد
في الرصيفة عمى صحة األفراد في محافظة الزرقاء 

أنو يؤثر %( 8.6.)فيرى حوالي نصف المستجيبين 
سمبيًا عمى صحة األفراد، بينما يرى حوالي ربع 

أنو ال يؤثر سمبيًا عمى %( 5..5)المستجيبين 
 .صحة األفراد
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 حول التأتير لمصناعات الكبرى في محافظة الزرقاء أفراد العينةيبين إجابات ( 8)جدول رقم 
ال تؤتر  

 إطالقا  
درجة قميمة 

 جدا  
 درجة قميمة

درجة 
 متوسطة

 درجة كبيرة
درجة كبيرة 

 جدا  
 ..59 ..15 15.5 8.9 8..1 57.7 محطة الخربة السمرا

 ..91 15.1 11.1 8.8 1..1 59.9 مصفاة البترول
 ..11 ..8 ..15 ..19 ...1 ..99 مصنع الحديد

محطــــــــــــة الحســــــــــــين 
 الحرارية

.1.6 1..7 11.. 11.8 8.9 11.7 

 8.6. 7.8 7.9 9.7 7.9 5..5 مكب نفايات الرصيفة
 

 :اختبار فرضيات الدراسة: رابعا  
في ىذا الجزء سيتم عرض نتائج االختبارات 

 ،حصائية التي اعتمدت الختبار فرضيات الدراسةاإل
والتي تتعمق بتأثير متغيرات الجنس، والعمر، 
والمستوى التعميمي، والدخل عمى مستوى االىتمام 

 .البيئي لدى سكان محافظة الزرقاء
يبين الجدول  :متغير الجنس واالهتمام البيئي: أوال  

بين  T-test( ت)نتائج اختبار ( 9)رقم 
عمى  أفراد العينةجابات المتوسطات الحسابية إل
مع متغير الجنس، ( NEP)مقياس االىتمام البيئي 

إذ تظير النتائج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية 
حول  أفراد العينةبين المتوسطات الحسابية إلجابات 

االىتمام البيئي تعزى لمتغير الجنس، وتظير النتائج 
أكثر من الذكور، إذ  ديين اىتمام بيئيأن اإلناث ل

بمغ المتوسط الحسابي لالىتمام البيئي عند اإلناث 
، وتتفق (%8...)، بينما بمغ عند الذكور (6%.)

 ،(23)ىذه النتيجة مع دراسة كل من العايد والشراري 

 ، Kalantari(25)ودراسة  ،Alibeli(24)ودراسة 
 Feng(27)ودراسة  ، Xiao and Hong(26)ودراسة 

and Reisner ، (28)ودراسةHirsh حيث  ؛
توصمت تمك الدراسات إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين متغير الجنس وبين االىتمام البيئي، 
كما توصمت بعض تمك الدراسات إلى أن اإلناث 

وأن لديين  ،لديين اىتمام بيئي أكبر من الذكور
من  االستعداد لمتحرك من أجل حماية البيئة أكثر

 Van Liere and Dunlap (91)إال أن  .الذكور
أشارا إلى أنو ال يوجد اتفاق عمى اتجاه العالقة بين 
الجنس واالىتمام البيئي؛ بمعنى أن الذكور، ونتيجة 

أكثر بالنشاطات السياسية، فإنيم أكثر  النخراطيم
اع دراية بقضايا مجتمعيم المحمي، إضافة إلى ارتف

في المقابل فإن  باإلناث،مستوى تعميميم مقارنة 
ىناك أسبابًا قد تفسر تدني مستوى اىتماميم بالبيئة 

ى وظيفة وزيادة النمو كونيم ميتمين بالحصول عم
 .كثر من اىتماميم بقضايا البيئةاالقتصادي أ
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 العينةأفراد الختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية إلجابات  T-test( ت)نتائد اختبار ( 9)جدول رقم 
 حول االهتمام البيئي حسب متغير الجنس

 قيمة الداللة المحسوبة( ت)قيمة  المتوسط الحسابي المتغير
 1.191 17... 8... ذكر الجنس

 
( المستوى التعميمي، الدخل، العمر)متغيرات : تانيا  

 :واالهتمام البيئي
-F)( ف)نتائج اختبار  (10)يبين الجدول رقم 

test) أفراد جابات إل، بين المتوسطات الحسابية
مع ( NEP)عمى مقياس االىتمام البيئي  العينة

حيث  ؛(المستوى التعميمي، الدخل، والعمر)متغيرات 
عدم وجود فروق ذات داللة إلى تشير النتائج 

إحصائية بين المتوسطات الحسابية لالىتمام البيئي 
قيمة حيث بمغت  ؛تعزى لمتغير المستوى التعميمي

، كما أن المتوسطات الحسابية (1.781)الداللة 
لفئات المستوى التعميمي تظير أن اىتمام الفرد يزداد 

أما متغير الدخل؛ فقد . كمما زاد مستوى تعميم الفرد
أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين المتوسطات الحسابية لالىتمام البيئي 

ة اااغت قيمة الداللإذ بم ؛تعزى لمتغير الدخل
 ي اااااااااااًل ىااااااال دخااااااااااة األقااااااااائااااااا أن الفاامااااااا، ك(5...1)
 

 
أكثر حرصًا عمى الحفاظ عمى البيئة حتى ال يتكبد 

 . أعباًء مالية أكبر
وتشير نتائج الجدول إلى وجود فروق ذات داللة 

أفراد  إلجاباتإحصائية بين المتوسطات الحسابية 
تعزى ( NEP)عمى مقياس االىتمام البيئي  العينة

 ،(1.1.1)حيث بمغت قيمة الداللة  ؛لمتغير العمر
أكثر اىتمامًا بيئيًا من ( 91-59)كما أن الفئة 

 يرىا من الفئات وقد يفسر ذلك أن فئة الشبات ىي 
وىي األكثر حرصًا عمى الحفاظ عمى  ،األكثر تعميماً 

إذ بمغ المتوسط الحسابي إلجابات الفئة  ؛البيئة
، وتتفق ىذه (8.9.)حوالي ( 91-59)العمرية 

 ،(29)النتيجة مع دراسة كل من العايد والشراري 
حيث  ؛ Hirsh(31)ودراسة  ، Kalantari(30)ودراسة 

توصمت تمك الدراسات إلى أن ىناك فروقًا ذات 
داللة إحصائية بين متغير العمر وبين االىتمام 

 .لبيئيا

 أفراد العينةالختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية إلجابات  F-test( ف)نتائد اختبار ( 10)جدول رقم 
 حول االهتمام البيئي حسب بعض المتغيرات

 قيمة الداللة المحسوبة( ف)قيمة  المتوسط الحسابي المتغير

 المستوى التعميمي

 9.5. يقرأ ويكتت

1...1 1.781 
 .... أساسي
 ..6. ثانوي
 .... دبموم

 6.1. بكالوريس وأكثر

 الدخل
 6.8. 511أقل من 

1.811 1...5 511-599 ...6 
911-999 .6.. 
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.11-.99 .9.9 

.11-.99 ...9 
 .... فأكثر 611

 العمر

18-55 .5.8 

1.9.8 1.1.1 

59-91 .8.9 
91-9. ...6 
96-.1 .6.1 
.1-.. .... 
.6-.1 ...1 
.1-.. .... 
.6-61 .6.8 
 6.8. فأكثر 61

 
 خاتمة 

لقد سعت ىذه الدراسة إلى قياس مستوى االىتمام 
مدينة الزرقاء والرصيفة البيئي عند السكان في 

الذي  (NEP)، وذلك باستخدام مقياس والياشمية
يقيس مستوى االىتمام البيئي من خالل مجموعة من 

كما سعت الدراسة إلى تحميل العالقة بين . العبارات
بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وبين 

موضوع االىتمام البيئي  د  حيث يع. االىتمام البيئي
 عاني األردن من وجود عددٍ يإذ  ؛من األمور اليامة

ي تشكل مشكالت بيئية يعاني من البؤر البيئية الت
مدينة الزرقاء والرصيفة ، كما تعاني السكانمنيا 

 دمن الكثير من المشكالت البيئية، إذ تع والياشمية
تجمعات السكانية في محافظة من أكثر الىذه المدن 

تموث الزرقاء التي تعاني من أشكال مختمفة من ال
أو المصانع فييا عدد وذلك بسبت كثرة  يالبيئ
، باإلضافة إلى وجود ريبة منيا وتنوعياالق

ومحطة  ،مصفاة البترول: مثلالصناعات الكبرى 
ومكت النفايات  ،والخربة السمرا ،الحسين الحرارية
والعديد من  ،ومصنع الحديد ،في الرصيفة

ن محافظة إإضافة إلى ذلك ف .الصناعات الكبرى
 ث السكان ايااافظة من حاااااالث أكبر محاااث د  اء تعااااااالزرق

 
كتظاظًا سكانيًا كبيرًا يساىم اوبالتالي فيي تشكل 

وفي خضم ىذا الواقع . في زيادة المشكالت البيئية
محافظة، دعت الحاجة إلى العاني منو تالبيئي الذي 

ضرورة دراسة مستوى االىتمام البيئي عند السكان 
التي تشكل  في مدينة الزرقاء والرصيفة والياشمية

ألن ذلك يساىم في من سكان المحافظة؛ %( 99)
السموكيات التي  إتباعوبالتالي  ،زيادة الوعي البيئي

ألن زيادة االىتمام  ؛تساىم في المحافظة عمى البيئة
يؤدي بالضرورة إلى زيادة الحرص عمى الحفاظ عمى 

وقامت الدراسة . الحفاظ عمى البيئة، ومن ثما البيئة
وذلك  ،االىتمام البيئي عند األفراد بتحميل مستوى

حيث أظيرت  ؛(NEP)من خالل استخدام مقياس 
النتائج أن مستوى االىتمام البيئي ىو مستوى 
متوسط، كما قامت الدراسة بتحميل العالقة بين 
بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية مثل 

وبين ( الجنس، العمر، المستوى التعميمي، الدخل)
 اً أظيرت النتائج أن ىناك فروقو . بيئياالىتمام ال

ذات داللة إحصائية بين االىتمام البيئي وبين 
 متغيري الجنس والعمر، بينما أظيرت النتائج عدم

 ريااوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغي
  .يااااام البيئااااان االىتمااال وبيااامي والدخااااتوى التعمياااالمس
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لى توجيو الدراسة وبناء عمى نتائجيا إ تطمعوت
الباحثين نحو دراسة اآلثار المختمفة لممشكالت 
البيئية في منطقة الدراسة، والربط بينيا وبين 
التأثيرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والبيئية لمصناعات المختمفة المتواجدة في 

في  مناطق مختمفة من المممكة بشكل عام وتحديدا
 .محافظة الزرقاء

 
 :التوصيات

  مراقبة الغازات المنبعثة من الصناعات المتواجدة
في المحافظة بشكل عام، وخاصة تمك المتواجدة 

مدينة الزرقاء بالقرت من التجمعات السكانية في 
 .والرصيفة والياشمية

  الصناعات القائمة إلى تبني التكنولوجيا  توجيو
الخضراء في مراحل إنتاجيا المختمفة إضافة إلى 
مراعاة حماية البيئة في مشاريع التوسعة لمصناعات 
 .المتواجدة من خالل استخدام اآلالت الصديقة لمبيئة

مركز لممعمومات حول األخطار المترتبة عمى  إنشاء
حوادث قد تقع بفعل مسبت بشري أو طبيعي ألنو 
من حق اإلنسان أن يعرف، وىذا اإلجراء موجود في 

 .العديد من دول العالم
  توفير مراكز صحية متخصصة معنية بمتابعة

الحاالت المرضية الناتجة عن ىذه الصناعات، 
 .مةوتوفير الرعاية الصحية الالز 

  البدء بحممة توعوية تجاه السكان؛ لتعريفيم
بالطرق التي يمكن القيام بيا لمتقميل من اآلثار 

 .المختمفة المرتبطة بالمشكالت البيئية عمى اختالفيا
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 (في تفعيمها إستراتيجيات التعامل مع المحيط ودور كفاءة الموارد البشرية)المؤسسات االقتصادية الحديثة  بنى

 هنـد بوشالغـم
 قسم عمم االجتماع

 جامعة باجي مختار عنابة
 

 ممخص
تبدو مختمفة في مالمحيا عف النماذج التقميدية اليرمية ، إذ العديد مف التحوالت اليـو التنظيمية الحديثة شيد البنىت

Pyramidiquesمف حيث اإلجراءات المنتيجة إلدارة نشاطيا االقتصادي  أو ىيكميا و ، سواء عمى مستوى تصميميا
 إرجاع عوامؿ التحوؿ األساسية التي أصابت بنية المؤسساتويمكف . والخدماتي وكذا نظرتيا تجاه كفاءة مواردىا البشرية

إلى اإلدراؾ المتنامي لمعالقة الجدلية التي تربطيا بالبيئة الخارجية، حيث اليدؼ مف تصميميا في الوقت الحالي ىو 
 . نجاح االستراتيجيات التنافسية التي تتبناىا المؤسسةا  و  التكيؼ مع متطمبات السوؽ،

 
 .الكفاءاتاالقتصادية، االستراتيجة، البيئةالبنى التنظيمية، البنية الهرمية،  :الكممات المفاتيح

 

 
Les nouvelles structures économiques - stratégies d’action avec l’environnement et l’impact 

des compétences humaines 

 
Résumé  

Aujourd’hui, les structures organisationnelles modernes connaissent plusieurs mutations, 

elles sont devenues par conséquent multiples et se sont distinguées des modèles classiques 

pyramidiques, tant sur le plan de conception, que sur leur méthodes de gérer les activités 

économiques et celles de services, ainsi qu'au niveau de les visions qui portent sur la 

compétence du potentiel humain. Les principaux facteurs ayant conduit à la mutation de la 

structure résultent d'une  prise de conscience progressive de la relation dialectique qui la lie 

à son environnement extérieur, d’où un objectif principal à savoir s’adapter aux exigences du 

marché, et faire réussir les stratégies de concurrence adoptées par l’entreprise  

 
Mots clés : Structures,  formes pyramidiques, environnement, stratégie, compétences. 

 
 

The construction of Modern Business Institutions (the basic dealings with the environment 

and the contribution of human resources) 

 
 
Abstract  

Today a lot of changes in modern institutions are taking place; they concern mainly the level 

of design, commercial and service practices measures, as well as their views towards human 

resources competence. The basic evolution that is affecting institutions infrastructure is due 

to the increasing awareness of the relation with the external environment, their main purpose 

is therefore to cope with the market demands and adopt successful competitive strategies.  
 
Keywords: Organizational structures, traditional models, environment, compétence. 
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 مقدمة

عالـ منفتحا أكػػثر الخالؿ قرف مضى، أصبح 
ومترابطا عمى الصعيد السياسي واالقتػػصادي 

أخذت مقاربة البػػنية والثػقػافي، فػػي ظؿ ىذه الظروؼ 
موقعيا تدريػجيا مف االىتماـ بالبساطة والتقوقػػع 
والميؿ إلى الثػػبات، إلػػى اكتشاؼ  التعػقػيد والبػحث 
عف شكػؿ مناسػب لممؤسسة يمتػػص الطوارئ 

فالػػحركة والنشاط ، واحتياجات السوؽ والزبوف
 والمرونة ىي العػػوامؿ والمنطػمقات األسػاسػيػة بالنسبة
 لممؤسسات التي ىي اليـو في الواجية، وبالتػػالي فإف

لممؤسػػسة  بالنسبة  خوض مثؿ ىذا الواقع المعاصر
بشكؿ عاـ والمؤسسات الجزائرية بشكؿ خاص 
يفرض وضع حيز الػتنفيذ وبشكؿ فوري تعديالت 
بنيوية منػسػجمة واحتياجات التػغيير المفاجئ ويجػعميا 

 . المػػتوقعػػػة لمتطػػػورات البيئيػػةتتػالءـ مع اآلثػػػػار غيػػر 

تػحاوؿ العديد مف  وانطالقا مف ىذه المعطيات 
األبحاث اليـو تحديد األشكاؿ التنظيمية الجديدة، إذ 
يمكف أف نالحظ عند مراجعة مختمؼ األدبيات التنوع 

 . الكػبير في المصطمحات لمتعريؼ بيذه األنماط
، ىناؾ شبو إجماع عمى أن يا ال وعمى العمـو

تمػاثؿ النمػوذج البيػروقراطي الػتقمػيدي في الكػػثير مف 
مثؿ نمط  تسييرىا، طوؿ الخطوط : الخػصائص

اليرمية، شكؿ االتصاؿ، مصدر السمطة واتخاذ 
القرار والمبادئ التنظيمية التي تتبناىا حوؿ مواردىا 

وفي ىذا  .الداخمية والخارجية وأيضا عالقتيا بالسوؽ
 ارة  إلى أىـ التصميمات الحديثةالصدد يمكف اإلش

البنية ك التي تتجسد فييا المنطمقات السابقة،
شكؿ الشبكة، بنية الفرؽ ، أو المستوية المسطحة
في مقابؿ البنى التقميدية والشائعة كالبنية . وغيرىا

الوظيفية والتقسيمية والمصفوفة، إذ ىناؾ اتفاؽ بيف 
أىؿ االختصاص حوؿ المبادئ الكالسيكية التي 
تتبناىا، مثؿ المطابقة الصارمة لألعماؿ و إقصاء 

ومثؿ ىذه ....المبادرات اإلبداعية لممرؤوسيف 
ائص بات ينظر ليا عمى أنيا المرتكزات الخص

–Contreوالعوامؿ األساسية لعدـ النجاعة 

performance  مف حيث تأثيرىا السمبي عمى
كما أف الشكؿ العاـ الذي .(1)مكانة العامؿ ومبادراتو 

تتبناه ال يتالءـ مطمقا مع الظروؼ التنافسية التي 
تعتمد بشكؿ كبير عمى تكنولوجيا المعمومات 

 .ات األفراد كعوامؿ أساسية في نجاح المؤسسةوميار 

ضوع بنية المؤسسة وتبدو أىمية معالجة مو 
تأثيرا عمى العمؿ أف لمبنية  كوفحاليا، في 

مف جية ألنيا توفر األساس الذي يتحكـ . التنظيمي
نيا تحدد أل، ومف جية أخرى بإجراءات العمؿ

مسؤولية األفراد ومف يتحمؿ صنع القرار في كؿ 
إذ قد يكوف الييكؿ التنظيمي لممؤسسة غير   إجراء،

 . متوافؽ مع الواقع
وفي حالة وجود بنية أو ىيكؿ تنظيمي خاطئ 
فقد ُيعرقؿ ذلؾ وُيعيؽ التعاوف واالنتياء مف تنفيذ 
المياـ في الوقت المناسب والُمحدد وضمف حدود 
الموارد والميزانيات، لذلؾ البد أف يكوف الييكؿ 

متطمبات العمؿ، وييدؼ إلى  التنظيمي ُمتكيفا مع
الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج وتحسيف نسبة الكفاءة 

كما ورد في  .بيف الُمدخالت واإلنتاج
أف أىـ " " Burns et Stalkerبيرنزوستولكر"قوؿ

المشكالت التي تصادفيا المؤسسات عادة ىي نتائج 
موارد غير قارة، التغيرات : لمعديد مف التغيرات 
  2"الزبائف، تطور التكنولوجيات المفاجئة في أذواؽ

مما يتطمب حموؿ واقعية لمالئمة ىياكؿ التنظيـ 
. وبنيتػػػو واستعداده لمواجيػػػة مختمؼ المتغيػػػػرات

 :وعميو يكوف اليدؼ مف ىذا المقاؿ
  عرض مختمؼ التحوالت التي أصابت بنى

المؤسسات، كتحصيؿ حاصؿ لتغيرات المحيط، 
نب سيسيـ في تكويف فتسميط الضوء عمى ىذا الجا
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رؤية تنظيمية متكاممة، خاصة بالنسبة لممؤسسات 
التي تريد موقعة نفسيا أماـ مختمؼ التغيرات مف 
خالؿ لفت االنتباه لدور الشكؿ التنظيمي الذي لو 
تأثير عمى قدرة المؤسسة عمى النجاح في األسواؽ 

يمكف إسقاطيا عمى  وىذه النظرة الماكروية العالمية
المؤسسات االقتصادية الجزائرية، التي تمر بمرحمة 
اقتصادية حاسمة، ال سيما انتياج أسس اقتصاد 
المنافسة الحرة التي اعتمدتيا السياسية الجزائرية منذ 
عقديف، وال شؾ أف ىذه التحوالت حممت الكثير مف 
التجديد بالنسبة لتركيبة ونشاط المؤسسات الجزائرية، 

ف نتائج ذلؾ تفكيؾ المؤسسات العمومية وتحويميا وم
إلى مؤسسات صغيرة الحجـ بعد تبني سياسة إعادة 
الييكمة العضوية ألغمبية المؤسسات العمومية  

وما انجر عنو مف فرص التقميص مف   1982سنة
األفكار والممارسات السمبية رغـ التحديات المتعددة 

ي التي تواجو ذلؾ عمى المستوييف الييكم
 .واالجتماعي

  وبنظرة ميكروية ييدؼ المقاؿ إلى إبراز المكانة
التي تحظى بيا الكفاءات والموارد البشرية وفؽ 
اختالؼ التصميمات البنيوية ومف تـ استنتاج 
األىمية المتزايدة لمدور الذي تمعبو الكفاءات في ظؿ 
البنى الحديثة، إذ يمكف اإلشارة إلى االىتماـ 

ابط الطبيعية الموجودة بيف المتنامي بكشؼ الرو 
األداء أو الفعؿ الذي يحدث عمى المستوى األصغر 

وبيف  Micro-Comportementفي التنظيـ 
استراتيجيات المؤسسة التنافسية، كما يسميو أحد 
المؤلفيف بحمقات األثر الرجعي بيف اإلستراتيجية 
والموارد البشرية، حيث أصبح ينظر لممؤسسات التي 

ـ في ىذه الحمقة  عمى أنيا األكثر تنجح في التحك
إمكانياتيا التنافسية ويتجمى ذلؾ  قدرة عمى صيانة

بالتحديد مف خالؿ قدرتيا عمى ىندسة وتنظيـ 
فمقد أدى  (3) "الكفاءات الالزمة لمتطمبات السوؽ

في أساليب  االىتماـ بمثؿ ىذا الجانب إلى التجديد
، موظؼ/تسيير الموارد البشرية وفي عالقات موظؼ

تسجيؿ أيضا االنتقاؿ مف مع عامميف، /رئيس عمؿ
رؤية أبوية لممؤسسة إلى عالقات أزواج وارتباطات 
اجتماعية،وىو ما يعني وجود العديد مف التحوالت 
: لمبنيات االقتصادية في السياؽ االجتماعي الحالي

تحوالت عمى مستوى تصميـ شكؿ البنية، 
الت ومستجدات أخرى مرتبطة بالعالقات والتفاع

عمما أف أي تغير في إحداىما ينتج عنو . المينية
  .تحوؿ منطقي في الطرؼ الثاني

  وقبؿ التطرؽ إلى مختمؼ األفكار نفضؿ في
 .البداية تقديـ مفيـو عاـ لمعنى بنية المؤسسة

  مفهوم بنية المؤسسة -أوال: 

بدأ التفكير في مفيـو بنية التنظيـ نياية القرف  لقد
بالتزامف مع ظيور الفكر العقالني عند بعض  99

المؤلفيف، انطالقا مف ذلؾ التاريخ تـ استيعاب البنية 
أف " "Moher موىر" "ذكرفقد . كييكؿ لمتنظيـ

