
  
  

 



     

 

  التعريف بالمجلة

ــة  ــة، محّكمــــة  (مجلــ ــم يســــبق نشــــرها      ) علميــــة، دوريــ ــر البحــــوث التــــي لــ ُتعنــــى بنشــ

ــوم        ــاالت العلــ ــي مجــ ــرى، فــ ــة أخــ ــة لغــ ــية، أو أيــ ــة، أو الفرنســ ــة أو اإلنجليزيــ ــة العربيــ باللغــ

ــانون أول(اإلنســــانية واالجتماعيــــة، وتصــــدر مــــرتين كــــل عــــام فــــي شــــهري   ) حزيــــران وكــ

  .عن جامعة جرش

ــر    تهـــــدف  ــالم لنشـــ ــع بلـــــدان العـــ ــاحثين فـــــي جميـــ ــة للبـــ ــة الفرصـــ ــة إلـــــى إتاحـــ المجلـــ

ــات البحــــث    ــة، وأخالقيــ ــالة والجــــدة، والمنهجيــــة العلميــ ــوافر فيهــــا األصــ بحــــوثهم التــــي تتــ

  .العلمي
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 هيئة التحرير
 

  رئیس التحریر
  األستاذ الدكتور مفید فالح الحوامدة

  األردن/ جامعة جرش 
  

  مدیر التحریر
  األستاذ الدكتور خالد عبداهللا الشیخلي

  األردن/ جامعة جرش 
 
  محمد الزیوداألستاذ الدكتور 

  الجامعة األردنیة
  

  األستاذ الدكتور أسامة الفقیر
  جامعة الیرموك

 
  سلیمان مصطفى الدالهمة األستاذ الدكتور

  األردن/ جامعة جرش 
  

  األستاذ الدكتوركامل علي عتوم
  األردن/ جامعة جرش 
  

  األستاذ الدكتور حسن تیسیر شموط
  األردن/ جامعة جرش 
  

  الرحمن سعد العرمان األستاذ الدكتور عبد
 األردن/ جامعة جرش 
  

  

  

  



 االستشارية الهيئة

  باكستان  جامعة ناشونال ديفنس   محمد خان. د.أ

  فرنسا  جامعة روان  فيليب الن. د.أ

  فرنسا  جامعة نانت  أولجا جاالتانو. د.أ

  األردن  رئيس جامعة آل البيت  عدنان العتوم. د.أ

  سلطنة عمان  جامعة السلطان قابوس   شكري المبخوت. د.أ

  الكويت  جامعة الكويت  سعاد عبد الوهاب. د.أ

  الكويت  جامعة الكويت  نسيمة الغيث. د.أ

  األردن  جامعة اليرموك  محمد بني دومي. د.أ

  الكويت  جامعة الكويت  موسى ربابعة. د.أ

  األردن  جامعة اليرموك  زياد السعد. د.أ

  األردن  اليرموكجامعة   جمال أبو دولة. د.أ

  األردن  رئيس الجامعة الهاشمية  فواز عبد الحق. د.أ

  فلسطين  جامعة القدس  محمد شاللدة. د.أ

  األردن  رئيس جامعة الزرقاء  جهاد حمدان . د.أ

  اإلمارات العربية المتحدة  جامعة العيننور الحجايا               . د.أ

  



  المراسالت
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  م2022جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش   ©

اقتباسه دون الحصول على موافقة خطية ال يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو 

  التحرير هيئة مسبقة من رئيس

  

  اآلراء الواردة في هذه المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي

  هيئة التحرير أو سياسة جامعة جرش

   



  الرؤية والرسالة واألهداف

 

  :الرؤية

أن تكـــون مجّلـــة متميـــزة فــــي مجـــال نشـــر البحــــوث المحّكمـــة فـــي مجــــاالت        

  .اإلنسانية واالجتماعية، ومفهرسة في قواعد البيانات الدوليةالعلوم 

  

  :الرسالة

ــانية واالجتماعيـــــة           ــاالت العلـــــوم االنســـ ــة فـــــي مجـــ ــر البحـــــوث المحّكمـــ نشـــ

  .وفق معايير عالمية متميزة

  

  :األهداف

ــاالت      - 1 ــي مجـ ــر فـ ــًا للنشـ ــًا وعالميـ ــًا وإقليميـ ــاحثين محليـ ــة البـ ــة حاجـ تلبيـ

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ــانية     - 2 ــاالت العلـــــوم اإلنســـ ــة للبـــــاحثين فـــــي مجـــ تكـــــوين مرجعيـــــة علميـــ

 .واالجتماعية

  

   



  أخالقيات النشر

  :مقدمة

هي مجّلة بحثية دولية تخضع للتقييم ) JRSJ(مجّلة جرش للبحوث والدراسات  -
  .على يد مختصين

تصدر مرتين سنويا عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة جرش،  -
 . األردن -جرش

- ل المجّلة من ميزانية البحث العلمي في جامعة جرشُتمو. 
أعلى معايير أخالقيات النشر لتفي بالسلوك األخالقي المطلوب  المجّلة تطبق  -

 . لنشر البحوث في المجالت المحكمة
 . إساءة في النشر ائل لمنع أيُتمارس جميع الوس -
جرش للبحوث والدراسات من أن جميع األطراف المشاركة في  مجّلة تتأكد -

ة يوالمحررون والمحكمون يوافقون على التصرف بجد ،المؤلفون: عملية النشر
سلوك غير أخالقي لمنع أي.  

  :واجبات رئيس هيئة التحرير وهيئة التحرير

ات والسياسات الالزمة لضمان جودة المواد المنشورة بع هيئة التحرير اإلجراءتّت -
 . والحفاظ على سالمة العمل المنشور

تتخذ هيئة التحرير القرارات بقبول أو رفض البحوث بناًء على األسس  -
 . األكاديمية والعلمية وحدها

، تدخل من الناشر وحدها المسؤولة عن اتخاذ القرار دون أي هيئة التحرير -
تختار محكمين متخصصين يتمتعون بالخبرة الكافية دون وجود تضارب في و

 . المصالح
لمعلومات الخاصة بالبحوث لتولي هيئة التحرير عناية فائقة لمنع أي إفشاء  -

  .والناشر ،والمحكمين المحتملين ،المقدمة ألي شخص آخر غير المؤلف



ومات تخص البحث معل أيعدم الكشف عن بيسترعى انتباه المحكمين دائما  -
  . الذي يقومون بتحكيمه

تولي هيئة التحرير عناية فائقة لحماية هويات المحكمين ما لم يرغب المحكمون  -
  .في الكشف عن أسمائهم

البحوث على  تحكيمالتحرير وسعا لضمان  هيئة ال تدخر هيئة التحرير ورئيس -
ات محددة وعدم الضغط على الباحثين لالستشهاد بمنشور ،أسس علمية بحتة

  . ألسباب غير أكاديمية
هيئة حال وجود تعديالت ال نزاع عليها في التأليف ألسباب مقبولة، فعلى في  -

بما في ذلك أي (ا موافقة جميع المؤلفين على هذه التغييرات خطي طلب التحرير
  ).من المؤلفين الذين تم حذف أسمائهم من قائمة المصادر

  :مسؤوليات الباحث

االلتزام   المهتمين بالنشر في مجّلة جرش للبحوث والدراساتعلى الباحثين 

  :باإلرشادات العامة اآلتية

  .ينبغي أن يمثل البحث المقدم عمال أصيال للباحث  -

  .مجّلة أخرى أيأو قيد الدراسة للنشر إلى  ،ال يجوز تقديم البحث المقدم -

أو نتائج  المؤلفون مسؤولون عن محتويات البحث الذي ينبغي أن يحوي بيانات -
  .جديدة وكافية ودقيقة

ينبغي أن يشير البحث المقدم إلى جميع المنشورات ذات الصلة التي اسُتخدمت  -
   .في العمل واستشهد بها

في البحث، وأن يكونوا على دراية  مساهمينينبغي أن يكون جميع الباحثين  -
  .كامًلابمحتواه 

نموذج (لتوقيع عليه على جميع المؤلفين قراءة نموذج إصدار حقوق النشر وا -
  ).حقوق النشر



ينبغي أن يتأكد المؤلف من أن كل من قدم مساهمة بارزة في العمل مدرج  -
  .ًكامشار ابوصفه مؤلًف

  .إن وجد ينبغي اإلعالن عن مصدر تمويل البحث ونشره -

  :واجبات المحكمين

ينبغي أن يسهم المحكمون في قرارات هيئة التحرير من خالل تقييم البحوث  -
أساس مزاياها العلمية، واإلشارة إلى األصالة ، واإلضافة إلى األدبيات على 

الموجودة، والدقة ، وكفاية المراجع ، واالستشهادات المستقبلية المحتملة ، 
  .ووضوح البحث وتنظيمه

كانوا  ما أي إذا(على المحكمين معالجة قضايا أخالقيات البحث والنشر   -
ناسب والمعايير األخالقية، أو إذا كان لديهم بما يت يعتقدون أن البحث قد أنجز

  .)أو التلفيق أو التزوير أو النشر المكرر االنتحالأي شكوك في 

 ؛على المحكمين اإلعالن عن أي تضارب في المصالح، إن وجد، في أقرب فرصة -
  .التحرير من تقرير ما إذا كان التحكيم غير المتحيز ممكناهيئة لتمكين رئيس 

لحفاظ على سرية المادة، وإبالغ رئيس هيئة التحرير إن كانوا على المحكمين ا -
  .بحاجة إلى بعض المساعدة من زميل في تحكيم البحث

البحث، أو  تحكيمعلى المحكمين المحتملين الذين يشعرون بأنهم غير مؤهلين ل -
  .وإعفاء أنفسهم مباشرة، غير قادرين على تحكيمه إخطار رئيس هيئة التحرير

ليتم إبالغه للباحثين الذين  ؛كتابة تقرير مفصل عن تحكيمهمعلى المحكمين  -
يطلب إليهم التعامل مع التعليقات كافة في تقرير التحكيم من أجل تنقيح البحث 

  .وتحسينه

  .على المحكمين إجراء عملية التحكيم في الوقت المحدد -

  

  



  :عمليات التحرير

  . المؤلفين/ المؤلفلى عند استالم بحث مقدم للنشر، يرسل إقرار باالستالم إ -

ويجوز لهيئة التحرير رفض يقوم أعضاء هيئة التحرير بتقييم أولي للبحوث،  -
  . غير مناسب لقراء المجّلة أو ضعيفا إذا رأت أنهالبحث دون تحكيمه 

ال يعتمد قرار عدم إرسال البحث للتحكيم إال على المحتوى العلمي للورقة، وال  -
  . أو المؤسسة التي يعملون فيها ،لفينيتأثر بالرأي المسبق تجاه المؤ

إذا وجد أن البحث مناسب للنشر المحتمل، تختار هيئة التحرير اثنين على  -
ذوي الخبرة الكافية بشرط عدم من المناسبين  المختصيناألقل من المحكمين 

  .وجود تضارب محتمل في المصالح مع الذين يرسل البحث إليهم لتحكيمه

تقييم البحث المقدم وتقديم تقرير مكتوب يتناول أصالة يطلب من المحكمين  -
، وحداثة منهجيتة، هوعالقته بالتخصص، وأهميت، العلمية هالبحث، ومالءمت

  . قضايا أخالقية أو مخالفات ةوتنظيمه، ووضوح كتابته، باإلضافة إلى أي

 إجراءمن المحكمين تقديم توصيات واضحة لقبول البحث أو رفضه، أو  يطلب -
  .أو طفيفة جوهريةتغييرات 

على تقارير المحكمين وتوصياتهم، تقرر هيئة التحرير ما إذا كان البحث بناء  -
   .غير مناسب للنشر أم امناسب

التحرير التأكد من  هيئة وعلى رئيس. للمؤلفغ القرار مع تقارير التحكيم يبّل -
  .التحكيم في الوقت المناسبتقارير تلقي 

  :االنتحال

أي نوع من ) (JRSJهيئة تحرير مجّلة جرش للبحوث والدراسات ال تقبل  -
 . االنتحال

  . المجّلة ليست مسؤولة عن االنتحال -



ا إلى المجّلة التأكيد أن بحوثهم هي على جميع المؤلفين الذين يقدمون بحوًث -
 . من إبداعاتهم الخاصة ولم يتم نسخها كليا أو جزئيا من أعمال أخرى

لجميع األعمال ذات الصلة  اتكروا المصادر واالقتباسعلى المؤلفين أن يذ -
  . المستخدمة في البحث

- أو النسخ  ،بحًثا عن االنتحال؛ مةتقوم هيئة التحرير بفحص جميع البحوث المقد
عالوة على ذلك، يطلب من المحكمين اإلبالغ . باستخدام برامج كشف االنتحال

 . مشكالت غير أخالقية أو مخالفات ةعن أي
دي اكتشاف أي مخالفات مؤكدة إلى الرفض الفوري للبحث وأي بحث في سيؤ -

 . المؤلفالمستقبل من 
، فإن بحث مابشأن  حقيقيةإذا أثار القراء أو المحكمون أو غيرهم مخاوف  -

 ،ويسمح له بالرد على المخاوف بالمؤلفالتحرير يتصل في البداية  هيئة رئيس
التحرير يأخذ هذه المسألة إلى  هيئة سإذا كانت استجابته غير مرضية، فإن رئيف

البحث  إذا وجد أنو. المستوى المؤسسي من خالل االتصال برئيس المؤسسة
المنشور هو نسخة مكررة، فسيتم نشر مذكرة سحب، وسيتم إرسال نسخ من 

  .المراسالت إلى رئيس المؤسسة التي يعمل فيها الباحث
اإلنترنت، ووضع عالمة عليها  يجب االحتفاظ بالبحوث التي تم سحبها عبر  -

اء جميع اإلصدارات عبر اإلنترنت من أجل القر منبشكل بارز على أنها سحبت 
  .في المستقبل

  :حقوق النشر

ولن ينشر  ،عند التقديم، يطلب من الباحثين اإلقرار بأن البحث لم ينشر مسبًقا -
 . في مكان آخر مستقبًلا

الباحثين إلى جامعة جرش قبل  /الباحث بنقل حقوق المؤلف من إقراريطلب  -
  . النظر في نشر البحث

نموذج حقوق الطبع (التحرير النموذج الالزم لهذا النقل  هيئة يقدم رئيس -
  . قبل إرسال الطلب إلى المحكمين) والنشر



 يحظر نسخ أي جزء من محتويات العمل المنشور دون إذن خطي من رئيس -
  .التحرير هيئة

  :تنظيم البحث

وأن (ينبغي أن تكون البحوث مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 

تكون البحوث المقدمة باللغة العربية أو الفرنسية مصحوبة بملخص وكلمات مفتاحية 

  .المجّلة سياسة/، كما وينبغي إعداد جميع البحوث وفًقا ألسلوب)باللغة اإلنجليزية

  :إعادة الطباعة والمسودات

سيتلقى الباحث المسودات األولى إلجراء التصحيحات الالزمة، ويطلب منه 

 جوهريةتغييرات  أيال ُتقبل و ،إعادة النسخة المنقحة إلى المجّلة في غضون أسبوع

  . ما لم ُتطلب من الباحث على البحث في هذه المرحلة

  

  :رسوم النشر

  .للنشرعند قبول البحث  دينارا أردنيا أو ما يعادلها 150

  :إخالء مسؤولية

إن اآلراء الواردة في هذه المجّلة هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء   

  .هيئة التحرير

  

  



  :النشر قواعد

العربية واإلنجليزية والفرنسية، ويمكن نشر : تنشر المجلة البحوث باللغات -
 .بحوث بلغات أخرى بعد موافقة هيئة التحرير

المؤلفات العلمية، والتقارير الخاصة بالمؤتمرات الدولية تنشر المجلة مراجعات  -
 .والندوات العلمية المحكمة

 150عن  يقليرفق بكل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باإلنجليزية على أال  -
 ).المفتاحية( وتكتب بعد الملخص الكلمات الدالةكلمة، 

والمنهجية العلمية، يجب أن تتوافر في البحوث العلمية المرسلة للمجلة األصالة،  -
 .واإلحاطة، واالستقصاء، ويجب أن يكتب البحث بلغة سليمة خالية من األخطاء

 .يشترط في البحث أال يكون قد قدم للنشر أو نشر في أي مكان آخر -
 .تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق األصول العلمية -
يجوز النقل منها إال  تصبح البحوث بعد قبولها للنشر حقًا محفوظًا للمجلة، وال -

 .باإلشارة إلى المجلة
ال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه إال بموافقة خطية من هيئة التحرير، ويجب  -

 .األصولوفق اإلشارة إلى المجلة 
، wordيجب أن يكون البحث مرقونًا على الحاسوب باستخدام برنامج  -

لى عنوان إوني وبمسافة مزدوجة بين السطور، ويرسل بوساطة البريد اإللكتر
 .Jrs@jpu.edu.jo: المجلة

 .سم)2.5(وهوامشه الجانبية ). Arial(ونوعه ) 14(يكون حجم الخط  -
أال يزيد عدد صفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم والجداول والمالحق  -

 .، سبعة آالف كلمة حدًا أقصى)A4(عن ثالثين صفحة 
كاديمية والمؤسسة الباحث في الصفحة األولى من البحث اسمه ورتبته األيذكر  -

 .، وبريده اإللكترونيالتي يعمل فيها
 .تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وُتعد   قراراتها نهائية -
 .ال ُترد األبحاث التي لم تقبل للنشر إلى أصحابها -



لى إجراءات التحكيم في حال سحبه يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة ع -
 .البحث، أو رغبته في عدم متابعة إجراءات التقويم

من تاريخ  أسبوعيلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي يقترحها المحكمون خالل  -
 .تسلُّمه القرار

 .يخضع ترتيب األبحاث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير -
عبر عن آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء األبحاث المنشورة في المجلة ت -

  .هيئة التحرير، أو سياسة جامعة جرش

  

   



  :التوثيق

  ( ).ترقم اإلحاالت في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين* 

 :تكون هوامش اإلحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحول اآلتي* 

  :المرجع كتابًافي حال كان المصدر أو  -

المصدر أو المرجع، عدد األجزاء، مكان النشر، الناشر، السنة، : اسم المؤلف كامًال

  .الصفحة

  :في حال الرجوع إلى الدوريات أو المجالت تكون اإلحالة إليها على النحو اآلتي -

عنوان البحث، اسم الدورية أو المجلة، المجلد، العدد، السنة، : اسم المؤلف كامًال -

   .لصفحةا

  

  :تثبت في آخر البحث* 

  .الهوامش: أوال

  :قائمة المصادر والمراجع :ثانيا

األبجدي التي اعتمدها الباحث في بحثه وفق التسلسل : المراجع العربية.أ         

   .السم المؤلف العائليإلخ  )...أ، ب، ج (

  )..…A,B,C(مرتبة  لمراجع األجنبيةا.ب 
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 )األسلوبية التعبريية أنموذجا(الحديث  بيقات األسلوبية في النقد العربيالتط
  

   *رنا عقله مزعل المرازيق

  

  ملخص

 تميز النقد العربي بظهور عدد من النقاد واألدباء الذين كانت لهم بصمة من خالل أعمالهم األدبية،
وتحاول هذه الدراسة أن تسهم مع العديد من الدراسات في النقد العربي، وخاصة األسلوبية التعبيرية 

دبي المعاصر، إذ تدرس بوصفها منهجا نقديا، حيث يعد هذا االتجاه في األسلوبية من مجاالت البحث األ
النصوص األدبية، فتحلل األساليب، وتكشف عن قيمها الجمالية، من خالل تحليل الظواهر اللغوية والبالغية 

  . فأسلوبية التعبير تدرس السمات الوجدانية والجمالية. للنص

ألسلوبية تتناول هذه الدراسة موضوع التطبيقات األسلوبية في النقد العربي الحديث، متمثلة في ا
التعبيرية، من خالل تسليط الضوء على بعض الكتب النقدية الهامة لنقاد برزت عندهم ظواهر أسلوبية 

  .)التكرار، واالختيار، واالنزياح(

وجاءت هذه الدراسة األسلوبية التطبيقية؛ لتسهم في زيادة الوعي وإظهار جماليات النص األدبـي، لمـا   
ر واضح في هذه الدراسة، إذ كانت تنطلق من تحليل هذه الظواهر األسـلوبية  كان لألسلوبية التعبيرية من أث

  .وكيفية حضورها عند الناقد

  .جماليات النص األدبي األسلوبية التعبيرية، التكرار، االختيار، االنزياح،: الكلمات المفتاحية
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Stylistic Applications in Arab Criticism (Stylistic Expressive Model)  
 

Rana M. Al-Marazeeq, Department of Arbic Language, Jarash University, 
Jordan. 

 

Abstract 
Arab criticism was distinguished by the emergence of a number of critics and 

writers who had an imprint through their literary works. It studies literary texts, analyzes 
the styles, and reveals their aesthetic values, by analyzing the linguistic and rhetorical 
phenomena of the text. Vststlpeh expression studies the emotional and aesthetic features. 