 تايمور""المنظريف األوائؿ لمنظـ المؤسسية، مثؿ 

Taylor فايوؿ"وfayol "  فيبر"و" weber: "شددوا 
عمى أىمية اليياكؿ التنظيمية في تحسيف كفاءة 

واعتقدوا أنو ميما كاف شكؿ الييكؿ . العمؿ
التنظيمي المتبع، فإف الناس سيتبعونو، ومنذ ذلؾ 

ىذا الفيـ في إدراؾ بنية المؤسسة الحيف يستعمؿ 
رسـ بياني لتمثيؿ الييكمة التنظيمية  عمى أنيا

ؼ بالرسـ البياني لممؤسسة أو لمشركات إذ يعر 
المخططات الييكمية، وعادة ما يستعمؿ االسـ 

ِٓ  Org-Chart أورغتشارتاالنكميزي 

Organizational Chart (4) أي رسـ المنظمػػة البياني
 

العالقة التنظيمية بيف  في العادةـ يوضح ىذا الرس
ويسمح بتحديد المسؤوليات  .الناس داخؿ المنظمة

في الوظائؼ المختمفة والعمميات المحددة لجيات 
 مختمفة، مثؿ الفروع والوحدات ومجموعات العمؿ، 
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يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العالقات "كما 
مف األعمى إلى األسفؿ؛ أي بيف الرئيس )العمودية 

أي بيف موظفيف )والعالقات األفقية ( والمرؤوسوف
ويمكف مف تحديد المسؤولية (. المستوىعمى نفس 

عمى أساس التسمسؿ القيادي أو عمى أساس 
أف ىيكؿ تنظيـ " ويس"الوظائؼ، أو كمييما ويرى 

مؤسسة وفؽ ىذا الفيـ، يعني انتظاما ثابتًا مف 
الطريقة التي و  .العالقات المتناسبة في أغمب األحياف

مف خالليا تنتظـ مختمؼ العناصر المكونة لمكؿ 
موع الوظائؼ والعالقات التي تحدد بشكؿ رسمي ومج

المياـ التي يفترض بكؿ وحدة القياـ بيا وأنماط 
التنسيؽ بيف الوحدات فيي المجموع اإلجمالي والكمي 
لموسائؿ الموظفة لتقسيـ العمؿ إلى مياـ مختمفة 
والتي تضمف فيما بعد التنسيؽ الضروري بيف 

 . (5)"المياـ
ف ظيرت أفكار مختمفة وفي ستينات القرف العشري

اعتبرت أف النظـ المؤسساتية ىي ظاىرة ناجمة عف 
عوامؿ خارجية، واعتبر أصحاب نظريات العمـو 

أف تنمية النظـ "التنظيمية في القرف الواحد والعشريف
المؤسسية تعتمد كثيرا عمى مفاىيـ االستراتيجيات 

ومقيدة بدرجات عوامؿ  ،وسموكيات اإلدارة والعماؿ
مف خالؿ ذلؾ . القوة بينيـ، وتتأثر ببيئتيـ ونتائجيـ

تـ تحديد التنظيـ عمى أنو نسؽ مفتوح عمى المحيط 
 v Bertalanfy"فوف برتالنفي" خاصة باكتماؿ أعماؿ

عمى بنية التنظيـ التي تكوف قادرة عمى  الذي يركز"
تفكيؾ وتجزئة التعقيد وتبسيطو مف خالؿ وسائؿ 

مساعدة عمى حؿ المشكالت التطبيقية وتحديد دور ال
( نظاـ المعمومات في المؤسسة)السبيرنطيقا التنظيمية

ىذه العممية التي "N Wiener " وينرنوربر "ويوضح 
تحدث بشكؿ عاـ مف خالؿ التفاعالت بيف العناصر 
التي تشكؿ البناء التنظيمي وآليات األثر الرجعي 

التبادؿ في عمى الخصوص مف خالؿ ) والضبط

مف خالؿ ما سبؽ يمكف اإلشارة إلى  (6) ("المعمومات
االىتماـ بوصؼ البنية كنظاـ مفتوح عمى " أف

. محيطو، أدى إلى تراجع المقاربة الكالسيكية لمبنية
فكما أف البنية تحدد الشكؿ اليندسي الداخمي لمتنظيـ 
أو منظمة ما، فإنيا تتضمف أيضا العالقات بيف 

فيي تمثؿ مجموع اإلمكانيات التي مختمؼ العناصر 
مف خالليا تتجزأ وتنسؽ نشاطاتيا، وتوجو باإلضافة 

فمف خالؿ التطورات (7) إلى ذلؾ سموؾ األعضاء
بكونيا أيضًا منظار  استقر الفيـ حوؿ بنية المؤسسة

 .(8)" لألفراد اتجاه مؤسستيـ والبيئة المحيطة
  :البنية والمتغيرات البيئية -ثانيا

وجود تأثير البيئة عمى التصميـ إف فكرة 
التنظيمي وجدت صداىا عند العديد مف الباحثيف إذ 
تمعب البيئة دورًا أساسيًا في تأثيرىا عمى اختيار 

ربط كؿ مف حيث  الييكؿ التنظيمي المناسب،
بيف  "Laurence et Lorch لورنس ولورش "

محددات البنية وديناميكية التنظيـ، مف خالؿ التمييز 
التكنولوجيا، )ضغوطات التي تمارسيا البيئة بيف ال

وشكؿ بنية المؤسسة  التي ال ...( التجارة، التنافس 
تبدو كنظاـ كمي متناسؽ وثابت بالنظر إلى درجة 
المخاطر التي تفرضيا البيئة، حيث  يقـو كؿ جزء 
أو كمية مف األنماط البنائية لمتنظيـ بتكييؼ وتطوير 

وقد بيف ىذاف ديناميكية تنظيمية خاصة بو، 
الباحثاف بأف المؤسسات تغير مف طريقة عمميا 
بالنظر إلى درجة عدـ ثبات المحيط، فمنذ أف تباشر 
المؤسسة في تغيير نمط عمميا تشرع في أخد كؿ 
التدابير أو تقدير كؿ الميكانيزمات الضرورية لتنسيؽ 

بشكؿ مباشر عمى والعمؿ الداخمي مما ينعكس 
كما ساىمت  المدرسة  .(9)"تصميـ وشكؿ البنية

األمريكية مف جيتيا عمى التكنواجتماعية 
، "HERSBERG" هرزبارؽ"، Riss"ريس")يد
اكتشاؼ الرابطة الموجدة  في "(EMERYأمري  "
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بيف بنية المؤسسة عمى اعتبار أنيا نظاـ حيوي 
"  Riss" ريس" وحركات المحيط، حيث استعاف

بالمماثمة  البيولوجية، التي تعتبر أف الكائف الحي ال 
يتفرع إال مف خالؿ ما يقابمو في الوسط الحيوي الذي 
يسمح لو بالحصوؿ عمى الطاقة الالزمة لتكيفو مع 

 ومف منظوره فإف اعتبار المتغيرات الخارجية،
نظاما حيويا منفتحا عمى محيطو يعني  المؤسسة

نظر إلى النمط العاـ لمتحوؿ إنكار النظاـ الثابت بال
 .في المحيط مما يدفعيا لمتجدد والتكيؼ المستمريف

 SYSTEMS  "األٔطاق اٌّفخىدت"وفً ٔظرٌت 

OVERTS "  بارضىٔس "أشارParsons  " إلى انفتاح
المؤسسات الحديثة عمى المحيط، كنظاـ حي يتطور 
مف خالؿ عممية المفاضمة أو المقارنة المستمرة 

سبة لمتطمبات المحيط والتي مف خالليا لقدراتو بالن
تتـ عممية تحويؿ جنيف إلى أف ( مستشيدا بمثاؿ)

يصبح طفال مكتشفا شيئا فشيئا محيطو األبوي 
واألخوي، والذي يسوؽ معو وبصورة مستمرة زيادة 
في قدراتو، أي أنو يجب عمى المؤسسة أف تتكيؼ 
مع الزبائف، المنافسيف، المموليف، واالختراعات 

 . (11) "كنولوجيةالت

كما يقـو بعض المنظريف اليـو عمى تطوير 
أفكار متجددة تعتمد تطبيقات لنظريات التعقيد 
والمنظمات في محاولة إليجاد ىياكؿ تنظيمية 
. بسيطة تسمح بتكيؼ المنظمات عمى التغيير السيؿ

وآخروف عاـ " مينر"عمى سبيؿ المثاؿ، درس 
لتوليد نتائج كيفية استخداـ ىياكؿ بسيطة  0222

تربط دراستيـ بيف . ارتجالية عند تطوير المنتجات
 . (11) اليياكؿ البسيطة والتعمـ المرتجؿ

بدقة "  M Porter بىرحرميشؿ " وقد لخص 
سموؾ المؤسسة في بيئتيا التنافسية إذ تنجح و تفشؿ 
في إدارة شؤونيا بتأثير مجموعة مف القوى الفاعمة 

سموؾ المؤسسة إلى "  بورتر '"في بنيتيا و يترجـ 

مجموعة مف العوامؿ التي تؤدي إلى نجاحيا أو 
  : (12) فشميا و ىي

 ( المستيمكيف ) القوة النسبية لممشتريف  .1
البنوؾ والجيات التي )القوة النسبية لممزوديف  .2

 (.تزود المؤسسة بالمواد الخاـ
التيديد مف المؤسسات التي ترغب في الدخوؿ  .3

 .إلى أسواؽ بيئة التنافس 

 .تيديد المنتجات الجديدة أو البديمة .4

مستوى التنافس القائـ بيف المؤسسات في بيئة  .5
 . التنافس

مما تكوف التنظيمات نظاـ مفتوح عمى البيئة، ف
 "G-Johnsonجونسوف "كما يقوؿ  فإف بنيتيا تؤدي

بتزايد الحجـ  وظيفة وسيط، حيث التعقيد يتزايد
والتنوع و ارتباؾ البيئة، وليذا تكمف الحاجة الممحة 
إلى مرونة كبيرة بالنظر إلى عممية القيد الذي 
تمارسو شبكة المتناقضات التي تواجو المؤسسة بيف 

حيث  )11("الميؿ إلى الحركة أو الميؿ إلى الثبات
التي تواجييا  يختمؼ سموكيا تجاه األوضاع

باختالؼ حالة محيطيا، ومف أجؿ ذلؾ يمكف حصر 
ثالثة مواقؼ مختمفة لممؤسسة مثؿ التجاىؿ، 

والمطموب مف المؤسسة  (14)"التكيؼ، أو سبؽ التغيير
في الوقت الحالي التكيؼ السريع وسبؽ التغيير 

ويمكف في ىذه . المؤدية لذلؾ وخمؽ الميكانيزمات
العجالة ذكر بعض مؤثرات المحيط األكثر إلحاحا 
والتي تستدعي في المقابؿ خمؽ ميكانزمات التكيؼ 
 :المستمر مف جية المؤسسة، وىي تتمثؿ فيما يمي

تكيف المؤسسة مع األسواق العالمية  -1
 :والمنافسة

لقد أصبح تأثير المنافسة يمارس ضغطا عمى 
التمايز "االقتصادية المختمفة، مف خالؿالمؤسسات 

بيف األعماؿ الدولية والمحمية، المستمر الذي يقيمو 
ٍِرغٍطخٓ "وىذا الوضع كما يشير إليو 
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Mergeston"  سيؤوؿ إلى التضييؽ عمى
المؤسسات باألخص التي تعمؿ عمى المستوى 

ف كانت رائدة كفاية عمى مستوى . المحمي فحتى وا 
حتمية أساسية، خاصة مجتمعاتيا فيي عرضة ل

تخترؽ مجتمعات دولية السوؽ وما تحدثو عندما 
عمى مستويات القوة التي تفرضيا عمى الشراء، 

التميز لف يكوف ذا جدوى إال  وعمى ىذا األساس فإف
عمى المستوييف المحمي والدولي كشرط أساسي 

  .العػولمػػػػػة الػػمتػػزايػػػدة لالقتصػػػاد لمنجػػػػاح الذي أحدثتو
ومما ىو جدير بالذكر أف ىذا المنطؽ السائد في 
اقتصاديات العالـ أدى إلى اتساع الحقؿ التنافسي 

حيث برزت (15)"بيف  العديد مف الدوؿ والشركات 
دوؿ وتراجعت أخرى، عمى سبيؿ المثاؿ  فالسيارات 
الكورية التي لـ تكف معروفة، بينت تفوقيا عمى 

ؿ أخرى عمى نظرائيا الغربييف، وبرزت أيضا دو 
الساحة العالمية كمؤسسات شرؽ جنوبي أسيا التي 
كسحت السوؽ العالمية، قبؿ أف تترؾ المجاؿ 
لمفمبييف والماليزييف، و تصاعدت القوة الشرقية مع 
نياية القرف الماضي كالصيف و اليند، وأيضا عرفت 
الصناعة األوروبية السوؽ المشترؾ مند أكثر مف 

 .(16)سنة 35

 :نية مع النظام التقني والتكنولوجي تكيف الب- 2

يمارس التطور التكنولوجي ضغطا عمى 
المؤسسات المتقوقعة، فتطور نمط الحياة أدى إلى 
انييار بعض األسواؽ وانقالب تاـ عمى مستوى 
النشاط، نتيجة لذلؾ اختفت الكثير مف القطاعات 

كمجاؿ ) وظيرت أخرى جديدة في سنوات قميمة
، (اإللكترونيؾ، االتصاالت، التكنولوجيات البيولوجية

يعني تصنيع منتجات أكثر انسجاما مع مختمؼ مما 
التغيرات، وال يخفى عمينا أف التطور التكنولوجي في 
أي صناعة مف الصناعات يتوقؼ عمى منظومة 
البحث والتطوير، التي اكتست في العديد مف الدوؿ 

فنتيجة لمدور الذي تمعبو  الصناعية أىمية كبرى،
ؤسسة نشاطات البحث والتطوير في رفع كفاءة الم

االقتصادية، وزيادة قدرتيا التنافسية أقدمت العديد 
مف الدوؿ المتقدمة عمى تخصيص موارد متعاظمة 
لتغطية تكاليؼ ىذه النشاطات، إذ تقدر ما تنفقو ىذه 

 %3.5البمداف عمى أنشطة البحث والتطوير ما بيف 
مف أجمالي الدخؿ الوطني فييا، وىناؾ %5إلى 

ي تصؿ مصروفاتيا بعض المؤسسات الصناعية الت
مف %15عمى التجديد التكنولوجي إلي أكثر مف 

مبيعاتيا كما ىو الحاؿ في صناعية اإللكترونيات 
مقارنة بالدوؿ العربية التي ال  (17)."الدقيقة وتطبيقاتيا

تتعدى نسبة إنفاقيا عمى البحث العممي والتطوير 
 .℅1التكنولوجي نسبة 

 :الجتماعيةتكيف البنية مع القوى الثقافية وا-3
تشيد الساحة العالمية في السنوات الماضية 
تصاعدا مكثفا لحركات الدفاع عف المستيمؾ كقوة 
أدت في الكثير مف المواقؼ إلى حؿ بنية بعض 
التنظيمات الصناعية، ونسجؿ أيضا بروز الحركات 
االيكولوجية التي كاف ليا وزف ثقيؿ في التعريؼ 

الؿ سنوات بمخاطر التصنيع عمى الصحة خاصة خ
ومثؿ ىده القوى العمومية ساىمت بشكؿ . التسعينات

مباشر في إجراء العديد مف التعديالت عمى مستوى 
التشريعات والقوانيف وما نتج عنو مف تشكيؿ سمطة 

كالقوى النقابية وحركات )مف طبيعة اجتماعية 
وقانونية عمى حد السواء، ومثؿ ىذه ( المستيمكيف

ىؿ المؤسسة وتدفعيا إلى العوامؿ تثقؿ بال شؾ كا
وحذرة في ما تنتجو "أف تكوف متكيفة مع مطالبيا 

مف مواد استيالكية موجية إلى شرائح واسعة 
 .وبأذواؽ مختمفة

 :أنواع الهياكل التنظيمية -ثالثا
تتخذ البنية أشكاال وأنواعا متعددة ويتوقؼ ذلؾ 
كما أشرنا سابقا عمى شكؿ العالقة التي تتبناىا 
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البيئة المحيطة، وعمى العمـو لقد  المؤسسة مع
ىذه األنواع في نمطيف اثنيف، "ستوؾ"و"بيرنز"اختزؿ 

التصميـ حيث أطمقا اسـ التنظيـ اآللي عمى 
واسـ التنظيـ التنظيمي الذي يعمؿ في بيئة مستقرة 

 فػػػي  التصميػػػػـ التنظػيمػػػي الذي يعمػػؿالعضػػوي عمػػى 
 

بعد إجراء  ذلؾ إلىتوصال  وقد بيئة غير مستقر،
وخمصا إلى  .العديد مف الدراسات في مؤسسات كثيرة

مف نقاط االختالؼ بيف النمطيف كما تحديد قائمة 
 : (18) ىي موضحة في الجدوؿ التالي

 

 البنية  العضوية البنية الميكانيكية

الداخمية أو  اإلنتاج.تخصص في المياـ في مضموف سمسمة
 .العمميات الداخمية

 لتحقيؽ المياـ Savoirتخصص في المعرفة 

 .إعادة النظر الدائمة لممياـ مف خالؿ التفاعؿ والضبط (.مسؤوليات محددة بدقة)مياـ  ثابتة ومحددة بدقة  

 .تكوف السمطة واالتصاؿ في شكؿ  شبكة  .مركز السمطة، يعني قمة ىرمية 

 مركز السمطة ىدفو نشر لممعرفة والمعمومات .أىمية خاصة لمخطوط اليرمية 

 .طبيعة االتصاالت سفمية أو قاعدية .اتصاؿ عمودي

 .قدرتيا عمى نقؿ المعمومات والنصائح واالستشارات .انتقاؿ األوامر والقرارات 

 ثنائية متناظرة لفاعمية المؤسسة حسب طبيعة البنية

Philippe Migani : les systèmes de management : P38 

 

تسمح دراسة محددات البنية حسب النموذجيف، 
متأرجحة بيف وال بتشخيص بعض النقاط المتعارضة

( المقايسة)مف جية الفعالية المرتبطة بالنمطية: حديف
La standardisations  التي تميز التنظيمات

تعد ىيكميا مف خالؿ التخصص  إذ، "لميكانيكيةا"
الوظيفي ومركزية السمطة واتخاذ القرار وبتصميـ 

مسؤوؿ عف صياغة أنظمة تنميط جياز إداري قوي 
وىي جممة الخصائص التي اعتبرت أكثر .... المياـ

جدوى في وقت مضى لما توفره مف قوة في السيطرة 
جونسوف "كما يقوؿ ف .والضبط عمى دواليب العمؿ

G-Johnson"  احققتي التيرغـ االنجازات 
في بداية القرف التاسع الصناعية الكبيرة القطاعات 

مبيروقراطيات مف خالؿ الصرامة المميزة لعشر 
الميكانيكية أو اآللية، فإف فعاليتيا باتت في الوقت 
الحالي محدودة جدا، ألنيا ال تصمح إال في األسواؽ 

  .(19)" الثابتة

التكيؼ في البنى ومف جية ثانية نجد فعالية 
عمى الحوار وأخذ قرارات  القائمة"العضوية "

وضة مف باإلجماع بدال مف السمطة الفوقية المفر 
شبكة وليس  يأخذ شكؿالقيادة، فييكؿ الشركة 

مفتوحة عند حدودىا  تكوفحيث تسمسؿ ىرمي، 
انطالقا مف المقارنة  .عمى كؿ المعطيات البيئية

األساسي القائـ  ف االختالؼيمكف القوؿ أ السابقة
بيف األشكاؿ التنظيمية يتجمى مف حيث درجة 
 تحقيقيا لممياـ والمرونة التي توفرىا لتطبيؽ القواعد،

ييكؿ ما بعد البيروقراطي وقد ابتكر الباحثاف اسـ ال
، ومف ثمة تصنيؼ البنى النماذج الجديدة تعبيرا عف

إلى بنى بيروقراطية وبنى أخرى تدعى ما بعد 
البنى البيروقراطية اختصارا لما يمكف أف تعنيو ىذه 

ويمكف عرض . مف خصائص تقميدية أو حديثة
 :التقميدية والحديثة فيما يمي ماذجالن
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 : البنى التقميدية -1
 Structure:لوظيفيةالبنية ا-1-1

fonctionnelle 
يستخدـ ىذا النموذج في الغالب في التنظيمات 
بحجـ متوسط، حيث أف نوعية المنتجات قميؿ 
التنوع، كما في حالة البني المتفرعة دوليا 

Multinationale فكؿ تقسيـ مف التقسيمات ،
كما تتشكؿ ىذه البنية انطالقا . منظـ بطريقة وظيفية

مف الوظائؼ األساسية لمنشاط مثؿ، اإلنتاج، 
التمويؿ، التوزيع، تسيير الموارد البشرية ونظاـ 

ايجابياتو في ضماف رقابة جيدة ورغـ المعمومات، 
مف جية المسير، وقدرتو الفائقة عمى تجزئة 

كما ىو  المؤسسة إلى وحدات متخصصة وظيفيا
 (21) "مبيف في الشكؿ التالي 

 
  

 
 

         اإلنتاج            التسويؽ          التمويؿ       الموارد البشرية                          
                                 

 منازعات         توظيؼ       حياة مينية      بيع        تسويؽ   محاسبة    3ورشة  2ورشة 1مشتريات  ورشة                                          
Philippe Migani : les systèmes de management:1993P38 

 

  
 إال أف المشكؿ األساسي بالنسبة ليذه البنية ىو
طوؿ الخطوط اليرمية والتفرعات المتخصصة عمى 
مستوى وحداتيا القائمة عمى المعرفة الثابتة، فمثؿ 
ىذه التقسيمات  تصبح غير فاعمة في محيط متقمب 
يصعب التنبؤ بو، كما يعتبر العمماء أف التخصص 
الكامؿ عف طريؽ الوظائؼ يقؼ أحيانا عاجزا عف 

جابات سريعة تبني رؤية إستراتيجية عامة وتنسيؽ إ
أماـ الضغوط البيئية، فمما يتمركز العماؿ في حقميـ 
المتخصص يصعب فيما بعد تقميص زمف دورة 

باإلضافة  اإلنتاج التي تفرضيا المتغيرات الحالية،
إلى ذلؾ أف التخصص يساعد في إنشاء وحدات 
ذاتية التكامؿ، يفصؿ بينيا ما يعرفو الناس والبيانات 

ا والكيفية التي يفكروف بيا، التي يتولوف مسؤوليتي
وعمى الرغـ مف أف الذيف يعيشوف داخؿ ىذه البنية 

يشاركوف في لغة ومنظور مشتركيف، فإف االتصاالت 
عبر الوظيفية وعبر الحدود الفرعية يمكف أف تكوف 
صعبة، وتسيـ في المشكالت التي تذكر غالبا فيما 

ي يتعمؽ بنقؿ المعرفة والميارات داخؿ المنظمات، وف
الوظيفي عندما تتطمب -مشكالت التنسيؽ عبر

  .(21)الميمة المعينة مثؿ ىذا التنسيؽ

ولمتقميؿ مف مشكالت البناءات الوظيفية يرى 
العمماء أنو يفضؿ االستعانة بأنظمة تكامؿ رسمية أو 
إقامة عالقات شخصية بيف األفراد، وتحسيف التنسيؽ 
 بيف الوظائؼ، أو خمؽ بنية وظيفية في قمب كؿ

مسؤولة  Sous structureأبنية تحتية أو فرعية 
عف منتج أو عف نمط معيف مف الزبائف بكيفية تؤدي 
إلى تبني رؤية انتقالية بيف فروع معينة كإدارة 

  . ( 22) "التسػػػويػػػػػؽ والتجػػػػارة وغػػػػػػػػرىػػػػػا مػػػػػػف الوحػػػػدات

 اإلدارة العامة

 نظام التسيير األمين العام
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 Structure:الهيكل التقسيمي-1-2

divisionnaire 
تتكوف مف تقسيمات إما مف  البنية التقسيمية

خالؿ المنتجات أو الزبائف أو بحسب المناطؽ 
الجغرافية، وىي بنية تنتج عادة عف الرغبة في 
التغمب عمى المشاكؿ التي تصادفيا البناءات 

ميزتيا األساسية أف . الوظيفية في حالة تنويع النشاط
تكوف قادرة عمى التمركز حوؿ التيديدات في البيئة 

، بحيث يتضمف كؿ تقسيـ في ىذه البنية التنافسية
عمى إدارة تختمؼ عف بقية التقسيمات ليا صالحية 

تصميـ ىيكميا التقسيمي بالتفصيؿ بتفرعاتو 
عمى تصميـ وحدات  المتخصصة، كما أف ليا القدرة

أو االستغناء عف أخرى داخؿ كؿ تقسيمات، وتكوف 
 ىذه  التقسيمات قادرة عمى تصميـ وظائفيا المركزية

مومات، التسويؽ والموارد المالية، أنظمة المع)
 .(البشرية

مف إيجابيات الييكؿ التقسيمي التركيز عمى نشاط 
سوؽ، و سيولة قياس أداء / واحد في ثنائية منتج

 .الوحدات

 
 

 
 
 

 نشاط ج                   نشاط ب                نشاط أ                          
 
 

Philippe Migani : les systèmes de management 1993P (  (41  

 
 

يرافؽ تصميـ ورغـ اإليجابيات المختمفة ليذا الشكؿ، 
المعيار ىذا الييكؿ مشكؿ واقعي،  يتمثؿ في خمؽ 

الذي يحدد العممية التقسيمية مف خالؿ المنتجات أو 
األسواؽ أو التكنولوجيات أو الزبائف حيث يكوف 

 :عرضة لمشكالت عديدة منيا
 تضارب بالنسبة لخصوصية  بعض المسؤوليات. 
   احتماؿ ظيور نزاعات بيف التقسيمات بالنسبة

 .لتقسيـ المصادر

  خطورة التزايد الحاد لمتقسيمات. 