This study deals with the topic of stylistic applications in modern Arab criticism, 
represented by expressive stylistics, by highlighting some important critical books of 
critics who have emerged with stylistic phenomena (repetition, selection, and 
displacement). 

This is an applied stylistic study. To contribute to increasing awareness and 
showing the aesthetics of the literary text, as the expressive stylistics had a clear impact 
in this study, as it was based on the analysis of these stylistic phenomena and how they 
are present to the critic. 

Keywords: Expressive stylistics, Repetition, Selection, Displacement, Aesthetics of the 
literary text. 

  

  : المقدمة

تقوم الباحثة باتباع المنهج التحليلي والوصفي لبعض الكتب  ةالتطبيقي الدراسة هفي هذ
، فكانت هذه الظواهر األسلوبية )االختيار والتكرار واالنزياح(لبعض الظواهر األسلوبية،  ،النقدية

فاألسلوبية التعبيرية منهج ال يستغني عن هذه . حاضرة في تفسيراتهم وتحليالتهم للقصائد
الظواهر في تحليل القيم الجمالية والفنية والتعبيرية وإبرازها ألي نص خالل تحليله وتفسيره 

الظواهر األسلوبية المشتركة بين  من األسباب التي دعت الباحثة إلى دراسة هذهفكان هذا . ونقده
وكانت بمثابة المصباح ، )مدخل إلى علم األسلوب(شكري عياد في كتابه: منهمعدد من النقاد،

الذي ينير لهم الطريق للدخول إلى عالم الشاعر أو الكاتب، واكتشاف ما يهدف له، أو ما يريد أن 
  .يوصله للمتلقي أو السامع

ذه الظواهر األسلوبية، حتى يسهل علينا انتقاء بعض األمثلة لكن من المهم أن نتعرف على ه
من الكتب األسلوبية النقدية واإلشارة لها، وكيف طبقها هؤالء النقاد، وما هي أهميتها للمنهج 

؟ وماذا أضافت للنقد العربي؟ ولإلجابة عن األسئلة السابقة البد )األسلوبية التعبيرية( األسلوبي
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لغة واصطالحا، وبعض األمثلة التي تدل على ) كرار، واالختيار، واالنزياحالت(من التطرق لمفهوم 
  .كل منها، ومن ثم نقد هذه الظواهر عند هؤالء النقاد في كتبهم النقدية

  :التكرار -1

  :التكرار لغة

كر(كره وكر بنفسه، والكر مصدر: الرجوع، ويقال: هو مصدر كرر إذا ردد وأعاد، فالكر( ،
  )1(.أعاده مرة بعد أخرى يرا وتكراراكرر الشيء تكر :عليه يكر كرا وكرورا وتكرارا، ويقال

  :التكرار اصطالحا

إال أنه أصبح في  ،وسيلة في إبداع الشعربا تعبيريا، حيث اتخذ منذ القدم يعد التكرار أسلو
 )2(.العصر الحديث ملمحا أسلوبيا يتخذه المبدع كوسيلة لغوية لتاكيد المعنى وتقريره في النفوس

من هنا جاء اهتمام الباحثة بهذه الظاهرة األسلوبية، والتي لها عالقة وطيدة باألسلوبية التعبيرية 
ى أهمية هذه الظاهرة وما عالقتها والتي هي محور البحث في هذه الدراسة، لذا البد أن نتعرف عل

  بالنص؟ وماذا تضيف للعمل األدبي؟

لقد أثبتت ظاهرة التكرار فعالية عالية وقدرة تعبيرية في خلق جماليات خاصة، تتجاوز 
   )3(.الجرس الموسيقي واإليقاع، إلى قدرته على السبك المعجمي والحبك النصي

على بعض الكتب والدراسات األسلوبية النقدية، وهذا ما لمسته الباحثة من خالل االطالع 
  .التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة، وأهميتها في الدراسات األسلوبية

يعد التكرار نوعا من الحشو، نكرر فيه ألفاظا بصيغتها للتأكيد عليها، :"لكن ابن ذريل يقول
  )4(."تكتكلم، لقد راقني كالمك، وراقتني لهج: وإظهار أهمية مدلوالتها، نحو

لكن الباحثة ال تتفق مع ابن ذريل في كلمة حشو، فالتكرار ظاهرة ذات معنى، وهي من وسائل 
والتي كانت متأصلة في الكثير من الدراسات  ،التكرار من الفنون البالغية القديمةالتأثير، إذ يعد 

إياك " :قال تعالى ، فكان هناك العديد من اآليات القرآنية المكررة، مثلالقرآن الكريم وخاصة في
  .)5(صدق الله العظيم "نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

التكرار من الظواهر األسلوبية التي تلفت انتباه المتلقي أو الناقد، وتجعله يقف امامها، حيث 
كرة تجول في خاطره وخياله ترتبط هذه الظاهرة بعالقة مع صاحب النص، إذ يسعى إلى تأكيد ف

وهذا ما لمسته . فالتكرار يؤكد المعنى، وهو وسيلة من وسائل تشكيل الموسيقى ،وشعوره
وتمتد إلى  ،الباحثة من خالل إشارة نازك المالئكة في كتابها إلى أن ظاهرة التكرار تبدأ من الحرف

رز دور التكرار وتعطي الناقد الكلمة والعبارة، وإلى بيت الشعر، وكل واحدة من هذه الظواهر تب
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فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف  .إضاءة للبحث عن القضايا الغامضة
عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس 

  )6(.األثر ويحلل نفسيبة كاتبه

التكرار كغيره من األساليب التعبيرية األخرى، يتضمن إمكانات  وكما ترى نازك المالئكة أن
إبداعية وجمالية تستطيع أن ترتفع إلى مرتبة األصالة، كما يمكن أن ترقيه وتتخذ منه موقفا يقضا، 

  :وترى أن اليقضة تكون بـــ

 .كون اللفظ وثيق الصلة بالمعنى العام -

 .ذوقية وجمالية وبيانيةأن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموما من قواعد  -

  )7(.السمع هأن ال يكون المكرر لفظا ينفر من -

على ما سبق ترى الباحثة أن التكرار أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس وما فيها من  وبناء
أفكار، حيث إن اللفظ المكرر هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة التصاله الوثيق 

  .أي أن من وظيفة التكرار إبراز القيم الجمالية والتعبيرية للنص. بالوجدان

كان ذلك على مستوى الصوت الواحد، والكلمة، والجملة، وللتكرار أنماط عديدة سواء أ
وتعد  )8(.فالتكرار يفاجئ المتلقي بما ال يتوقعه بأنماط مختلفة من خالل ثنائية الحضور والغياب

دراسة مصطفى السعدني دراسة تطبيقية منهجية للتكرار، إذ استطاع أن يدرس الظاهرة بدقة 
، وتكرار الكلمات، وانتهاء )الصوامت والحركات والحروف( ركبيرة، بدءا من تكرار األصوات، كتكرا

  )9(.بتكرار التراكيب والصور والرموز

التكرار الصوتي والذي يشير إلى تكرار الحرف في  :منهاأنواع عديدة للتكرار  أي أن
ويعد أبسط أنواع التكرار، وهذا التكرار  القصيدة والذي يهيمن على بنية المقطع أو القصيدة،

ن إلدخال صوتي يخرج القول عن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه إيقاعا خاصا يؤكده، وإما يكو
أن يكون لشد االنتباه إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآلف األصوات بينها، وإما أن يكون 

ل كقو )10(.ألمر اقتضاه القصد فتساوت الحروف المتكررة في نطقها له مع الداللة في التعبير عنه
  ).من قصيدة صلوات في هيكل الحب( :أبي القاسم الشابي

  الصباح الجديدكاللحن، كاألحالم، كالطفولة، كعذبة أنت 

  ابتسام الوليدكالورد كالليلة القمراء، كالسماء الضحوك، ك

لفقد ) عذبة أنت الطفولة، األحالم، اللحن، الصباح الجديد( فلو كتب البيت بحذف الكاف
  .المراد، فتكرار حرف الكاف أكسب الشعر جماال وتعبيراكثيرا من المعنى 
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  )بحر البسيط( :ومنه قول ابن زيدون

  )11(وناب عن طيب لقيانا تجافينا   أضحى الَتنائي بديال من تدانينا

حيث كررت األلف تسع مرات والنون ثماني مرات والباء ثالث مرات والتاء ثالث مرات، 
التكرار المتعمد لبعض الحروف يحدث باإلضافة إلى التشكيل الصوتي للصورة والمالحظ أن هذا 

  )12(.السمعية أثرا في نفس المتلقي

والتكرار اللفظي والذي يشير إلى تكرار الكلمة في المقطع أو القصيدة وقد اعتمده شعراء 
  )مجزوء الرمل( :القصيدة النثرية، مثل قول أبي القاسم الشابي

  لحياة الناعسةأقبل الصبح يغني ل

  المائسة الزهورظل  والربى تحلم في

  اليابسة الزهوروالصبا ترقص أوراق 

  )13(وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة

 الكلمة ما نجده عند بدر شاكر السياب في قصيدته المشهورة رومن األمثلة أيضا على تكرا
وفيها داللة  ،المطر بشكل متتابع، إذ كرر كلمة مطر مما يعطي تمثيال لتساقط )أنشودة المطر(

فالبرغم من  ر،لكن كان هناك تناقض لهذا التكرا رمزية هيأ لها الشاعر وهي الخصب ووفرة المياه،
كل هذا الخصب إال أن أبناء الوطن تجرعوا مرارة الجوع والحرمان حتى أنهم اضطروا إلى 

  .الهجرة

والتي كان يكررها مرتين  )مطر( في كلمةالنصوص التي تجلت فيها ظاهرة التكرار  وفيما يلي
  )بحر الرجز( ):أنشودة مطر(أوثالث مرات في كل مقطع في قصيدة 

  وكركر األطفال في عرائش الكروم

  ودغدغت صمت العصافير على الشجر

  ...أنشودة المطر

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  كأن صيادا حزينا يجمع الشباك

  ويلعن المياد والقدر

  حيث يأفل القمروينشر الغناء 
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  ...مطر

  ...مطر

  أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟

  يصارعون بالمجازيف وبالقلوع،

  :عواصف الخليج، والرعود، منشدين

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  وفي العراق جوع

  حولها بشر ...رحى تدور في الحقول

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع

  ...بالمطر -مخوف أن نال - ثم اعتللنا

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  ومنذ أن كنا صغارا، كانت السماء

  تغيم في السماء

  ويهطل المطر،

  نجوع -حين يعشب الثرى - وكل عام

  ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  في كل قطرة من المطر
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  وكل دمعة من الجياع والعراة

  فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  وأسمع الصدى

  يرن في الخليج

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  )14(.ويهطل المطر

تالحظ الباحثة أن التكرار لكلمة المطر جاء ليضفي على القصيدة إيقاعا جماليا تعبيريا، 
، ومدى االحساس المرير والمكبوت )مطر( مؤكدا على الفكرة العميقة التي تحملها مدلوالت كلمة

  .للشاعر

، والكلمات وتعد أكثر تاثيرا )الحروف(فهو عبارة عن مجموعة من االصوات تكرار العبارةأما 
من النوعين السابقين، إذ يعمل هذا النوع على لفت انتباه المتلقي أو القارئ، وتقوية اإلحساس 

  ":بطاقة هوية"في قصيدته " سجل أنا عربي" محمود درويش لعبارة :مثل قول. لديهم

  !لسج

  أنا عربي

  ورقم بطاقتي خمسون ألف

  وأطفالي ثمانية

  سيأتي بعد صيف... وتاسعم

  فهل تغضب؟

  !سجل

  )15(أنا عربي

حساس السامع أو إفهذا التكرار الملحوظ في العبارة يمنح القصيدة إيقاعا واضحا، وتجلي 
الوصف، ووصول االحساس الذي يشعر به الشاعر، فالدوافع النفسية و رالمتلقي بجمال التعبي
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كما لو أنه هو الذي يقول بحاجة لمثل هذا النوع من التكرار لتكثيف المعنى وإيصاله للمتلقي 
  .القصيدة

  :رختيااال -2

إمكانية االختيار بين عبارتين أو أكثر أو بدائل أسلوبية كما تسمى، تتفقان في المعنى 
 )16(.تؤديانه بنفس الطريقةولكنهما ال 

 ةإذ لها عالق، حديث تعد ظاهرة االختيار من الظواهر القديمة والتي كان لها امتداد
نيت الدراسات األسلوبية بمفهوم االختيار، ومن أقدم األدلة الواضحة على قدم باألسلوبية، إذ ع

  ).بحر الطويل( :مفهوم االختيار قول امرؤ القيس

  ذياد غالم جرئٍء جوادا     ذياداأذود القوافي عني 

  ياداـا جـتـَتَخير منهن س       يَنهــرن وعــُثـلما كـف

  )17(وآُخُذ من درها المستجادا     فأعزُل مرجانها جانبا

االختيار مبدأ مسلم به، يتيح للشاعر أو الكاتب و: "ويقول شكري عياد في تعريف االختيار
 )18(".المبدع أن يضع قانونه الخاص الذي ال يشترط فيه إال أن يكون الكالم قادرا على التوصيل

وبالتالي فالشاعر أو المبدع هو المسؤؤل عن اختيار الكلمات التي تناسب النص، وتفي بالغرض 
  . من إيصال الفكرة للمتلقي أو السامع

االختيار في جوهره واحد، لكنه مختلف من ناحية طبيعته الظاهرة، وكيفية تحققه، األمر  إن
الذي يضفي عليه ميزه معينه تجعله لصيقا باللغة المتميزة، فثمة إذن اختياران أحدهما لساني أو 

ي كالمي يستخدم في االسنعمال العادي للغة، وثانيهما متميز يستخدم في االستعمال غير االعتياد
  )19(.للغة، وذلك هو االختيار األسلوبي

من هنا يمكننا القول بأن من أهداف الدراسات األسلوبية الوقوف على ظاهرة االختيار، ألنها 
وقد شاع في الدراسات الحديثة تعريف األسلوب  ،نص قيما جمالية وتعبيرية ومؤثرةتضفي على ال

 .بأنه اختيار

وهي نظرة تتجاوز حدود الكلمة المفردة إلى  ،لكلماتاختيار واع ل إذن ظاهرة االختيار هي
التركيب أو الجملة، والتركيب يقتضي صياغة الكلمات المختارة وفق نظام مخصوص، لتؤدي 

  )20(.الصورة األدبية وظيفتها التأثيرية والبالغية والجمالية
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ويكمن دور وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن اللغة بحر واسع من المفردات والتراكيب، 
الكاتب أو الشاعر في أن يبحر جيدا ويختار ما يشاء من هذه األمواج التي تناسبه في التعبير عن 

  .الموقف الذي يريده، فاالختيار عامل مساعد في إبراز إبداع الشاعر أو الكاتب في النص

  :)21(األسلوبية الحديثة

  االنزياح -3

  :االنزياح في اللغة

بعد، وتنزح الدار فهي تنزح : نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا: نزح" :جاء في لسان العرب
مصدر للفعل انزاح أي ذهب واالنزياح . بعيد: وبعد نازح، ووصل نازح... نزوحا،إذا بعدت

  .فاالنزياح هو االبتعاد عن المعنى األصلي والمعجمي )22(."وتباعد

  :االنزياح اصطالحا

خروج التعبير عن السائد او المتعارف عليه قياسا في االستعمال رؤية " :االنزياح بأنهيعرف 
خرقا للقواعد حينا، ولجوءا " :وهذا التعريف يتفق مع قول ريفاتير بأن االنزياح 23".ولغة وتركيبا

  )24(."إلى ما ندر من الصيغ حينا آخر

نزياح، في الكتب النقدية، وذكرها يعد عبد السالم المسدي من أفضل النقاد الذين تتبعوا اال
وقد وضع رولد  .)25(إلخ .... التجاوز، االنحراف، االختالل، االحاطة، االنتهاك: في كتابه مثل

  )26(.اللسانيات واألسلوبية مصطلحات بديلة عنه نظرا لكونه مصطلحا عسير الترجمة

: العربية القديمة وتبنتها التي انبثقت من البالغة) العدول/ القاعدة( يرتبط االنزياح بثنائية
تعد " :وهذا ما يؤيده الدكتور مصطفى الحيادرة، إذ يقول. )27(.... العدول، التغيير، الخروج

ظاهرة االنزياح ملمحا أساسيا من المالمح التي تبنى عليها جماليات النصوص األدبية، فاالنزياح 
  )28(".األدبية التي تخلو منها يمنح النص األدبي فنية خاصة، ومزية تجعله يتفرد عن النصوص

وقد الحظت الباحثة تعدد التسميات في الكتب النقدية كاالنزياح والعدول واالنحراف ويعود 
، واختالف تصوراتهم، فظاهرة االنزياح ظاهرة افاتهم وتعدد دراساتهم األسلوبيةذلك الختالف ثق

وكسر لحاجز  وسيلة ألداء غرض معين،جمالية تعبيرية يعمد إليها الكاتب أو الشاعر باعتبارها 
انتشرت هذه  التوقع عند المتلقي، فاالنزياح عبارة عن عنصر المفاجئة بالنسبة للمتلقي، وقد

  .وخاصة في القصائد النثرية. الظاهرة بصورة كبيرة في العصر الحديث
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مية من باب تس: "خيبة االنتظار" وقد حاول جاكبسون االلتفات لمفهوم االنزياح فسماه
وهو ما  )(Deceived expectation: الشيء بما يتولد عنه، وعبارة جاكبسون االنجليزية هي

  .)29("تلهف قد خاب" :يعني حرفيا

إذ تتعامل المقاييس االختيارية  ،وقد أكسب مفهموم االنزياح األسلوبية ثراء في التحليل
يمكن إعادة وصف كثير من سلوبية، وفي ضوئه أليعية على مبدئه فتتكاثف السمات اوالتوز

  )*()30(.التحليالت البالغية العربية

  أقسام االنزياح

يتصل " و في مجال المدلوالت،أيتضمن االنزياح اللغة الشعرية سواء في مجال الداالت 
سلوبية في التكرار بتقنية اللغة وقوانينها الخارجية والصرفية والنحوية والنظامية، ومظاهره األ

  )31(".واستخدام صيغ وتراكيب وضمائر معينةوالحذف والتقديم 

  :االنزياح إلى مستويين موينقس

 االنزياح السياقي -1

القافية والجناس والحذف : لقد تحدث جان كوهن عن االنزياح السياقي وبين أنواعه وهي
والتضمين على المستوى الصوتي، واإلسناد والتنافر والنعت الزائد والتقديم والتأخير على 

  )32(.التركيبيالمستوى 

  )33():اعتذار( قول نزار قباني في قصيدة: ومثال ذلك

  إذا كانت طبول الشعر يا سادة

  وتجمعنا...تفرقنا

) تفرقنا وتجمعنا( وهنا جاء حذف أكثر من جملة، وقد وقع الحذف بين الثنائية الضدية
في زمن الشاعر  تجمع الناس، لكن) زمن أبي تمام( فالشاعر يأخذنا إلى أن دق الطبول كانت قديما

  .قال تفرقنا ثم قال تجمعنا، وهذا فرق كبير بين الزمنين

حيث يؤكد أن كل صورة من هذه الصور هو خروج عن المألوف أو خروج عن القواعد 
  .اللغوية

 االنزياح االستبدالي -2

حيث يعتمد هذا النوع من االنزياح  )34(.يعد جان كوهن صاحب مصطلح االنزياح االستبدالي
المادة اللغوية، والبحث عن جوهر المادة اللغوية له عالقة بنظرية التوصيل، حيث  على جوهر
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المتكلم والمتلقي والحدث اللغوي المطروح من خالل : تعتمد هذه النظرية على وجود جهاز ثالثي
  )35(.المجال الكالمي

  :اآلتيةويقوم هذا النوع من االنزياح على مرتكزات أساسية يحددها محمد مفتاح في النقاط 

 .إن االستعارة ال تتعلق إال بكلمة معجمية واحدة بقطع النظر عن السياق الواردة فيه -1

 .معنى حقيقي، ومعنى مجازي: إن كل كلمة يمكن أن يكون لها معنيان -2

 )36(.جازيةصل باستبدال كلمة حقيقية بكلمة ماالستعارة تح -3

ظاهرة واضحة هي المعنى األولي  وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن االنزياح عبارة عن داللة
الذي يكون ظاهرا وواضحا للجميع، وداللة أخرى عميقة منزاحة عن المعنى األولي، لكنه يكون 

قات االستعارة نتيجة للداللة األولى، بمعنى أن الدالالت كالبنيان الواحد تتشارك معا في إطار عال
 :تفق مع قول جان كوهن في أن االنزياحوهذا ما ي. الموجودة في أي عمل أدبيو إلخ...والكناية

ء وإعادة صياغتها، وتلك استجابة هو خاصية أسلوبية لبراعة الشكل الشعري في قول األشيا"
أنها حقيقة،  ،ولية لدافع الشعر وإقامته في اللغة، بحيث إن ال معقولية الشعر ليست موقفا مسبقاأ

حيث تعد اللغة لغة مميزة، ألنها خاضعة الختيار  ،)37("تكون في نصيب الشاعر من الحرية وفد
الكاتب أو الشاعر من المعجم اللغوي، فيستطيع تكوين رسالته، وإحداث األثر المرجو منها، 

  )38(.وبالتالي يتحقق التواصل مع المتلقي

  

  الهوامش
 

مجمع اللغة  /814م، ص1997، 6، ط10لنان، مج–ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت  )(1
 )كرر(م، مادة1989العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، 

  .230ص ،3منشورات مكتبة النهضة، ط ،)م1967(رالشعر المعاصالئكة، نازك، قضايا الم:ينظر )(2

الهيئة المصرية العامة  ،)م1988(عبد المجيد، جميل، البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية، )(3
  75، صالقاهرة: للكتاب،

  108دمشق، ص: منشورات إتحاد الكتاب العرب ،)م1980(ابن ذريل،عدنان، اللغة واألسلوب، )(4

  3سورة الفاتحة، آية )(5

  240، ص، بغداد2، مطبعة دار التضامن، ط)م1960(نازك، قضايا الشعر المعاصر، ،المالئكة )(6

  .231نازك، قضايا الشعر المعاصر، ص ،المالئكة )(7
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ة محمد مجلة األثر، جامع ،)م2012(راجح، سامية، نظرية التحليل األسلوبي للنص الشعري، )8(

  222ص، ، مارس13، ع)الجزائر(خيضر

السعدني، مصطفى، البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، مصر، دط : ينظر )(9
  .171-147ص

م، 2002، 1، مركز اإلنماء الحضاري، سوريا، ط)م2002(عياشي، منذر، األسلوبية وتحليل الخطاب، )10(
  .78ص

  .9هـ، ص1975، 1بيروت، ط-دار صادر ،)م1975(ابن زيدون، ديوانه، شرح وتحقيق كرم البستاني، )(11

  .79المرجع السابق، ص )(12

، دار الكتب الشرقية، )م1955(، أغاني الحياة،)من أغاني الرعاة( الشابي، أبو القاسم، ديوانه، قصيدة (13) 
  .212، ص1تونس،ط

  .474،ص1بيروت،مج–، دار العودة )م1977(السياب،بدر شاكر، ديوانه،  )(14

  .73، ص11م،، دار العودة بيروت،)م1984(درويش، محمود، ديوانه، )15(

  .86، ص1دار العلوم للطباعة والنشر، ط ،)م1985(عياد، شكري، اتجاهات البحث األسلوبي، )16(

مركز زايد  1انور ابو سويلم ومحمد الشوابكة ط:حؤ، ديوانه،شرح أبي سعيد السكري،تالقيس، امر )17(
  ،للتراث والتاريخ

، 3المملكة السعودية، ط -دار العلوم، الرياض) م1983(عياد، شكري، مدخل إلى علم األسلوب، )(18
  37ص

، 1طدار سراس للنشر، تونس، ،)م1985(الزيدي، توفيق، مفهوم األدبية في التراث النقدي،  )(19
  .117ص

ة محمد مجلة األثر، جامع ،)م2012(سامية، نظرية التحليل االسلوبي للنص الشعري،راجح،  )(20
  .221ص،، مارس13، ع)الجزائر(خيضر

  .172، صالعربية للدراسات والنشر، بيروتالمؤسسة  ،)م2003(ناظم، حسن، مفاهيم الشعرية، )(21

  .614، ص6، ط10، دار صادر، بيروت، لبنان، مج)م1977(ابن منظور، لسان العرب، )(22

  28أغسطس، ص/،سبتمبر226اليافي، نعيم، االنزياح والداللة، مجلة فيصل، ع  (23)

  .103المرجع السابق، ص )(24

-100، ص4دار سعاد الصباح، الكويت،ط ،)م1993(المسدي، عبد السالم، األسلوبية واألسلوب، )(25
101  

  .162المرجع السابق، ص (26)
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  .22ص

/ االنزياحات األسلوبية في القصيدة العربية التقليدية الحديثة.عبيد، لينداء. الحيادرة، مصطفى )(28
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 .1ص

  .164المسدي، عبد السالم، األسلوبية واألسلوب، ص )(29

  .164ص المسدي، عبد السالم، األسلوبية واألسلوب، )(30

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل :" تضمين الحروف، اي استعمال بعضها مكان بعض(ومن ذلك باب  )*(
الحرفين موقع صاحبه آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف واآلخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 

مع ما هو في  فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد ،إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الفعل اآلخر
سورة البقرة، آية (" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم:" وذلك كقول الله عز اسمه ،معناه
معها لكنه لما كان الرفث هنا معنى رفئت بها او : وأنت ال تقول رفئت غلى المرأة وإنما تقول ،)187

مع الرفث إيذانا " إلى"كقولك أفضيُت إلى المرأة، جئت بـ) إلى(اإلفضاء، وكنت تعدي أفضيت بـ
  :وهو االتساع الذي يتحدث عنه ابن جني هو االنزياح، فالطبيعي أن يقول "وإشعارا أنه بمعناه

  .أحل لكم ليلة الصيام الرفث بنسائكم 

  .الصيام الرقث إلى نسائكمأحل لكم ليلة 

فإن عمدت إلى أن تقرن الرفث، بحرف هو من توابع اإلفضاء تكون قد أسقطت جدولين من 
عبد . االختيار غير متألقين ابتداء، وأفرغتهما في جدول توزيعي واحد مم أحدث اسمه األسلوبية

  .156األسلوبية واألسلوب، ص: السالم المسدي

مجلة شؤون أدبية، السنة  ،)م1991(ولية حول بنائية النص الشعري،الهاشمي، علوي، أفكار أ )(31
  .8، الشارقة، ص16الخامسة، ع

، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، للنشر، )م1986(كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية، )(32
  .110الدار البيضاء، ص

  297أبو تمام، ديوانه، قصيدة اعتذار، ص 33)(
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  .205، صالدار البيضاء

، مكتبة لبنان، )م1995(عبد المطلب، محمد، جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديم،  )(35
  .204م، ص1995الشركة المصرية العالمية للنشر، 

، 3، المركز الثقافي العربي،ط)م1992(،"استراتيجية التناص"الخطاب الشعري، مغتاح، محمد، تحليل )(36
  .82ص
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  مراجع البحثقائمة 

  القرآن الكريم
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 الحركة الشعرية في األردن في مرحلة اإلمارةفي دراسة : الِحجاجفي  التقنيات اللغوية
  

  ** ومصطفى طاهر الحيادرة *نعيمة محمود ابوزريق

  

  ملخص

تعد الخطابات الشعرية لشعراء مرحلة مدونة تراثية فكرية، فهي من أعرف النصوص األدبية 
ية ومحاولة للتغيير في الواقع االجتماعي والسياسي وأفصحها، التي تشكل في معظمها مقاربة إصالح

واالقتصادي بنيت على أسس تداولية على وفق نصوص شعرية تتحاور مع المتّلقي من أجل اإلقناع 
والتأثير، واعتماد أفعال لغوية وتقنيات بالغية توجه عقل المتّلقي وروحه وضميره توجيهًا حجاجيًا بعيدًا 

ف نعمد في هذه األوراق البحثية إلى إعطاء صورة مكثفة ألهم األفعال اللغوية وسو. عن التناقض واإلكراه
  : والتقنيات البالغية التي ترد في هذه النصوص الشعرية معتمدين في توزيعها على ما يأتي

  .األفعال اللغوية عند شعراء مرحلة اإلمارة -1

  .التقنيات البالغية عند شعراء اإلمارة -2

  .التشبيه اج، شعراء مرحلة اإلمارة، عرار، البالغة، التكرار، االستفهام،الحج: الكلمات المفتاحية
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Linguistic Techniques in Pilgrims: A Study of the Poetic Movement 
in Jordan During the Emirate Period  

 

Na’emah M. Abuzreeg and Moustafa T. Al-Haiadreh, Department of Arabic 
Language, Faculty of Arts, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
The poetic discourses for Emirate stage poets are considered as an intellectual 

heritage diary, Because they are one of the ancient literary and fluent texts that form,at 
most, reformatory approach and attempt for changing social, economic and politic life 
which is built on poetic texts that address the recipient for influential and convincing 
purposes. Also, these poetic discourses adopt linguistic verbs and rhetorical techniques 
that guide the recipient's brain, his soul and conscience in an argumentative guidance 
away from contradict and force. 

This paper will give an intensed image for the most important linguistic verbs and 
rhetorical techniques found in these texts. 
1-The linguistic verbs of Emirate stage poets.  
2-The rchetorical techniques of stage poets. 

Keywords: Argumentation, Emirate stage poets, Arar, Rhetoric, Repetition, 
Interrogative, Metaphor. 

  

  : المقدمة

نحاول في هذا المبحث أن نبين كيف تتدخل األفعال اللغوية في توجيه دالالت الحجاج في 
حتى  ،فهي تقوم بوظيفة الربط بين المقدمات والنتائج، وإن كانت هذه الوظيفة بشكل ضمني ،الكالم

وبالتالي تكون  ،وتحمل المخاطب على االستنتاج ،توجه المتلقي إلى األهداف التي يقصدها المتكّلم
  .دليًال يوجه المتلقي إلى أهداف القضية المطروحة توجيهًا حجاجيًا

والنصوص الشعرية عند شعراء مرحلة اإلمارة في األردن هي خطاب فيها دعوة صريحة إلى 
ومن  ،االقتناع بأفكار الشعراء؛ تنوعت طرائقها الحجاجية بين استراتيجيات لغوية وأساليب بالغية

  .غوية االستفهام والتكرار وأفعال األمر والنهي والتوكيد وغيرهااألفعال الل

  .وأما األساليب البالغية فقد تنوعت بين استعارة وتشبيه وكناية
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  1:االستفهام - أ

سأله أن يفهمه ويقال استفهم من فالن عن : االستفهام من استفهم واستفهمه: "االستفهام لغة
  .)1("األمر طلب منه أن يكشف عنه

استعالم ما في ضمير المخاطب وقيل طلب حصول صورة الشيء "ما في االصطالح فهو وأ
في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو ال وقوعها فحصولها هو التصديق 

  .)2("واإل فالتصور

 ،كم،أّنى ،أين ،كيف ،أيان ،متى ،من ،ما ،هل ،الهمزة: وهي –وذلك بأداة من إحدى أدواته "
 3("أي(.   

 ،وخالصة ما سبق أن االستفهام طلب المتكّلم من السامع إعالمه بأمور مجهولة لدى المتكلم
  .والهدف من االستفهام السؤال أو التصور أو التصديق بنعم أو ال ،بأدوات خصصت لالستفهام

على حركة  ودّقتها ترجع إلى اتكائها ،وقد قدم السكاكي تفرقة دقيقة بين االستفهام واألمر
وهذا الربط هو  ،والربط بين المستوى السطحي والمستوى العميق فيهما ،المعنى في التركيبين

إذ إن أبنية األمر تتجه فيها هذه الحركة من الذهن إلى  ،الذي يكشف التغاير في حركة المعنى
حيث تتجه من  ،فإن الحركة فيها عكس ذلك ،أما أبنية االستفهام ،أي من العمق إلى السطح ،الخارج

فإن السكاكي قدم  ،وبطريقة أخرى من التعبير )4(أي من السطح إلى العمق ،الخارج إلى الّذهن
 ،وقامت هذه التفرقة على أساس عقالني ،تفرقة بين االستفهام وبين تركيب لغوي آخر وهو األمر

السطحية بعد أن يخضع وعلى أساس داللي؛ إذ إن بناء األمر ينطلق من البنية العميقة إلى البنية 
ألثر القوانين التحويلية التي عملت على إخراجه على صورته الملفوظة والمسموعة في الواقع 

إلى الجانب ) الكفاية اللغوية(حيث يتجه األمري واإللزامي من الجانب العقالني  ،اللغوي االستعمالي
ة تتجه في واقعها اللغوي وأما االستفهام فإن البنية السطحي. السطحي اللغوي االستعمالي

  .االستعمالي من المتكّلم إلى عقل المخاطب ليحوله إلى بنية عميقة مدركة ومفهومه

وهذه المراحل  -نقًال عن أرسطو ،كما يذكر عبد الله بهلول -وإلقاء السؤال يمر بمراحل 
الجدلي  بحسن استنباط الموضع"مشروطة بجملة من القواعد والمهارات تترابط تباعًا، وتبدأ 

سبيًال إلى مرحلة ثالثة  ،ثم مرحلة إعداد السؤال وترتيب كل شيء بحسب الموضع ،للظفر بالحجة
والثانية ، )Inventio(األولى رصد المواضع : وأخيرة هي مخاطبة اآلخر؛ ثالث خطوات أو مراحل

والثالثة تتعلق بالمخاطبة إخراجًا وإلقاء  ،)Elocution/Disposition(صوغ السؤال 
 .)Action"()5(تفاعًالو
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فمعظم المناقشات  ،ليس غريبًا أن يحظى االستفهام باشتغال رئيسي في العملية الحجاجية
والمناظرات تبنى على األسئلة، ويعد االستفهام الوسيلة األكثر استخدامًا في السجاالت وفي أي 

  .2والتأثير فيه ،وأداة حجاجية لمساءلة اعتقادات المخاطب ،مواجهة إقناعية بين المخاطبين

وطلب اإلعالم واإلخبار لتحصيل  ،هذا النوع من االستفهام اإلنشائي الذي يراد منه الجواب
ويستدل عليه  ،وهناك نوع آخر من االستفهام وهو اإلخباري ،أخبار وفوائد مجهولة لدى السائل

تفهام إنكار والثاني واألول سموه اس ،حسب األصوليين نفيًا أو إثباتًا"من القرائن السياقية وهو 
  .)6("استفهام تقرير

ومن هنا يعد السؤال وسيلة تداولية ناجعة لمعالجة القضايا المطروحة بين المتواصلين؛ إذ 
فيكون السؤال الرصاصة األولى إلطالق أي  ،إّنه يؤدي إلى تفاعل مهم بين الذوات المحاججة

للحجاج واالستدالل؛ لذلك يقول وهو بهذه الخصيصة يصبح أداة محركة  ،مفاوضة أو مجادلة
إذا لم يكن هناك سؤال لن يكون هناك سجال؛ ألنه لن يكون هناك إال جواب "ميشال ماير 

  .)7("واحد

بل تحملها  ،والواقع أن االستفهامات المستعملة في الحجاجات ال ترتبط باالستفهام الحقيقي
ت والمناقشات الكالمية التي تجمع أشخاصًا المتحاجات أهدافًا تأثيرية وإقناعية؛ لذلك فإن المجادال

نادرًا ما تكون غاية االستفهامات فيها اإلخبار؛ ألن مساءلة اعتقادات اآلخرين واستثارة  ،متناقضين
وليس السؤاالت  ،هي محور هذه المناقشات ،ومحاولة إقناعهم ،اتجاهاتهم ومخاطبة عقولهم

  . ما يكون المخاطب جاهًال بالجوابفهذه األخيرة تكون عند ،الحقيقية أو المخلصة

 ويهدف " .)8("التقرير حسب ابن وهب يكون عما تعلمه ليقر لك به"و: استفهام التقرير
المحاجج من وراء السؤال التقريري إلى اإلقرار والتصديق بما يتبنى نظيره، كما يهدف المحاجج 

ومن ثمة تتضح  ،أفكار معينةبسؤال التقرير إلى إقرار خصمه بالمضمون حتى تحصر المناقشة في 
 ". وتتضح مقاصد المتحاورين ،أهداف المناقشة من البداية

التقرير هو حمل المخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد : "ويعرف الزركشي التقرير بقوله
وإن كان ظاهر ،ويتضح من التعريفات أن االستفهام التقريري ال يطلب به إجابة. )9("استقر عنده

ومن ثم فإن المستفهم يعمد إلى تثبيت الفكرة لدى المتلقي، وإقرار المعنى في  ،يوحي بذلك اللفظ
وتصبح السؤاالت التقريرية ثوابت راسخة  ،ويعترف اعترافًا قطعيًا به ،ذهن السامع حتى يقر به

استغّل وقد . ويقر بها دون أي نوع من الظن أو الرفض ،فيصدقها المتّلقي ،تنتمي إلى التصديقات
والتصديق بأفعاله  ،عرار االستفهامات التقريرية بغرض دفع خصومه إلى االعتراف بما يؤمن به

  :ومنها ،ويظهر ذلك في مواطن عديدة ،وأقواله
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يا موالي ال عثرْت بكم  ،برفين  السديد عيون في حلبِة النظر  

  أن الفؤاد بحسنها مفتون   ومن المحاسن حسبها  ،رعبوبٌة

  عمر أقلُّ سنيه خمسون    يثنه عن أن يهيم بجبها لم 

  3يا برفين: حرج إذا ناديُت  أو بعد هذا هل علي وصاحبي 

الكاملباسم األحبة يندب التأذين   : وزعمُت أن هناك فتوى نصها
)10(  

 ،واالستفهام التقريري في البيت الشعري لعرار يجعل األمير يستبعد المعنى الظاهري للسؤال
 ،ليسلك به في مسار استداللي يحمله على اإلذعان واالقتناع بالمعنى الحقيقي الذي يريده الشاعر

  :ومن أجل توضيح هذا االستدراج نعرض االستفهام التقريري السابق في قول عرار

  يا برفين : حرج إذا ناديُت  أو بعد هذا هل علي وصاحبي 

الشعرية السابقة الذكر شكًال من أشكال خروج إن عرارًا يصورفي العبارة : يمكن القول
ولكي يجعل . أو معنى ثان هو التقرير ،االستفهام عن معناه الحقيقي للوصول إلى معنى مجازي

عمد إلى استخدام أسلوب لغوي ،األمير عبدالله يقر بما يفعله؛ كمدح محبوبته وقول الشعر فيها
قة حجاجية ال تتوقف عند حدود ترسيخ المعنى حجاجي وهو االستفهام التقريري؛ لما له من طا

وربما  ،بل تتعدى ذلك إلى جعل المتلقي يلتزم باإلجابة ويقر بها ويقبلها ،المراد في ذهن السامع
  . يدعم المتلقي بأمور تساعده في الوصول إلى المحبوبة والظفر بها

يطلب جوابًا؛ وذلك لغاية  إن الشاعر في االستفهام السابق يبدو وكأّنه: كما يمكن أن نقول
والهدف من ذلك ليس مجرد . تداولية تواصلية وهي تفاعل المتلقي مع الشاعر؛ أي وكأّنه يجيب

االعتراف : إقرار ما يريده الشاعر، بل الحاجة إلى إجابة المخاطب؛ أي اعترافه لمطالب عدة منها
وكل األعمار تعشق  ،قلب ناظريها أّنها فاتنة وتأخذ: وثانيها ،بجمال برفين وعيونها السديدة

فيكون هذا االعتراف مقدمة لنتيجة ضمنية يهدف إليها الشاعر؛ ومفادها اعتراف . جمالها وروحها
واالعتراف  ،والبعد عن لومه ومعاتبته على هذا الحب ،األمير بقيمة برفين الجمالية واإلنسانية

حب بين كل الجنسيات وكافة األعراق؛ بأحقيته في هذا الهيام والعشق، واإلقرار بمشروعية ال
ويتضح الكالم . فالحب ال يعترف باختالف الجنسيات واألعراق والعادات والتقاليد وحتى الديانات

أكثر من خالل نموذج من االستفهامات اإلنكارية التي تقوم مكان بعض المقدمات والحجج للوصول 
  : إلى النتائج التي يريدها الشاعر

  والندب على فراقها  ،ر في مناداة برفين وقول الشعر فيهاأحقية الشاع: ن

  عيونها فاتنة : ↑ 1الحجة 

  رعبوبة تأسر الفؤاد بحسنها : ↑ 2الحجة 
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  يعشقها الصغير والكبير : ↑ 3الحجة 

  :وهذا مثال آخر لألمير عبد الله االول

  إن الغور حبب في الشتا  ،الى الغور  نزلنا من الّنجد المحبب صيفه 

  )11(ألسَت تراه مثلما كان يا فتى؟  ر المصلى إذ به الورد يانع لقص

ألسَت تراه مثلما كان يا : "ويمكن أن نمثل على االستفهام من خالل العبارة الشعرية القائلة
تجعل " ؟...ألست تراه"وقد استعمل هنا االستفهام لغايات حجاجية؛ فالعبارة االستفهامية  ،"فتى؟

فإذا أقر السامع  ،ويقبل بكل جوارحه ومداركه على ما يسمعه ليفهمه جيدًا ،السامع ينتبه أكثر
ومن  ،وتنفيذ ما يطلب منه ،داخل نفسه بما يطرحه المتكلم؛ فما يكون منه إال التقبل لما ألقي إليه

  4.ثم يتحقق الهدف المنشود من العبارة الحجاجية

خرجت عن أصلها " ألست ترى؟"ة فإن العبارة االستفهامي ،ومن أجل توضيح هذا الكالم
والسؤال  ،يدل على التحقيق ،فاالستفهام بالهمزة ،اللغوي لتدل على معنى مجازي يفيد التقرير