 (.أحادية السمطة)تحكيـ المركزي ال 

  تعقيد التنسيؽ في حالة تعدد التقسيمات. 

كما أف التحكـ في الييكؿ التقسيمي غالبا ما يكوف 
جد معقد وخاصة في الشركات الكبرى متعددة 

 .الجنسيات 

  :الهيكل المصفوف -1-3

 
 

 
 
 

 
 

خدمات ممركزة 

ممركزة  

ممركزةخدمات 

 ممركزة

 اإلدارة العامة

 إدارات وظيفية
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 موارد بشرية 

 مالية           البحث      التسويؽ   اإلنتاج                                                                        
   

 السوؽ أ
 السوؽ ب        
 السوؽ ج      

 
 

 Philippe Migani :1993P) 41)البنية المصفوفة 

 
المصفوفة التنظيمية األبعاد الرأسية األفقية  تأخذ

في اإلطار التنظيمي، فالسمطة التنفيذية تمارس 
سمطاتيا مف أعمى إلى أسفؿ والفنية تمارس سمطتيا 
أفقيا، وبموجب ىذا النموذج يكوف لكؿ مدير 
مشروع، وحدة تنظيمية خاصة وميزانية مستقمة 

النسبة إف الميزة األساسية ب. وسمطة خاصة بالمشروع
لممصفوفة ىي أنيا مرنة وتجدوؿ أعماليا في كؿ 
الظروؼ، كما تسيؿ المصفوفة عممية الرقابة عمى 
اإلنتاج واألداء، وىي طريقة مفضمة إلنجاز المشاريع 

كما في حالة الشركات  (23) المعقدة في زمف محدد
متعددة الجنسيات التي تطور الخطوط الجديدة 

فية التي تستطيع لممنتجات، والتقسيمات الجغرا
تكييؼ نيج التسويؽ مع خصوصية الزبائف 
المحمميف، إال أف مف أىـ سمبياتيا ىي أنيا تولد 
صراعا بيف المسئوليف في اإلدارات التنفيذية والفنية 
وتؤدي إلى إحباط العامميف، كما أف الييكؿ 

 :(24) المصفوؼ يعرض سمبيات أخرى وىي

 الفترة الضرورية ألخذ القرارات. 
  االتجاه الطبيعي في الييكؿ المصفوؼ ىو تحفيز

االجتماعات مف أجؿ البحث واالتفاؽ حوؿ كؿ 

مشكؿ، وىذا يترجـ بسرعة حجـ تكمفة االتصاؿ 
 .واالستيالؾ الباىظ لوقت المسئوليف

  العديد مف النزاعات المحتممة بسبب غياب تعريؼ
محدد لوظائؼ ومجاالت االختصاصات أي عدـ 

 .وتوزيع المياـوضوح المسؤوليات 
  ويمكف أف نخص بالمالحظة أف كؿ العمميات

 . توجد مسؤولية التسمؿ اليرمي
 بطئ القرارات. 
 صعوبة التحكـ في التكاليؼ واألرباح. 

مف مختمؼ النقائص المتضمنة في كؿ مف  انطالقا
البنية الوظيفية والبنية التقسيمية، وكذا البنية 

ي جوانب المصفوفة وىي مشاكؿ تختزؿ بشكؿ عاـ ف
معينة، كتزايد الخطوط اليرمية، وصعوبة االتصاؿ 
والتنسيؽ ومشاكؿ أخرى مرتبطة بالتفاعالت الداخمية 
والخارجية وعدـ فاعميتيا في استحداث المرتكزات 

يمكف عرض أىـ األشكاؿ الحديثة المعرفية لعماليا، 
ومف بيف األشكاؿ . التي صممت لسد الثغرات

أف نذكر في العجالة أربعة التنظيمية الحديثة، يمكف 
البنية المسطحة، البنية الشبكية، : أشكاؿ شائعة حاليا

 . البنيػػػػة مػػف خالؿ الفػػػرؽ والبنيػػػة مف خالؿ المشروع

 اإلدارة العامة 
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عمى الصعيد الواقعي "إذ يشير أحد المؤلفيف أنو و
ىناؾ نماذج مف التنظيـ المبنية عمى المعرفة 

منيا في المستقبؿ، ولعمو ال  ستظير أشكاؿ أخرى
يكتمؿ تطورىا إال في العشرينيات مف القرف الحالي، 
وتشتمؿ العناصر الرئيسية الواضحة التي أصبح 
باإلمكاف معرفتيا عمى عمميات التحوؿ مف االتجاه 
الخطي واليرمي إلى الشبكات، ومف النمط المتكامؿ 

ماد إلى الموزع، ومف االستقاللية إلى الترابط واالعت
المتبادؿ، ومف التباعد إلى التحالفات، وىناؾ 
عناصر أقؿ وضوحا ولكنيا ليست أقؿ واقعية، وىي 

 .( 25)" تحوؿ السمطة إلى المحيط واألطراؼ
 :البنى الحديثة-2 

 :Structure en réseauالتنظيم الشبكة-2-1
فكرة المؤسسة الشبكية بييكمتيا الخاصة في  تأتي

الوقت الذي تحتاج فيو المؤسسة لمتكيؼ مع تغيرات 
 le noyau"المحيط،   وتعرؼ المؤسسة الشبكية 

de l entreprise réseau  بالمؤسسة ذات اليندسة
يرتكز عمى الكفاءات المميزة وهو تنظيم  .المتغيرة

حركة كمنافذ الختراؽ بعض األسواؽ مع تنامي 
العولمة واشتدادىا عمييا خاصة في القطاعات 
الحساسة وذات النمو القوي والتي نجد فييا شدة 
التنافس مع استمرارية التغيير وسرعة تحوؿ المحيط، 
حيث تدفع المؤسسة في ىذا النوع إلى تحديد 
نشاطيا سواء داخميا أو خارجيا وتوجييو نحو 

 .(26) "األفضؿ
 

 :خارجيا 

يتـ ذلؾ وفؽ التعاوف الذي يحدث بيف مجموعة 
مف مؤسسات، تربطيا مصالح ومنافع مشتركة، 
وتقـو المؤسسة التي تتبنى مثؿ ىذا النوع مف التنظيـ 
بإسناد مشاريع إلى مؤسسات أخرى مستقمة يتـ 
التعاقد معيا مف قبؿ اإلدارة العميا في المؤسسة، 

رئيسي تعمؿ معيا بموجب عقود وترتبط بالمكتب ال
لإلدارة، فعمى سبيؿ المثاؿ قد تتعاقد المؤسسة مع 
مؤسسات أخرى مف أجؿ تقديـ خدمات مثؿ 

الخ، وليذا التنظيـ ميزة ...الصيانة، تدريب العامميف 
قوية عمى التعامؿ وسط المنافسة بيف المؤسسات 
األخرى المتعاقدة وتستخدـ في انجازىا ليذه المشاريع 

لخدمات، كما توفر ميزة موارد منافسة تحقؽ أفضؿ ا
إف تشجيع  (27) "المرونة في تحقيؽ األىداؼ

االندماج والتكامؿ بيف المؤسسات االقتصادية يؤدي 
إلى إنشاء مؤسسات ذات قدرات كبيرة، وذات أنشطة 
متنوعة ومترابطة، كما ييدؼ ىذا التكامؿ إلى سد 
الثغرة القائمة في مجاالت متعددة مثؿ البحث 

يؿ المثاؿ ال الحصر، حيث تعجز والتطوير عمى سب
. معظـ المؤسسات عف إقامة وحدات خاصة بيا

وعميو فإف إقامة مثؿ ىذه المؤسسات يدفع إلى 
تحسيف القدرة والحصوؿ عمى شروط أفضؿ، ويؤدي 

 .(28) "إلى خفض تكمفة اإلنتاج
 

 : داخميا 
تمثؿ شبكات العالقات االجتماعية المنطمؽ في 

إذ أظيرت .... الشبكيةتكويف ما يعرؼ بالبنية 
العديد مف الدراسات أف تجاوز مشكالت المحيط ال 
يتـ إال مف خالؿ العمؿ في قمب شبكات اجتماعية،  

مف "  Chiler Robert "روبرت شيمر"فقد خمص 
خالؿ دراسة  أجراىا خالؿ سنوات التسعينات عمى 
اإلنتاج اإلعالمي أف المستثمريف يتخذوف قراراتيـ 

ميع قاعدة مف المعمومات بعد انطالقا مف تج
مناقشتيا مع الزمالء أو األصدقاء وحتى األىؿ، 
واعتبر أف العالقات االجتماعية تمعب دورا كبيرا في 

، وأف المؤسسة الجيدة االستراتيجيةاإلنتاج ونجاح 
تتواجد بفعؿ تأثيرات الروابط أو االتصاالت 

 وىناؾ أيضا الدراسة التي . االجتماعية والمينية
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" كولوغ"مف جامعة" R gulaty "رونجي قوالتي"أجراىا
( المدرسة العميا لمتسيير بالواليات المتحدة األمريكية)

بقدر  " :شركات إنتاج الزجاج أشار إلىعمى إحدى 
إستراتيجية بقدر ما ما تتأسس المؤسسة عمى روابط 
ما حدث بالنسبة ليذه تتجو نحو النمو والتطور، وىو 

عمى نحو ما التي عممت عمى تطوير المؤسسة، 
ؿ الرأسما)وفي مؤلفو . أسماه بشبكة الروابط

إلى "  R laindrsلندرز  وروج"أشار (العالئقي
أف  يعتقدإذ ت بالبنية التنظيمية، ارتباط العالقا

ذات العالقات تتوقؼ عمى نمط األبنية الروابط و 
يمكف تجاوز ما اسماه مف خالليا فشكؿ الشبكة 

التي   Les sautes structurellesاٌبٕائٍتبالقفزات 
نصادفيا عندما ترتبط شخصيات أو مجموعات في 
مؤسسة مف خالؿ وسيط وليس بشكؿ مباشر، ويرى 
أف الشبكات عمى اعتبار أنيا نسيج اجتماعي، فيي 

 المعمومات بأسرع مما ىو ية إمدادتسيؿ عمم
حد ىي أإف اعتماد تنظيـ بشكؿ شبكة  .(29)"ممكف
تحديد المسؤولة عف  إلدارةليسية الرئ ؼائالوظ

ات الخاصة بكؿ وحدة وتوزيع المسؤوليات والسمط
وعميو  . قات والتنسيؽ فيما بينياتحديد العالو إدارية 
مف تحقيؽ المؤسسة مكف تالتي  األنجح الوسيمة فيي

 لناشئةاونة مف مجموعة العالقات أىدافيا لكونيا مك
، مع تجميع األنشطة الضرورية في بيف األفراد

تييئة الظروؼ  عمى ساعدوىو ما يوحدات إدارية، 
، كما ؽ عمى المستوييف األفقي والعموديمتنسيل

يعتبر الوسيمة التي بيا تتـ المحافظة عمى بقاء 
 .(31)"المؤسسة وضماف استمرارىا

ض التصميـ العاـ لمشبكة حسب ويمكف عر 
 :يمي فيما" J-P détrieري ديت"

 
 

 
 J-P détrie:1997p 36))نموذج عن شبكة إجرائية 

 
مف  J-P détrie ريدٌختتكوف الشبكة حسب 

األقطاب واالرتباطات القائمة بيف : عنصريف أساسيف
 .األقطاب

  األقطاب(pôles les):  وىي عناصر بارزة في
 أو تمفصالت( nœuds)تبدو عمى شكؿ عقد الشبكة

 تضـ ىذه. يمكنيا أف تكوف بأحجاـ تنظيمية مختمفة

 عرض الحقؿ االنتقالي                                                                                                             

 
 
 
 
 

 اإلجرائية حجـ الروابط                                                                                                           
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العقد مجموعة مف العماؿ مف مختمؼ المستويات 
 .المينية
  االرتباطات أو الصالت بين

 :(connexions les)األقطاب
ترتكز الشبكة عمى روابط موزعة بكيفية يمكنيا 
الجمع بيف األقطاب، أو باألحرى تمثؿ خطوط 

 :عتيا اتصالية مختمفة مف حيث طبي

 روابط ذات طبيعة بيروقراطية تشمؿ قواعد العمؿ -1
ذات طبيعة مادية ومالية، انتقالية بيف )اقتصادية  -2

 (.العماؿ
العمؿ بشكؿ جماعي واقتساـ محددات )إجرائية  -3

 ( الفعؿ واتخاذ القرار الجماعي
  (قيـ مشتركة ووحدة اليدؼ)ثقافية  -4
المعمومة، تبادؿ الوصوؿ إلى مصادر )معموماتية  -5

ويرى كؿ مف  (."وتقاسـ المعمومات
أف ىناؾ "  Tacochiتاكوشي"و"  Nonakaنوناكا"

تكامال بيف البنية الرسمية اليرمية والبنية غير 
اليرمية العاممة عمى التنظيـ الذاتي في المنظمة 
الشبكة أوالمنظمة القائمة عمى 

لتبياف ذلؾ قدـ الباحثاف  .Hypertexte الروابط
وذجا يعتمد عمى عمـو اإلعالـ اآللي فحسبيما نم

تتكوف المنظمة مف عدة طبقات مترابطة تمثؿ الطبقة 
المركزية نظاـ عمؿ المؤسسة أي نشاطاتيا 

بينما تمثؿ الطبقة العموية . االعتيادية وأماكف حدوثيا
فرؽ المشاريع حيث يجتمعوف النجاز مشروع ما 

أما  .آتيف مف عدة وحدات موزعة داخؿ النظاـ
الطبقة السفمية فيي طبقة قاعدة المعارؼ مع اعتبار 
أف ىذه الطبقة غير موجودة كوحدة معزولة و لكنيا 
نابعة مف تصور المؤسسة، الثقافة التنظيمية، 

ففي وجود مشروع ما يتـ اختيار الفريؽ . والتكنولوجيا
مف عدة وظائؼ ودوائر تنظيمية داخؿ نظاـ 

ـ وفؽ منظور المؤسسة ويتـ توجيو مجيوداتي

المؤسسة إلتماـ المشروع حسب اإلدارة العامة، بعد 
 Baseالمعارؼذلؾ ينتقؿ ىؤالء األفراد نحو قاعدة 

de connaissancesٌُلمعارؼ المحصؿ ا ٌخمذ
عمييا و المطورة خالؿ المشروع، و في األخير يرجع 
ىؤالء األفراد لمطبقة المركزية ألداء النشاطات 

    .(31) "االعتيادية
ىو اعتمادىا عمى  ما يميز الشبكة أيضا إف

تصميـ متمركز حوؿ ىدؼ معيف يفترض انجازه 
حسب اآلجاؿ، ويعمؿ بطريقة يدركيا ويعييا 
األعضاء في مختمؼ العقد، كما يتميز ىذا التكويف 

التماسؾ، المحمة، القوة :بالعديد مف الخصائص مثؿ
والقدرة عمى  إدارة األعماؿ وعمى الجمع والتوليؼ 
بيف الالتجانس القائـ بيف المكونات والعناصر 

 .(32)المختمفة 

 :Structures platesحةالمسطالبنى _ ب
تيدؼ اإلدارة مف خالؿ تصميـ ىذا النوع مف 
البنى إلى تحسيف سرعة اتخاذ القرار مف خالؿ  
التقميؿ مف مستويات اإلشراؼ والمستويات اليرمية،  

قصرا،  بشكؿ تكوف فيو قنوات االتصاؿ أكثر
وبالتالي يكوف  االتصاؿ فييا في الغالب انتقاليا بيف 
مختمؼ الوظائؼ والوحدات مما يزيد مف مرونة 

 . (33)"التنظيـ
 : (34)مف االمتيازات األخرى التي يوفرىا نذكر 

  بما )زيادة سرعة دوراف المعمومات باألخص أفقيا
 (أف الفروع اليرمية قصيرة

 مضاعفة مسؤولية المشتركيف. 
 سييؿ وتسريع عممية اتخاذ القرارت . 
  تجويد التسيير مف خالؿ تطبيقات فاعمة عمى

 .مستوى الوحدات
 تتشكؿ البنى المسطحة مف فرؽ بدؿ التدرج اليرمي،

ولمتوضيح يمكف عرض نموذج مف تصميـ 
لمؤسسة مسطحة بثالت وظائؼ  Bonis"بونيز"
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لمفرؽ عوض تالث مستويات، وىي فرؽ متعاونة 
نما تتشارؾ في التعكس أي ت درج في المسؤوليات وا 

إدارة وتسيير المشاريع، حيث يؤوؿ الشكؿ العاـ 
لإلئتالفات الموجودة بيف الفرؽ إلى شكؿ مشط 

عمى " Bonisبونز "ويمكف عرض تصميـ . مسطح
 :(35) النحو التالي

 مسؤولة عف فوج )  فرقة تسيير الخط األول
 (.تطبيقي أو وظيفي

المشرفيف عمى الفرؽ التطبيقية تتكوف ىذه الفرقة مف 
يشرؼ عمى كؿ فرقة رئيس ورشة  أوالفرؽ الوظيفية،

أو رئيس مصمحة، يتفاعؿ ويتواصؿ شفاىيا مع 
العشرات مف العماؿ، ولو القدرة عمى اإلستماع ونشر 

 :المعمومة، باإلضافة إلى مسؤوليات أخرى
 .اإلشراؼ عمى عممية التأطير والتكويف- 1

 وحماس العماؿتطوير دافعية -  2

توفيركؿ الفرص الممكنة لحسف التصرؼ - 3
Savoir faire. 

 

  فرقة تسيير )فرقة تسيير الخط الثاني
 (:الوحدات

تتكوف ىذه الفرقة مف المسؤوليف عف الورشات أو  
المصالح، يقـو المسؤوؿ عف الوحدة بتنشيط 

مع العشرات مف العمميات اإلتصالية المباشرة 
 . عناصر الوحدة

 
 
 

 
 

 مصالح وظيفية المركزية                                                                   

  
 

 قاعدية  أفواج                                      
 

 
 
 

 
 

 
 ةمصالح وظيفي
 مصالح عممية 

رئس 

مصلحة 

مصلح

 ة

مسئول 

 وحدة
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 ( :فرقة اإلدارة)تسيير الخط الثالث فرقة  

تتمثؿ في الوحدات المنطقية أو الموجيستيكية أو 
تتكوف مف المدير العاـ و رؤساء :وحدات الدعـ

الوحدات أو األقساـ التطبيقية والمسؤوليف عف 
اإلدارات الوظيفية الكبرى واإلستراتيجييف، وىؤالء 
مسئولوف عف تحديد اآلجاؿ القريبة أو البعيدة 

لفرقػػػػة عػػػػاـ طبيعة التسيير في ىػػػػذه ا. لألعماؿ

متخصص أي ال يتدخؿ في األعماؿ اليومية،  غيػػػػػر
 : ومف خصائصو األخرى

 .التفتح عمى كؿ المعطيات التنظيمية-1
الدراية الكافية بطريقة العمؿ الداخمية في -2

 .المؤسسة
 .مسئوولية تصميـ البنى والفرؽ -3
التكفؿ باإلشراؼ عمى عممية انتقاء الموظفيف  -4

 . األكثر كفاءة
 
 
 

 
 

إلى بنية " Bonis بونز"ىذا التصميـ حسبيؤوؿ 
مسطحة ذات شكؿ مشط، تتوزع عميو الفرؽ الثالث، 

تكوف متمفصمة فيما بينيا، ومنصيرة مع بعضيا و
الجياز  يشكؿ التسييرإذ مف خالؿ  سياسة عامة، 

العصبي الذي يؤطرىا، حيث تتمثؿ وظيفتو الرئيسة 
في معالجة المعمومة، وىي طريقة إلستبعاد 

زالقات التي يمكف لممسئوليف الوقوع فييا عندما اإلن
يتقوقعوف في العادة عمى االستراتيجيات، وأيضا في 
حالة إحتكار المعمومة والتشديد عمى الرقابة عمى 
الوحدات في النماذج التقميدية، ومف اإلمتيازات 
المقترنة بالبنية المسطحة اىتماميا الشديد بطريقة 

لمتابعدة زمانيا ومكانيا، العمؿ مف خالؿ الفرؽ غير ا
باستقاللية اعتبارية الستدماج االستراتيجيات، ومثؿ 

ىذا التصميـ يقمؿ مف مشكالت طوؿ الخطوط 
اليرمية وكثرة المستويات المينية ويعتبر الشكؿ 
األنسب لسرياف المعمومات وتسريع وثيرتيا، وتوزيع 

مف خالؿ إختيار دوافع  "بونز"األدوار كما يقوؿ 
بدوف إقصاء ديناميكية وذكاء المنفذيف، المركز 

وبالطبع يكوف اليدؼ مف ذلؾ الرد السريع عمى 
  .احتياجات السوؽ

 structure par البنية من خالل الفرق_ج

groupes: 

يعتبر التنظيـ المتكوف مف الفرؽ المستقمة 
التنظيـ الخمية أو " كما يسميو البعض  أو.نسبيا

مف أحدث أنواع النظـ المؤسسية التي  الخموي
يتأسس مف  وىو تنظيـ"  تطورت في القرف العشريف

 

  إدارات وظيفية كبرى

 
  وحدات األقساـ العممية   

 

 
83-pp 81 Le management comme direction d’acteurs Jean Bonis, - 

 