 ،يشير إلى التعجب من عدم حصول ما يراه القائل عند الفتى؛ أي أن القائل متحقق من صحة األمر
  .بلى: فسأل بهذه الصيغة التي يكون جوابها المقدر

فإن االستفهام في هذا المقام قد جاء إلفادة التقرير الذي يستلزم وظيفة حجاجية؛  ،مومن ث
وطقسه الدافئ  ،مفادها أّنه من المفروض أن يرى الفتى ما يراه الشاعر من جمال الطبيعة في الغور

تفهام االس -األمير عبدالله األول  - وفي سبيل تحقيق هذه الغاية وظف الشاعر  ،المحبب في الشتا
 .التقريري؛ ليقنع الفتى ويجعله يقر بها ويقتنع

 وبناًء على هذا المعنى، فهو مقابل التقرير  ،ويعنى به اإلنكار والنفي: االستفهام اإلنكاري
وكان الواجب عليه  ،مع اإلنكار على المثبت إثباته ما هو ظاهر النفي ،النفي"واالعتراف، ويراد منه 

 .)12("وهي باطلة في تصور موجه االستفهام ،ى المخاطب قضيتهأو مع اإلنكار عل ،أن ينفي

ويجيء لتعريف المخاطب أن ذلك المدعى ممتنع  ،أن ما بعد األداة منفي: "ويرى الزركشي
  :ومن أمثلة ذلك في أشعار عرار قوله ،)13("وقصد تكذيبه ،عليه

 يا شيُخ قد آثرَت إبعادي عهٍد لقد أخلفَت ميعادي  عالم وبعد  

  بين البحيرِة والكفرين والوادي    أننا لم نته يومًا معًا أبدًا ك

  وال اجتاز بي في النهر عبادي  ،فورًا  وال اقتحمت جسورًا ال أمان لها 

البسيطللحب عند ابن شابيرا بطراد   ولم أكن وعيون الغيِد تكلؤني 
)14(  
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االستفهام يتمثل في  نجد أن الدور الحجاجي الذي يحمله عرار لهذا ،في هذا المقام
استدراج الشيخ حمزة العربي إلى تقرير إنكاره لهذا الفعل الذي يخرجه من دائرة الوفاء وااللتزام 

وهو إنكار ويراد  ،)ال يصح(خرج إلى داللة اإلنكار ) عالم يا شيخ؟: (فمعنى ،والصداقة والصحبة
 .ه للموعد والعهد الذي بينهماوإخالف ،لعدم وصال الشيخ لعرار ،به االستغراب واالستبعاد

أمر الجهد وأمر التعويض بفكرة جديدة؛ : فإن اإلنكار يتولد عنه أمران ،وبناًء على هذا الكالم
  وهذا 

وأراد أن يبطل قضية الهجر  ،يعني أن عرارًا أراد من خالل االستفهام أن ينكر فعل خصمه
عر والعودة إلى مصاحبته والبعد عن الوصال بفعل جديد وهو ضرورة وصل الشيخ للشا

وإذا وقع في النفي يجعله  ،أن اإلنكار إذا وقع في اإلثبات يجعله نفيًا"والمعلوم  ،واالعتراف بفضله
؛ ومن هنا أراد عرار من خالل االستفهام أن يثبت األحداث واألفعال التي تشارك فيها هو )15("إثباتًا

ّل الشاعر يطمح من خالل االستفهام إلى أن يعود ولع ،مع الشيخ لينكر على الشيخ فعلته وقطيعته
  .5الشيخ لوصاله والتحدث معه

يمكن تمثيل النتائج والحجج المترتبة على القول االستفهامي هنا  ،وانطالقًا من هذا الكالم
  :كما يلي

  .ودوام االلتزام بالصحبة والوفاء ،واالستمرار بالوصال معه ،اعتراف الشيخ بفضل عرار: ن

  فهم زمالء الوظيفة والعمل  ،تشاركا في المهمات العسكرية:↑ 1الحجة 

عندما  ،فقد تعطلت سيارة الجيش ،كانوا شركاء في تحمل تبعات الوظيفة العسكرية:↑ 2الحجة 
  .وواجها المصاعب حتى وصال إلى بر األمان ،ثم تاها معًا ،كانا في مهمة عسكرية

بساط بها عندما كانت تطوف عليهم الغانية الجميلة وتشاركا االن ،شربا معًا الخمرة:↑ 3الحجة 
  بكؤوس الخمر 

ومن هنا يتضح أن القوة اإلقناعية لالستفهام اإلنكاري مردها استدراج المتلقي من أجل 
وإلزامه بتنفيذها؛ وذلك أن توجيه االستفهام إلى  ،الوصول به إلى االعتراف بالقضية المطروحة

وبالتالي إجباره على السير في الطريق الذي يريده  ،على اإلجابةيجعله في وضع مجبر  ،المتلقي
  . وإقناعه بالهدف الذي يرمي إليه ،المتكّلم

لقد كان لشعراء اإلمارة أهداف وأفكار حجاجية يريدون أن يوصلوها إلى جمهور القراء 
كان لها  ،غويةومن أجل ذلك استخدموا تقنيات بالغية وأساليب ل ،ومن ثم إقناعهم بها ،والسامعين

وقد كان االستفهام بكل . تأثير على المتلقين إلقناعهم بوجهة نظر الشعراء وأفكارهم ومذاهبهم
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أنواعه أداة حجاجية يتسلح بها شعراء اإلمارة من أجل إيصال همومهم وقضاياهم إلى 
  .وحملهم على اإلقناع بمبادئهم وأفكارهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية،األمة

  :مراأل - ب

  : ويأتي بالصوراآلتية ،طلب حصول الفعل من المخاطب على سبيل االستعالء"

 .)16("أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل: "بفعل االمر نحو قوله تعالى -1

 .)17("وليتق الله ربه: "أو بالمضارع المجزوم بالم االمر نحو قوله تعالى -2

لذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضّل يا أيها ا: "أو باسم فعل األمر نحو قوله تعالى -3
 .)18( 6"إذا اهتديتم

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب : "أو بالمصدر النائب عن فعل األمر نحو قوله تعالى -4
 )20(.")19("الرقاب

ويعد أسلوب األمر من أكثر األساليب اللغوية استعماًال في الحجاج كونه يحتوي على توجيه 
لى المتلقي على وجه االستعالء؛ مما يعطيه بعدًا تداوليا، وملمحًا تواصليًا خطابي من المخاطب إ

وهذا البعد الداللي ألسلوب األمر يخرج بنا إلى إفادات متنوعة يحملها األمر في  ،بين المتكلمين
  :الخطاب منها

واعلم أن أصل الدعاء أن تكون : "في الدعاء" أصول النحو"يقول صاحب كتاب : الدعاء -1
واألمر لمن دونك والدعاء لمن فوقك، وإذا  ،وإنما استعظم أن يقال أمر ،فظ األمرعلى ل
وكذلك إذا عرضت  ،يا زيد أكرم عمرًا: اللهم اغفر لي فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: قلت
وقد يجيء األمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم  ،انزل فهو على لفظ اضرب: فقلت
  .)21("يلبس

قوله فليكفر ليس أمرًا . )22("فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: "له تعالىقو: التهديد -2
  .بالكفر، بل ساق الكالم مساق التهديد والزجر عن الكفر

 .)23("فأتوا بسورة من مثله: "نحو قوله تعالى: التعجيز -3
    : كقول بشار: التخيير -4

  )24(مقارف ذنب مرة ومجانبه  فعش واحدًا أو صل أخاك فإّنه 

  .)25(فتمتعوا فسوف تعلمون: نحو قوله تعالى: الوعيد -5

  .)26(فاقض ما أنت قاض: نحو قوله تعالى: التسليم -6

  .اسمع بهم: نحو قوله تعالى: لتعجبا -7
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  .كن فالنًا: كقولك لشخص تراه: التمّني -8

فيؤدي  ،ودور مهم في العمل الحجاجي ،وألسلوب األمر وظيفة مهمة في العملية التواصلية
مسألة "تأثير في المتلقي؛ ألن استعمال صيغ األمر في الخطابات التوجيهية ليس إلى اإلقناع وال

بل ال بد أن تعضده  ،لغوية بحتة بل لغوية تداولية؛ إذ ليس الوضع اللغوي هو المعيار األوحد
  .)27("ألنها هي التي تحول داللة الصياغة من األمر إلى غير ذلك ،مرتبة المرسل

ة في القصائد الشعرية عند الشعراء في مرحلة اإلمارة قوة حجاجية وتكتسب األساليب األمري
ويؤدي بالمتلقي إلى توقع  ،وتأثيرية في توجيه المعنى المقصود للمخاطب، وترك أثر كبير لديه

  .7وقد يرغبها المتلقي ،أفعال يريدها المتكلم

فقد  ،سلطة إقناعيةيمتلكون  ،ولما كان الشعراء في رسائلهم الشعرية الموجهة إلى المتلقين
. كان األمر بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي ركنًا أساسيًا في رسائلهم لتحقيق الغاية من الخطاب

    :ومن األمثلة على ذلك في قول عرار

  )28(زّفي لنفسك ويحك البشرى    ونشرت أحالمي وقلت لها 

وذلك  ،ه وعشقهوأن يشاركه الناس أفراح ،وغرض الشاعر من هذه الصيغة تحقيق السعادة
وهذا ما يعبر عن تفاؤل الشاعر  ،بتوجيه إلزامي؛ وجهه الشاعر ألحالمه بأن تزف لنفسها البشرى

  : وهذا مثال آخر ،وحبه السعادة والخير للجميع

  )29(زيدي رسالة حبنا سطرا    ريانة األلحاظ من حور 

وهي بنية حجاجية ذات أثرعلى  ،تفيد بنية األمر في داللتها الحقيقية الطلب الذي يفيد التمني
ويزيد األمر تأكيدًا على داللة  ،المتلقي؛ إذ غالبًا ما تحمله على االستجابة، وتنفيذ طلب المتكّلم

 ،وحجة الحب بينهما ،حجة السلطة الروحية: التمني أنها مدعومة بآليتين حجاجيتين ناجعتين وهما
 ،وأن تمنحه ولو قليًال من الوصال ،يد الحبآمرًا إياها أن تز" زيدي"فيقول الشاعر لمحبوبته 

  ).زيدي(وما دل على األمر الحجاجية 

تضافرت مع هذه الصيغة الحجاجية مجموعة من اآلليات الداعمة لداللة الطلب والتمني 
  .وشكوى الرجل من بعدها عنه وامتناعها عن وصاله ،وصف الشاعر لمحبوبته: منها ،واالمتنان

وقد قال قصيدة يوم قبول الدول  ،رار مخاطبًا الملك عبدالله االوليقول ع: وهذا مثال آخر
  : العربية للهدنة في حرب فلسطين

  .)30(فإنك اليوم بعد الله ملجانا  فخذ بأيدينا يا ابن النبي وثب 
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وقد زاد األمر  ،ذات تأثير على المتلقي ،والخطاب باألمر في هذا الشاهد صناعة حجاجية
وحجة  ،حجة الوطنية: جوب أنها مدعومة بآليتين حجاجيتين ناجعتين وهماتأكيدًا على داللة الو

وحسن ظن الشاعر  ،وحبه لوطنه ".عبدالله األول"الشخصية فقد كان عرار مقربًا إلى األمير 
كما دّل " فإنك اليوم بعد الله ملجانا"وعبارة  ،"يا ابن النبي"بالمخاطب وقد دل على ذلك عبارة 

بوصفها أدوات حجاجية ) وإن ،الفاء(أسلوب التوكيد الداعم لداللة الوجوب على الطلب الوجوبي 
  .لحمل األمير على تنفيذ طلب الشاعر وغيره من األحرار الوطنيين

فالسياق اللغوي والقرائن اللغوية؛ كّل ذلك ضروري لتحديد المعنى، وصناعة الحجج المؤثرة 
ولكن عندما  ،دي معاني أخرى غير داللته المقصودةفاألمر أحيانًا بدون قرائن قد يؤ ،في المتلقين

  .يحصر في سياق لغوي بما يجاوره من قرائن يحقق أثره الحجاجي

عبدالله "بين الملك " في مساجلة الحسن ال وطن له"وهذا مثال على األمر من قصيدة 
في  وقد اطلع على قصائد مصطفى ،وكان األمير عبد الله بن الحسين شاعرًا ،وعرار" األول

  : 8ومما جاء فيها ،فعارضها بقصيدة طويلة يداعبه فيها ويلومه على تعلقه بفتاة أعجمية" برفين"

  )31()برفين(فاصرح وصح ما شئت يا     ناديت من برفين غير سميعة   : األمير عبدالله

  :ورد الشاعر عرار على قصيدة األمير عبدالله بأبيات منها ،وغيرها من األبيات

  )32(في حبها تعريضك الموزون    يلين قناتنا  ودع المالم فما

ولألمر قوة حجاجية نادرة، يمارس فعل األمر فيها تأثيرًا إقناعيًا على المتلقي؛ يجعله يعتقد 
واألميرعبدالله " ،وهذا ما يجعله يعتقد به وينفذه ،أن ما يطلبه منه المتكّلم أمر جدي وهام

ولكي يعمل  ،ألهمية ما سيقوله" عرار"تباه السامع يستعمل هنا األمر المجازي للفت ان" األول
بل يهدف إلى التأثير فيه  ،ألن الخطاب هنا ال يهدف فقط إلى التواصل مع السامع ،على تطبيقه

 ،عن معناه الحقيقي إلفادة التعجيز" األمير عبدالله األول"لذا خرج األمر في قول  ،وتغيير سلوكه
وهي فتاه أعجمية ال تفهم عليه، وربما ال  ،لبرفين ال فائدة منه والوصول إلى نتيجة مفادها أن حبه

  .تستجيب له

في البيت الشعري يستلزمان من المستمع سلوكًا معينًا، " صح"و" فاصرخ"وفعال األمر هنا 
وهنا يكمن دورهما الحجاجي؛ ألنهما يؤديان الى  ،"برفين"هو الكف عن حب فتاة أعجمية اسمها 

فاألمر باعتباره فعًال لغويًا هنا  ،وهي االبتعاد عن العشق والهوى لفتاة أعجمية ،النتيجة الحجاجية
وهي االنتهاء من الحب لفتاة أعجمية ال  ،حيث شكل حجة لصالح النتيجة ،ذو طبيعة حجاجية

  .وربما ال تستجيب له ،تفهمه
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فقد رأينا  ،ريةولكن األمر لم يتوقف عند األمير عبدالله من تأثير األمر في الخطابات الشع
الدالة ) عل(بصيغة " دع المالم: "ومثل ذلك قول عرار ،عرارًا أيضًا يستخدم األمر كمادة حجاجية

وباعتبار األمر فعًال لغويًا إلزاميًا تترتب عليه نتيجة معينة؛ تتمثل بما ينبغي  ،صراحة على األمر
ورفضه أن  ،لشاعر بسبب حبه للفتاةوهو الكف عن لوم ا ،القيام به بعد االستماع لما سيبينه عرار

  .يغير سلوكه

  : ونبين ذلك كما يلي

  دع المالم  ←الموزون " األمير عبدالله"لن تلين قناة الشاعر في حبه لتعريض 

واألمر في هذا المقام حقيقي؛  ،"فما يلين"متبوعة بصيغة النفي " دع"وجاءت صيغة األمر 
ومن ثم كانت النتيجة الحجاجية لفعل األمر باعتباره  ،ليفيد وجوب الطلب ولزوم الكف عن المالمة

فعًال لغويًا إنجازيًا تتمثل في وجوب الكف عن مالمة الشاعر في حب الفتاة؛ بحجة أن هذا اللوم لن 
  .يغير من سلوك الشاعر

ومن هنا فإن هذه األمثلة الستخدام الصيغ األمرية في الحركة الشعرية عند شعراء مرحلة 
وعظيم النتائج المرجوة  ،دم نظرة نقدية مهمة مفادها تأكيد الدور الحجاجي لهذه الصيغتق ،اإلمارة

  .9التي حققتها هذه الصيغ عند المتلقين في الخطابات الشعرية

  :تقنية التكرار -ج

رجع عنه : وكر عنه. عطف: وتكرارًا بالفتح) قعودًا(ـ كر عليه يكر كرًا وكرورًا ك: التكرار لغة
بكسر الميم يقال في الرجل والفرسفهو مكر ره.... ،ارة بعد أخرى: وكر33(أعاده مر(.  

ويفيد ضريًا  ،التجديد للفظ األول" وأما اصطالحًا فقد عرفه السيوطي في بعض أجوبته بأنه
وبذكر الشيء مرة  ،وذكر صدر الدين زاده أنهم فسروا التكرار بذكر الشيء مرتين... من التأكيد
  .)34("فهو على األول مجموع الّذكرين وعلى الثاني األخير ،بعد أخرى

  :ينقسم الى قسمين" وهو عند ابن األثير

 .تكرار في اللفظ والمعنى -1

 .)35("تكرار في المعنى دون اللفظ  -2

قلما تجد كاتبًا أو شاعرًا  ،ونالحظ أن التكرار تقنية حجاجية باإلضافة إلى كونه ظاهرة لغوية
وتكرار  ،وتكرار الجملة ،وتكرار الكلمة ،كتكرار الحرف ،تعددت صيغ التكراروقد  ،ال يستعين بها

وكلها تؤدي وظائف فنية وبيانية أو حجاجية بحسب المقامات والسياقات التي توظف . الداللة
  .فيها
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لقد نظر القدماء إلى هذه الظاهرة اللغوية بوصفها أداة لغوية حجاجية وظيفتها التوكيد 
عادة العرب في خطاباتها إذا أبهمت شيئًا إرادة لتحقيقه "ر الزركشي أن من حيث ذك ،واإلقناع

  .)36("كررته توكيدًا وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه ،أو قصدت الدعاء عليه ،وقرب وقوعه

  .)37("أن التكرار يوظف لتؤكد الحجة على المأمور به"أما العسكري فيرى 

كثيرًا من المحدثين إلى إدراك أهمية التكرار الحجاجية، وقد دفعت هذه الظاهرة اللغوية 
أن التكرار اللفظي قادر على االضطالع بدور حجاجي هام متى "ومنهم سامية دريدي؛ إذ ترى 

فتكرار اللفظة ذاتها في غير موضع يعد من  ،وتوفرت فيه شروط معينة ،اعتمد في سياقات محددة
للطاقة الحجاجية في الدليل أو البرهان لما له من وقع في المدعم  ،أفانيين القول الرافد للحجاج

  .)38("القلوب؛ ال سيما في سياقات خاصة كالمدح والرثاء

فدرسوه دراسة  ،وعلى هذا فقد وجدت ظاهرة التكرار عند القدماء وعند المحدثين مكانها
لمتأمل لبحوثهم فا ،وثالثة حجاجية ،وأخرى بيانية ،أسلوبية وبيانية أفضت إلى نتائج تحسينية

  . 10وكتاباتهم ال يعدم وجود إشارات تصب في أهمية التكرار في العملية الحجاجية

منها تكرار الروابط  ،نجد التكرار يشمل عناصر عديدة" مرحلة األمارة"وإذا نظرنا في شعر 
ورها وكّلها تؤدي د ،وتكرار المعنى ،وتكرار الجمل ،وتكرار الكلمات ،وتكرار األلفاظ ،الحجاجية

  :الجمالي ودورها الحجاجي بحسب السياقات والمقامات التي يقال فيها، يقول عرار

   )39(ذكرى تكفكف دمعها ذكرى    فكأّنه وكأّنها شبما 

والتكرار هنا غرضه  ،غير مرة حجة معتمدة في تأكيد حبه للمحبوبة" ذكرى"فتكرار كلمة 
لهذا فالتكرار هنا يقوم بوظيفة أخرى  ،رىوزاد في تأكيد حبه للمحبوبة تكرار لفظة ذك ،التشوق

فالزفرات  ،غير اإلخبار أو اإلبالغ، وهي اإلقناع والتأثير؛ أي إقناع المتلقي بحبه للظبية السمرا
  .والحب ذكرى تمسح دمعة الذكرى األولى ،ذكرى موحشة يدمع الشاعر على أثرها

بل كرر أيضًا حرف التشبيه  ،ولم يكتف عرار في البيت المذكور أعاله بتكرار لفظة ذكرى
ولكن الحب ذكرى  ،ليؤكد أن الحب وزفراته شبما ذكريات مشاعر متبادلة مضت" وكأنها ،كأنه"

  .وهي الزفرات التي يدمع الشاعر على إثرها ،مؤنسة تمسح الذكرى األولى

واتساق التواصل  ،ساهمت في خلق الخطاب الحجاجي) كأن(ومن المالحظ أن لفظة 
فكرر حرف التشبيه  ،فعرار أراد أن يقنع السامع بحبه للظبية ،وليس في عشوائية الكالم ،اإلقناعي

وهذا التكرار ألداة التشبيه غرضه إقرار المعنى  ،ليؤكد للسامع أن حبه وزفراته شبما ذكريات مضت
شباح فكأن حبه وكأن زفراته أ ،وهو معاناة الشاعر وآالمه لبعده عن المحبوبة ،الذي يريده الشاعر
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. ذكريات مضت وال تعود، وقد أورد لذلك األهداف والمقاصد الحجاجية التي أراد أن يصلها
  :وكذلك الحال في قول آخر له

  )40(رمق ونفسي لم تزل خضرا    ما زال قلبك ما يزال به 

قد أسهم بشكل كبير وفعال في بناء " وما يزال"ولم تزل " ما زال"إن تكرار الفعل الناقص 
ليصل بالسامع إلى  ،وبالتالي أقام عالقة بين عبارات البيت الشعري ،عري وانسجامهالخطاب الش

على  ،فما زال قلبها ينبض بالحياة ،نتيجة مقنعة؛ فحواها استمرار عالقة الحب بينه وبين المحبوبة
  .وما زالت نفسه كالنبتة الخضراء تحب الحياة وميالة للعشق ،الرغم من الكبر

وظيفة تتجاوز اإلخبار واإلبالغ إلى وظيفة التأثير في المتلقين وإقناعهم ال ريب أن للتكرار 
وهي وظيفة تنتج عن التكرار بما يتضمنه من إلحاحات في الدالالت واألهداف  ،بالقضايا المطروحة

والحقيقة أن عرارًا كان يهدف .بل تؤدي بعض التكرارات إلى تغيير سلوك المخاطبين ،المقصودة
ومحاولة تغيير الحياة السياسية  ،المتلقين وتوجيههم إلى مذهبه واتجاهاته إلى تغيير سلوك

  .واالجتماعية في عصره

على أننا نظفر بنوع آخر من التكرار يتمثل بإعادة الحجة أو القضية المطروحة ال باللفظ بل 
ولكنه في  ،ةفالشاعر يدعو السامعين بتنويع الحجج واألفكار اإلقناعية لتحقيق أهداف معين ،بالمعنى

وهذا النوع من التكرار  ،الحقيقة يعيد ما قاله وبتكرار المعاني وليس باأللفاظ والبنى السطحية
  :11نجده في البيت الشعري اآلتي لعرار

 41(قولهم لإلثم إثم فيه غبن    أنا ال أجزم لكني أظن(  

تلفتين في فهو يحتج لشرعية ما يفعل ويستدل على تخطئتهم في تقييم أفعاله بحجتين مخ
ولكنه في الحقيقة كرر الحجة ذاتها؛ إذ جعل الظن بمنزلة اعتقاد االنسان؛ ليؤكد ظلم  ،ظاهر القول

  .وإثم من يقييم أفعاله وتصرفاته بأّنها خاطئة وآثمة

 ،فهو ال يعتقد بل يظن أّنهم آثمون في االنتقاد، وغير معيبين في وصفه بأنه مخطئ في أفعاله
ولكنها  ،لكن دون السقوط في التماثل التام؛ إذ يأتي بلفظة مغايرة لفظًا) جزمال أ(فيكرر المعنى 

ويصف أفعاله بأنها آثمة  ،تحمل نفس المعنى، وفي ذلك حجة معتمدة على من يعارض أفعال عرار
  . بل وصفهم ألفعاله بأنها إثم وحرام هو اإلثم بعينه ،ومحرمة

ى الظن واالبتعاد عن الجزم واليقين يساهم في يمكن القول إن تكرار معن ،وعلى هذا األساس
فعرار أراد أن  ،وليس في عشوائية الكالم ،واتساق التواصل االجتماعي ،خلق الخطاب الحجاجي

وفيه  ،بل تقييمهم وانتقادهم ألفعاله هو اإلثم ،يقنع المعارضين أن أفعاله ليست محرمة وليست عيبًا
  :ويؤكد ذلك بقوله ،قابتعاد عن الشرعية والعقالنية والمنط
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  )42(فاتقوا الله بمن يرويه مين    تارة شزرا وطورًا علنًا 

    ": إن الوعود"ويقول عرار من قصيدة 

  والمجد أنهكنا والوجد أضنانا  ليالي إن الدهر أشقانا  ،ليالي

   )43(من طول كرب وليت الكرب ما كانا  قد شالت نعامتنا  ،ليالي ،ليالي

وهذا أمر وجداني ووطني أن من  ،فتكرار أسلوب النداء في األبيات غرضه التحسر والتألم
لهذا فالتكرار هنا يقوم بمهمة أخرى غير المهمات  ،يثور ألمر ويتألم عليه يكرره بين الحين واآلخر

لهدنة في أي إقناع األمة العربية بوقوع الفاجعة يوم قبول الدول العربية با ،الجمالية أو البالغية
  .حرب فلسطين

بل يدعم التكرار بمؤكدات لغوية تسعى إلى  ،ال يكتفي بالتكرار بوصفه وسيلة حجاجية ،وهنا
حيث  ،"قد"وحرف التحقيق " إن"التعظيم من إنجاز التكرار في الخطاب؛ وذلك حرف التوكيد 

الحال التي آلت يرى الشاعر أن أسلوبي التوكيد والتحقيق يضعان المتلقي في واقع الحدث وسوء 
  .إليه األمة

وربما يريد  ،لقد أراد عرار من استخدام أسلوب التكرار أن يبث شكواه وألمه مما ألم باألمة
وهذا من باب التحسر والتأّلم  ،الشاعر من وراء التكرار إقناع السامع بعظم المصيبة التي ألمت بهم

  .وبث الشكوى

وظهر ذلك في عدة عبارات من أشعاره  ،طينوقد تحسس عرار نتيجة الهدنة في حرب فلس
  : حين قال

  والمجد أنهكنا     أن الدهر أشقانا 

  .12قد شالت نعامتنا    والوجد أضنانا 

استطاع عرار أن يعبر عن همومه ومطالبه السياسية من خالل الكالم الكامن  ،وعلى هذا
ركها نحو التغيير ورفض لتح ،بأدوات حجاجية تساعد على إقناع األمة بالفاجعة التي حلت بها

كان التكرار أهم الوسائل الحجاجية التي عبرت عن  ،وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ،الواقع المؤلم
  .قضايا األمة وهموم الشاعر المكبوتة

ومن هنا كان التكرار من أهم التقنيات اللغوية الحجاجية المستخدمة عند شعراء مرحلة 
تقرير الفكرة في أذهان : تحقيق غايات وفوائد كثيرة؛ أولهااإلمارة في شعرهم؛ وذلك في سبيل 

وإيصالها إلى نفوس السامعين من أجل التأثير فيهم؛ إذ  ،وإبراز شدة حضور األطروحة ،المتلقين
ومن ثم تعزيز الفكرة  ،إن إعادة الكالم وتكراره غير مرة يسمح باإلضاءة أكثر على الكلمات المكررة
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وأما ثاني تلك الفوائد فهي دفع المتّلقين إلى .ات وتزويد طاقتها الحجاجيةالتي تحملها تلك الكلم
وفي هذا يقول محمد  ،وترك األفعال المنهي عنها ،اإلسراع في تغيير سلوكاتهم نحو المطلوب

إذا تتابعت الكلمات المتطابقة أو المتقاربة األصوات كانت تعني الحث أو الكف بسرعة أو : "مفتاح
ولكنه في  ،بينهما فاصل فإن الهدف المتوخى من التكرار مرغوب فيه ،وإذا فصل ،اهإعادة االنتب

  .)44("زمن دوري متثاقل

  :ومن األمثلة على ذلك في قول عرار

  يطربها عزُفك بالقيثارة     يا هبر ال بشرى وال حوارة 

  حكومٌة براجٌة بصارة     يا هبر حسب األمِة الحمارة 

         "الوزارة فيه" فالن ا لولب  

  أخرجني كما ترى عن ديني    " الكرتوني"يا هبر استقاللنا 

 كالمجنون فما دلوني    فدرُت بين الناس أسأُلهم عنه  

الرجزإّلا على قعوار والخمارة          
)45(  

ويهدف عرار أن يعلن للشعب األردني والعالم أن استقالل األردن هو استقالل شكلي وليس 
فإنه لم يعبر عن ذلك بشكل خال من التكرار بقوله  ،فلكي يركز الفكرة في ذهن السامعين ،فعليًا
بل كرر أسلوب النداء غير مرة؛ ذلك أن المناداة  ،واالكتفاء بالمناداة مرة واحدة" يا هبر: "مثًال

كذيب أو خبرًا عاديًا قابًال للت" االستقالل الشكلي للدولة األردنية"مرة واحدة ربما تجعل خبر 
فإن عرارًا لجأ إلى تكرار أسلوب النداء؛ لعل ذلك يعمل على تثبيت الفكرة في  ،وعلى هذا ،الرفض

وتقريرها في عقول األردنيين جميعًا؛ وآية ذلك أن التكرار نوع من أنواع  ،ذهن المخاطبين
  المؤكدات اللغوية؛ إذ يؤكد التكرار 

ويجعل االعتراض  ،قف مصدقًا للقضية المطروحةالمعنى تأكيدًا متزايدًا مما يجعل السامع ي
وينطبق ذلك على األبيات الشعرية السابقة لعرار؛ فلكي يؤكد عرار لمخاطبيه . متأخرًا أو مستأنفًا

أن الخيبة واقعة ال محالة؛ سواء استقلت الدولة أم لم تستقل؛ ألن االستقالل ليس فعليًا بل صوريًا 
  .13وشكليًا

منها دفع  ،رة في األبيات الشعرية تكشف لنا وظائف حجاجية كثيرةإن النداءات المتكر
 ،المخاطبين إلى تغيير واقعهم؛ ذلك أن الشاعر حاول أن يعلمهم بحالهم التي أصبحوا عليها

والوضع السياسي والوطني غير المطمئن الذي يحيط بهم؛ لعل هذه المحاوالت تشكل دافعًا إلى 
  .العصيبة التي تعيشها الدولة األردنيةتغيير الواقع المرير والحالة 
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أدت ظاهرة التكرار إلى  ،وفي مقابل الوظيفة الحجاجية للتكرار في مضمون القصيدة العربية
فتكون قصيدة كاملة  ،تحقيق تماسك النص الشعري وانسجامه من الناحيتين البنيوية والفكرية

نصي واالنسجام الفكري الذي صنعه التكرار فمثل هذا التماسك ال. متكاملة فكريًا ولغويًا وحجاجيًا
وجدناه عند شعر شعراء مرحلة اإلمارة؛ إذ صنع التكرار عندهم قصيدة  ،في القصيدة العربية

  . متمازجة فكريًا وبنيويًا

  :النهي -د

وله صيغة واحدة هي المضارع مع ال  ،هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء: "النهي
صيغة الّنهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن  وقد تخرج .الناهية

  .)46("والتحقير ،والتهديد ،والتيئيس ،والتوبيخ ،واإلرشاد ،والتمني ،وااللتماس ،كالدعاء ،األحوال

  :وقد استعمله األمير عبدالله األول في القول اآلتي

  الحق دين المسلمين    إن الصالة عماد الدين 

  رمضان شهر المؤمنين     لصوم ال تتركه في وا

  )47(فإّنه للقادرين    والحج إن تستطع فحج 

وهو نهي جاء بمعنى النصح  ،"والصوم ال تتركه"يظهر النهي في هذه األبيات في عبارة 
وتتمثل العبارة الحجاجية  ،الداخلة على الفعل المضارع) ال(واإلرشاد باستعمال األداة الجازمة 

ويدفعه لتغيير  ،وتجعله يقتنع بما يقوله األمير عبدالله األول ،ونها تؤثر في المستمعللنهي في ك
لذلك فالنهي هنا  ،فالنهي عن فعل يعني طلب عدم فعله،سلوكه باالنتباه من غفلته والعمل آلخرته

فعل لغوي يؤدي نتيجة مستهدفة تتمثل في االلتزام بتعاليم الدين االسالمي والقيام بالعبادات 
  .ألن دين المسلمين هو دين الحق ،المطلوبة

    :14ويمكن الرمز لذلك كما يلي

االلتزام بتعاليم االسالم والقيام بالعبادات  ←النهي عن ترك الصيام  ←الحق دين المسلمين 
  .المطلوبة

معناه الحرفي الى معان أخرى بحسب ما يقتضيه "والواقع أن أسلوب النهي قد يخرج عن 
فيؤدي إلى نتائج متنوعة تفيد الشاعر أو المتكلم في تحقيق أهداف  ،لمقامالسياق وبتوجيه ا

ويعزز  ،ألنه يدعو من خالل أسلوب النهي إلى بناء واقع جديد يطمح إليه المتكلم ،حجاجية قوية
  .)48("بين المتواصلين ويوجه سلوك المتلقين فيغير معتقداتهم
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جاجية؛ إذ إن غاية النهي هي االرتداع ومن هنا فإن حجاجية النهي تبدأ من وظيفته الح
وهذه الداللة اللغوية لفعل النهي تجعل له أهمية ومقبولية من المتكلمين  ،واالنتهاء عن فعل القبيح

أصحاب النهي؛ أي أن هذه المعاني اللغوية جعلت فعل النهي من أهم األدوات اإلقناعية في 
  .الخطابات التداولية

حلة اإلمارة يوجهون خطاباتهم الشعرية من خالل أسلوب وعلى ذلك فقد كان شعراء مر
بكفاءة  ،فكان النهي تقنية لغوية تحقق هدفًا تربويًا توجيهيًا ،النهي؛ لكي يحققوا أهدافهم اإلقناعية

  :ومن أمثلة النهي عند شعراء مرحلة اإلمارة قول عرار. تداولية حجاجية بين المتكلمين

  )49(ض ظهر الكف إذ تدعونيونف    ال تغترر بتعففي عن شربها 

؛ إذ جاء النهي باستعمال "ال تغترر بتعففي في شربها"فقد استعمل النهي في العبارة الشعرية 
وقد تضمن  ،وهو هنا يطلب الكف عن االغترار ،الجازمة الداخلة على الفعل المضارع" ال"األداة 

في سبيل تحقيق نتيجة " لخمرال تعتقد أنني تعففت عن شرب ا"هذا القول فعًال إنجازيًا هو 
  ".عدم االغترار بتركه شرب الخمر: "حجاجية ضمنية هي

فمن الواضح أن الدور الحجاجي لفعل النهي هنا يكمن في كونه يقود إلى نتيجة حجاجية 
اإلصرار على شرب =ال تغترر بتعففي عن شربها : ضمنية التي يمكن تمثيلها على النحو اآلتي

  . الخمر

  :مير عبد الله األولومثال آخر لأل

  )50(رمضان شهر المؤمنين  والصوم ال تتركه في 

؛ وجه لمستمع خارج )تتركه+ ال (والنهي في بيت الشعر عبر عنه بفعل إنجازي صيغته 
والغاية المتضمنة في القول ظاهرة  ،"أنت"وتمت اإلحالة عليه بضمير المخاطب  ،المجال اللغوي

 ،وحج ،وصوم ،من صالة ،يقته ترغيب في شعائر اإلسالملكنه في حق ،النهي عن ترك الصوم
  : وشهادة والحث على أدائها لقوله

  الحق دين المسلمين     إن الصالة عماد الدين 

  فإنه للقادرين ،فحج      والحج إن تسطع 

   )51( 15واشهد بكّل المرسلين      واشهد برب واحد 

لى تبني جملة من الشعائر وتحويلها نالحظ أن صيغة النهي في البيت الشعري دعوة واضحة إ
وهي أرادات وأفعال دينية؛ تواتر ذكرها في القرآن الكريم والسنة  ،إلى عبادات يقوم بها المسلم

له  ،آمرًا وناهيًا –في الخطاب الشعري  –ولكن األهم من ذلك كله أن قيام الشاعر  ،النبوية الشريفة
باإلضافة إلى أّنه ألبس الشاعر  ،ة لخطابه الشعريأهمية إقناعية تتمّثل في إعطاء صبغة إرشادي
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وهو دور  ،فكان حقيقًا به أن يقوم بهذا الدور الحجاجي ،ثوب الحكيم الناصح الذي يخاف الله
  .تمثل بإصدار األوامر والنواهي

  :التوكيد -ـه

 هو لفظ يتبع االسم المؤكد لرفع اللبس وإزالة االتساع وإنما تؤكد المعارف دون النكرات
أتاك ( :ونحو) أخاك إن من ال أخا له: (والتوكيد إما لفظي نحو. ")52(ومظهرها ومضمرها

أو إرادة  ،وهو تابع يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع ،أو معنوي ،)الالحقون احبس
  .)53("الخصوص بما ظاهره العموم

 ،وما تتضمنه من أحداثيختلف المستمعون في درجة تصديقهم لما يلقى عليهم من أخبار، 
لذلك يلجأ المتحدث الستعمال األساليب  ،ومنهم المتردد ،ومنهم المّكذب ،فمنهم المصدق

ومن هذه األساليب أسلوب التوكيد لمخاطبة المتلقي المتردد أو الشاك أو  ،المناسبة للمخاطبين
  .المكّذب

وتمكينه  ،لق بذهن المتلقيوإعادة تركيز ما ع ،وللتوكيد أغراض تواصلية منها تقرير مؤكد
: فقولك لمخاطبك" ،وإزالة الشك حول المعنى المقصود الذي ربما خالج نفس السامع ،في جوارحه

هو توجيه ضمني له إلى هدم النظرية القائلة بوجود عبدالله على هيئات أخرى ) إن عبدالله لقائم(
  .)54("خرىودفع له إلى تأكيد هذا القيام من جهة أ ،غير القيام من جهة

أحدها أن يمنع المتكلم غفلة : "وقد حدد االستراباذي الغرض من التوكيد في ثالثة أشياء
فإذا قصد المتكّلم أحد هذين األمرين فال بد أن  ،ثانيها أن يدفع ظنه بالمتكلم الغلط ،السامع عنه

دفع عن لثالث أن يا. أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيه ،يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه
   .)55("نفسه ظن السامع به تجوزًا

 ،وتعود حجاجية التوكيد إلى أن المتكلم يعمد إلى تقوية وتثبيت حقيقة الكالم الخبري
وطريقة تداولية متعارفة  ،وبالتالي فإن التوكيد معنى يستخدمه المتكلم عن طريق أسلوب لغوي

  .16لهدف أو األطروحة المراد تقويتها في ذهن السامعوتثبيت ا ،لدى السامعين للتأثير في المتلقين

  :فإن أشعار عرار ،وإذا عدنا إلى أقوال عرار التي بين أيدينا

  بالعشي يرابطون؟    أين الذين بمخلوانك 

  األغر له رنين    وهتافهم مارن أصفرك 

  )56(لرأيتهم بك مؤمنين      لو قلت إّنك ربهم 

  ِء بها ضنين صدر البقا      إن الحسين لفكرٌة 

 ثاَء به أحقالر 57(من الفقيِد الفاقدون      إن(  
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تعد توجيهًا ضمنيًا للمستمع إلى هدم نظرياته السابقة وبناء مفاهيم جديدة يهدف إليها 
  :الشاعر كما يلي

  النظرية المؤكدة   )النظرية المهدومة(المفهوم   المنطوق 
ن طاعة الشريف حسين بن البعد ع  إّنك ربهم لرأيتهم مؤمنين: لو قلت

  علي وعدم االنتماء له 
التأكيد على وجوب طاعة الشريف 
حسين بن علي ووجوب االنتماء 
للهاشميين وتلبية النداء عند 

  الثورة 
الشريف الحسين ليس له أهمية   إن الحسين لفكرة

  وهو ليس فقيهًا لألمة
التأكيد على عظيم مكانة الشريف 

مة حسين بن علي، فهو فقيه األ
وهو قائدهم، وهو فاتح بالدهم، 

  وموته أكبر خسارة لألمة العربية 
التأكيد على أحقية الفاقدين بالرثاء   ليس له أحقيته في الرثاء والتأبين  الفاقدون أحق بالرثاء من الفقيد 

وذلك ألنهم فقدوا شخصًا عزيزًا 
وذا مكانة عالية وعلى هذا األساس 

  قود فالفاقد أحق بالرثاء من المف

على أن وظيفة التوكيد ال تقتصر في أشعار عرار على هدم المفاهيم المرفوضة وتوكيد 
ليسد أمام الخصم أي  ،بل إّنه يساعد في توجيه األشعار توجيهًا حجاجيًا ،األطروحة المعروضة

ة والدليل على ذلك أن الرافضين للوالء للهاشمين وغير الراضين عن تلبي ،نوع من أنواع اإلنكار
فإن الجملة المؤكدة التي تؤكد والء وطاعة المخلصين  ،حاولوا التنمر والتمرد. النداء للثورة

ولكن هذا كناية وعن  ،وهذا محال... آلمنوا ،أنا ربكم: حتى لو قال لهم ،للشريف حسين بن علي
ن يرفضون هذه الجملة المؤكدة تكون جاهزة لترد وجوه اإلنكار عند م ،إخالصهم ووالئهم ألميرهم

  ...الطاعة واالنتماء

كالرد على "فإنه يؤتى به ألغراض بالغية في كثير من األحايين  ،وزيادة على الوظيفة النحوية
وتنزيل المخاطب منزلة منكر ما  ،والتعريض بغباوة المخاطب ،وادعاء باطل ،اعتقاد غير صحيح
واإلشعار بهول الحديث  ،نيعوالتش ،والترحم ،والذم ،والمدح ،واالفتخار ،دل عليه التوكيد