إدارة 

استراتيجية

 ية 
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خالؿ الدمج بيف التنسيؽ العمودي واألفقي، بتشكيؿ 
صغيرة، تتميز باستقاللية واسعة تيدؼ فرؽ متعددة و 

إلى تحقيؽ التنظيـ الذاتي لعمميا وتكوف مسئولة عف 
لكمية، نجاعة  المؤسسة عمى مستوى النوعية، ا

كما تعتمد عمى تكامؿ . اآلجاؿ وتكمفة اإلنتاج
الميارات والخبرات المختمفة ألعضائيا لتحقيؽ 

 .(36(" األىداؼ
ال يمكف اإلنكار أف البنية مف خالؿ الفرؽ 
المستقمة ليا أصوؿ قديمة إذ تمتد إلى سنوات 

فقد ظيرت كمنياج الخمسينات مف القرف الماضي، 
لصناعة السيارات  Volvoمتطور في شركة فولفو

، مرتكزة عمى فكرة ضماف جودة 1961منذ سنة 
المنتجات أو الخدمات مف خالؿ الفرؽ المستقمة التي 
كانت مفضمة جدا كطريقة تسييرية  في نيج ىذه 

غير أنيا تزداد اتساعا وتطبيقا شيئا . (73)" الشركة
فشيئا كأسموب متطور في كبرى المؤسسات 

لمعمومات المتخصصة في تكنولوجيا ا
المتشكمة مف  GEMINI ;ERNEST;IBM:مثؿ

فرؽ تطوير العروض الجديدة، فرؽ : فرؽ مثؿ
التسويؽ وبناء المشاريع، وأخيرا فرؽ تسيير األنظمة 
لدى الزبائف، وىذه األنماط الثالث لمفرؽ تفترض 

 .(38)" االختصاص والخبرة المتميزة ألعضائيا 
لفرؽ وتظير البحوث أف تنظيـ العمؿ في شكؿ ا

يعزز األداء الوظيفي، فالعامموف في الفرؽ ذاتية 
اإلدارة يتمتعوف باستقاللية أكبر وبقدر أكبر مف 
الحكـ التقديري، ويتفوقوف في األداء مقارنة 
بالمجموعات التي تخضع لإلشراؼ التقميدي ففي 

مثال أعطيت الفرؽ "نيو يونايتد موتورز "شركة 
يجاد طرؽ لتعزيز  مسؤولية تحميؿ وظائفيا وا 

أف الخاصية األكثر أىمية  كما و( 39)" اإلنتاجية
عمى العمؿ، فعوض مراقبة  في نمط الرقابةتتمثؿ 

، فالفوج نتائج/ أهدافالمياـ  تتـ الرقابة مف خالؿ 

أو الفريؽ مسئوؿ عف األىداؼ التي حددت لو، 
حيث يتـ تقييميا عمى مستوى تحقيؽ األىداؼ 

ولكنيا تشترط في المقابؿ، أف يكوف  .الموكمة إليو
المستوى األخير لإلشراؼ أو المسئوؿ عف الفريؽ أو 
الفوج مسيرا مف الطراز الرائع الذي يقدر كؿ األبعاد 
التقنية، التسييرية واالجتماعية المتغيرة لدوره، ويعتبر 
المتخصصوف أف عممية تصميـ ىذه البنى الصغيرة  

ؤسسة تتكوف مف تسيير م صعبا مقارنة مع  ليس
ألؼ شخص أو قسـ، مع اإلشارة إلى أف بعض 
النشاطات يستعد أفضؿ ليذا التقسيـ والتجزئة عمى 
سبيؿ المثاؿ في النشاطات الميكانيكية المتوسطة 
السمسمة، أو في النشاطات اإلدارية، مف خالؿ 
التكفؿ بمنطقة جغرافية لمزبائف أو مف خالؿ نمط 

مكننا تجزئة السمسالت فإنو ي...زبوف أو نمط خدمة 
الطويمة إلى خطوط قصيرة متوازية و في  بعض 

 . (41) الحاالت تكوف ىده التجزئة صعبة جدا
بنية التنظيم من خالل المشاريع أو البنى _د

 &Structures par projets  المتحولة

Modulaires :  
يشيد ىدا النمط مف البنى تصميمو في قطاعات 

وقطاعات البناء، ويشمؿ محددة كمجاؿ الطيراف 
أيضا  كؿ القطاعات ذات التكنولوجيا المتطورة 
والمنسجمة مع اقتصاد المعرفة، وبالنسبة لطريقة 
عمؿ ىذا التنظيـ فيو يقـو  بنشاطاتو مف خالؿ 
تفويض وكاالت قصيرة المدى تيدؼ إلى تنويع 
المنتج وتطويره إذ يستدعي ذلؾ تشكيؿ فرؽ متشكمة 

ف صح التعبير في (41)محددة تعمؿ في مدة زمنية ، وا 
بنية عمؿ مرتبة حوؿ مشروع معيف، ومف فرؽ 
يتكوف كؿ فريؽ مف رئيس المشروع الذي يوظؼ 
المينييف بالنظر إلى الكفاءة الضرورية والالزمة 
لتحقيؽ المشروع، وعميو تتشكؿ فرؽ جديدة في كؿ 

ما، فال يوجد فريؽ عمؿ  مرة يتـ فييا إنجاز مشروع
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وىو ما جعؿ البعض يطمؽ عمييا اسـ  دائـ وقار 
ألنيا غير  structures modulaireالبنى المتحولة

. ثابتة ومتجددة التكويف حسب المشاريع والعماؿ
تميؿ ىذه البنية أيضا إلى اختزاؿ الخطوط البنائية 

مف خالؿ تعرؼ كؿ عنصر يعمؿ  وتبسيط التنظيـ
مف مدير فني، ومدير إداري وعناصر فرؽ )  فييا
عمى الدور المطموب منو والمياـ ( عمؿال

والصالحيات المفوضة إليو، ويرى الخبراء أف نجاح 
مثؿ ىدا النوع مف البني يتوقؼ عمى توفر قواعد 

 :(24)أساسية وىي
 المشروع  تعريؼ أىداؼ المؤسسة عامة وأىداؼ

 .الرئيسة والمرحمية خاصة
 إيضاح األدوار والعالقات بيف الفئات المختمفة 

 . المشروع لمعامميف في
 الربط بيف المياـ الفردية واألىداؼ   إيضاح

 .العامة لممشروع
  السماح بالمرونة وتسريع االتصالؾ بيف

 .المستويات المختمفة فيما يتعمؽ باتخاذ القرار
  المحافظة عمى توازف فريؽ العمؿ والقدرة عمى

 .مواجية التغيرات الطارئة
 تي لدى العامميف تشجيع المبادرة والتطوير الذا
 . المشروع في

مف خالؿ ما تـ تقديمو مف أشكاؿ حديثة، يمكننا في 
العنصر الموالي قراءة أىـ الخصائص التي تتميز 
بيا ىذه األخيرة لمقارنة ما تمتمكو المؤسسات 
االقتصادية الجزائرية مف إمكانيات لمواكبة مختمؼ 

 .التغيرات

مؤهالت ) خصائص البنى التنظيمية الحديثة -ثالثا
 (:المؤسسات الجزائرية

تسعى العديد مف المؤسسات المتطورة إلى إجراء 
تعديالت بنيوية عميقة عمى مستوى مؤسستاىا مف 
أجؿ تفادي المشكالت التي يمكف أف تصادفيا في 

وبالنسبة  إطار اندماجيا مع المؤثرات البيئية،
لممؤسسات االقتصادية الجزائرية فقد حاولت تدارؾ 

ف كاف ذلؾ متأخرا، فقد عرفت ىذا الو  ضع حتى وا 
العديد مف التحوالت سعيا لموصوؿ إلى بنية 
اقتصادية ذات مردو دية عالية، قصد التقميؿ مف 
شدة المنافسة الشرسة عمييا مف خالؿ التجارة 
العالمية ولقد ىدفت ىذه التحوالت إلى تأىيميا 
واالستجابة لمتطمبات المحيط الجديد الذي تنشط 

الذي يتسـ بالمنافسة والمخاطرة واالنفتاح، فيو، و 
 .ويقر بآليات السوؽ

ومما الشؾ فيو أف ىذا التحوؿ يفرض عمييا 
مواجية تحديات عديدة مرتبطة بظاىرة العولمة 
ويجبرىا عمى تجاوز العراقيؿ التي تقؼ حائال دوف 
ذلؾ، أىميا القضاء عمى  ثقافة اإلغالؽ والعزلة 

وىذا يعني ضرورة العناية  واستبداليا بثقافة المحيط
بتغيير األساليب القديمة، وتغيير دىنيات المتعامميف 

عادة تنظيـ المؤسسة مع اعتماد ...االقتصادييف  وا 
آليات جديدة وفاعمة تمكنيا مف اختيار أدوات 

خاصة وأف  .التسيير المالئمة لمتطمبات السوؽ
سياسة إعادة الييكمة الصناعية التي طبقت في 

نذ أكثر مف أربع عشريف سنة مضت كانت  الجزائر م
تيدؼ آنذاؾ إلى ضرورة تحديد دور الدولة وتكييفو 

مف .. في االقتصاد المسير مف طرؼ قوانيف السوؽ
منطمؽ تحقيؽ الكفاءة والفعالية في المؤسسات، 
وتحقيؽ النمو االقتصادي واستمراره مف خالؿ تفعيؿ 

تغيرات منظومة مؤسساتية مرنة يمكنيا التكيؼ مع ال
الحادثة، وتحمؿ الصدمات التي يمكف أف يتعرض 

فيؿ تحمؿ ىذه  (43) ليا االقتصاد الجزائري
المؤسسات المواصفات والخصائص البنيوية التي 

ويمكف . تمكنيا مف تحمؿ المسؤوليات المنوطة بيا
ذكر أىـ الخصائص المفضمة أكثر لدى المؤسسػػػات 
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ؤسسات العالمية لمقارنة إمكانيات وحظوظ الم
 :االقتصادية الجزائرية في ما يمي

 :قمة المستويات التنظيمية  -1
مف بيف األخطاء المتكررة في المؤسسات تعدد 
المستويات اإلدارية دوف وجود حاجة ليذا التعدد، 
ولقد عبر عف ذلؾ أحد المؤلفيف في  اإلدارة  

إف مف أكثر أغراض التنظيـ "المعاصريف في قولو 
ا عمييا ىو اإلفراط في تعدد شيوعا وأشدىا أثر 

المستويات التنظيمية، فإف إحدى القواعد األساسية 
في التنظيـ تفترض بناء أقؿ عدد ممكف مف 
المستويات التنظيمية، وجعؿ خط تسمسؿ األوامر 
قصيرا قدر اإلمكاف ولعؿ الخمؿ األساسي في 

يكمف " اليياكؿ التنظيمية ّذات المستويات المتعددة 
 .التصاؿ فييافي ضعؼ نظـ ا

فعندما ما بدأت الصناعة األمريكية في أواخر 
السبعينات وأوائؿ الثمانينيات تشعر بنقص كفاءتيا 
أماـ الصناعة اليابانية التي غزت العالـ، كاف مف 
ضمف العوامؿ التي برزت لتفسير تقدـ المنظمات 
اليابانية بسرعة، ىو طريقة تشكيؿ ىياكميا التنظيمية 

ذلؾ مف وفرة في التكمفة وجودة في وما يحققو ليا 
االتصاالت في وجو منافسييا، فمقد وجدت شركة 

فورد األمريكية لصناعة السيارات بأف ىيكميا "
التنظيمي يحتوي عمى أثني عشر مستوى إداري 
وذلؾ مقابؿ سبعة مستويات إدارية فقط في شركة 

، باإلضافة إلى ما Toyota" تويوتا "يابانية مثؿ 
العدد الكبير مف المستويات اإلدارية مف يخمقو ىذا 

مشاكؿ في االتصاؿ، فيو يؤدي إلى زيادة غير 
ضرورية في أعداد العامميف، وكعالج ليذه المشكمة 
قامت شركة فورد بتخفيض موظفييا بما مقداره 

خالؿ الثمانينيات وذلؾ عف طريؽ إلغاء  ℅26
  . (44) بعض المستويات اإلدارية غير الضرورية

، أف إعادة الييكمة ىو جدير بالذكرومما 
العضوية التي عرفتيا المؤسسات االقتصادية تولد 
عنيا كـ ىائؿ مف المؤسسات، حيث انتقؿ عدد 

 461إلى  1981مؤسسة سنة  151المؤسسات مف 
مؤسسة عمومية  514مؤسسة وطنية عمومية، و

حيث يقصد بإعادة الييكمة العضوية  1984سنة  
ى مؤسسات عمومية صغيرة لممؤسسات تقسيميا إل

الحجـ، ليتمكف المسيروف مف التحكـ فييا وتحسيف 
ومف األسباب التي . مردوديتيا المالية واالقتصادية

أدّت إلى تطبيؽ إعادة الييكمة العضوية لممؤسسات 
 :(45)العمومية نذكر 

  ،كبر حجـ المؤسسات العمومية وتعدد وظائفيا
كنقص المردودية، وىو ما   وّلػد جممة مف المشاكؿ 

 .ضعؼ إنتاجية العمؿ ووسائؿ اإلنتاج
  سوء التسيير والتنظيـ الذي أّدى إلى ارتفاع

تكاليؼ اإلنتاج، إضافة إلى ىذا لـ يكف باإلمكاف 
معرفة الوحدات اإلنتاجية الرابحة مف الوحدات 
. اإلنتاجية الخاسرة التابعة لممؤسسة الوطنية الواحدة

فئة مف المديريف  تركيز المسؤولية بيف أيدي
صعوبة . والمسئوليف بشكؿ أدى إلى مركزية القرارات

 . تبادؿ المعمومات بيف وحدات المؤسسة الواحدة
ومف جممة األىداؼ التي كانت ترمي إلى تحقيقيا 

 :إعادة الييكمة العضوية نذكر ما يمي
  التحكـ أكثر في وسائؿ اإلنتاج، مف خالؿ عممية

لكبيرة إلى وحدات صغيرة، تقسيـ الوحدات اإلنتاجية ا
 .وبالتالي تسييؿ عممية المراقبة

  ،استغالؿ كؿ القدرات والطاقات البشرية والمادية
مع العمؿ عمى القضاء ورفع كؿ العراقيؿ التي 

 .عرقمت السير الحسف لمجياز اإلنتاجي
 تدعيـ الالمركزية مف أجؿ خمؽ توازف جيوي. 
 خمؽ عالقة تكاممية بيف مختمؼ المؤسسات. 
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 :سرعة التطوير -2
إف الييكؿ التنظيمي لو انعكاسات بالغة األىمية 
عمى موقع المؤسسة وقدرتيا عمى النجاح في 
األسواؽ العالمية، فمما يكوف الييكؿ التنظيمي ىرمي 
تقميدي يكوف مف العسير عمى ىذه األخيرة التفوؽ 
في سوؽ يتطمب منتجات تتطور بسرعة ألف قدرة 

وبالتالي ىذا الييكؿ عمى التطوير السريع ضعيفة، 
فإف أحد المنطمقات األساسية، ىي دراسة الييكؿ 
التنظيمي وانعكاساتو عمى قدرات المؤسسة أو 

في بعض "الشركة في التطوير كما ىو الحاؿ 
المؤسسات عالية التكنولوجيا والمشيورة عالميا حيث 

التطوير مسألة حاسمة لمنمو tempo سرعةتعتبر 
بعض  في اإلنتاج، وكنموذج لذلؾ يمكف ذكر

الشركات المتخصصة في مجاؿ اإلعالـ اآللي 
، فيذه "Nokia"نوكيا" Sony".سوني" "Intelأنتيؿ "

الشركات تتميز بالتجديد المكثؼ والمستمر في 
منتجاتيا، ويظير ذلؾ مف خالؿ طريقتيا في ضبط 
زمف التجديد، حيث يتـ اإلعالف عف انطالؽ منتج 

في قمة جديد في حيف أف المنتجات السابقة تكوف 
ويعتبر ىذا التحميؿ عممية  .(46)نجاحيا ورواجيا

ديناميكية حيث أنو كمما تطورت، ظيرت فرص 
جديدة واختفت أخرى كانت قائمة، ويتـ التنبؤ بيا 
واختيار التوقيت المالئـ ليا وتجميع الموارد 

ولكي تتمكف المؤسسة مف . والميارات الجتذابيا
يتوجب عمييا أف مسايرة ىذه التغيرات السارية فإنو 

تكوف متحمسة ليا قصد التصرؼ والتكيؼ معيا، 
مف خالؿ ىذا السموؾ يمكنيا أف تدرؾ في الوقت 
المناسب الفرص المتاحة ليا، كما يمكنيا أف تأخذ 
بعيف االعتبار القيود المفروضة عمييا وذلؾ قصد 
التمكف مف اتخاذ القرارات المناسبة في أوانيا ، إف 

ممكنة تضمف ليا عممية التكيؼ التصرؼ بالسرعة ال

الجيد مما يتطمب إمكانيات بشرية ومالية وتكنولوجية 
 .(47)إضافية 

البد مف اإلشارة أف سرعة التطوير ترتبط مف 
الناحية الواقعية  بتحسيف مناخ البحث العممي وربط 
الشركات والمؤسسات بمراكز البحث، وبالنظر إلى 

معمـ والتكنولوجيا التكويف الوظيفي لمبنية األساسية ل
في جؿ الدوؿ النامية ومف ضمنيا الدوؿ العربية 
نالحظ عدـ قدرتيا عمى ترقية أداء مؤسساتيا 
وأجيزتيا الوصية عمى أنشطة البحث والتطوير مع 
صعوبة تنسيؽ الجيود عمى المستويات القطاعية 
فضال عف صعوبة تطبيؽ نتائج البحوث العممية في 

كما أف المساىمة في "  (48)القطاعات االقتصادية 
. اإلنتاج التكنولوجي جاء متأخرا في الدوؿ العربية

ففي الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ  وخاصة قبؿ تبني 
اقتصاد السوؽ لـ تترؾ الوزارات الوصية  لممؤسسات 
العامة أدنى حرية في اختيار مصدر ومورد 
التكنولوجيا التي تستعمميا، ويمكف تفسير ذلؾ أنو 

ر المشروعات االستثمارية التي توكؿ ميمة بعد اختيا
تنفيذىا لممؤسسات العامة آنذاؾ والموافقة عمييا مف 
طرؼ الوزارة الوصية يأتي دور الدولة في عممية 
البحث عف المورد األجنبي لمتكنولوجيا التي تتطمبيا 
تمؾ االستثمارات، مع التغاضي عف أي دور 

وظيفة لممؤسسات في ىذا األمر، ومف ثمة أصبحت 
البحث والتطوير داخؿ المؤسسات غير معتمدة مما 

 .(94)شكػػؿ بدوره قيػػػدا تكنولوجػػيػػػػا عمػػى المؤسسػػػات  
أما اليـو ولو كاف ذلؾ متأخرا، نجد الكثير مف 
المحاوالت التي أخذت عمى عاتقيا االىتماـ بالبحث 
والتطوير خاصة في مجاؿ اإلنتاج الصيدالني 

الجياز  1999بالجزائر، الذي أنشئ في جويمية سنة 
اإلشرافي عمى البحث والتطوير عمى مستوى مؤسسة 

في صيداؿ، الذي  مف ضمف ميامو المساىمة 
إعداد سياسة لمتطوير واالبتكار الصيدالني 
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المتواصؿ، وليذا المركز مشاريع أخرى في مجاؿ 
األدوية رغبة في توسيع نشاطاتو بما تقتضيو السوؽ 
المحمية، إال أف ىذه المحاوالت مازالت ال تستجيب 
لمتطمبات السوؽ مف األدوية ونجدىا تساىـ بشكؿ 

 .(51)المستوردة  نسبي في خفض تكمفة فاتورة األدوية
 :دعم نظام المعمومات  -3

إف ارتباط نشاط المؤسسة بالمحيط يؤكد ضرورة 
اعتماد في تسييرىا مفيـو استراتيجي خاص يتطور 
. والبيئة المحيطة بيا كمنافسة السوؽ والتكنولوجية

ومثؿ ىذا المطمب يستدعي وجود العديد مف 
ال العمميات  التكاممية وفؽ شكؿ تنظيمي يكوف مجا

سيال لتوفير البيانات، نشر المعرفة ودعـ اتخاذ 
القرار، وييدؼ كذلؾ إلى سد النقص القائـ في كثير 
مف النواحي الكمية والكيفية لمبيانات وكذلؾ مف 
النواحي المتعمقة بسرعة وسيولة ىذه البيانات مع 
توفير مستوى مف الدقة والتفصيؿ عف األوضاع 

 . (59)سية االقتصادية واالجتماعية والسيا
 :التفاعل بين المستويات -4

لقد أصبح االتجاه نحو التكامؿ والتعاوف يشكؿ 
خط دفاع لممؤسسات في إطار حرية التجارة وتنامي 
حركة العولمة واشتدادىا عمييا، ألف اإلشكاؿ 
المطروح والقائـ لبعض المؤسسات ال يتمثؿ في 
صغر حجميا بؿ في عزلتيا، وخاصة في القطاعات 

سة وذات النمو القوي والذي نجد فيو شدة الحسا
التنافس، مع استمرارية التغير وسرعة تحوؿ المحيط، 
وفيو تدفع المؤسسات إلى تحديد نشاطيا الداخمي 

ىذا ما يدفع إلى تمركز . وتوجييو نحو األفضؿ
انطالقا مف ىذا اإلطار يتـ . الكفاءات اإلستراتيجية

كف الكشؼ عف مؤسسة ذات شكؿ خاص،  حيث يم
لألفراد العمؿ داخميا بكفاءة وفعالية، مف خالؿ 
تجزئة النشاطات مف جية وتجميعيا والتنسيؽ فيما 
بينيا مف جية أخرى لضماف االنسجاـ، وتحقيؽ 

إف اليدؼ العاـ لمييكؿ ، وعميو فاألىداؼ المسطر
التنظيمي الحديث، يفترض أنو يسمح بتسيير 

تفاعؿ ال)التفاعالت الداخمية بشكؿ متناسؽ مع  
فالبناء  التنظيمي يتجمى أيضا مف خالؿ   (.الخارجي
عمميات التنسيؽ والتفاعالت التي تحدث بيف مختمؼ 

كافة األنشطة و األنظمة المالية، أنظمة المعمومات، 
أنظمة الموارد البشرية، أنظمة القيـ واالتجاىات التي 
تحكـ تصرفات العامميف وتؤثر عمى كفاءاتيـ في 

و الفرع، بشكؿ يتناسب مع إشكاليات قمب السمسمة أ
 (.العالقات بيف الشركاء)التعامؿ مع الخارج 

 :الالمركزية في اتخاذ القرار-5
مسألة مركزية القرار يتدخؿ في صياغة البنية  إف

التنظيمية ألف التخطيط أسفؿ أعمى يقتضي أف 
يكوف المركز لو القدرة الكافية عمى تنسيؽ التكامؿ 
 ."بيف الوحدات مع توفير معمومات نوعية وفاعمة

فالتنظيمات الالمركزية ىي مؤسسات أقؿ عرضة 
عباء لمشاكؿ التنسيؽ، وقد أكدت تجارب الدوؿ األ

التي تفرضيا قضية مركزية إدارة المؤسسات 
والتجربة الجزائرية خير دليؿ عمى ذلؾ فما يميز 
المؤسسات العامة قبؿ االستقاللية  أنيا لـ تكف 
تتحمى بالسرعة في مواجية المستجدات التي كاف 

فمثال إذا كاف ىناؾ ارتفاع في . يفرزىا السوؽ
رة عمى تمبية الطمب عمى إنتاجيا لـ تكف لدييا القد