  .)58( 17"إلى غير ذلك من أغراض يلمح إليها البليغ إلماحًا بأسلوب التوكيد ،وفظاعته

 ،كالتوكيد بإن وأن ،وقد كانت الحركة الشعرية في مرحلة اإلمارة حافلة بالمؤكدات اللغوية
  . ثم التوكيد بالم االبتداء ونون التوكيد الشديدة ،والتوكيد بالقسم

  :ومن ذلك عند عرار في قوله: التوكيد بالقسم: أوال

 قسمًا بماحص"ة"و" بالطفيلِة"و    " والفحيصالّثني "  
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  الغنية " الغور"وتربِة     األشم " جلعاد"وكروم 

 ودم"ابن شهوان " ة    الزكياألبي النفس ومصرع  

مجزوء الكاملد وال َتململ يا صبية     لسواِك ما خفق الفؤا 
)59(  

وهو أكثر  ،إن تأكيد الكالم بالقسم يهدف إلى تمكين المعنى وتثبيته في نفس السامع
وذلك ألن القسم له دعاية تداولية، وال يكتسب قوته فقط  ،الموجهات الحجاجية قوة وطاقة إقناعية

بما ور ،بل له قوة تداولية تزيل شك السامع وتجعله يثق أكثر بكالم المتلفظ ،من بنيته اللغوية
  .يكون العامل الديني هو المرجعية األولى

لقد أدت جمل القسم في هذه األبيات وظيفة تأكيدية وتثبيتية ووجهت األبيات الشعرية بشكل 
مباشر نحو اإلثارة الوطنية من خالل المزج بين القسم بالمناطق األردنية وتوظيف الجانب 

رى؛ ألن كّل زيادة في المؤكدات هو زيادة في وقد أراد عرار أن يدعم كالمه بمؤكدات أخ.العاطفي
أو أراد السامع زيادة الثقة في  ،وذلك متى كان المتّلقي منكرًا ،الطاقات الحجاجية واإلقناعية للكالم

  .نفس المتكّلم وقطع الشك من اليقين عنده

  "إن وأن"التوكيد ب : ثانيًا

توكيد يسعى إلى قطع الشك من اليقين  وهو ،توكيد نسبة المبتدأ إلى الخبر" إن وأن"تفيد 
  .والوصول إليه إلى وضع االستقرار والثبات ،في نفس السامع

   :المثال األول

 العين يتبعهم ! يا راحلين يبريني   ودمع ردوا دموعي فوجدي كاد  

البسيط وما التسلي عن األحباب من ديني   إن الصبابَة من طبعي ومن شيمي 
)60(   

  :18المثال الثاني

  يا شارب الخمر بغير ماِء

  إن قلَت ليس بالعصماَء 

  فأنَت عين قلِة الحياِء

  ليس بالعصماِء: من قاَل عنها

  ال يفرق الشهد من القذاِء

  وأنه مذبذب مرائي 

مشطور الرجز  يا أسماُء ،وإّنها العصماُء
)61(  
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صحاب من شيمه وسجاياه ففي المثال األول يؤكد عرار أن الشوق والحنين إلى األحباب واأل
ألن نسيان األحباب ليس من مبادئه التي جبَل عليها، وال يحس  ،والمغروسة فيه ،التي ُطبع عليها

  .المرجعية الدينية التي يحتكم إليها

يقوي نسبة المبتدأ إلى الخبر  ،وهذا التأكيد لنسبة الوفاء وديمومة التذكر والوصال إليه
  .وإزالة الحيرة والتردد اتجاه موقف الشاعر من المتلقي ،نتاب المخاطببإزالة الشكوك التي قد ت

والمالحظ أّنه في هذا المثال يتوجه إلى كّل من ينكر وفاء الشاعر لألحباء واألصدقاء 
فهم بمنزلة الجاحد المنكر؛ مما يفرض على الشاعر أن يثبت دعواه بعدة أدوات  ،وإخالصه لهم

  .لغوية

وال يعطيها قيمتها  ،اني فيصف الشاعر حالة من ال يقدر قيمة الخمرةوأما في المثال الث
وال  ،الحقيقية؛ فهو مراٍء ومنافق ومبتعد عن الحقيقة؛ أي أن الذي يشرب الخمرة وال يمدحها

بل هو مراٍء ومنافق  ،وليس فقط كذلك ،قليل الحياء وال يفرق بين اللذة ونقيضها ،يثني عليها
مما أكسب قوله قوة  ،ويخفي الحقيقة ويتكلم بغيرها ،حد؛ يرضي اآلخروليس له وجه وا ،ومذبذب

  .وتوجه الخطاب توجيهًا حجاجيًا ناجحًا وصائبًا ،حجاجية تقنع المتلقي بقوة كبيرة

جاء عرار بتوكيد ثان في  ،ولما كانت كل زيادة في التوكيد زيادة في القوة الحجاجية للعبارة
ويزيل الشك الذي قد يعتري السامع في أهمية  ،نى لدى المتلقيوذلك ليثبت المع ،البيت السابع

  .الخمرة وفضلها على الشارب

 ،زيادة في توكيد المعنى وتثبيت القضية المطروحة" إن"فزاد عرار أداة توكيد أخرى 
 ،وحسنها فهي المنجية من الهموم ،وهو إقناع المتلقي بأهمية الخمرة ،للوصول إلى الهدف المراد

  .ة للشارب من كل شروالمنقذ

  .أهمية الخمرة فهي العصماء من كل شر: ن

وال يعترف  ،من يقول عنها ليست بالعصماء أو المنجية من الهموم فهو قليل الحياء: 1الحجة 
  .بخيرها

  .من يقول عنها ليست بالعصماء ال يفرق بين الحقيقة والكذب: 2الحجة 

وهو ناكر  ،وليس على وجه واحد ،ذب ومنافقمن يقول عنها ليست بالعصماء فهو مذب: 3الحجة 
  .للمعروف

  .هي المنجية والمخّلصة من الهموم ومن كل المصائب التي قد تلحق باإلنسان: 4الحجة 
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واستطاع شعراء مرحلة اإلمارة أن يجعلوا أشعارهم تضطلع بوظائف توجيهية وإقناعية 
بيهات واالستعارات والكنايات وأساليب األمر التي عبروا عنها بالتش ،باإلضافة إلى الوظيفة االنفعالية

وليس تقريرًا  ،حيث إن النص الشعري ليس بنى سطحية فقط ،والنهي والتوكيد واالستفهام والتكرار
وهو يسعى أيضًا إلى تغيير  ،إّنه يطمح إلى الحجاج واإلقناع ،لألحداث والتجارب االجتماعية

  .وتطوير المجتمعات اإلنسانية

يدعم هذا الطرح عند شعراء المرحلة؛ إذ وجدنا أنفسنا من خالل المبحث  وقد وجدنا ما
األول يتجسد في كونه تقنيات بالغية تنتمي إلى علم : األول بين نوعين من التقنيات الحجاجية

وأما النوع الثاني فيتجسد في تلك اآلليات اللغوية كاألمر  ،المعاني كالتشبيه واالستعارة والكناية
وبالتالي فإن الحجاج ظاهرة لغوية وظاهرة بالغية موجودة في كل . ستفهام والتوكيدوالنهي واال

  .سواء أكان الخطاب شعريًا أم نثريًا ،خطاب وفي كل مقام

ومن هنا فإن بنية الحجاج في الشعر العربي في مرحلة اإلمارة اتجهت نحو الوضوح والظهور، 
وال يكاد يتوه عن نية الشاعر نحو اقتحام  ،لحجاجيفال يكاد القارئ يعجز عن فهم مقصد الشاعر ا

مشاعر المتلقي ومناطق التأثير فيه؛ إذ يقرأ القارئ البيت الشعري قراءة سريعة، فال يغفل عن 
الحجة الكامنة والدليل القاطع الذي كان له دور في الدفاع عن رأي أو أطروحة أو فكرة أو قضية 

. صر القديم وعاء يعبئ فيه الشاعر همومه وأفكاره ومشاعرهما؛ ألن الشعر كان وما زال منذ الع
 ،وتعد أشعار المرحلة من الفنون الشعرية التي مّثلت لونًا من ألوان الصراع الحجاجي بين الشعراء

وعلى الرغم من كونها ألوانًا مختلفة لمواضيع شتى إال أنها اعتبرت رساالت شعرية تسلمت تقنيات 
  .اياها همومًا وقضايا وأفكارًا تود إقناع المتلقين بهاوقد حملت في ثن ،حجاجية

وعلى ذلك اعتبرت الرسائل الشعرية عند شعراء المرحلة لونًا من ألوان المناظرات 
  .والمساجالت في تلك المرحلة؛ لما أحدثته من أدوات وأساليب حجاجية
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 موضوعات التصوير في شعر البحرتي
  
  **عبد الحليم حسين الهروط * علي عبد الكريم خليف الحوامدة

  

  ملخص

تناول هذا البحث موضوعات التصوير في شعر البحتري، وقد تم اختيـار ثالثـة موضـوعات هـي المـرأة      
حـت وبـين الشـعر الـذي     وتجد عالقة بين الفنون األخرى كالفنون التشكيلية مـن رسـم ون  . والطبيعة والحيوان

يكتبه البحتري، حيث تظهر الموضوعات الشعرية في آليات تصويرية تبدو كلوحـات فنيـة تسـتمد مادتهـا مـن      
وتسعى هذه الدراسة للكشف عن تجليـات التصـوير فـي الموضـوعات الشـعرية الثالثـة وفـق        . الحرف والكلمة

بحتري على تشكيل الصور وإخراجها كلوحات حيث أظهرت نتائج الدراسة قدرة ال. المنهج الوصفي التحليلي
  .فنية تثير القارئ وتستميله إلى التفاعل معها

 
Topics of Imaging in Al-buhturi Poetry  

 

Ali A. Al-Hauamdeh and Abdelhaleem H. Al-Hrout, University of Islamic 
Sciences, Department of Arabic Language and Literature, Literature and 
Criticism. 

 

Abstract 
This research dealt with the topics of Imaging in the poetry of al-Buhturi, three 

topics were chosen: women, nature and animals. There is a relationship between other 
arts, such as the plastic arts of drawing and sculpture, and the poetry written by Al-
Buhturi, where poetic subjects appear in figurative mechanisms that seem like artistic 
paintings that derive their material from the letter and the word. This study seeks to 
reveal the manifestations of photography in the three poetic themes according to the 
descriptive analytical approach. The results of the study showed Al-Buhturi's ability to 
form images and produce them as artistic paintings that excite the reader and entice him 
to interact with them. 
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  : المقدمة

وقد . ن أدق األشكال ذات القدرة على التعبير، ولذلك اهتم أصحاب الفنون بهاُتعد الصورة م
اعتنى الفن التشكيلي بالصورة وآليات الرسم والتصوير لكافة موضوعات الحياة، فظهرت اللوحات 

واهتم الشعراء بالتصوير اهتماما . والتماثيل؛ لتعبر عن رؤية الفنان نحو قضية أو موضوع ما
 ا؛ النالشاعر يصور بحروفه وكلماته . الصورة مادة الشعر التي يتكون منهاعظيم ونجد أن

  .موضوعاته، ويصوغ أفكاره ومواقفه من القضايا والموضوعات التي يحتك بها

وتقدم هذه الدراسة موضوعات التصوير في شعر البحتري الذي برع في تصويره المشحوذ 
ت كلماته أدوات فنان يشكل لوحاته ويرسمها في وجزالة اللغة فغد. بقوة الطبع المشهورة فيه
ويناسب هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يبحث في عالقة . تناوله لموضوعات شعره

معرفة : التصوير بالموضوعات الشعرية في شعر البحتري؛ بهدف الكشف عن عدة أمور من مثل
، فضًلا عن معرفة التجليات الفنية طريقة تصوير الشاعر لتجربته وكيفية إيصالها للمتلقين

وجاءت . والتشكيلية التي وردت في شعره، من خالل الكشف عن موضوعات التصوير في أشعاره
خطة الدراسة في ثالثة مباحث تناولت ثالثة موضوعات هي المرأة والطبيعة والحيوان وكيفية 

  .تصويره لتلك الموضوعات وتعبيره عنها

  تمهيد

ن أعقد القضايا التي تواجه الباحث والشاعر على السواء، إذ إنها تعد قضية التصوير م
إن . عنوان عبقرية الشاعر، وطريقة تصوره لتجربته، ووسيلته إلى إيصال هذه التجربة إلى المتلقين

موضوعات التصوير التي ترد عند أي شاعر من الشعراء تمثل خالصة تجربته الشعرية والفنية، 
  .)1(، بفكرة وشعوره وحسه- اتها التشكيليةبحسب مكون –وهي مرتبطة 

إن الشعر هو مركز األدب التخيلي، وجوهر الحياة لألدب التخيلي، وهذا يعني أنه يعتمد 
ولما كانت الصورة هي وسيلة الخيال في الشعر، . أساسا على الخيال، ويرتبط بالفنون التشكيلية

ني أن كافة العناصر التي تعد سر نجاح ؛ وهذا يع"الشعر هو التصوير: "فيمكن القول بالنتيجة
التصوير، هي بعينها ما يجب أن يتوافر في الشعر من تصوير، وموضوعات ترتبط بهذا 

  .)2(التصوير

والشعر العذب الذي يشنف األسماع، ويسكر األلباب، ويأخذ بمجامع القلوب، هو الشعر 
واألشعار التي تفتقد للصور  .قصيدةالذي يموج موجا بالصور الشعرية الحافلة التي تشكل نواة ال

ألجل . التشكيلية يتخطفها الموت، ويكتنفها الظالم، وال يترنم بها الناس في دروب الحياة الجمالية
ذلك التصوير الفني جوهر الشعر وذروته ولبابه، وأساس الحكم عليه، فالشاعر المتمكن هو 
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نفسه الشاعر الذي يصور لوحاته المصور المبدع، والمصور القادر على تجسيد الصور، هو 
ويمكن القول هنا أن التصوير بموضوعاته المختلفة، . الشعرية وكأنها صورة تضج بالحياة والجمال

يعتمد على المضمون؛ ألنه يحدد قوامها وفكرتها، كما ترتكز على الفنون البالغية لتكسبها رونًقا 
بره الشاعر لنفسية المتلقي ومشاعره وجماال وجاذبية، وبذلك تتكفل بتقريب المضمون الذي خ

وأحاسيسه، وعليه تتوسل الصورة بالتشبيه واالستعارة والكناية والمجاز لتضفي على الخطاب 
الشعري جماًلا ورقة، وهو أمر أجاد وابدع فيه البحتري وكأنه انتقل من كونه شاعرا إلى كونه 

  .رساما ونحاًتا ومصورا

الشعراء منذ العصر الجاهلي، وتغنى بها الشعراء فوصفوها  حظيت المرأة بمكانة خاصة عندو
والمرأة عندهم لم تكن لمجرد . بأحسن الصفات، وشبهوها بأعلى درجات أمثلة الجمال والحسن

فقد كانت لها مكانة عظيمة في النفوس، يقدم الرجل حياته رخيصة في سبيل الدفاع . اللهو والعبث
الحياة الجاهلية وهاما جدا، وبهذا كنا نسمع في كل مناسبة وكان دور المرأة ظاهرا في . عنها

كانت هي أهم ما في حياته مما "و. اعتراًفا شعريا من الرجل لها بفضلها وبمنزلتها السامية
يستحق العناية ويستوجب التضحية، فهي التي حارب من أجلها وشجع ليرضيها، وتوجه إليها بكريم 

  .)3("الصفات وجليل الفعال

ثروة عظيمة "دل اآلثار الشعرية على مكانة المرأة، فما تركه الشعراء من شعر الغزل يعد وت
ولم يكن من محض المصادفة . تنبئ عن تقدير العرب للمرأة، وخضوعهم لسلطان الجمال والحب

واستمر الشعراء على . )4("أن بدئت المعلقات ومشهورات القصائد بالغزل وبكاء أطالل المحبوبة
  .ور بوصف المرأة في قصائدهممر العص

المرأة بحديث "ومع قدوم اإلسالم زادت مكانة المرأة في المجتمع، وقد خص القرآن الكريم 
مستفيض بين فيه حقوقها وواجباتها، ورفع من شأنها، وأثنى عليها بما تستحقه من تكريم، 

وظلت . )5("حياة المجتمع وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، ووكل إليها أمورا هامة في
المرأة موضوعا هاما في الشعر بعد اإلسالم يستمدون نماذجهم من النماذج الشعرية القديمة 
بالوقوف على األطالل والبكاء على الديار المقفرة والحديث عن شجون النفس مع المحبوبة 

  .ووصف حال العاشق بعد الهجر والفراق

من المظاهر الجديدة في الحياة السياسية واالقتصادية  دخلت كثير"وبدخول العصر العباسي 
واالجتماعية، ومع دخول أجناس متعددة بعد الفتوح اإلسالمية كثر الرقيق في العصر العباسي كثرة 

فأصبح الشعراء  )6("مفرطة بسبب كثرة من كانوا يؤسرون في الحروب وبسبب انتشار تجارته
وقد برع البحتري في وصف . والمجون عند بعض الشعراءيتغنون بالجواري والرقيق، وزاد اللهو 

المرأة والتغزل بها ورسمها في أشعاره بلوحات فنية مثيرة سار فيها على نهج القدماء فبدأ الكثير 
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من مدائحه بالمرأة واألطالل، كما أنه خص امرأة الطيف بمقتطفات جميلة من أشعاره، وصور حال 
وقد تناول البحتري في موضوعات . ألم الشوق بعد الهجران العاشق وأحواله التي تحدث له من

  :شعره العديد من الصور حول المرأة، وهي

 الصورة التشكيلية الغزلية للمرأة .1

برز اهتمام البحتري بالمرأة في غزارة ما قاله فيها من أشعار فزيادة على ما بدأ به مدائحه 
والغزل كما . كان له شعر غزير رائق في الغزلمن تغزل بالنساء وذكر لألطالل والبكاء عليها فقد 

. )7("حديث الفتيان والفتيات، والغزل اللهو مع النساء ومغازلتهن ومحادثتهن"ورد في لسان العرب 
مكاًنا واسعا حتى "وقد شغل الغزل مساحة كبيرة من الشعر منذ العصر الجاهلي، حيث شغل 

  . )8("ة في هذا العصرليكاد أن يكون الجزء األكبر من ثروتنا األدبي

وإن كثيرا من األغراض الشعرية تسبق بلوحة فنية تكون المرأة أساسها التشكيلي، حيث نجد 
البحتري قد اتخذ من المرأة موضوعا للوحاته الفنية التي رسم بها أحاسيسه ومشاعره وقد 

عناصر الفن الذي تصور امتألت بالرسوم التشكيلية ذات األلوان المختلفة والصور الفنية الممزوجة ب
فيه المحبوبة كتمثال فني منحوت تستخدم فيه األلوان للتعبير عن الحالة النفسية التي يمر بها 
العاشق في حبوره وأحزانه، وهي تعبر كذلك عن حالة فنية إبداعية وظف فيها البحتري التصوير؛ 

تضمنت الرسم بالكلمات،  ليتكامل مع الشعر والكلمات؛ ليقدم للمتلقي صورة إبداعية تشكيلية
: وتتعدد في شعر البحتري الكثير من األسماء منها "واللون، والحركة، والصور الجميلة المتتابعة 

ويرى البعض أنه كان يرمز بها إلى حبيبته علوة، وأن ما . سلمى، زينب، سعاد، ليلى مية، الرباب
  .)9("سواها من أسماء خيالية

ه وكلماته لوحة فنية لحظة وداعه لمحبوبته ممزوجة بماء ويرسم البحتري بريشة من حروف
العيون، وحركة العاشقين، ومرور الزمن، وفي هذه اللوحة يتجلى البعد الفني التشكيلي الذي 

  :)10(يزواج بين الكلمة والصورة والحركة، حيث يقول
 وَقد َخَلج البين من َقد َخَلج َتُظن شجوِني َلم َتعَتِلج

بعيَنين مكحوَلَتي َأشارت )11(ن ِمن الِسحر إذَ دعتَ الدعج   
 ض دمِعي في دمِعها َفِامَتزج ِعناق وداع َأجاَل ِاعِترا

نِشئِتنا مصُل ساعل وج َفههوٍر َخَلت َأو ِحجش دودص 
)12(َل وإّلا المالَل وإّلا الُغُنج وما كان صدك إّلا الدال  
  مهاِمه ِلآلل فيها ُلجج  وإن َتك َقد دَخَلت بيَننا

يرسم البحتري العين في لوحة بريشة الكلمة مجسدة باتساعها وطرفيها المكحولين بسواد 
يشي بجمال صورة المحبوبة التي تتكامل مع ألوان الصورة حيث إن السواد الجميل يظهر بياض 
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ينظر القارئ إلى وجه تكاملت معالمه يراه مرسوما مجسدا اإلطار الذي يحوي العينين، فكأنما 
ويؤكد اللون االستعانة بمظاهر الفن التشكيلي في الشعر، ونزوع الشاعر إلى . بريشة رسام مبدع