ىذا الطمب الجديد بسبب عدـ مرونة جيازىا 
ألنيا لـ تكف تستخدـ مفيـو المرونة كأداة . اإلنتاجي

تحميؿ في دراستيا التسويقية، ىذا يقودنا إلى 
االستنتاج أف تسييرىا لـ يكف مرتكزا عمى أساس 
عممي، وأف إنتاجيا لـ يكف مؤسسا عمى رغبات 

 .(55) مستيمكييا وأذواقيـ
ما أف ىناؾ عائقا آخر تمثؿ في عدـ وجود ك

حرية كافية لممؤسسات العامة تسمح ليا بالمخاطرة، 
أي أنيا لـ تكف تتخذ قراراتيا اإلستراتيجية بمعزؿ 
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عف تدخؿ األطراؼ الخارجية ليا، فعمى سبيؿ المثاؿ 
مف  9991كاف نظاـ األسعار المفروض حتى سنة 
مف متابعة  الوزارة الوصية يحـر المؤسسات العامة

في ظؿ ىذه القيود والعوائؽ . تطورات السوؽ المحمي
كاف مف الطبيعي أال نجد المؤسسات العامة تعمؿ 
وفقا لمعايير الكفاءة، فكؿ رواسب محيطيا الداخمي 
والخارجي كانت تجذبيا في اتجاه معاكس التجاه 

 .الكفاءة 
وقد تداركت السياسة االقتصادية ىذه االنحرافات 

إلصالحات وسياسة إعادة الييكمة التي مف خالؿ ا
كانت تيدؼ إلى إجراء عدة تغييرات شاممة في 
االقتصاد الجزائري لكي يتمكف مف التكيؼ مع قواعد 
المنافسة، ومف بيف التغيرات التي عرفتيا، النظر في 

فاالنتقاؿ مف . دور الدولة في النشاط االقتصادي
 تبقى اقتصاد موجو إلى اقتصاد تنافسي يستمـز أال

الدولة مالكة لوسائؿ اإلنتاج ولممؤسسات الصناعية 
إذف في إطار سياسة إعادة الييكمة . والتجارية

الصناعية التي تبنتيا الجزائر في تمؾ المرحمة أصبح 
لمدولة دور جديد تمثؿ في ضرورة االنسحاب مف 

ومف النشاطات ذات " كمتعامؿ اقتصادي"اإلنتاج 
ي تفسح المجاؿ في ذلؾ الطابع التنافسي جميعيا، ك

لمقطاع الخاص كمالؾ ومسير، ىذا يعني أال تعتمد 
الدولة في التدخؿ في جوانب التسيير المالي 
لممؤسسات حتى تتحمؿ ىذه األخيرة مسؤولية نتائج 

  .(53)تسييرىا وفقا لقواعد القانوف التجاري
دور كفاءة الموارد البشرية في إنجاح البنى  -رابعا

 :الحديثة 
التطرؽ أيضا وبنظرة بنيوية لمعالقة الجدلية  يمكف

القائمة بيف كؿ مف أفعاؿ أعضاء المؤسسة ونجاحيا 
 سانسػػيمػػيو" فمػػف منظػػػور  .  فػػػي األسػػػواؽ العػػالميػػة

R-Sainsaulieu "يمكننا اعتبار المسممة :
مسممة  منافسة المنظمة/تفاعالت يومية /فعالأ

الحديثة، إذ ترى أف ىذا  ىامة الستيعاب نجاح البنى
النجاح مرىوف بالسموكيات اليومية لألعضاء الذيف 

ومف جية ثانية فإف (  54)يشكموف  قوتيا الحقيقية 
كفاءة ىؤالء مرىونة بالضوابط البنيوية التي تساىـ 
في تثميف أداءىـ وتصرفاتيـ، أي أف تكوف البنية 
قادرة عمى تحويؿ المؤسسة إلى قاعدة أو مساحة 

مف مجموعة مف التقنيات االجتماعية، ليا القدرة تتض
وفي ىذا . الكافية عمى الرد والتفاعؿ مع المحيط

الصدد يمكف ذكر العديد مف المنطمقات فيما يتعمؽ 
بدور الكفاءات البشرية في تفعيؿ البنى التنظيمية 
الحديثة مف أىميا إعادة النظر في المكانة التي 

ة ونقاط أخرى يمكف يحتميا العامؿ في بنية المؤسس
 .التطرؽ إلييا في المضاميف التالية

 :مكانة العامل في بنية المؤسسة -1
تثير ىذه الفكرة العالقة القائمة بيف العامؿ 

فنحف نعمـ . والعناصر المادية واالجتماعية لإلنتاج
أف الثورة " Zarifianزارفياف " جيدا كما  يقوؿ

الكبيرة الصناعية التي أدت إلى وجود المؤسسات 
أفرزت في الواقع، فصال صريحا بيف العماؿ والعمؿ 
حيث ثـ تحديد العمؿ عمى أنو مجموع مف التجارب 
األساسية لتحوؿ المادة التي أضحى باإلمكاف تحديد 
اليدؼ مف استعماليا ووصفيا وتحميميا وعقمتنيا 

وبالنسبة لمعامؿ لـ يعطى مكانة ىامة، . وتنظيميا
ددة وفؽ جممة الميارات وتـ تقزيمو إلى قوى مح

والقدرات التي يؤدييا بشكؿ آلي مف أجؿ تحقيؽ جزء 
مف العمميات، ليصبح ىو ذاتو جزء مف ىذه 

، ومثؿ ىذه العممية اإلقصائية ليست (55) العمميات 
مالئمة مع الظروؼ التنافسية حيث تكنولوجيا 
المعمومات وموىبة األفراد عوامؿ أساسية في نجاح 

والشؾ أف لمتغيرات االقتصادية نتائج . المؤسسة
ىامة عمى عالقات العمؿ بالمينييف، حيث أصبحت 
إنتاجية ومنافسة الفاعميف في ىذا االقتصاد 
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ستيفاف "كما تقوؿ ( ، مناطؽ، دوؿمؤسسات)
، منظمة عمى " Stéphane Chasserio" شاسيريو

وعميو فإف عناصر الفاعمية ...أساس سمـ عالمي
غير المادية ىي المفاتيح األساسية ليذا االقتصاد، 
خاصة فيما يتعمؽ بإنتاج المعرفة، البحث والقدرة 
عمى إضافة منتجات جديدة والقدرة عمى التطوير، 

 (56)أىـ العناصر التي تحقؽ النجاح االقتصاديفيي 
إف األخذ بالمنطؽ الجديد الذي يترجـ رغبة المؤسسة 
في الرد عمى االحتياجات الجديدة لممؤسسة المرتبطة 
بمطالب المرونة والتكيؼ واإلبداع، يرتبط بإعادة 

-فكما يقوؿ بونيز.المكانة المناسبة والالئقة لمعامؿ 

jBonis " ىمية البالغة لبنية المؤسسة فحيث تعقد األ
مف الضروري أيضا تسميط الضوء عمى األشخاص 
الذيف يؤطروف ىذا البناء، فاإلنساف ىو المكوف 
األساسي لكؿ المجتمعات اإلنسانية، فيو المصمـ 
األساسي أو الميندس والمصمـ لمطوب الذي يشكؿ 

يفترض االىتماـ بتطويره  (55) ."بناء المؤسسة
سيا مو في العممية اإلبداعية التي يشيدىا وارتقائو وا 

 .اإلنتاج
لقد أصبحت الغايات واإلستراتيجيات النوعية 
لممؤسسات ىي التي تؤثر اليـو في صياغة بنية 
المؤسسة وذلؾ باعتبار القوة العاممة وكذا العالقات 

العاـ جزءا مف تصميـ  التي تربطيا والمحيط
أىمية  ليست الصيغ الشكمية لمبنية ذات. المؤسسات

لممؤسسة فحسب ولكف مواقؼ العماؿ ىي التي 
وأف األولوية تولى في ىذا الموضوع . تنشطيا كذلؾ

لمعايير التحفيز ونجاح األشخاص والجماعات عند 
صياغة ىذه البنية، ويتـ االنتقاؿ مف بنية إلى أخرى 
بواسطة تحميؿ ىذه األخيرة مف خالؿ معايير جديدة 

تيا ورفع وتحقيؽ لتحويميا بغية تحسيف نشاطا
أىدافيا، وىذا المدخؿ يجدد بال شؾ الطرح التقميدي 
حوؿ المورد البشري الذي كاف يعمؿ في البنى 

نب ىامة في الحياة التقميدية ويصيب نتيجة لذلؾ جوا
 . (58) األخيرالمينية ليذا 

وبالنسبة لممؤسسات االقتصادية الجزائرية يالحظ 
عدـ وجود سياسة  المحمؿ لوضعيتيا قبؿ االستقاللية

اجتماعية خاصة بكؿ مؤسسة، بؿ ىي ممالة مف 
طرؼ القانوف مثؿ جوانب النقؿ واإلطعاـ والسكف 

الخ، فالقانوف آنذاؾ لـ يأخذ بالحسباف ...والصحة 
عند رسمو لمسياسة االجتماعية لممؤسسة ظروؼ ىذه 
األخيرة االقتصادية منيا والمالية، وبيذا أصبحت 

اعية أكثر منيا إنتاجية، فغدت وظيفة المؤسسة اجتم
بذلؾ مركزا لمعاجمة المشاكؿ االجتماعية لمعماؿ 

وعميو . أكثر مف كونيا مركزا إلنتاج القيـ المضافة
فإف تفضيؿ ىذا القيد االجتماعي عمؽ حالة 
الالكفاءة في المؤسسات االقتصادية العامة، ومف تـ 
 أصبح عائقا أماـ تحقيقيا لمكفاءة رغـ ما لممؤسسات
العامة مف إمكانات اقتصادية جيدة وقد أدت ىذه 
السياسة غير الرشيدة إلى أف أغمب المؤسسات 
العامة أصبحت مستيمكة لألمواؿ ال منتجة لمقيـ 
المضافة، سالبة المردودية ال ايجابية النتيجة، مختمة 
ىيكميا وغير متوازنة اقتصاديا، ثـ جاء قانوف 

ت عمى الخوصصة إلجراء العديد مف التعديال
النواحي االجتماعية، وأكبر إجراء قامت  بو السياسة 
آنذاؾ ىو إعادة النظر في المستوى المعرفي 
والتأىيمي لمعماؿ واعتماد سياسة االنتقاء مما ساىـ 
في إعادة التوازف الوظيفي لتمؾ المؤسسات مف 
ناحية الحجـ ومف ناحية مستوى الكفاءات التي 

 .( 59)توظفيا 
 :المعرفةنشر دعائم  -2

لضماف التجديد في المعرفة البد مف سياسة 
عامة تتجسد في عمميات تعميـ وتدريب الموارد 
البشرية، بيدؼ اكتساب الخبرة والميارة الالزمة 
لمتعامؿ بشكؿ متقف واحترافي مع خصائص موارد 
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المؤسسة المادية التي تتصؼ بعدـ الثبات، ويكوف 
عرفة  ىي جزء ذلؾ ممكنا بأف يتـ االعتراؼ بأف الم

مف الكفاءة بالنظر إلى قيمتيا في العممية اإلنتاجية، 
السوؽ والمنافسة، والمقصود بالتأكيد ليست المعرفة 
الثابتة بؿ المتغيرة بتغير التكنولوجية ذاتيا وىنا يكمف 
ذكر دور التنظيـ في ترجمة المعارؼ الضمنية 
لمتكنولوجيا إلى ميارات حيث المعارؼ متغيرة 

ومف الميـ اإلشارة في ىذا ( 61)( ر وغير ثابتةباستمرا
السياؽ إلى الحقيقة القائمة بأف المعرفة ال توجد في 
فراغ، فيي دائما في حاجة إلى كائف يحتوييا، ومف 
تـ فيي توظؼ طبقا لحاجة ىذا الكائف والمخزوف 
الذي لديو منيا، ومف ىنا انتشر المفيـو القائؿ بأف 

إلدراؾ، يبدأ تدفقيا مف المعرفة ىي نتاج عمميات ا
الشرارة األولى لممعرفة، وتتحوؿ إلى معمومات بمجرد 
أف تستقر في أدىاف األفراد، فالمعرفة تتحوؿ إلى 
معمومات بمجرد تقديميا أو التعبير عنيا في شكؿ 
مكتوب سواء مف خالؿ الكممات أو الرسـو أو 
األشكاؿ البيانية أو األشكاؿ الرمزية األخرى بنفس 

 .(61)ـو أو المشاركة في القاعدة المعرفيةالمفي

إذا فتجميات ىذه النزعة تعتمد عمى بنية قادرة 
عمى انسياب معمومات المعرفة، سواء بالنسبة لإلدارة 

وىنا يبرز . أو بالنسبة لممستويات التنظيمية األخرى
وبأىمية أكبر دور نظاـ معمومات التسيير، الذي 

ي المؤسسة، يعتبر جزء  مف نظاـ المعمومات ف
ومدى مساىمتو في االتصاؿ بالمحيط، وانتقاء 
المعمومات الضرورية  في الوقت المناسب  وبشكؿ 
صحيح عف الحقائؽ في المحيط، ويتعمؽ ذلؾ 
بكفاءات المؤسسة  في ىذا النظاـ ونسبة تطوره 

ومثؿ ىذه  (62)واستعماؿ الطرؽ واألدوات العممية فيو
قدميا الباحثوف تعكس بعض النماذج التي  الفكرة 

والمتخصصوف في مجاؿ المؤسسة والتي تركز عمى 
وىي نظرة تبنى عمى .... بالتعمـ    المنظمةعالقة 

الطريقة التي يستثمر بيا األفراد مجيوداتيـ في 
تحسيف طرؽ تفكيرىـ، تصوراتيـ المشتركة، وكذا 
عمى قدرتيـ عمى التعمـ في جماعات وأيضا فيـ 

مثال "فاليادوكراسي ".األعماؿالمشاكؿ المعقدة لعالـ 
" "Mintezbergمانتيزبورغ "تصور بنيوي قدمو

لمتعبير عف المنظمة المتعممة حيث يرى أف المنظمة 
في الوقت الحالي تعمؿ في محيط معقد أي تعمؿ 

ممتدة في بيئة تفرض عمى التنظيـ امتالؾ معرفة 
( معارؼ تقنية وعممية)حوؿ المنتجات والزبائف 

المعارؼ مف انصيار أعماؿ وتستقي ىذه 
المختصيف في عدة مجاالت داخؿ مجموعات 
المشاريع والمنقسمة بدورىا في وحدات مصغرة 

ومنو فيذه المنظمة يمكنيا . حسب حاجة العمؿ
إحداث التجديد وذلؾ لكونيا، مرنة وعصرية ومتجددة 

قدميا " :المنظمة العقؿ"ونجد أيضا تسمية. بذاتيا
تمثؿ فييا  كناية Morgan .مورغاف"الباحث 

فالعقؿ حسبو ىو العضو . المنظمة بعقؿ بشري
و قد أكد  المسئوؿ عف الربط والقيادة و الفعؿ الذكي

الباحث في نموذجو أف اىتمامو بيذه الكناية ليس 
في محاولة مطابقة عمؿ العقؿ داخؿ التنظيـ بإيجاد 
مصمحة أو وحدة تعمؿ كعقؿ يفكر لبقية التنظيـ 

رؽ لنشر الكفاءات التي يتميز بيا ولكف بحثا عف ط
العقؿ في كؿ التنظيـ وبالخصوص كفاءة التعمـ 

وبالنسبة  (36)وليس في أجزاء و وحدات منو فقط 
لممجتمعات العربية بشكؿ عاـ والجزائر بشكؿ 
خاص، فإف الدالئؿ تشير إلى أف ىذه األخيرة 
تواجييا تحديات ىائمة وصعوبات ضخمة في سبيؿ 

رفية بينيا وبيف المجتمعات المتقدمة، سد الفجوة المع
لف يكوف "فعمى حد قوؿ تقرير التنمية في العالـ فإنو 

سد فجوة  المعرفة أمرا يسيرا، إذ أف اليدؼ الذي 
تسعى إليو الدوؿ النامية ليس ىدفا تابتا بؿ ىدؼ 
متحرؾ مع استمرار البمداف الصناعية ذات الدخؿ 
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واقع أف الفجوة المرتفع في توسيع نطاؽ معرفتيا، وال
في القدرة عمى خمؽ المعرفة ىي أكبر مف فجوة 
المعرفة ذاتيا، والفوارؽ في بعض التدابير الميمة 
لخمؽ المعرفة ىي أكبر بكثير مف الفارؽ في الدخؿ 
بيف البمداف الغنية والبمداف الفقيرة وعميو فإف الدوؿ 
العربية باتت مجبرة عمى إعادة النظر في منظومتيا 

وانطالقا  (64)"ة وفي عالقتيا بالبحث والتطويرالمعرفي
رساء دعائـ المعرفة في  مف ذلؾ فإف مسألة التعمـ وا 
المؤسسة ىامة إلنعاش المؤسسات االقتصادية 
الجزائرية خاصة في بعض المجاالت الحيوية 
كمجاؿ اإلنتاج الصيدالني الذي يعتمد عمى صناعة 
معقدة تستوجب استراتيجيات محكمة ومتكاممة 

أف نجاح المؤسسة يتوقؼ دائما عمى "السيما 
نشاطيف أو ثالث أنشطة محددة، ففي الصناعة 
الصيدالنية يتطمب عموما اكتشاؼ المادة وحيازة 
الرخصة أو شيادة البراءة،  والحصوؿ السريع عمى 
الموافقة لإلسياـ في السوؽ وتسويؽ فعاؿ عمى السمـ 

وفتح  نجاحالعالمي، العديد مف الكفاءات األساسية لم
لمتفوؽ . مجاؿ التعمـ عمى مصراعيو في المؤسسة

عمى نظرائيا مف المتعامميف االقتصادييف األجانب 
 .في السوؽ الجزائرية

 : تطوير الكفاءات البشرية-3
عند الحديث عف نشر دعائـ المعرفة فيناؾ 
طرؼ أساسي ووسيط ىاـ وىـ العماؿ كأفراد 
باعتبارىـ المنتج األساسي لممعرفة والمجسد ليا، 
فيؤالء ليـ القدرة عمى استقباؿ التجديدات وصياغة 
اآلليات المناسبة عف التغيير،  فكما يقوؿ أحد 

في التجديد ال يتطور " الخبراء في مجاؿ المؤسسة 
القمة ولكف في قاعدة المنظمات،  فنشر األفكار أو 
المعمومات عف المحيط أو البيئة ينبغي أف يشمؿ 
مختمؼ المستويات اليرمية وليس المسيريف فحسب، 
وتأتي أىمية ىذه المسألة لتفادي أي تأويؿ خاطئ 

في حالة إحداث تغييرات عمى المنتج أو تطوير 
أويؿ األفكار منتجات أخرى، فاألفراد يقوموف بت

بطرؽ مختمفة انطالقا مما يممكوف مف تجارب 
اعتادوا عمييا وألفوىا، إذ قد يصؿ ىؤالء إلى طرؽ 
مختمفة في التأويؿ وأفكار مغايرة حوؿ الكيفية التي 
تتـ بيا ترجمة المعمومات الجديدة، ويستدعي ذلؾ 
تدخؿ سيرورات كبيرة مف التخطيط والتقييـ داخؿ 

المعمومات الصالحة أو القابمة  البنية بيدؼ اختيار
إف المخاطرة بنشر التغيير يعتمد عمى ( 65)لمتنفيذ

سمسمة مف التفاعالت وعمى مؤىالت التكيؼ 
الداخمي وعمى إمكانيات العماؿ في مجاؿ تطوير 
معارفيـ، وىذا المبدأ يرتبط بالجانب االجتماعي 
لمتغيير، حيث يتـ تشكيؿ مجموعات مف العماؿ 

راحات، التجريب، وانجاز ىيكؿ التنظيـ، تتبادؿ االقت
مع االستدالؿ بنصائح الخبراء ومراكز المعمومات 
التي تقـو بتدليؿ ذلؾ وىو ما تسمح بو  البنى 
الجديدة التي ذكرناىا سابقا وفؽ ما يعرؼ بالبنية 
ذات الشكؿ الشبكة وأيضا البنية  المصممة مف 

رار ويحدث ذلؾ عمى غ. خالؿ الفرؽ المستقمة نسبيا
التقميدية لنمطية المياـ التي كانت مقترنة  المفاىيـ

مع مفيومو إلستراتيجية ذات مالمح  موجية مف 
أعمى إلى أسفؿ وفؽ المقاربة اليرمية لمبنية، حيث 
يتـ استيعاب اإلستراتيجية مف قبؿ المسيريف، وبشأف  
بقية عناصر التنظيـ،  فيـ مجرد مجموعة مف 

 (66) نفيذىاالوسائؿ تسمح بانجازىا وت
  :االتصال في شبكة -4

إف كؿ تقنيات الحراؾ تفترض اتصاؿ شفيي أو 
ففي إطار إرساء التغيير يفترض  مكتوب أو رمزي،

االتصاؿ قدر اإلمكاف بالموظفيف، عف طريؽ العديد 
مف الوسائؿ لتحويؿ المشاريع المحققة وتكييؼ 
االتصاؿ مع مضموف واختيارات برنامج التغيير 

عندما يتجسد  شكؿ ونمط : المثاؿ فعمى سبيؿ
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التغيير المتبنى مف خالؿ التوجيو، فإف االتصاؿ 
جراءات  يترجـ مف خالؿ العديد مف الممتقيات وا 
التكويف لتعريؼ العامؿ باحتياجات التغيير 
ومساعدتو عمى فيـ واستيعاب مجاؿ التغيير والمدى 
الذي سيستغرقو، وتمكينو مف تطوير الكفاءات 

ممشاركة في تجسيدىا، وفي أحيانا أخرى المكتسبة ل
متجسدة في تسيير  عندما تكوف المرتكزات المختارةو 

الرموز في حالة مثال تغيير عمى مستوى السموكيات 
والقيـ، تستقطب فعالية االتصاؿ مف خالؿ المكونيف 
والمشرفيف، إذ البد ليـ مف ترجمة التغيير عمى 

يو فإف كؿ وعم. مستوى اتجاىاتيـ وأفعاليـ ولغتيـ
تقنيات الحراؾ تفترض اتصاال شفييا أو مكتوبا أو 
رمزيا يستخدـ بشكؿ أساسي أفعاال رمزية كالمقابالت 
وجيا لوجو فردية وجماعية، ويتوقؼ األمر بالتأكيد 
عمى اإلمكانيات المالية والتسييرية المتوفرة لدى 

 .(67)المؤسسة 
كؿ عمؿ عالي " مف جية ثانية يمكف القوؿ أف

جعة يتـ إتمامو بتفاعؿ مجموعة مف الناس الذيف النا
يقوموف بو بشكؿ يظير القيمة المضافة في المنتج، 
وينطبؽ ىذا األمر عمى كؿ النشاطات مادية كانت 
أو خدماتية، فطاقـ الطائرة ما ىو إال الحمقة األخيرة 
لسمسة متفاعمة تحدد إلى حد كبير جودة عروض 

كوب وىبوط تسيير الرحالت، تنظيـ ر :الشركة 
المسافريف، تحضير الوجبات، ويدخؿ أيضا في ىذه 
السمسمة المتفاعمة جودة المعمومات المقدمة 

ففي  (68) لممسافريف، والتكويف التقني لمموظفيف الخ
الثمانينيات ومع وصوؿ المؤسسات اليابانية إلى 
السوؽ العالمية المتناظرة مع المؤسسات األمريكية، 