ويضع البحتري . اللون يحدث تنويعا فنيا في الصورة الشعرية عبر المحاكاة اللغوية التصويرية
  :عين المحبوبةالقارئ أمام حركة إشارية من 

فالعين مرسومة رسما دقيًقا بالكلمات، كما تبرز األلوان الممزوجة بين اسوداد الكحل وبياض 
وينبري النص الشعري إلدخال عنصر الحركة برسم إشارة العين التي تعني مناداة المحبوبة . العين

للون بامتزاج ويصور الشاعر امتزاج ا. له، ووصف لحظات الوداع وما يسبقها من وصل وعناق
دموعهما في تلك اللحظة الزمنية فينقل الصورة من لوحة فنية تشكيلية للعين إلى جسمين 

. ويركز البحتري على صورة العينين في هذه اللحظة أكثر من رسمهما. منحوتين في لحظة الوداع
يهما أن وبين الرسم والصورة فارق بين من جهتين أوالهما أن الرسم فعل والصورة نتاج، وثان"

الرسم عمل باليد والقلم والفكر في حين أن الصورة عملية آلية تقوم بتثبيت مشهد في ما باعتماد 
  .)13("معادلة بين الظالل واألضواء

ويرسم البحتري لوحة فنية للهجر والوصل مجسدا العنصر الزمني الذي يترك لون الظالم 
فالكلمة ترسم ضجيج المشهد بلون . ا طويًلامهيمًنا على اللوحة، وينسج عباءة تخيم بالظالم زمًن

فتتمازج ألوان الرسام بحركة الزمن، ال سيما أن . أسود يوشي بلون وجه المحبوبة المتقطع
الشاعر يرسم مشهد الوصل واللقاء المحصورة بتقدير زمني أقل من الحركة الناتجة في لوحة 

  :الفراق، فيقول

الزمنية للفراق بعد الوداع وأن خطه سيطول ويمتد،  الصورة) منِشئ(ويصف البحتري بكلمة 
فبتذكر أسباب الصد والهجران ودالل محبوبته عليه، ويصور خًطا زمنيا يطول بمرور الشهور 

فكأن البحتري يضع الزمن حاجزا أو قوة تشد كًلا من العاشقين إلى جهة . والسنوات على الفراق
تقبل لحظة الفراق بحس بصري بعكس األثر اللوني إن الشاعر يس. تبعدهما عن ساعة الوداع

لسواد العيون ومظهر الزمن الذي يعني االنفصال عن المكان، وتصوير لوحته التي تتجاذبها حركة 
  .الفراق التي تسرق لحظات الوصل وال يتمكن العاشقان من االستمرار في لقائهما

اصر من الصوت والحركة بعد ويصور البحتري المكان الذي سكنت فيه سعاد، ويضع فيه عن
أن وجده مقفرا من ساكنيه، حيث يقوم بدور نحات يشكل المكان بصورة حجرية صماء شاهدة من 
غير أن يتكلم، وإلى جانب المكان المنحوت تماثيل الوحوش آلفت البقاء في المكان بعد أن فرغ من 

مع وال ينزل، ثم ينتقل إلى ويجسد البحتري صورة لعين حجرية يقف فيها الد. الوجود اإلنساني
  :)14(صور محسوسة يرسم فيها جمال المحبوبة، ويقول

  



  جلة جرش للبحوث والدراساتم  الحوامدة والهروط

  3994

لِّمَفس عادِمن س عاِهدذي المت  همجن وإاسَأل و15(و( َفَلم َتَتَكلَّم  
دَقد َتَأب بع16(آياُت ر( ٍدنجم)17(  دوجحو)18( متهَل ممَقد َتح يح  
 وقناِر الشب ن َلم َتحَتِدمُلؤمإ  مسجن َلم يإ معالدٌة بَخساسو  

  )19(حيرى الشباِب َتبين إن َلم َتصرم  وبمسِقِط العَلمين ناِعمُة الِصبا
  َنَفس يصعده هوى َلم يكَتم  بيضاُء َتكُتمها الِفجاج وَخلَفها

  َليها ِمن معّنى مغرمُتهدى إ  هل ركب مكََّة حاِملون َتِحيًة
  وحنى الضلوع على جوى مَتضرم  رد الجفون على َكرى مَتبدٍد

  بالجمرَتين والسقوا ِمن زمزم  إن َلم يبلِّغك الحجيج َفال رموا
نَّهَفإ ِة الِفراقراِئعنوا بمالُن  و َنوم ربحهاِد والس ِسلممو  

فالسكون يصاحبه الوجوم حيث . إن مشهد السكون لمكان سعدى يرتكز على بعد تصويري

قد  َتَأبد(وأن المكان . وهذا تصوير موحش يعني أن المكان مقفر .إنه المكان ساكت ال يتكلم
وقد أصبح المكان بنظر . فقد نأى أهله وابتعدوا وارتحلوا من نجد إلى تهامة. ألفته الوحوش

بحتري كاللوحة الفنية التي تحتشد فيها عالمات الحزن والفراق، شاحبة األلوان، عمرانها أصابه ال
ويقطع صوت التسليم صمت المكان، ويشخص البحتري . الخراب تعصف بها الريح دون حياة

المكان شخصا صامًتا واجما ال يرد السالم وال يجيب عن السؤال، فيعبر عن خلو المكان وإقفاره 
  .لحياة بعد رحيل محبوبته عنهمن ا

وينطلق الشاعر من اللوحة الشاحبة للمكان، وصمت الحجارة عن الكالم إلى عينه باكيا مظهرا 
صورة الحزن بإثارة الدموع، وتجسيد لون نار الشوق الملتهبة؛ لتكون جزًءا من الشحوب للوحته 

ويضع جانبا آخر للوحة . ون األبيضالمكانية والنفسية حينما يستذكر جمال محبوبته، ويصفها بالل
  :من خالل عرض حاسة من حواس اإلنسان تشتمل على نعومة الملمس، وجمال الشباب ونضارته

ويرسم البحتري صورة احتفالية لجمال المحبوبة وتظهر في لوحته أشكال تخفي صورتها 
أن تتجاوز الحواجز  الجميلة، فهناك جبال وسحب تمزق ألوان اللوحة، ويرسم أيضا عيوًنا تحاول

  :لرؤيتها، ويرسم أيضا أثر القافلة التي تظهر وتختفي بين الفجاج؛ ليزيد من إثارة جمالية اللوحة

. ويجسد الشاعر تحيته كأنها هدية تنقل وتحمل، يريد أن يرسل فيها معاناة العاشق المغرم
ال تنطبق وال تجد طعما ويضع في هديته لوحة فنية تعبر عن حزنه وبؤسه وشقائه حيث إن جفونه 

فالنعاس ال يجد طريًقا إليه، وضلوعه أصابها االنحناء من شدة اشتعال نار العشق التي . للنوم
ويختم الشاعر بتصويره لمعاناته بالدعاء على الركب إن لم يبلغ تحيته وما فيها من . أضرمت فيه

  .أصابه من الفراق صور لحالته التي غيرت مالمحه بعد الفراق، ويدعو أن يصيبهم ما
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وينتقل البحتري في لوحة غزلية أخرى إلى استخدام لغة تصويرية تضع كل كلمة منها في 
لوحة منسجمة بين األلوان والتصوير والتعبير عن النفس، فيبدو لون الصباح الباكر متضادا مع 

دة في النص، ألوان الوحشة القاتمة الشاحبة في لوحة تثير اإلحساس برؤية أثر الكلمة المتجس
  :)20(حيث يقول

قيقالع عت َأربشه )21(َأوحدوره  وكورنها بع دَأج ِلَأنيس  
  مرهف ناِعم الَقوام َغريره  زان ِتلك الحموَل إذ بان فيها
ُقواه حيحالص ضمرما ي ديًا  شالَطرِف ساج ضره )22(مُفتورو  

  ضرم في الضلوع يحمى هجيره  هجر وُتذيب اَألحشاَء ساعاُت

إن الكلمات األولى تضع إطارا للوحة المرسومة، حيث إن فضاء اللوحة الشاحب، وموقع 
العقيق بمنازله المقفرة، يدلل على وحشة المكان الذي لم يعد كسابق عهده حينما كان مؤنسا 

وان الموحية بغياب الحياة عن المكان، فيزيد البحتري من األل. باألنيس الذي يبعث فيه الحياة
وتكون صورة قاتمة بعد جمال صورة بكور األنيس ولون الصباح، وحركة الحياة بتداخل تصويري 
عجيب بين األلوان الزاهية التي تدل على الحياة والحركة واأللوان القاتمة التي تدل على الوحشة 

فالكلمات تتوالى كألوان متمازجة تصور المكان، . والوحدة النفسية التي يعيشها الشاعر في المكان
  .وتصور الشاعر ووقفته التي يمر فيها شريط سريع من الذكريات

ويرسم إلى جانب اللوحة األولى لوحة تشكيلية أخرى تنتقل من تصوير المكان إلى تصوير 
ة المرتحل فيرسم على الهوادج بألوان جميلة تستمد جمالها من صور. هوادج الراحلين عن المكان

الذي غاب بكوره عن المكان فزين حضوره قافلة الرحلة، إْذ يشكل لوحة ينظر إليها القارئ كلمات 
  .البحتري فيلمس رسومات جميلة تتحسس مواطن الجمال وتنقله إلى لوحة من الكلمات

  مرهف ناِعم الَقوام َغريره  زان ِتلك الحموَل إذ بان فيها
 ضمرما ي دشُقواه حيحه  الصُفتوريًا والَطرِف ساج ضرم  

إن هذه لوحة تشكيلية تصف الجمال والحس بتعبير لطيف يؤدي معاني الوصف ال سيما أنه 
وبعد أن انتهى . يجمع بين جمال الحس ولطفه ورقته إضافة إلى حسن جمال العام في الشكل

ينتقل إلى وصف . لزينة الهودج؛ ألنه فيها الشاعر من رسم الهيئة العامة لجمال المحبوب، ووصفه
نقطة مركزية في لوحة وصف المحبوب، فيصف جمال العيون الفاترة بالجفون المريضة بحركتها 

  .وسكونها فهي من مسببات المرض للصحيح السليم

وبعد هاتين اللوحتين ترسم الكلمات لوحة ثالثة لها صبغة لونية ووصفية كلوحة المكان 
االشتعال يخلق أفًقا مضيًئا في اللوحة، ولكن التوهج وشدة الحر تعج بهما اللوحة،  المقفر، فلون

  :وتختفي األلوان األخرى نتيجة لشدة التوهج الذي يسيطر على اللوحة
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جراَألحشاَء ساعاُت ه ُتذيبه  وجيرحمى هي لوعفي الض مرض  

ة التعبيرية حيث إن الوصف لساعة يرسم البحتري لوحته بعناصرمن الوحشة النفسية والوحش
الهجر والفراق تذيب األحشاء، وصورة األحشاء الذائبة مفزعة تتداخل مع نار مشتعلة مضرمة في 

لقد انسلت كل الصور الجميلة التي حاول أن يودعها في اللوحة الثانية عندما برزت . الضلوع
ذي تعرض له بعد أن غابت ملك ويصور الشاعر األثر النفسي ال. صورة محبوبته مزينة للهودج

  .الهودج، واستشعر بعد ذلك نار الفراق والهجر

إن اللوحات المتتالية تعبر عن أحوال الشاعر الذي تسيطر عليه الوحدة والوحشة ثم تنجلي 
لقد استطاع البحتري أن . عنه عند تذكر صورة المحبوب، وتعاوده بتاريخ الهوى ساعة الفراق

ت فنية تشكل كل واحدة منها حالة من أحواله يتغزل فيها في المحبوب يضع للقارئ ثالث لوحا
وتصفه وصًفا تصويريا يعبر عن األثر النفسي، وكأنه يضع القارئ أمام معرض تشكيلي يصور فيه 

إن اللوحة التشكيلية لها . "الغزل بأوصاف زاهية، ويصور فيه الهجر والفراق بألوان شاحبة
هو ما يراه الناظر بينما كلمات القصيدة قادرة على أن تبحر بنا في  حدودها فما يرسمه الفنان

  .)23("خضم ال متناهي من تخيالت وتصورات ولوحات فنية متكاثرة تتدفق على ذهن السامع

  :)25(، حيث يقول فيها)24(ويسطر البحتري لوحة فنية في وصف علوة
قَّبُتهوِعدًا ِمنها َتريا م  يَننا مفيما ب بحالصوسِفر  

  والعنبر )26(َنم عَليها المسك  همت بنا حّتى إذا َأقبَلت
  وروضًة َأنوارها َتزهر  باِرق )27(يا مزَنًة يحَتثُّها

  بمثِلُكم من يبَتلى يعَذر  ما َأنصف العاِذُل في حبُكم

جعل الشعر قريبا من البصر كأنما ويلون البحتري لوحته بألوان زاهية مختارة من الطبيعة، ت
واللون يؤثر في الكلمة الشعرية ويختار البحتري ألوان . تمأله ريشة الفنان بخطوط وألوان

الرياض، واألزهار التي يمتزج بها لون الصبح في تشكيل لوني يثير حاسة البصر عند المتلقي كما 
ا مع الشاعر للصباح ينتظر اللقاء؛ لتشع تثير الكلمات أذنه؛ فتجعل الصورة اللونية للقارئ مترقب

  .في اللوحة ألوان الحياة والطمأنينة

ويتسلسل البحتري في تصويره للمشهد وتتوالى الصور الجميلة حيث تتحرك المحبوبة 
فاإلحساس التصويري بقدومها ارتبط . مقبلة، ويصورها بصور تعبر عن انشغال الحواس بها

وهذه األحاسيس رغم أنها غير ملموسة إال أنها تعبر في الفن  بإحساس شم رائحة المسك والعنبر،
التشكيلي عن قيم جمالية للشعور النفسي، والفرح الذي يقابل فيه الفنان أو المبدع منحوتته 

يميل الدكتور محمد مصطفى "الجميلة، ومحبوبته القادمة للقائه، ولوحته التي أبدع في رسمها 
ة بعينها مشيرا إلى اختفاء اسمها في قصائد المدح، وظهوره في إلى أن البحتري لم يكن يحب فتا
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قصائد المتوكل، وعلوة ال تعدو أن تكون عرائس الخيال أتى بها البحتري ليصبغ خياله بلون 
  .)28("الحقيقة، حتى يستطرفه سامعوه

رسم ويصور البحتري محبوبته بسحاب يتبعه البرق، وهنا تتوالى الصور الرائعة بتركيبة فنية ت
غيمة تسير مع وميض البرق، فينزل فيها المطر، وتورق األرض وتزدهر الرياض بحركة إيقاعية 
فنية تجتمع فيها الصور، وتتداخل األلوان الزاهية من لون السحاب ولمعان البرق، لتعطي لوحة 

نية إن هذه اللوحة الف. فنية تشكيلية رسمها رسام مبدع لتعبر عن الحياة والخصوبة ونور الزهر
المندمجة بالحياة تجعل البحتري يستصغر المعاذل الذي ال يعجبه حبه لها، ويرى أن من يحب 

  .مثل هذا الوصف يحب أن يعذر

  :امرأة الطيف. 2

يتناول معظم اإلنتاج الشعري العربي المرأة ويصور هجرها ووصلها، ويرسم جمالها وداللها 
ر، أو بمقطوعة الموسيقي الماهر، ويجسم قربها بريشة الفنان المبدع، أو بأدوات النحات المقتد

وبعدها، ويجسد غدرها ووفاءها، وشغلت المرأة حياة الرجل، ومنام الشعراء، فصوروا المحبوبة 
  .في اليقظة وفي األحالم

وكان تصوير الشعراء لها في حلهم وترحالهم، ويقظتهم ومنامهم، يمثل لوًنا له مذاقه الفني 
ون أجمل اللوحات الفنية عن المرأة بكلماتهم، وكان طيف الخيال، وكانت التشكيلي، وكانوا يرسم

امرأة الطيف، وكانت محبوبة المنام، واستمدوا حتى من النص الديني الكثير من الكلمات التي 
   .)29(عبروا فيها عن المرأة بصورة فينة تشكيلية فاقت التصور إبداعا واتقاًنا

عر البحتري وهي صورة تقليدية في الشعر العربي وقد وردت صورة المرأة الطيف في ش
ومن الناحية الفنية يعد طيف الخيال أحد التقاليد الفنية التي سار عليها الشعراء "القديم 

والخيال يعبر . )30("الجاهليون في افتتاح قصائدهم شأنه شأن األطالل، والظعن، والرحلة، والغزل
يل ويواجهه مسالك أخرى كالمعرفة والتأمل والتذكر عن الفن والذات فالشعور يولد عملية التخي

ويمكننا الخيال من الوصول إلى عوالم وفق إرادتنا ونلوذ بها متفلتين من الواقع، وينشئ الخيال 
العالقة الجدلية بين الواقع الخشن الذي نتملص منه وبين الواقع الذي يحررنا لفترة من الزمن مما 

  .)31(هو مألوف ومعتاد

ويستحضر . ال من الوسائل التي يقرب بها اإلنسان ما ال يستطيع أن يصل إليهويعد الخي
الشاعر طيف المرأة ليكون بديًلا معنويا عنها، فقد ذهبت في رحلتها، وهو ما زال ثاويا 

والطيف يغني عن الواقع الذي ال يجد فيه الشاعر شيًئا مما يتمناه من اللقاء؛ لذلك . )32(يذكرها
فيظهر لون  ،حاته الفنية بالكلمات ليذكر محبوبته، ويتسامر معها، ويسأل خيالهايرسم الشاعر لو
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الصحراء المقفرة محيًطا مشكًلا إطار يكشف عن فظاعة الصورة التي تصور أخيلة مجردة كالسراب 
الذي يختفي إذا ما اقترب منه الظمآن في الصحراء، ويرسم البحتري هذه الصورة بلون األرض 

  :)33(ة ولون الدجى المظلمالقفار الشاحب
  َأرق يشرد بالَخيال الزاِئر  َأَخياَل علوَة َكيف زرَت وِعندنا

  َقفر يشق على المِلم الخاِطر  )34(َطيف َأَلم بنا وَنحن بمهمِه
  روحاُت قوٍد َكالِقِسي ضواِمر  َأفضى إلى شعٍث ُتطير َكراهم

  ِمن َفضل هلهَلِة الصباح الغاِئر  ا َنزعوا الدجى وَتسربلواحّتى إذ

إن هذه اللوحة الفنية مرسومة بسؤال تعجب يستغرب فيه الشاعر قدرة الخيال على الزيارة، 
وهذا والله الكالم : "ويعلق اآلمدي بقوله. فطيف علوة جاءه وقد انقطعت إمكانيات الوصل بينهما

ويقول الشريف المرتضي معقبا على . )35("الذي يعجز على غيره أنه يأتي بمثلهالعربي، والمذهب 
وإنما يعجب من . إن الوصف يقصر عن بالغة هذه األبيات وبراعتها وسالمتها"قول اآلمدي 

طروق الخيال مع األرق الذي يشرد الخيال، فال يكون منه في موضع العجب وال بد أن يكون قد 
ويصور البحتري . )36("طول األرق، ومعالجة السهر، فطرقه طيف الخيالأغفى بعض اإلغفاء مع 

أحواله مع الطيف الذي يزوره؛ ليسد به ما أخفق عن الوصول إليه من وصل ولقاء في الواقع؛ 
تتضمن اللون الجميل، والصورة المبدعة، وحركة الطيف التي  ليشكل لوحة فنية تشكيلية متكاملة

  .حزينة تغلف ليل الشاعر تظهر كأنها مقطوعة موسيقية

عشقه بلوحات فنية اتخذت من الكلمة ريشة ترسم الشوق، والخوف من الصد،  ووصف
وال غرو في . واللهفة إلى اللقاء، ال سيما وأنه يخشى من انقالب األحوال، وتغير طبائع العشاق

لوحات فنية  ذلك فهو صاحب العبقرية الفنية في التصوير والخيال، يكون من خالل شعره الرقيق
  .تظهر من خاللها امرأة الطيف كمنحوتة شرقية جميلة نحتتها يد فنان مبدع

ويرى الباحث أن الشاعر قد اهتم بصورة الطيف الذي تأتي فيه المرأة بعد االنقطاع عن 
والخيال من الجانب الفني صفة أساسية في الفن التشكيلي والتصوير واإلبداع، وفيه يرسم . الوصل

ياالته ثم يصورها بكلماته، لتغدو لحًنا موسيقيا جميًلا، أو لوحة فنية تزدحم باللون الشاعر خ
  :)37(ومن ذلك قوله بعد انقطاع األمل من وصل ليلى .والصورة المتخيلة الجميلة

  وسل دار سعدى إن شفاك سؤاُلها  )38(ِقِف العيس َقد َأدنى ُخطاها َكالُلها
  وَلِكن إخاُلها )39(ِلطول َتعّفيها  ن بطن توِضحوما َأعرف اَألطالَل ِم

  َتصور في َأقصى ضميري ِمثاُلها  إذا ُقلُت َأنسى دار َليلى على الَنوى
  َفَقد بان ِمّني هجرها وِوصاُلها  وَقد ُكنُت َأرجو وصَلها َقبَل هجرها