فأوشي "سرار المنافسة، ظيرت رؤى جديدة حوؿ أ
مف منظور المؤسسات  Zالذي اقترح النظرية "

اليابانية التي أصبحت مف خالليا ىذه المؤسسات 
أكثر مف منافسييا األمريكاف، خمص بعد العديد مف 

الدراسات إلى أف عماليا كانوا يتصرفوف ككتمة 
  (69)محاربة أو كمجموعة محاربة

 هل هو التحول نحو مفهوم المؤسسةبنية -خامسا 
 :(Espace sociale)فضاء اجتماعي

ىناؾ مدخؿ آخر يمكف مف خاللو استيعاب 
مدلوؿ بنية المؤسسات االقتصادية الحديثة،  حيث 
تعرؼ البراديجمات الجديدة، البناء بعد إفراغو تاريخيا 

وربطو أيضا   squeletteمف معناه المادي 
 بالمكونات البشرية، عمى أنو فضاء

ومثؿ ىذا التفكير لو . Espace socialeاجتماعي
جانب كبير مف الواقعية، ىذا ألف عناصر الفضاء 
ىـ الفاعموف أو األفراد الذيف ينتجوف موارد مادية 
ورمزية تجاه األىداؼ التي تخص تنظيماتيـ 
ومؤسساتيـ، حيث تعتبر األىداؼ التنظيمية كؿ 

الناتجة عف تحالؼ  األرباح واإلنجازات
مسيريف، قوى عمومية، ,مطبقيف,فاعميف )ييفمين

ىذا مف جية، ومف جية ثانية تفضؿ ( الخ...نقابات
 Espaceىذه البراديجمات مفيـو فضاء اجتماعي 

sociale،   ألنو يعرض بعض الخصوصيات مقارنة
مع مفيـو النظاـ المرادؼ لمييكؿ الذي كاف مالزما 

 :لبنية المؤسسة وذلؾ لألسباب التالية

  النظاـ عمى أنو كؿ كمية حيث الحدود  يعرؼ
مفصمة ومحددة بدقة ووضوح وتتسـ بالثبات في 
حيف ال تنسجـ مع ما يوجد خارج تمؾ الحدود إال 

 .نادرا
  مفيـو النظاـ ينسب إلى كؿ كمية متجانسة حيث

األجزاء متماسكة أو مرغمة عمى التماسؾ لخدمة 
 .النظاـ في دقتو المتناىية

  مفيـو النظاـ يشترط وظيفة لمضبط الذي عمى
. ضبط في اتجاه واحدالأساسو يستمر النظاـ في 

 Espace ومف ىذا المنطمؽ يعتبر مفيـو الفضاء
أكثر وضوحا لتعريؼ التنظيـ ىذا ألنو يوحي بفكرة 



 4400ديسمبر   - 04عدد                                                     واالجتماعيةفي العلوم اإلنسانية   التواصل

191 
 

إمكانية الحديث عف حدود غير ثابتة وغير محددة 
عدـ  لممؤسسة، متنوعة ومتغيرة مع إمكانية مصادفة

ء، فكؿ تنظيـ يمكف وصفو تجانس بيف مكونات البنا
في وقت معيف بمجموعة مف الخصائص 

 إستراتيجية، موارد ثقافية، اختيارات)البنائية

، ويشمؿ ىذا (الخ...قيـ، عالقات تكنولوجية،

التعريؼ كذلؾ كؿ المخططات المعرفية الموزعة 
عمى عناصر التنظيـ، وىي المضموف الفعمي الذي 

في إطاره أعضاء التنظيـ ويتفاعموف  يتصرؼ
(57)يافي

 يعاد إنتاجها_نتاج لألفعال ك الخصائص البنائية                              
 _من خالل سموكيات الفاعمين                                         

 

 .قيم ومعايير                                                      
 ..معارف                     موارد مالية                                               

 .اجتماعية عالقات.                أنظمة تسيير                                                           
 ..اإلستراتيجية                  خصائص بنائية مدمجة                                                                   

 
 

                                              
 إعادة إنتاج          /إنتاج                                          

 فاعميف                                                     

 

Ph De Woot Et All: management stratégique et compétitivité, OP. CIT p 383 
 

أف األفعاؿ ىي المسئولة عف تعتبر ىذه المقاربة 
تعيد  وبنائية في المؤسسة، الخصائص ال إنتاج

تمر لفعؿ أعضاء التنظيـ، إنتاجيا في التفاعؿ المس
 :  ىي نتاجالمالمح البنائية عميو  فإف و 
التفاعؿ القائـ بيف أعضاء التنظيـ، -2لمفعؿ  -1

ف الخصائص البنائية مف خالؿ فيؤالء يدركو 
 ف فيـ لما ينجزو . والتفاعؿ في حقميـ المينينشاطيـ 

 صمـكما ىو م طمقا في تشكيؿ البناءال يفكروف م
ومرسـو ولكنيـ يسعوف إلى انجاز المياـ وحؿ 

الخ، وعمى ...المشكالت ويتصموف مف خالؿ الرسائؿ
ىذا األساس فال يوجد شكؿ بنائي ثابت بشكؿ مطمؽ 
نما يرتبط في كؿ مرة بنوع المتفاعميف في تكوينو،   وا 

وبالتالي فإف الخصائص البنائية تتحدد مف خالؿ 
فضاء االجتماعي الذي يشكمو نمط التفاعؿ وفؽ ال
 .الفاعموف فيما بينيـ

معوقات تشكيل البنى الحديثة في  -سادسا 
 :المؤسسات الجزائرية 

مف المؤكد أف مثؿ ىذه  التغيرات ليست 
بالبساطة لوضعيا حيز التنفيذ خاصة في 

وذلؾ ألسباب مختمفة يمكف ، المجتمعات النامية
 حصرىا في جممة مف المعوقات بقطبيف

  .معوقات تنظيمية ومعوقات فردية: نيفأث
 مف أخطر المعوقات التي تقؼ    :المعوقات التنظيمية
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 حائال دوف مختمؼ التجديدات في البنية التنظيمية
  عدـ قدرة بعض المسيريف مف تجاوز األشكاؿ

كوف أف :البنائية القديمة، ونقص الرغبة في التجديد
األشكاؿ التقميدية فالكثير مف ىؤالء اعتادوا عمى 

المؤسسات في أصميا تقسيمية تتميز ببناء ىرمي 
مجسد لألدوار الموروثة مف الماضي، و يمثؿ ىذا 
النمط مف المؤسسات العائؽ األكبر بالنسبة ألي 
تطور بحكـ أنو ال يستجيب لمحتميات الجديدة 
خاصة في مجاؿ تسيير الموارد البشرية، وعميو فإف 

في ىذه األنماط القديمة يؤدي إلى تراجع  االستمرار
وتباطؤ المؤسسة، وغمؽ كؿ منافذ التكيؼ أماميا 
وىو ما أصبح ضروريا حسب المعطيات االقتصادية 

، فالمؤسسة المعاصرة ال يمكنيا العمؿ (71) الجديدة
في اتجاه التطوير وفي الوقت ذاتو تحمؿ رواسب 

والتقسيمية كما أف اليياكؿ الوظيفية . الماضي
تتعارض في أسموبيا مع منطؽ المنافسة، فال يمكف 
لمعامالتيا الثابتة أف تعكس بشكؿ كاؼ كؿ 

 .اإلبداعات التقنية

 تشمؿ الصعوبات المتزامنة : المعوقات الفردية
وتنفيذ التغيير عمى مستوى العماؿ ذاتيـ، إذ يمكف 
ليؤالء رفض التغيير والتذمر بعد اإلعالف عف 

، مع العمـ أف جؿ التغييرات ات الجديدةاإلستراتيجي
لف تتـ إال مف خالؿ تحميؿ مفصؿ لمنسيج الثقافي 

ويمكف تفسير ىذه الظاىرة بغموض . لمموارد البشرية
شكؿ التغيير ذاتو لدى العماؿ حيث يتفاوت ىؤالء 

إذ ال يمكف  في تكويف إجابات متشابية عف التغيير،
الثقافية إنكار وجود مشكالت مرتبطة بالفروقات 

القائمة بيف العماؿ في إدراؾ المعرفة التقنية أو ما 
يعرؼ باألساليب المعرفية، مما يدعو إلى تكفؿ 
المؤسسة بعممية تنظيـ المعمومات الخاصة بالفعؿ 
الناجح وأف يتـ تعميـ ذلؾ بعيدا عف الطريقة اآللية، 
فضرورة الفيـ واالستيعاب لديو شروط اجتماعية 

وفي . ظيمية نوقشت فيما سبؽوأيضا إجراءات تن
ىذه الحالة يمكف توقع أيضا الصعوبة التي يمكف 
مصادفتيا في سياؽ تحديد الزمف الخاص بكؿ فعؿ، 

المناسب األخذ بعيف االعتبار الطريقة التي  فمف
تتجسد فييا المرتكزات التجديدية في البناءات 
الرسمية وغير الرسمية لممؤسسة و أنساؽ المعمومات 

 .وى الموارد البشريةعمى مست

 
نظرا لمتطورات والتغيرات العشوائية لألسواؽ  الخاتمة

خاصة والمحيط عامة، بدأت تنشأ أجياؿ جديدة مف 
بحيث يالحظ المتطمع عمى أىـ . المؤسسات

التحوالت التي عرفتيا بنية المؤسسات االقتصادية 
الميؿ المستمر إلى التنوع واالنفتاح والتخمي 

قوقع والعمؿ الروتيني، وىو ما أممتو التدريجي عف الت
البيئة مف سرعة في اإلنتاج ومواكبة المستجدات 

وعميو فإف .... ..وتمبية حاجات الزبوف المستمرة
التفكير في الصيغ الجديدة ليذه المؤسسات التي 
تسعى إلى المشاركة واإلسياـ في تحقيؽ المنفعة 
 الكمية تحت ظؿ تمبية رغبات الزبوف والشريؾ دوف
التقصير في حقيا، أصبحت أكثر مف ضرورة 

لممؤسسات االقتصادية الجزائرية التي عمييا بالنسبة 
مواكبة مختمؼ التغيرات بتجنب األفكار القائمة عمى 

عماؿ، /إجراءات الغموض التقميدي لمعالقة مؤسسة
إذ البد أف تكوف بنية واعية وعاكسة لمتنسيؽ 

خطيط لردود الداخمي بيف الفاعميف وقادرة عمى الت
األفعاؿ المشتركة، فإذا ما تـ القبوؿ بيذه العناصر، 
سيسمح ذلؾ لمواردىا البشرية وكفاءاتيا، العيش 
بطريقة ايجابية في وحدات تنظيمية متالحمة، وفي 
مضموف اقتصادي غير ثابت وغير واضح المالمح، 
بدوف الشعور بعدـ األماف الذي يحدثو المحيط 

 يدة لمبنية تتجسد في كونيا فالخاصية الجد. المتغير
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تؤطر شعور جماعي قوي بيف وحدات وعناصر 
البنية يتجاوز أي إقصاء لطرؼ مف أطراؼ ىذه 
 البنية، ومثؿ ىذا التوجو اإليجابي كاؼ لمعمؿ بكفاءة

وبالتأكيد فإف التخمي عف نماذج البنى  .عالية

إلى غاية  الموجودة سابقا ال يتـ آليا، بؿ بالتدرج
الوصوؿ إلى البنية الجديدة والمالئمة لمظرؼ 

.المناسب
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Espaces périurbains sur l’axe de la Rn16 à Annaba. Paysage et stratégies d’évolution 
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Résumé  
Les infrastructures routières forment un moyen pertinent pour la lecture des formes et sens 

d’évolution des espaces périurbains à partir du paysage observé perçu depuis la route. A 

partir d’une lecture du paysage périurbain d’Annaba le long de la Rn16 sur la section d’El-

Bouni, nous analyserons comment s’est construit un paysage agricole, urbain et industriel sur 

un territoire aux marges de la ville. A travers les mutations et dynamiques observées, nous 

nous interrogeons sur les facteurs qui dictent la forme d’évolution de l’espace périurbain.  
 

Mots clés : Espace périurbain, paysage agricole, industriel, urbain, stratégies économiques 

et urbaines. 
 

 

Outer Urban Areas on the Major Road "Rn16" in Annaba. Landscape and Evolution 

Strategies 
 
Abstract  
Most of the suburban areas have developed along the road infrastructures which are forming 

good means helping to read the forms of evolution of suburban spaces through the mutations 

observed in the landscape. By studying the landscape of Annaba’s suburb along the national 

road 16 on the section of El-Bouni, we will analyse how an agricultural, urban and industrial 

landscape have been built on the fringes of the city. Through the mutations and the dynamics 

observed, we question the factors that dictate the shaping evolution of this suburb landscape. 

 

Keywords: Suburban, agricultural, industrial and urban landscape, economic and urban 

strategy. 
 

 
المنظر واستراتيجيات التطور. الضواحي العمرانية عمى محور الطريق الوطني  

 

 ممخص
المجال عبر  اوهي تشكل وسيمة جيدة لقراءة تطور هذ ،محاور الطرقات تنشأ معظم الضواحي العمرانية وتتطور عمى طول

انطالقا من قراءة لمشهد ضاحية عمرانية لعنابة عمى طول . المشاهد عمى طول الطريق مالحظة التحوالت عمى المنظر
نحمل كيف يتشكل المنظر الزراعي  والصناعي والحضري في مجال  ،وعمى مقطع البوني 61الطريق الوطني رقم  محور

تطور هذا المجال  لتي تممي شكلعن العوامل انتساءل  في ظل التحوالت والديناميكيات الحاليةو . يقع عمى هامش المدينة
 .بالضاحية

 
االستراتيجيات االقتصادية  ،شبكة الطرقات زراعي صناعي وحضري، مشهد، الضواحي العمرانية : الكممات المفاتيح

 .والعمرانية
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Introduction 

Suite à une stratégie nationale de 

développement économique qui l’avait 

promue au rang de pôle régional, Annaba a 

vu son urbanisation s’accélérer 

développant un espace périurbain qui ne 

cesse de s’étendre et se transformer. Située 

dans la périphérie sud d’Annaba, El-Bouni 

a accueilli de vastes programmes de 

logements et des activités industrielles et 

subit encore l’extension de la ville sur un 

territoire dévolu initialement à 

l’agriculture. Industries, habitat, 

agriculture, trois activités distinctes 

cohabitent dans un même territoire qui n’a 

pas encore fini son évolution et retrouvé 

son identité, comme le révèle le paysage 

d’El-bouni à partir de la Rn16. 

 

Interroger les territoires périurbains à 

partir du paysage, une question de 

recherche 

L’urbanisation se développe vite et la 

plupart des villes voient leurs périmètres 

éclater faisant apparaître des milieux 

périurbains de plus en plus grands. Lieux 

d’enjeux fonciers, économiques et sociaux, 

ces milieux périurbains font l’objet 

d’évolution et de mutations rapides. Si 

certains présentent un paysage hybride 

sans grands repères historiques, culturels 

ou identitaires, d’autres paysages sont 

pensés et façonnés pour promouvoir leur 

image et augmenter leur attractivité. Que 

véhiculent les paysages des espaces 

périurbains, laissés à une construction 

spontanée ou volontariste, en sens et en 

représentation (identité, caractère, 

stratégies de construction de l’espace,…) ? 

 

Appréhender l’identité et le sens 

d’évolution des territoires périurbains à 

partir d’une lecture de leur paysage, c’est 

dans cet axe que s’inscrit cette réflexion 

qui sera menée sur El-bouni, un espace 

périurbain d’Annaba. Nous nous 

intéresserons particulièrement à la partie 

qui longe la Rn16 et qui permet d’observer 

un paysage très significatif d’El-bouni, 

construite à partir des années 70 à coups 

d’opérations de logements et d’activités 

industrielles le long de la Rn16. Ce schéma 

d’extension lui a donné une forme linéaire 

et sectorisée : la Rn16 forme une 

séparation physique qui démarque la zone 

d’habitat des activités industrielles. Après 

un essor de l’agriculture dans les années 40 

et 50, puis de l’industrie dans les années 60 

à 80, ce sont surtout les activités tertiaires 

et le logement qui connaissant aujourd’hui 

un développement rapide. De là découle un 

paysage très diversifié qui suscite des 

interrogations : Quel sens d’évolution et 

quelle identité d’El-bouni, son paysage 

révèle-t-il aujourd’hui? Quelle logique 

dicte la production de ce paysage ? 

 

Les séquences visuelles le long de la 

Rn16, montrent un paysage très spontané 

qui s’est construit par une accumulation 

d’opérations d’urbanisation sans grand 

rapport les unes avec les autres (industrie, 

différents programmes d’habitat, activités 

tertiaires). El-bouni offre un paysage très 

diversifié, industriel, urbain et même 

agricole. Bien qu’on parle d’agglomération 

urbaine, de daïra et quelques soit son statut 

administratif dans l’espace intercommunal, 

le paysage d’El-bouni révèle un espace en 

mutation qui n’a pas encore affirmé une 

identité. La présence des activités des trois 

secteurs, l’extension et l’évolution rapide 

de l’urbanisation, ne permettent pas encore 

de lui attribuer clairement un caractère. 

 

Par ailleurs, si le paysage d’El-bouni est 

une production spontanée, une simple 

résultante de l’évolution de l’espace, sur 

les rives de la Rn16 commence à se 

construire un paysage volontariste, produit 

de stratégies économiques des riverains. 

Cette hypothèse s’appuie sur la 

concentration observée de nombreuses 

activités commerciales et tertiaires sur les 

terrains qui longent la Rn16 depuis les 

années 2000 : showrooms
1
, sièges 

d’entreprises….. Ces activités s’implantent 

en périphérie pour la disponibilité du 

foncier et recherchent la proximité de la 

route pour des raisons stratégiques : 
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desserte, exposition et publicité. Autrement 

dit, l’enjeu est foncier et économique. Ces 

activités qui se sont développées au cours 

des dernières années construisent un 

paysage qui donne un nouveau visage à El 

-bouni, celui d’un espace à caractère 

tertiaire. Les acteurs à l’origine de ce 

paysage, sont des particuliers du secteur 

privé (concessionnaires automobiles, 

entreprises privées,…). 

 

Objectifs et méthode d’approche  

Identifier les éléments du paysage et les 

organiser en séquences, associer 

l’observation directe, la photographier et 

les plans constituent une manière de 

comprendre les espaces périurbains à partir 

du paysage qu’ils ont construit et 

continuent à construire en bordure de 

routes. C’est les outils que nous proposons 

pour explorer la périurbanisation qui 

s’étend, évolue et se transforme vite et 

suscite de plus en plus la curiosité des 

recherches urbaines.  

 

Plusieurs recherches se sont intéressées 

au paysage perçu depuis la route, parmi les 

plus connues celles de Lynch en 1968 avec 

« the view from the road » 
(1)

 et Panerai (et 

col.) dans « analyse urbaine » en 1975 
(2)

. 

L’analyse du paysage est une approche 

sensible qui s’appuie sur l’observation. 

Nous utilisons ici le paysage comme objet 

de recherche et d’analyse de l’évolution de 

l’occupation des terrains d’El-bouni le long 

de la Rn16. Pour cela nous nous sommes 

aussi appuyés sur les études du Pdau (Plan 

Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisme)  intercommunal d’Annaba et 

les plans d’occupations des sols d’El-

bouni.  

 

Construction de l’espace du grand 

Annaba : logique économique et 

stratégie d’urbanisation 

Annaba s’est construite sur un lien fort 

avec la mer. La ville construite autour du 

port a donné lieu à une urbanisation de 

forme radioconcentrique structurée par un 

réseau viaire et routier en radiales. La ville 

s’est épanouit économiquement depuis le 

début du 20
ème

 siècle aidée par ses 

richesses naturelles (terres agricoles, 

phosphate, liège,...) et ses infrastructures 

de transport (port, chemin de fer, réseau 

routier), donnant lieu à un des plus 

importants pôles économiques du pays. 

Toutefois, si la ville centre a pris une 

forme compacte et radioconcentrique 

tournée vers la mer, l’agglomération a 

privilégié un développement par rapport au 

réseau routier, perdant sa compacité. 

L’agglomération présente une urbanisation 

tentaculaire qui se greffe aux axes routiers 

(fig.1).  

 

Jusqu’au début des années 60, 

l’agriculture a été la principale ressource 

économique  de la ville. Arrivées les 

années 70, l’industrialisation a bouleversé 

l’armature urbaine. La forme de 

développement de l’urbanisation a été 

surtout liée à l’implantation de l’industrie 

qui s’est positionnée par rapport aux 

infrastructures de communication (réseau 

routier, chemin de fer et port). Deux 

grandes industries ont marqué le fait 

industriel  à Annaba. La première est le 

complexe sidérurgique d’El-Hadjar
2
 qui a 

été implanté le long de la Rn16 et de la 

ligne du chemin de fer qui forme une 

importante ligne d’exploitation minière qui 

relie les gisements miniers d’Ouenza à 

Annaba. La deuxième est le complexe 

d’engrais phosphatés et azotés (Asmidal) 

qui a été implanté à proximité du port et en 

bordure de la Rn 44-est. Ces deux 

industries ont amené au développement de 

plus de 162 moyennes et petites industries 

employant plus de 25.000 personnes dans 

les domaines de la sidérurgie, la chimie, 

l’agroalimentaire, la transformation du 

papier, du verre et du plastique. Ce 

dispositif industriel a été aménagé sur 

quatre zones industrielles implantées sur 

les axes routiers Rn16, Rn44 et Rn21, 

occupant une surface foncière totale de 352 

Ha. Toutefois, la Rn16 qui relie Annaba à 

Souk-Ahras et Tébessa s’affirme comme 

l’axe industriel le plus puissant. En effet, il 
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regroupe la plus grande concentration 

d’industries et de zones d’activités, 

notamment le complexe sidérurgique et la 

zone industrielle El-Allelick. Cette dernière 

s’étend en bande de terrains de près de 128 

Ha comprise entre la Rn16 et la ligne du 

chemin de fer sur le territoire communal 

d’El-Bouni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la ville à l’agglomération : 

éclatement de l’urbanisation et 

formation de l’espace périurbain 

C’est surtout l’essor économique d’Annaba 

qui a entraîné une urbanisation rapide 

insufflée entre autres par d’importants flux 

de population migrante, venue à la 

recherche d’emploi. La demande de 

logement déjà importante s’est accrue et 

avait motivé une grande extension en ex 

nihilo sous forme de Zhun
3
. La Zhun a été 

implantée à quelques kilomètres de la ville 

sur l’axe de la RN16, un axe à dimension 

historique et économique. Cette extension 

à l’origine de formation de l’espace 

périphérique d’El-Bouni reprend l’idée 

d’un projet antérieur d’une cité ouvrière de 

15.000 habitants prévu à cet endroit par le 

Plan directeur d’urbanisme de 1960
4
. Ce 

choix d’implantation en dehors de la ville a 

été en partie imposé par un besoin 

important en surface d’extension que la 

 

Source : auteur, 2011 

Figure 1 : Agglomération d’Annaba, les couloirs 

d’urbanisation suivent les axes routiers. 
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ville ne pouvait contenir
5
. Le modèle des 

Zhun qui a été largement adopté en Algérie 

pendant les années 70 et 80 correspond à 

de grands ensembles de logements qui 

s’étendent sur de vastes terrains. La Zhun 

d’El-Bouni a été implantée sur une rive de 

la Rn 16 et sur l’autre une zone 

industrielle, dans une logique de zoning 

qui caractérise l’urbanisme des années 70.  

Puis, une autre Zhun a été créée à Sidi 

Amar à une quinzaine de kilomètres de la 

ville. C’est de là que s’est formé l’espace 

périurbain d’Annaba, reprenant le schéma 

typique de la périurbanisation qui se 

développe souvent le long des axes routiers 

qui génèrent leurs propres effets de formes 

et  de dynamiques urbaines 
(3)

. 

 

L’espace périphérique s’étant agrandi et 

devenu difficile à gérer, le découpage 

administratif de 1985 avait érigé les 

localités d’El-Bouni, Sidi Amar et El-

Hadjar au rang de communes, afin 

d’alléger la ville centre Annaba. Mis à part 

El-Hadjar, ancien village de création 

coloniale, ces communes sont créées en ex-

nihilo. Elles ont développé un vaste espace 

périphérique et sorti la ville au-delà de son 

périmètre passant de l’échelle d’une ville à 

celle d’une agglomération, désignée 

administrativement par l’espace 

intercommunal d’Annaba.  

Aujourd’hui, on peut distinguer sur 

Annaba qui aspire au statut de métropole, 

une agglomération à  double visage avec : 

une ville centre au commandement avec un 

espace à un fort ancrage historique et 

urbanistique, et un espace périphérique 

émietté, sans repère historique ou 

identitaire. Cette périphérie est le produit 

d’une volonté politique qui a crée des 

communes de toutes pièces autour des 

ZHUN qui se résument à de grands 

ensembles de logements stéréotypés et 

souffrent de sous équipement, ce qui 

engendre jusqu’à ce jour une dépendance 

de la ville, malgré les quelques efforts 

fournis pour y remédier. La périphérie pose 

aussi une autre problématique : elle s’est 

développée sur des terres fertiles de la 

plaine (les meilleurs terrains ont été choisis 

pour l’industrie, de vastes terrains plats, et 

le logement un peu plus loin sur des 

terrains plus en relief). La relation de la 

ville à la périphérie, qui correspondait alors 

à une relation d’échange et de 

complémentarité « ville-campagne » a été 

altérée. Avant, les terres agricoles et les 

fermes qui entouraient la ville, lui 

formaient son espace de production 
(4)

. 

Aujourd’hui et même si la périphérie 

concentre des activités de production 

(industrie et agriculture), la relation ville-

périphérie éprouve un certain déséquilibre 

avec l’extension urbaine accélérée et 

l’augmentation spectaculaire de la 

population. 

 

El-bouni : d’une périphérie vers second 

pôle urbain 

En plus de l’extension de la commune 

elle-même, El-bouni subit une grande part 

de l’extension d’Annaba. En effet, 

beaucoup de programmes de logements et 

d’équipements, notamment universitaires 

que la ville centre ne trouve pas de terrains 

pour les accueillir, les reporte sur sa 

périphérie la plus proche « El-bouni ». 

Aujourd’hui, El-bouni tend 

progressivement à devenir le second pôle 

urbain après le chef lieu d’agglomération 

Annaba avec laquelle elle tend à la 

conurbation. Néanmoins, ceci s’inscrit 

aussi dans une stratégie volontaire qui vise 

à équilibrer l’armature territoriale et à 

atténuer d’une organisation monocéphale.  

 

El-Bouni s’est construite à partir des 

années 70 à coups d’opérations de 

logements et d’activités industrielles le 

long de la Rn16. Après une expansion dans 

les années 60 à 80, l’industrie qui relevait 

du secteur public a connu un certain 

effondrement suite à la crise des 

entreprises publiques. Plusieurs unités 

industrielles ne sont plus opérationnelles et 

subissent aujourd’hui un processus de mise 

en friche, d’autres ont été reprises par des 

privés ou des entreprises étrangères. 

Toutefois et même si l’industrie est en 
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difficulté et ne connaît pas spatialement 

d’extension, l’urbanisation continue sa 

progression à un rythme rapide. C’est le 

logement et les activités tertiaires en 

émergence, qui connaissent aujourd’hui un 

développement rapide : les nouvelles offres 

de logements sont essentiellement en 

périphérie, même si cela s’opère au 

détriment d’un foncier agricole.  

El-bouni qui regroupe aujourd’hui des 

activités des trois secteurs, est la seule 

commune de l’agglomération à avoir cette 

diversité qui rend difficile de lui décerner 

un caractère agricole, industrielle ou 

tertiaire (tableau1). L’identification de 

l’occupation du foncier par types 

d’activités permet de mieux apprécier 

comment ces trois secteurs d’activités se 

partagent le territoire. Elle permet aussi 

d’évaluer le sens d’évolution d’El-bouni, 

notamment l’espace en bordure de la RN16 

qui en est le plus représentatif. 

 

 

Tableau1 : répartition des activités des trois secteurs sur l’espace intercommunal d’Annaba. 

Source : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme(Pdau), 2008 

 

 

Bandes sur les rives de la Rn16 : entre 

vocation initiale et évolution actuelle 

La Rn16 est l’un des principaux axes de 

développement de l’agglomération, il a 

supporté les premières extensions de la 

ville depuis les années 70 et continue à le 

faire. C’est de loin l’axe le plus dense en 

urbanisation. Il concentre plus de 160.000 

habitants pour une agglomération qui 

compte un peu plus de 400.000 habitants. 

L’urbanisation rapide sur ses rives revient 

à ses propriétés économique et historique. 

Ligne d’exploitation minière, agricole, puis 

de développement d’activités industrielles 

et aujourd’hui tertiaires, la Rn16 connaît le 

plus de dynamique comparée aux autres 

axes.  

Les terrains le long de la Rn16 sur la 

section d’El-Bouni, présentent une 

occupation très diversifiée, voire assez 

particulière dans laquelle se côtoient : 

agriculture, industrie et urbanisation. 

Spatialement, leur organisation est très liée 

à la route (fig.2). La zone industrielle 

s’étend longitudinalement, parallèle à la 

route et au chemin de fer sur une grande 

parcelle de 128 ha, coupée cependant par 

une parcelle agricole de 2,2 ha, une 

exploitation qui a résisté à l’occupation de 

son territoire par l’industrie. L’habitat 

occupe la rive opposée, puis plus 

récemment (depuis les années 2000), des 

activités tertiaires comme les sièges 

d’entreprises et commerciales comme les 

showrooms se positionnent directement sur 

les franges de la Rn16. Certaines de ces 

activités récemment créées, occupent des 

friches industrielles récupérées. 

L’agriculture en occupait la majorité des 

terrains à l’origine auparavant, s’étend 

aujourd’hui sur les deux rives de la route, 

mais perd de plus en plus de terrains. 

Urbanisation et industrie se sont 

développées sur un foncier agricole, 

toutefois si ce foncier est par statut 

« agricole » et recensé en tant que tel, 

l’agriculture connaît des difficultés 

économiques et un certain délaissement. 

Aujourd’hui, plusieurs terres sont 

inexploitées et apparaissent plutôt comme 

des enclaves naturelles ou des terrains 

vierges. 

Secteur Habitat Grands 

équipements 

Activités 

agricoles 

Activités 

industrielles 

Activités 

commerciales 

université 

Annaba 

centre 

X X   X X 

El Bouni X  X X X X 

El Hadjar X X  X  X 

Sidi Amar X   X  X 
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Si ce territoire s’est converti vers 

l’industrie et le tertiaire, il était consacré 

dans les années 40 et 50 à l’agriculture. 

C’était la période d’expansion de 

l’agriculture et de création des 

coopératives agricoles à Annaba. Des 

cultures maraîchères, de vignes, 

d’agrumes, de tabac et de coton étaient 

pratiquées sur ces terres 
(5)

. 

Aujourd’hui, il ne reste que quelques 

cultures maraîchères et d’agrumes sur ces 

terres pour la plupart d’entre elles 

domaniales, réparties en exploitations 

agricoles collectives et individuelles. 

L’agriculture a été à l’origine de l’activité 

industrielle, en effet l’agriculture a incité 

depuis les années 40 à la création de petites 

unités industrielles agroalimentaires le 

long de la Rn16, puis l’industrie s’est 

étendue depuis les années 70 vers de 

moyennes et petites industries de produits 

métalliques, chimiques et de matériaux de 

construction en plus de l’agroalimentaire.  

Aujourd’hui la production de l’agriculture 

à El-bouni est en baisse vis-à-vis des 

difficultés que connaît le secteur agricole 

et la progression de l’urbanisation au 

détriment du foncier agricole. Le Pdau 

évoque même les terrains agricoles comme 

une contrainte à l’évolution urbaine d’El-

Bouni, parce qu’elles limitent le potentiel 

d’extension future. Avec la pression de la 

demande sur le foncier urbanisable et les 

enjeux économiques en périphérie, les 

terres agricoles sont progressivement 

sacrifiées pour l’urbanisation en dépit des 

efforts déployés pour la réhabilitation du 

secteur agricole, comme les plans de 

développement agricole élaborés depuis 

Septembre 2000. Les terres agricoles les 

moins productives sont les premières 

sacrifiées. Des parcelles sont déjà 

désignées par le Pdau comme des zones 

pour la future urbanisation à moyen et long 

termes 
(6)

. L’agriculture éprouve de plus en 

plus du mal à résister et El-bouni 

s’urbanise davantage et se reconvertit vers 

le tertiaire.  

 

Une périphérie en évolution, un paysage 

en mutation 

Observée à partir de la Rn16, la 

périphérie se distingue à première vue par 

un paysage plus diversifié et plus ouvert 

que celui de la ville. La présence de la 

nature permet des vues plus larges et plus 

lointaines. Le paysage sur la section d’El-

Bouni peut être décomposé en trois unités 

paysagères distinctes: la nature, l’habitat et 

l’industrie (fig.3).  

Le paysage naturel regroupe trois 

éléments : la plaine agricole, des piémonts 

et de faibles collines. L’habitat occupe une 

part importante dans le paysage et 

s’organise en conglomérat. Il prend deux 

formes: des immeubles de logements 

collectifs et un habitat individuel en 

lotissements.  

L’industrie se démarque aisément dans 

le paysage par ses bâtiments du type 

hangars et à l’architecture bien spécifique. 

Par ailleurs, la route elle-même forme une 

unité paysagère à part du fait qu’elle ne se 

distingue des autres unités et génère son 

propre paysage avec sa texture et son 

aménagement (ouvrages d’art et les 

panneaux de signalisation routière et 

publicitaire qui l’accompagnent). 
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Terre agricole  Tissu urbanisé   

Industrie    Terrains pour 

urbanisation future    

Légende   

Source : -plan Pdau Annaba, 2008 

              - graphe : auteur, 2011 

Figure 2 : Occupation du foncier d’El-Bouni, axe Rn16.  

Habitat- nature 

Source : clichés auteur, 2011 

Figure 3 : paysage périurbain depuis la Rn 16, unités et composition. 

Nature  

Industrie  

Habitat   

Route (Rn16)   

Légende : 
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Deux matériaux marquent de ce fait la 

composition du paysage : le minéral et le 

végétal, qui sont présents à peu près à 

proportions égales, toutefois ces 

proportions sont en changement avec la 

progression de l’urbanisation. Le végétal 

agrémente le paysage et offre des vues 

larges et lointaines par la présence de 

grandes étendues vertes. À l’inverse du 

paysage ouvert qu’offre l’agriculture, 

l’industrie ferme le paysage par les 

clôtures qui délimitent son périmètre, 

s’étendent sur de longues distances et 

restreignent le champ visuel. En termes de 

qualité, l’industrie déqualifie le paysage 

par ses bâtiments stéréotypés et en 

dépérissement (ferrovial, onalait, SNVI,..), 

particulièrement pour les sites industriels à 

l’abandon (fig.4). 

Le paysage en milieu périurbain évolue 

et se transforme plus vite que celui de la 

ville, chose qui peut être observée 

notamment en bordure des routes qui 

subissent un processus d’occupation rapide 

des sols sur leurs franges 
(7)

. 

Le parcours le long de la Rn16 permet 

d’observer une transformation rapide du 

paysage : de nouvelles constructions et 

activités, des panneaux publicitaires et des 

chantiers en cours. Dans cette mutation en 

périphérie, le logement connaît la plus 

grande dynamique et domine  

progressivement le paysage d’El- Bouni. 

 

Stratégie économique, stratégie 

foncière : rapport au paysage   

De la mosaïque de l’occupation du 

foncier, découle un paysage qui reflète 

cette diversité : un paysage composite, 

difficile à identifier comme agricole, 

industriel ou urbain. Il est les trois à la fois. 

Néanmoins, la route est l’élément qui 

permet de relier les différentes unités sur le 

paysage. En effet, la Rn16 met en contact 

direct des paysages différents, parfois 

contradictoires et qui pourtant se côtoient. 

Le paysage permet de lire l’impact des 

logiques de production de l’espace sur la 

forme et le visage de la périphérie. Il 

permet aussi de rendre compte des 

dynamiques à l’œuvre, les logiques et les 

facteurs qui les sous tendent. 

L’organisation d’El-bouni répond à une 

logique économique et fonctionnaliste, 

avec une implantation stratégique des 

activités économiques le long de la Rn16 et 

une nette ségrégation des territoires 

réservés à chaque activité. 

Industrie, habitat et agriculture 

s’organisent sur des zones dissociées sans 

interactions. Et même si la route les relie 

dans le paysage, elle ne le permet pas 

autant dans l’espace. Par ses 

caractéristiques et les règles 

d’aménagement routier auxquelles elle 

obéit, la voie rapide devient une coupure 

spatiale. En effet, elle ne permet pas de 

liaisons transversales et sépare davantage 

les espaces sur ses rives qu’elle ne les relie. 

La Rn16 dissocie même son territoire et sa 

fonction de circulation de ce qui l’entoure, 

une dissociation qui peut être lu sur le 

paysage à travers l’absence d’éléments 

d’articulation entre la route et ses rives. 

Tandis que l’industrie continue à exister 

dans une forme statique et l’agriculture 

tente de résister et de défendre son 

existence, la tendance d’évolution qui 

s’affirme est l’habitat et le tertiaire qui sont 

en pleine expansion. Des sièges 

d’entreprises (Urban, Agritec) et des 

showrooms de concessionnaires 

automobiles (Renault, Citroën, Fiat) 

préfèrent s’implanter en bordure de la 

Rn16 et non à l’intérieur des zones 

industrielles ou les zones d’activités. Une 

situation stratégique qui permet la desserte 

mais surtout l’exposition et la publicité. 

L’infrastructure routière devient un outil de 

marketing. Les nouvelles activités tertiaires 

qui s’installent et marquent le paysage par 

leurs enseignes commerciales viennent 

confirmer le rôle des logiques 

économiques dans la fabrique de l’espace 

et du paysage. Par ailleurs, la forte 

demande sur le logement, lui insuffle une 

grande dynamique. Que cela soit pour le 

logement social ou promotionnel, de 

nombreux chantiers sont perceptibles 
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depuis la Rn16 et marquent de plus en plus le paysage d’El-bouni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation menace l’existence de 

l’agriculture qui joue un rôle économique, 

environnemental et identitaire pour la ville. 

Avec l’épuisement du foncier, les enjeux 

économiques en périphérie et la divergence 

des stratégies des acteurs, agriculture, 

industrie et urbanisation se concurrencent 

les territoires. La pression urbaine met en 

péril l’agriculture et les industries en 

difficultés risquent de subir une mise en 

Un paysage  diversifié par 

une occupation des sols et 

des activités très variées :  

- Tertiaires : showroom 

automobile (Renault, 

Citroën), sièges d’entreprise, 

logements sociaux, 

- Industrie (onalait, SNVI, 

ferrovial),  

- Agriculture.  

Figure 4 : El-bouni, séquences visuelles le long de la Rn16  

Source : clichés auteur, 2011 
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friches. Avec la rareté du foncier, les 

terrains en périphérie sont très attractifs 

pour les investisseurs et opérateurs 

économiques privés, nationaux et étrangers 

après le recul du secteur public.  

La périphérie évolue à un rythme rapide. 

Elle renouvelle son paysage et sa vocation. 

C’est un espace qui pour l’heure a du mal à 

affirmer une identité avec les mutations 

qu’il subit. L’agriculture contribuait à cette 

identité de même que l’industrie, qui même 

si par l’architecture de ses bâtiments, ne 

reflète pas un paysage de qualité. Le 

paysage de la périphérie est plus lié à des 

enjeux fonciers, économiques et des 

stratégies d’acteurs, qu’à une stratégie 

urbaine qui donne à cet espace sens et 

identité. Avec la pression de l’urbanisation 

la rareté du foncier et les priorités socio-

économiques, les instruments 

d’urbanisme : Pos 
(8,9)

 et du Pdau, 

focalisent l’attention sur l’extension 

urbaine et le potentiel disponible en 

périphérie. Les questions d’identité et de 

paysage ne trouvent pas ou très peu de 

place face à ces préoccupations. Par 

conséquent et sans une politique de projet, 

le paysage de la périphérie reste une simple 

résultante de l’évolution de ce territoire et 

les facteurs qui le sous tendent.  

Conclusion 

La production massive du logement 

dans une conjoncture d’urgence et 

l’irruption du fait industriel à Annaba 

depuis les années 70 ont été à l’origine de 

profondes mutations spatiales et 

paysagères. De vastes milieux urbains en 

périphérie ont été crées sur des plaines 

agricoles et ont en modifié le paysage en 

un temps très court. Aujourd’hui, la 

pression de l’urbanisation, les mutations 

économiques et la rareté du foncier en ville 

continuent à étendre davantage l’espace 

périphérique au détriment de l’agriculture, 

phagocytant le paysage naturel et 

participant à son émiettement. Le parcours 

le long de la Rn16, un des principaux axes 

routiers de l’agglomération d’Annaba 

permet d’observer l’impact des logiques 

économiques et politiques sur la forme et 

le visage de l’extension de la ville. 

On assiste aujourd’hui au développement 

d’un espace périurbain au paysage hybride, 

marqué par de vastes étendues de 

logements et des enseignes commerciales 

passe-partout, produits du libéralisme 

économique actuel. La périphérie à forte 

identité agricole et industrielle se tertiarise. 
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Notes: 
1
 Note page 3 : Les showrooms sont des espaces d’exposition et éventuellement de vente destinés au 

grand public. Ils sont généralement de grande surface et d’une architecture soignée pour mettre en 

valeur la gamme du produit et l’image du fabricant. 
2
 Note page 4 : Le complexe sidérurgique d’El-Hadjar est la plus grande industrie de sidérurgie à 

l’échelle du pays, repris par l’entreprise internationale Arcelor Mittal et rebaptisé Mittal steel depuis 

2001. 
3
 Note page 6 : ZHUN : Zone d’Habitat Urbain Nouvelle. 

4
 Note page 6 : Le Plan d’Urbanisme Directeur de 1960 a été abandonné à la suite de l’indépendance 

en 1962, mais beaucoup de ses actions ont été reconduites par le PUD de 1975. 
5
 Note page 6 : La situation géographique de la ville entre la mer au nord et au nord-est et les massifs 

montagneux d’Edough à l’ouest, limite les possibilités d’extension de la ville sur ces directions, ce qui 

ne laisse que la direction sud et sud-ouest. 
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Résumé  
L’accès à la propriété d’une parcelle de terrain devant servir d’assiette à une quelconque 

activité reflétant une aspiration humaine légitime, s’érige comme l’un des enjeux les plus pé-

remptoires auxquels l’humanité ne s’est jamais confrontée. L’approche islamique, par le tru-

chement du principe : « celui qui ressuscite une terre morte en devient propriétaire », pro-

pose une solution à l’épineuse problématique de la relation de L’Humanité avec son environ-

nement matériel particulièrement en matière de propriété foncière. 
 
Mots clés : Propriété foncière, origine de la propriété foncière, l’accès à la propriété fon-

cière, spéculation foncière, ressusciter une terre morte dans la vision islamique. 

 

 
Bringing Dead Earth to Life: An Obvious Access to the 

Landownership 

 

Abstract 
Owning a parcel of land to practice any human legitimate activity is one of the most difficult 

challenges that humanity has to face today. The Islamic approach based on the principle:" 

"Whoever revives a dead land becomes its owner" suggests a solution to that thorny issue 

concerning the relationship between   people and their material environment, particularly 

regarding landed property. 

 

Keywords: Land property, origin of the land property, the access to the landed property, the 

speculation in land, to resuscitate a dead land in the Islamic vision. 

 

 مدخل حقيقي لمممكية العقارية : إحياء االرض الموات
 

     ممخص
 تواجو التي التحديات أعتى أحد مشروعة بشرية تطمعات يعكس نشاط أي الحتواء أرض قطعة عمى الحصول  ينتصب

 ىوعدم عزائميم تحقيق األفراد إلرادة األساس العائق أن ـــ األرض لتممك الطرق مختمف استعراض بعد ــ ويتضح.اإلنسانية
 حال ،"لو فيي مواتا أرضا أحيا من" مبدأ خالل ومن اإلسالمي، المنظور يقترح لذا. التممك ىذا عمى الحصول  عمى قدرتيم

 .لألرض تمّمكيم الخصوص وعمى المادي بمحيطيم البشر لعالقة المكيّفة الشائكة المسألة ليذه
 

ممكية األرض، أصل ممكية األرض، تممك األرض، االحتكار العقاري، إحياء األرض الموات في المنظور  :فاتيحالكممات الم
 .اإلسالمي
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Introduction 

L’existence humaine se déroule dans 

un lieu, dans une portion déterminée de 

l’espace. Le pouvoir exercé sur ce lieu 

est l’un des facteurs ayant un impact 

déterminant sur l’évènement qui s’y 

produit. Certes, une pleine jouissance 

des droits ainsi qu’une assurance con-

fiante attribuent à l’utilisateur un large 

éventail d’actions et une opportunité 

hors pair à réaliser ses aspirations po-

tentielles dont l’inaccessibilité à une 

franche et réelle disposition du foncier 

pourrait occulter. L’humanité, à travers 

son périple existentiel, s’est trouvée 

confrontée à cet écueil tant sur le plan 

de l’épistémè que sur celui de la praxis. 

Moult positionnements idéologiques, 

paradigmatiques, institutionnels, légi-

slatifs voire même affectifs et émotion-

nels, ont été inlassablement manifestés 

à ces égards. Les situations conflic-

tuelles ayant stigmatisé ces contextes 

relationnels foisonnent. C’est ainsi que 

depuis la nuit des temps, la notion de 

propriété foncière s’est continuellement 

érigée en pierre angulaire dans la 

longue traversée colonisatrice de la 

Terre effectuée par l’espèce humaine, 

dont l’existence se trouve intrinsèque-

ment tributaire du sol sur lequel elle se 

déroule.  

    Origine de la propriété foncière 

   La propriété étant une notion des plus 

équivoques, elle n’a cessé d’osciller 

entre le statut de « droit naturel et im-

prescriptible » décrété in fine par la dé-

claration des droits de l’homme et le 

célèbre adage de Proudhon : « la pro-

priété, c’est le vol ». Une controverse 

sans fin s’instaure ainsi, induisant De-

nis Diderot à proclamer que toute 

guerre n’est autre qu’une conséquence 

d’une prétention commune à la même 

propriété. 

    Qu’est-ce-que la propriété ? Et 

comment y accéder ? 

La nature de la réponse allouée à ces 

deux questions fondamentales contribue 

vivement à caractériser la relation de 

l’homme à son environnement tant ma-

tériel qu’humain. 

 

La propriété, prise dans le sens géné-

ral et selon les ouvrages de référence 
(1)

, 

désigne le droit par lequel une chose 

appartient en propre à quelqu’un et lui 

permet d’en jouir et d’en disposer à sa 

guise, exception faite des restrictions 

établies par les lois et règlements. 

L’humain, dernière créature apparue 

sur terre, ne saurait aucunement pré-

tendre qu’il est le propriétaire légitime 

de quelque chose l’ayant précédé dans 

l’ordre de l’existence. Cet état de fait 

nous incite à nous interroger sur la 

source de la légitimité lui ayant octroyé 

le droit de s’approprier une chose qui se 

trouvait bien avant qu’il fût. De sur-

croit, il semble de bon droit de 

s’enquérir sur la manière légitime dans 

ce cas d’accéder à ce droit. Autrement 

dit, qui a le pouvoir de permettre à 

l’être humain de s’accaparer d’une 

chose qui n’a guère fait l’objet d’aucun 

de ses efforts ni de ses actions ? Ainsi 

que de déterminer la manière licite de le 

faire ? 

Certes, l’Homme confronté à cette 

situation, se rendit compte de prime 

abord que tout ce qu’il a trouvé sur 

terre voire même le ciel lui était utile 

d’une quelque façon qu’elle soit et dis-

posé également à satisfaire ses besoins. 

Néanmoins au cours des siècles, diffé-

rentes conceptions de l’appropriation de 

ce patrimoine ont marqué l’histoire de 

l’humanité, nuancées par les portées 

idéologiques ayant régi les modes de 

vie adoptés. 



 4400 ديسمبر - 04 عدد                                                    العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي   التواصل

209 
 

La propriété entendue comme simple 

faculté mentale à distinguer le mien du 

tien et à prétendre l’accès exclusif à 

certaines choses qu’on considère 

siennes, est sans l’ombre d’un doute 

aussi ancienne que l’humanité. Toute-

fois, un consensus semble se former 

actuellement pour affirmer qu’une so-

ciété aussi « primitive » qu’elle soit qui 

ne connaisse de règles de propriété, 

relève du monde de l’illusion 
(2)

. 

L’anthropologie contemporaine nous 

dévoile l’existence, à travers l’histoire 

de l’humanité, d’une grande diversité 

de pratiques de propriété englobant aus-

si bien les systèmes communautaires 

qu’individualistes, en passant par les 

stades intermédiaires possibles
(3)

. Henri 

Lepage (1985) avance que : « Dès 

l'aube de l'histoire, en Basse Mésopo-

tamie, par exemple, où règne la proprié-

té des temples, des particuliers dispo-

sent en toute liberté de leurs maisons et 

de leurs jardins. Dans l'ancienne 

Égypte, le principe est que toutes les 

terres et les outils appartiennent au pha-

raon ; la propriété est un monopole éta-

tique, qui rappelle le régime qu'ont 

connu, à d'autres époques, certaines 

civilisations comme, l'empire des Incas 

ou l'Inde antique. Néanmoins on peut y 

repérer des traces très nettes de proprié-

té individuelle, celle-ci connaissant des 

périodes d'avancée ou de recul. L'évolu-

tion est loin d'être rectiligne ; chaque 

époque ou presque connaît simultané-

ment plusieurs types de propriété. Le 

cas est encore plus net en ce qui con-

cerne la Grèce. » 
(4)

. 

Cette diversité de formes tend à nous 

faire croire que les querelles tradition-

nelles entre les idéologies collectivistes 

et individualistes sur l’argumentation 

historique concernant la primauté du 

modèle de propriété seraient désuètes. 

Toutefois il nous apparait que la plaque 

tournante de la question du fondement 

de la propriété se résume dans la notion 

de « droit». 

Il est important de noter que la pro-

priété ne désigne ni la possession ni la 

chose possédée, plutôt qu’elle établit un 

droit sur les choses, reconnu et mis en 

pratique par une société, régissant la 

manière d’en disposer. Cette forme de 

soumission médiatise la pratique hu-

maine des choses, dans la mesure où 

elle stipule ce qui est autorisé et ce qui 

est prohibé 
(5)

. Autrement dit, une partie 

quelque part s’octroie le droit ou 

l’autorité d’édicter le comportement à 

suivre en matière de propriété concer-

nant des choses, rappelons-le, qu’elle 

ne possède guère, en raison de leur 

préexistence.      

La conception occidentale de la pro-

priété, considère le droit de propriété 

comme étant naturel et subjectif 
(6)

, re-

levant de l’essence même de l’être et 

que la loi se charge de garantir dans 

certaines mesures. Dans le sillage de 

Thomas Hobbes, cette optique se trouva 

paradigmatisée par John Locke, motiva 

Jean Jacques Rousseau et entraina Karl 

Marx dans la même lignée, en dépit des 

nuances relatives à la prédominance de 

l’individuel ou du collectif 
(7)

. 

Cette conception nous parait aussi 

paradoxale qu’ambiguë, dans la mesure 

où s’accaparer d’un bien qui ne nous 

appartient aucunement, du fait de son 

indiscutable préexistence, devient 

un « droit naturel et subjectif », alors 

que le même acte commis envers une 

propriété reconnue légitime à un hu-

main relève d’une transgression d’un 

droit « inviolable et sacré » comme le 

stipule l’article 17 de la déclaration des 

droits de l’homme. Dans le même esprit 

des choses, Proudhon (1862), faisant un 

syllogisme, il part d’une prémisse cor-

recte pour aboutir à une conclusion er-
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ronée, en affirmant que : « Le principe 

de l'appropriation est que tout produit 

du travail appartient de plein droit à 

celui qui l'a créé, tels qu'un arc, des 

flèches, une charrue, un râteau, une 

maison. L'homme ne crée pas la ma-

tière ; il la façonne seulement. (…) la 

pratique veut que la matière suive la 

forme, et que la propriété du travail im-

plique celle de la matière. On suppose 

que celle-ci est offerte à tous, qu'elle ne 

manque à personne, et que chacun peut 

se l'approprier.» 
(8)

.  Etablissant la légi-

timité du droit de propriété comme 

étant le produit du travail élaboré, il 

conclue par une supposition –  alors 

qu’on s’attendait à une déduction – que 

la matière est offerte à tous et que cha-

cun peut se l’approprier, contredisant 

son principe de base reliant 

l’appropriation au travail créé. Si l’on 

convient que la propriété du travail im-

plique celle de la matière, que dire alors 

d’un individu qui s’empare de son 

propre chef d’un fruit mûr -produit par 

quelqu’un d’autre- et le transforme en 

jus de fruit et prétend qu’il lui revient 

de droit, du moment qu’il est devenu le 

produit de son travail ? Quel est le de-

venir dans ce cas du droit de propriété 

sacré et inviolable du producteur du 

fruit ? 

A ce genre de questionnements pour-

tant on ne peut plus légitime, on n’a pu 

trouver à travers la conception occiden-

tale que des réponses basées sur des 

doctrines érigées sur des axiomes et 

paradigmes dont l’argumentation est 

fort mal fondée : tels que : droit naturel 
relevant de l’essence même de l’être, 

droit civil né de l'occupation et sanc-

tionné par la loi. 

Pourtant la manière la plus simple et 

la plus logique pour sortir de cette po-

lémique c’est d’essayer de demander au 

propriétaire légitime, qu’elle est sa dé-

cision quant au devenir de sa propriété. 

En d’autres termes, y a-t-il un moyen 

fiable de connaitre la volonté du Créa-

teur, en tant que propriétaire légitime, 

concernant sa propriété ainsi que ses 

directives quant à son utilisation par 

l’Homme. 

Notre dessein étant l’examen de la 

vision islamique du problème de la 

propriété foncière, notre propos se limi-

tera dans le cadre de cette approche. 

Approche islamique de la notion de 

propriété          

D’emblée, l’Islam considère que le 

Noble Coran est la parole de Dieu révé-

lée à l’Humanité par l’intermédiaire 

d’un Messager Élu qui a pour mission 

de transmettre cette Révélation tout en 

étant un Prototype de son application. 

Cet état de fait, selon le dogme mu-

sulman, ouvre un chemin pour une pos-

sibilité de s’enquérir sur la Volonté du 

Créateur concernant la Création, dès 

lors que la parole divine s’adresse à 

l’Humanité sans aucune intervention si 

ce n’est la langue elle-même. Les 

quatre notions qui concernent notre 

propos, sont établies ainsi par Le Co-

ran : 

1- Tout l’univers étant la Création de 

Dieu, devient par voie de conséquence 

sa propriété exclusive.     

 
« A Dieu seul appartient le royaume des 

cieux, de la terre et de ce qu’ils renfer-

ment. Et Il est Omnipotent. » (VI, 120) 

2- l’Homme est « Khalifa » de Dieu. 

Littéralement : Substitut. Celui qui tient 

la place d'un autre, qui exerce les fonc-

tions d'un autre, en cas d'absence ou 

d'empêchement légitime.         

 
« Lorsque ton Seigneur confia aux 

Anges : Je vais établir sur la terre un 

Khalifa "Substitut" » (II, 30) 
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     Être substitut de Dieu, veut dire que 

Dieu en ayant attribué à l’Homme la 

liberté consciente du choix, Il l’a res-

ponsabilisé. Et pour mettre à l’épreuve 

cette responsabilité, Il lui confia la mis-

sion d’être un « Vicaire ou Gérant » sur 

terre dans le sens où, il a été doté de la 

capacité d’y agir en bien ou en mal. Le 

«Bien», c’est d’agir dans la Propriété 

du Maître véritable selon ses comman-

dements, c'est-à-dire, ne pas altérer le 

fonctionnement normal du Monde régi 

par les lois instaurées par Dieu. Ce qui 

ne peut être effectué qu’en se confor-

mant aux lois révélées par Dieu, dans 

un principe de continuité. Alors que le 

«Mal», c’est le refus d’obéir au Maître 

en niant son autorité et en transgressant 

ses lois révélées, donc se heurter contre 

sa Volonté qui est l’essence du bon 

fonctionnement de l’Univers. 

3- Tout l’univers est assujetti à 

l’Homme en vue de l’éprouver. 

 

 

 
« Ne voyez-vous point que Dieu vous a 

assujetti ce qui est dans les cieux et sur 

la terre ? Et il vous a comblé de ses 

bienfaits apparents et cachés. Et parmi 

les gens, il y en a qui disputent à propos 

de Dieu, sans science, ni guidée, ni 

Livre éclairant. » (XXXI, 20). 

  Cet assujettissement, n’est autre que la 

mise de l’Univers au service de 

l’Homme tout en concédant à ce dernier 

la capacité de s’en servir et d’en bénéfi-

cier. Seulement, la façon de faire dé-

tient sa légitimité de la Volonté du Pro-

priétaire qui n’est accessible que par 

l’unique voie de la Prophétie.   

4- Les commandements du Propriétaire 

sont transmis par le Messager et déso-

béir expose à un châtiment. 

 
« Prenez ce que le Messager vous 

donne ; et ce qu’il vous interdit, abste-

nez-vous en ; et craignez Dieu car Dieu 

est dur en punition.» (LIX, 7). 

  Ce verset établit l’authenticité et la 

légitimité de la source de transmission 

et de communication de la Volonté Di-

vine, avec une nette admonestation so-

lennelle qu’un châtiment sévère sera 

infligé à tous ceux qui refusent de s’y 

conformer. Le châtiment en question, 

outre la damnation dans l’au-delà, se 

manifeste par les différentes crises qui 

vont inexorablement surgir pour altérer 

la vie d’ici-bas, en tant que mesures 

coercitives, conséquences de la trans-

gression de l’harmonie de la Création.        

Selon la vision islamique la situation 

se présente donc ainsi :  

Dieu étant Créateur de l’Univers, il 

en est par voie de conséquence le Pro-

priétaire. Il établit sur terre un gérant, 

l’Homme, en vue d’être éprouvé. Il lui 

assujettit cette propriété afin qu’il 

puisse en disposer selon les directives 

du Propriétaire légitime transmises par 

le truchement du Messager. L’écueil de 

la légitimité se trouvant ainsi surmonté, 

au moins sur le plan épistémologique, il 

y a lieu de s’interroger sur la vision 

islamique relative à la question de la 

propriété foncière. 

La ressuscitation de la terre morte ou 

ihya’e el mawat 

L’origine divine de la propriété est 

confirmée par le Noble Coran.  : 

 
« La terre appartient à Dieu. Il en fait 

héritier qui Il veut parmi Ses serviteurs.  

Et la fin (heureuse) sera aux pieux. » 

(VII, 128). 
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Etant Propriétaire de la Terre de par 

la Création elle-même, le Maitre se ré-

serve le « droit » d’en disposer selon Sa 

Volonté que personne n’est en mesure 

de contester. Cette Volonté elle nous est 

transmise par voie de la Révélation, 

donc par le truchement du Messager élu 

ayant pour mission intrinsèque de la 

communiquer à l’humanité.       

Ainsi, le Messager annonce 

que : « Les gens sont les serviteurs de 

Dieu et la terre appartient à Dieu ; celui 

qui ressuscite une terre morte elle lui 

appartiendra
.
»

(9)
.    

Cette notion est appelée dans la ju-

risprudence islamique (fiqh) : ihya’e el 

mawat signifiant littéralement : La res-

suscitation de la terre morte.     

La terre de l’Islam est considérée à 

l’origine propriété de la communauté 

(la oumma) et non pas de l’état. Les 

individus ont le droit de s’approprier 

« el mawat » (la terre inculte ou délais-

sée) par le truchement du travail. 

Passant en revue les différentes 

écoles de la jurisprudence islamique, 

Jamil Akbar souligne que la terre n’a 

jamais fait l’objet d’une valeur com-

merciale pour l’état 
(10)

. Autrement dit, 

ni l’état ni aucune autre institution gou-

vernementale n’a jamais procédé à 

vendre de la terre qui se trouve en re-

vanche, appropriée par ceux qui la revi-

vifient en la cultivant ou en pratiquant 

toute forme de viabilisation ou cons-

truction ou autre ouvrage de nature à 

servir un besoin licite. Il va sans dire 

que cette règle s’applique pour les 

terres qui n’ont pas fait preuve de pro-

priétaires légaux ni celles faisant of-

fice de servitudes.  Il est à noter que la 

terre appropriée après avoir été ressus-

citée, recouvre son statut de terre morte 

si son propriétaire abandonne 

l’opération de revivification. En 

d’autres termes, l’accès à cette forme de 

propriété foncière s’effectue par le tra-

vail, seul garant de sa pérennité.  

Toute une armada de textes juri-

diques régissant l’applicabilité de ce 

principe d’appropriation foncière est 

établie par l’érudition islamique 
(11)

. Il 

faudrait signaler par ailleurs, que cette 

forme d’accès à la propriété n’est guère 

l’unique moyen reconnu par la Charia. 

Néanmoins, les autres formes n’en sont 

que des conséquences. Après avoir cer-

tifié son appropriation par le travail, le 

propriétaire ainsi reconnu peut procéder 

à toutes les transactions légales, telles 

que : la vente, la donation etc. ou léguer 

ses biens à ses héritiers légitimes ou 

autres 
(12)

. 

Cet état de fait incite les gens à tra-

vailler sans aucune entrave liée au fon-

cier, sachant que ce dernier représente 

l’obstacle primordial pour toute volonté 

de labeur. La catégorie la plus démunie 

se trouve ainsi dans une posture lui 

permettant de franchir le seuil de 

l’accès à la propriété foncière, seule-

ment par le déploiement de ses efforts. 

Aussi tout investisseur serait certaine-

ment encouragé de se lancer dans des 

opérations où le coût du sol est nul, ce 

qui se répercute positivement sur la va-

leur du produit final qui sera ainsi à la 

portée de plus grandes franges de popu-

lation. Les travaux d’Arnaud Bouteille 

(2008) ont mis en évidence le fait que 

les coûts de construction s’élevaient 

avec la densité urbaine, montrant que la 

véritable variable d’ajustement demeure 

le prix du foncier. 

Le phénomène du monopole de la 

propriété foncière, dans cette optique, 

serait aboli, dans la mesure où, 

l’abondance des terres à défricher ne 

fait guère défaut, ouvrant ainsi les 

portes aux gens d’assouvir leur instinct 

d’être propriétaire, par le travail, la voie 

la moins controversée et reconnue par 
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quasiment tous les penseurs ayant traité 

ce sujet des plus épineux 
(13)

. 

    La rareté est la toile de fond des ana-

lyses et des théories élaborées par les 

économistes. Elle est tantôt explicite et 

formalisée dans le discours et tantôt elle 

est posée en postulat 
(14)

. 

Tout ce qui est rare et disposant 

d’une valeur d’usage quelconque est 

approprié par la force ou le pouvoir 

d’achat
(15)

. La terre étant la pierre angu-

laire de tout processus économique, le 

système islamique l’exclue de la rareté 

et par cela même élimine son mono-

pole, conjoncture on ne peut plus défa-

vorable à toutes formes de spéculation.   

Ce ne serait aucunement du domaine 

d’un optimisme excessif, de 

s’interroger sur la positivité de l’impact 

de l’application de ce principe sur la vie 

tant sociale qu’individuelle. Parmi les 

effets présagés bénéfiques nous pou-

vons avancer : 

- La possibilité d’acquérir un terrain 

pour construire une demeure, à tout 

moment et sans embuche aucune, ins-

taurerait un climat de confiance et 

épargnerait aux gens de s’enquérir sur 

l’avenir de leurs progénitures en suc-

combant dans une véritable hantise. Ils 

se lancent dans la construction d’une 

série d’étages qui seraient dans la plu-

part des cas délaissés. En Algérie au 

moins, les extensions verticales va-

cantes au-dessus des habitations indivi-

duelles foisonnent. Aucune catégorie 

sociale n’a, au demeurant, échappée à 

cette règle, dans la mesure où, des ni-

veaux construits à des stades de fini-

tions divers sont constatés et dans des 

quartiers de rangs nuancés.  

Les photographies prises par les au-

teurs et présentées ci-après, ne sont en 

fait qu’un petit échantillon des quartiers 

de la ville de Batna. Nous pouvons 

constater le phénomène précité tou-

chant un éventail de catégories sociales, 

allant des constructions complètement 

finies, aux murs de façades surélevés en 

attendant la réalisation de la structure et 

passant par toutes le étapes de finition 

des gros-œuvres ou des corps d’état 

secondaires. 

On se trouve dans le droit de 

s’interroger sur l’ampleur de l’argent 

gelé ainsi dans des interminables cons-

tructions, certaines datant de plusieurs 

décennies et dans la plupart des cas 

elles ne seront pas utilisées par les en-

fants préférant de plus en plus fonder 

leurs foyers loin des parents. Si l’on se 

rend compte par la suite que cet état de 

fait se trouve pratiquement généralisé 

en Algérie, alors on devrait se deman-

der sur ces sommes astronomiques, si 

elles étaient versées dans la vie écono-

mique du pays, quel aurait été leur effet 

bénéfique pour toute la nation, toujours 

en quête d’investissements notamment 

étrangers ? 

     

  

 
Figure 1 : Représentant deux habita-

tions finies à 100% 

et où seul le premier étage est occupé 
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Figure 2 : Seul le premier étage est oc-

cupé, les deux autres en cours et les 

façades à un stade très avancé de fini-

tion. 

 

 

 
Figure3 : Le premier étage occupé, le 

deuxième en chantier et la quatrième 

dalle en cours d’exécution. Notons le 

propriétaire en train de faire monter le 

corps creux. 

Quelques exemples illustrant l’afflux 

vers l’extension verticale rarement  

utilisée.            Photos prises dans dif-

férents quartiers de la ville de Batna.                                                                                            

(Source auteurs 10-07-2010). 

 

- La rareté du foncier due aux différents 

monopoles spéculatifs représente ac-

tuellement le principal obstacle devant 

l’émancipation des jeunes gens arrivant 

au marché du travail et aspirant à fon-

der des foyers. Les prix exorbitants des 

lots de terrain pour la construction des 

habitations ou des locaux de commerce 

et services ou encore les loyers démesu-

rés, sont hors de portée du pouvoir 

d’achat de l’écrasante majorité de la 

population. L’application de la notion 

de ihya’e el mawat ouvrira sans doute 

de grands horizons pour ceux ayant une 

volonté de peiner et par cela même le 

prix du foncier monopolisé sera inéluc-

tablement en baisse, car c’est la rareté 

qui crée la cherté. 

- Faillir dans l’accomplissement de soi 

est sans doute l’une des principales 

causes de la déroute. Entrainées par les 

flots des besoins de la vie contempo-

raine, notamment le logement, de larges 

franges des employés des administra-

tions publiques cèdent à la tentation. 

Transparency international est très ex-

plicite dans son rapport annuel 
(16)

. 

En guise de conclusion 

En dépit du rôle de plus en plus im-

portant octroyé par les sciences hu-

maines au phénomène des croyances et 

leurs impacts sur les modes de vie pra-

tiqués, le collectif des chercheurs ap-

préhende volontiers « les autres » 

croyances, alors qu’une prise de posi-

tion est généralement évitée quand il 

s’agit des sociétés dites monothéistes. 

Une analyse se focalisant sur la foi ou 

la religion ne leur suscite qu’un certain 

inconfort intellectuel 
(17)

. Cette idéolo-

gie séculariste de la culture occidentale 

qui est en fait aussi l’effet d’une 

« croyance » à l’instar des « autres », 

occulte à notre sens un grand champ de 

la recherche de la vérité. Victime du 

conflit intellectuel voire même parfois 

sanguinaire, qui a marqué la relation du 

clergé avec le mouvement de la Renais-

sance, la pensée occidentale s’est érigée 

en une position épistémologique pro-

clamant le scientisme comme unique 

voie de la connaissance. Cet égocen-

trisme qui a tant aspiré à obnubiler 

toutes les autres formes de réflexion 

s’est longtemps réservé le droit de 
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généraliser son expérience produite dans 

une conjoncture historique particulière. 

Toutefois, ce leurre tend à se dissiper de 

plus en plus par des penseurs occiden-

taux remettant en cause la certitude abso-

lutiste présumée de la pensée dite ration-

nelle 
(18)

. Il est grand temps de se libérer 

du carcan intellectuel occidental et respi-

rer d’autres airs dont l’humanité s’en est 

trouvée privée depuis plusieurs siècles. 

La dernière crise financière mondiale 

n’a-t-elle point ouvert le volet du sys-

tème financier islamique ? La proliféra-

tion accrue des banques islamiques no-

tamment dans les pays d’occident n’est-il 

pas un indicateur particulièrement révé-

lateur d’une « révolution épistémolo-

gique » selon les termes de Thomas 

Kuhn ? C’est dans cet ordre d’idée que 

notre propos concernant la question fon-

cière devrait être appréhendé. 

N’est-il guère inique que ceux qui 

s’interposent entre les gens avides de 

déployer leurs efforts, et les puissances 

indestructibles du sol, se fassent payer 

pour le « travail de la nature » ? Serait-il 

juste de prohiber à quelqu’un mourant de 

soif de se désaltérer à un fleuve qu’aucun 

être humain ne peut prétendre avoir créé, 

avant de lui faire payer le 

prix qui sera empoché par « le proprié-

taire du fleuve » ? 

Les propriétaires coalisés, après s’être 

accaparés des terres, s’emparent de la 

législature pour décréter la prohibition de 

tout nouveau défrichement afin 

d’accroitre leurs profits en instaurant un 

monopole spéculatif.  

« C’est pour éviter l’anarchie » di-

raient-ils. On leur demanderait alors 

qu’ « avant l’imposition de vos lois où se 

trouvait l’anarchie que vous évoquez 

comme argument pour légitimer votre 

monopole inique ? L’anarchie serait-elle 

ainsi considérée uniquement après que 

vous ayez assuré votre droit de proprié-

taires»?  Donnez la même opportunité 

que vous vous êtes réservée aux gens, 

cessez d’arroger leurs droits et tout le 

monde s’apercevra que l’anarchie que 

vous brandissez pourrait être une bien 

triste supercherie. 
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