  َأكاذيب المنى وضالُلهاوإّلا   َفَلم يبق إّلا َلوعٌة ُتلهب الحشا
  وال وصَل إّلا َأن يزور َخياُلها  َفال عهد إّلا َأن يعاِود ِذكرها
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ويظهر البحتري كنحات تمثل كلماته صورة العيس كتماثيل تقف في ديار سعدى، تشخص 
ظ ارتباط عيونها نحو المكان تبدي صمًتا وتخفي أسئلة يظهرها الوجوم على القافلة، ومن المالح

البحتري بالمكان، فكلمات البيت األول تصور الموقف الساكن عند طلب الوقوف بعد أن تعبت 
فالسكون المادي لألشياء ال بمنع القلب من التحرك والضجيج . العيس، وزادت عليهم مشقة الرحلة

يير، فهي والشاعر ال تسعفه األطالل على النسيان بصورتها التي أصابها التغ. والسؤال عن ليلى
فدار ليلى ال . مجرد منحوتات أو رسوم سريالية شاحبة تخلو من الحياة، مقفرة من وجود ساكنيها

  .يوجد فيه ما يرجوه الشاعر من الوصل

إن الشاعر الواقف على األطالل يتذكر ما كان يرجوه من ليلى، فهو ال يستطيع أن ينساها؛ 
  :ألن خيالها بالزمه دائما

  َتصور في َأقصى ضميري ِمثاُلها  دار َليلى على الَنوى إذا ُقلُت َأنسى
  َفَقد بان ِمّني هجرها وِوصاُلها  وَقد ُكنُت َأرجو وصَلها َقبَل هجرها

إن الخيال يمنع الشاعر من نسيان دار ليلى، فظنه يخيب كلما توقع أن البعد قادر على 
إن تصوير . ا المتخيلة دائمة الحضور في ضميرهإشغاله عنها، فهي ال تغيب عنه، ألن صورته

البحتري بكلماته لما يدور في ضميره يرسم صورة مطابقة بخياله في كلماته التي تعبر عن ذلك 
  .الخيال المفعم باأللم على االبتعاد عن ليلى

ويصور البحتري انقطاع رجائه في رحيلها، وكذلك فإنه يتأسف حتى لهجرها ال سيما أنها 
، فلم يعد يرى منها ال الوصل وال الهجر ولم يبق إال اللوعة التي تلهب أعماق قلبه، ابتعدت

فالصورة الفنية التي تعبر عن اللقاء صورة حزينة ال يجدها إال في الخيال الذي يبحث عنه الشاعر 
  .بديًلا عن الواقع ويصور أن العهد والرجاء ال يتحقق إال في عالم الخيال المصطنع

سعيدة بالوصل واللقاء ال تدوم للعاشق، ويكتفي بالخيال وطيف الزيارة، ولكن ذلك واأليام ال
  :)40(ال يغني عن لهفة النفس فالحائم الظمآن ال يغنيه شيء عن الماء

41(ُأحاجيك( عَكالداِر َتجم بل ِللحه  نَقعَكالماِء ي الَظمآن ِللحاِئمو)42(  
  َكمنهلٍَّة َتدمى جوى حين َتدمع  اُقهموهل شيع اَألظعان بغتًا ِفر

  وهم َلك َغدوًا بالَتَفرق َأروع  بهجرِهم )43(َأما راعك الحي الِحالُل
  َتَأوهُت ِمن وجٍد َتعرض يطمع  ُكلَّما )44(بلى وَخياٌل ِمن َأثيَلَة

  ُت ِمن َفقٍد َله َأَتَفزعَتَنبه  إذا زورٌة ِمنه َتَقضت مع الَكرى
  وَتسمع ُأذني رجع ما َليس َتسمع  َترى مقَلتي ما ال َترى في ِلقاِئِه

ُل باِطلَتَخي قِمن ح كفيكيو  عالَلهيِف َفَترج ِه َنفسب دُتر  
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يراها ويرسم الشاعر ما تراه غينه فصورته توحي للقارئ بالشعور الحسي باألشياء التي 
مرسومة أمامه في لوحة فنية تعبيرية، ويطلب الشاعر من العقل والفطنة أن تكون حكما أو دليًلا 
فيسأل عن أي شيء يفيد في الحب غير اللقاء وأن تجتمع الديار، ويصور كالمه بصورة معروفة 

ة ويقدم البحتري هنا معزوفة موسيقية حزينة مليئ. للظمآن الذي ال يسد عطشه غير الماء
  .بمشاهد الدموع التي تجري في قلوب أصابها الجزع والفراق والهجران

والبحتري ال يصور مشاهد الفراق ويكتفي بما فيه من صور حزينة، وألوان من العذاب، إنه 
فالحزن يزيد من األلم ). أثيلة(يصور ديمومة هذا المشهد بحزن أكبر وألم أشد كلما تذكر خيال 

الطويل يمثل موسيقى حزينة تصدر من كل مكان ال تدع له مجال للنوم؛ في قلبة المكسور، وليله 
إن البحتري يربط هنا المشاعر الحزينة . ألن طيف أثيلة يزوره في كل لحظة ويمنع مقلته من النوم

بالصور التشكيلية والنغمات الموسيقية الحزينة التي يستمع لها العاشق، ويحس بها بعد فقدانه 
  .طيفها به كل ليلةلمحبوبته، ومرور 

  وَتسمع ُأذني رجع ما َليس َتسمع  َترى مقَلتي ما ال َترى في ِلقاِئِه

وفي هذا الخيال تعمل حواس الشاعر، وتستغل طيفها ومروره عليه فيرى ما ال يراه في 
عينيه، ويحرك سمعه في حديث النفس ويحاول أن يجد ما لم يجده ليطفئ نار اللهفة وليرجع إلى 

إن صورة الخيال التي ترسم اللقاء بحركة تراها العين، وأصوات تسمعها األذن . سكون النفس
ترسم لوحة تشكيلية يرى فيها الشاعر ما يكفيه بصورة المتخيلة الباطلة عن الحق والواقع الذي 

الصد تبتعد فيه أثيلة عنه وال يستطيع أن يفعل شيًئا غير أن يقوم بالتخيل؛ ليريح النفس من آالم 
  .والهجران

ويذكر البحتري أن لقاء الطيف يسد شيًئا من الوجد واللهفة التي تكون في قلب العاشق، 
ولكنه أيضا يذرف الدموع على فراق ريا وال يجد ما يخفف عنه إال زيارة طيف المحبوبة به 

  :)45(وصلها له وتخيل
اِالشِتياق موعي في َذِلكع دالِف  د ومي ِفعلَتَتناجى براق  
  ِب َغليًال ِمن هاِئم مشتاق  َفعسى الدمع َأن يسَكن بالسك

  ل وَلم َتدِر ماجوى العشاق  َلم َتسق ريا ِمن الوص )46(إن ريا
  الِعتاق )48(شهرين ِللمهاري )47(وخد  بعَثت َطيَفها إَلي ودوني

  َتهامًا صبا بَأعلى الِعراقمس  زار وهنًا ِمن الشآم َفحيا
  والدجى في ِثيابِه اَألخالق  َفَقضى ما َقضى وعاد إَليها
ذحالَتالقي ب ِعدُل الَتالفي  َقد َأَخذنا ِمن الَتالقي في الَنومو  
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فالطيف عند البحتري يشفي القلب من البكاء الذي يسكبه عن الوداع ويصور الدموع بالماء 
التي لم يرج منها لقائها ) ريا(غليل الهائم المشتاق، فهي تطفئ نار األلم على فراق الذي يبرد 

وعند انقطاع الوصل في الوقع يستدعي العاشق طيف , بعدما ابتعدت عنه من العراق إلى الشام
ويصور أن طيف ريا قد أتها كرسول منه بعثت به . ريا ليستقي منه ما لم يستقه منها في الواقع

خفف عنه ما يجده من جوى العاشق الذي تبعده عن محبوبته مسافة شهرين سير اإلبل إليه لي
  :القوية

  وخد شهرين ِللمهاري الِعتاق  بعَثت َطيَفها إَلي ودوني

ويرسم البحتري المسافة الطويلة عبر الداللة الزمنية في تصوير البعد، فمشقة الرحلة 
ب فيه الفنان إبداعاته وتصوراته، كما يسكب الشاعر مشقة تساوي مشقة عمل فني تشكيلي يسك

ألم البعد في كلماته، وقد جاءه طيفها ليزوره وهو ما زال في العراق ينظر إلى تلك المسافة 
إن البحتري ينقل صورة حزينة لوًنا وحركة؛ فالطيف لم يظل عنده طويًلا إذ ما لبث أن . البعيدة

على أن يقطع المسافة الطويلة التي تحتاج اإلبل المنسوبة إلى والخيال قادر . عاد إليها بسرعة
  .مهرة بن جيدان إلى شهرين لقطعها

ويؤكد البحتري على أهمية الخيال وزيارة الطيف؛ ألنه قادر على جمع شتات النوى بني 
  :العاشقين

ذحالَتالقي ب ِعدُل الَتالفي  َقد َأَخذنا ِمن الَتالقي في الَنومو  

البحتري لوحة اللقاء في الخيال توازي لوحة الصورة الحقيقية تصور الخيال على ويرسم 
الحقيقية ويحيط ظلمة الليل والنوم بلوحة الطيف التي تمر عبر األلوان المختبئة تحت سواد الليل 

  .فينقل البحتري صورة اللقاء في النوم المتخيل إلى القارئ كأنه يشركه في لوحة النائم المتخيلة

دد البحتري على تصوير زيارة الطيف على أنها زيارة مرحب بها لما فيها من تعويض ويش
فهي ُتسكن النفس، وتقرب مسافات ما كان له أن يقطعها، فيرحب بالخيال كأنه صورة  عن البعد،

  :)49(حقيقية للقاء يستمر ويحقق الوصل من خالله
  ِصل بُكسوِففي شموس َلم َتتَّ  مرحبًا بالَخيال ِمنك المطيِف

  ) 50(ِه في الحسن بالِظباِء الهيِف  وِظباٍء هيٍف َتجلُّ عن الَتشبي
  )53(والحي َغير ُخلوِف )52(َفَفلج )51(ن  َكيف زرُتم ودوَنُكم رمُل يبري

  )54(وِد والصبح ِمن وراِء سجوِف  وِرداُء الَظلماِء في ِصبِغِه اَألس
  جت َغليًال ِمن هاِئم مشعوِف  َغليًال وَقد ها زورٌة سكََّنت

فاللوحة المنسقة في األبيات السابقة تعبر عن الجانب التصويري الدقيق للطيف الذي يمر  
فيرحب به ويهتم به التصاله وعدم غيابه عنه، كما أنه يتساءل عن قدرته على . على قلب المشتاق
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، ويرسم الشاعر المخاطر التي تحيط بالطريق، وقدرة )لجالف(و )بيرين(قطع المسافات والرمال في 
هذا الطيف على مغادرة الحي الذي لم بتركه الرحال، فالخيال قادر على مجاوزة الحراس والواشين 

ويصور الشاعر صعوبة الطريق ومشقتها وكذلك يرسم صورة . وكل من يقطع الطريق بين المحبين
لكون، وأن الصبح قد يكشف ستر السواد إذا ابتلج، كما الظالم الذي غطى بردائه األسود على ا

يرسم البحتري صورة للمكان الوعر والزمان المتأخر؛ وقدرة الطيف على عبور كل ذلك والوصول 
 .إليه إلطفاء نار شوقه

 الصورة التشكيلية لعاشق المرأة .3

لم به من اهتم الشعراء بتصوير العاشق وما يحدث له من أحوال في العشق، ويصورون ما ي
وكبده الحرى، وحبه، وسهره، ودموعه، . فيصفون نار الهوى في قلبه. مصاعب العشق والهوى

وقد صور الشعراء أشواقهم وانفعاالتهم وما يطرأ عليهم من . ووصوله إلى الموت دون أد يدركه
ي في وقد سار البحتر. تغيرات في عالقاتهم ال سيما إذا وقع الصد وزاد الهجر، وابتعدت الديار

هذا الميدان ووصف أحوال العاشق وصورته وسطر أشعارا كأنها لوحات فنية، ومنحوتات جميلة، 
  .وصور راقية في هذا المجال

ويصيغ البحتري لوحة تشكيلية تتداخل فيها الكلمات بالصور واأللوان يرسم فيها صورة 
  :)55(الدموعالعاشق الذي أوغر الفراق صدره، وفقد العزاء عن الرحيل غير انسكاب 

  َأن اَألِحبَة آَذنوا بَتناِء  زعم الُغراب مَنبئ اَألنباء
  الرمضاِء )57(وجواِنحًا مسجورَة  )56(َفِاثِلج ببرِد الدمع صدرًا واِغرًا

  والَت حين عزاِء )58(َأَثر الَخليِط  ال َتأمرّني بالعزاِء وَقد َترى
 نع الِفراق رتيَقصزيمع ُلوكائي  السب سومالر َأطاَل في ِتلكو  

  َأعزز عَلي بُفرَقِة الُقرناِء  ِزدني ِاشِتياقًا بالمدام وَغنِّني
  عما َقليل ِمن جوى البرحاِء  َفَلعلَّني َألقى الردى َفيريحني
  والحمراِء عجبًا ِمن الصفراِء  َأَخَذت ُظهور الصاِلِحيِة زيَنًة

ويرسم الشاعر لوحة يمتزج . يجسد البحتري الغراب بصوته الناعق واقًفا يبلغه بفراق األحبة
فيلقي الغراب بسواده التشاؤم والحزن على . فيها اللون بالصوت والصورة يتفجع بها على حاله

ت متعددة تمزج وتنطوي هذه اللوحة الشعرية التصويرية على لقطا. قلب البحتري المشتعل نارا
وتصور الكلمات وقفة الغراب الناعق وهو ينبئ بأخبار الرحيل وكأن . بين الشعور الحسي والخيالي

البحتري يجعل القارئ أمام مشهدين األول خيالي يتحدث فيه الغراب ويسيطر عليه لون السواد، 
  .واآلخر حسي عند حركة رحيل األحبة مبتعدين عن المكان
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أخرى إلى جانب الصورتين السابقتين يظهر فيها اللون والحركة  وينسج البحتري صورة
فبدأ بتصوير صورة الدمع وجريانه معبرا عن انفعاالته والبواعث التي تدفعه إلى البكاء، . والتجسيد

ويضع البحتري القارئ أمام لوحة بتشكيل من الحركة المنسابة من ماء العين إلى مستقر يجمع 
فيجسد فيه مكاًنا الشتعال النار، ويتأثر مكان النار في الصدر بمشهد  الماء حول صدره الواغر

فشدة الحر مع صورة . خارجي يتصل بالصحراء ومكان االرتحال فجوانحه كلها مسجورة الرمضاء
اشتعال النار تشكل بعدا لونيا يضفي على الصورة لوعة الفراق الذي ال يطفئه برد الدمع 

  .المنسكب

لماته مشاهد تصويرية تكثف التعبير عن ألم الفراق الذي يظهر قاطعا ويردد البحتري بك
ويرسم هذه الصورة في مشهدين األول يقدم . لعزيمته عن السلو فال يملك ما يعينه على النسيان

فصوت المعزي ال . فيه صوت الرفيق الذي يحاول تعزيته ولكن دون جدوى ترجى من العزاء
وإن مالمح الوحشة والغربة أخذت تتشكل . حلوا وتركوا المنازل قفرايمكنه أن يخفي أثر الذين ارت

وينتقل الشاعر إلى المشهد الثاني؛ ليرسم وقوفه أمام . كصورة سوداء بعد خروج أهلها منها
  .الرسوم في بكاء طويل تنضوي تحته صورة مكان فارغ موحش ال سيما وأنه خال من ساكنيه

  العاشق يتغير أسلوب الخطاب من عزاء صاحبه ليخاطبهوفي تلك األثناء التي يبكي فيها 
  َأعزز عَلي بُفرَقِة الُقرناِء  ِزدني ِاشِتياقًا بالمدام وَغنِّني
  عما َقليل ِمن جوى البرحاِء  َفَلعلَّني َألقى الردى َفيريحني

التي انتشرت في  ومن اللوحات التي يرسمها البحتري ببراعة ما يستمده من مجالس الشرب
العصر العباسي فيظهر الخمر في اللوحة بلونها ورائحتها التي تصنع جوا يريح الذاكرة فينظر إليه 

وتقابل هذه اللوحة ذات المرح واللهو صورة السواد والبكاء وصوت الغراب . القارئ عبر الكلمات
له الموت؛ ليرتاح من ألم  بل يرجو أن يقع. لكن الشاعر ال يريد أن ينسى رفقة انقطعت. الناعق
فمشهد الموت مع الخمر يصور نفسية الشاعر المتعطشة إلى الخالص من األلم بتصوير . الفراق

تراجيدي ينهيه العاشق للمرأة بالموت ليكون الموت معادًلا موضوعيتا للخالص الذي يتمناه، 
  .ويتمنى أن يحصل عليه

كيل الصور وتنويع المشاهد باستخدام ويالحظ القارئ قدرة البحتري على التصوير وتش
فراغات الكلمات باأللوان والحركة، ويبادل األدوار بين الحركة  الكلمات المعبرة الموحية، ويمأل

  .والسكون، والكالم والصمت لتكون قصائده عبارة عن لوحات فنية تشكيلية رسمها بالكلمات

ى ويمتلئ حزًنا وألما من شدة وال تفارق صورة جريان الدموع العاشق الذي تهيجه الذكر
  :)59(حرارة العاشق، وفي هذا يقول
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  وفاضت بُغزِر الدمع مقَلُته العبرى  َتَذكَّر محزونًا وَأّنى َله الِذكرى

  إلى َكبٍد جم َتباريحها حرى  ُفؤاد هو الحران ِمن الِعج الجوى
  َفال دمعٌة َترقا وال مقَلٌة َتكرى  ِهَكرى حاَل سكب الدمع دون ِختاِم

  َكسكران ِمن َخمر الصبابِة َأو سكرى  وُكنُت وكاَنت والشباب عالَلٌة

يضع الشاعر القارئ أمام صورة تتأرجح بين التذكر وما فيه من التأمل واإلطراق، والبكاء 
حرى أيضا من األلم الذي أصابها  الحزين بتصويره أللم الفؤاد الحران من العج الهوى، وكبد

فلوحة البكاء والعيون العبرى الدامعة تصور عاشًقا تظهر عليه عالمات البؤس في مقطع سريالي 
ويزداد المشهد تعقيدا في تداخل التصوير في لقطة . يختلط فيه التعبير اللفظي بالتصوير الفني

الدموع المتصلة، فهي ال تنقطع وال  ترسم عيون العاشق وهو يرى النعاس قد ابتعد عنه بسبب
ويصف هذه العيون في . فيرسم صورة لعيون حزينة ذابلة متعبة. تجف، وال يتم معها النوم والراحة

مشهد فني تقف فيه الدمعة في مقلته فال هي تنسكب وتتوقف وال هي تسمح للعين بالنوم، كأنه 
نيه، وأهداب العين ال تسمح لها يضع العين في صورة تمثال منحوت تقف الدمعة في وسط عي

  .باالنفالت

. وتنضوي صورة األلم والحزن في نطاق تصوير كلمات الشاعر لمعاناة العاشق وصدق مكانه
أن من أحذق المصورين من صور لك الباكي المتضاحك، والباكي الحزين، "وقد أجمع أهل الفن 

لطف يد في تصوير هذه األمثلة،  والضاحك المتباكي، والضاحك المستبشر، وكما أنه يحتاج إلى
فالتصوير يحتاج . )60("فكذلك يحتاج إلى لطف في اللسان والطبع في تصوير ما في النفس للغير

إلى لطف اليد في الرسم على اللوحة أو النحت في صخرة، وفي الكلمة يحتاج إلى قريحة سليمة، 
وقد برع البحتري في . النفس ومقدرة على التصوير واإليحاء عبر استخدام الكلمة المعبرة عن

تصوير العاشق الباكي، ووضع صورته أمام القارئ كأنه يشاهد لوحة مرسومة توحي بها الكلمات 
  .والعبارات في أبيات الشعر

 لقد صور البحتري المرأة بعبقرية فنية غير مسبوقة، حيث جمع كل مضامين صورة المرأة
مرأة الطيف، وحتى في كافة أحوال العاشق المغروم سواء في تغزله بها وبجمالها، أو بتصويره ال

إن تنوع تصويرات البحتري للمرأة، وتعدد أشعاره في هذا المجال مّكنه من رسم لوحات . بالمرأة
. فنية إبداعية تناولت المكان والزمان واألثر، وحفلت بجمال المحبوبة، والشوق لها، وبعدها وقربها

نين والشوق في لوحات فنية، ومنحوتات جميلة، وصورة وكأنه فنان تشكيلي يضع الحب والح
 -إبداعية رسمت بكلمات عاشق ولهان، وفنان يؤرقه الصدود، ويسعده الوصل، وتدفعه الزيارة 

للمزيد من العمل واإلبداع الفني، دون مغاالة في التصوير، والتجسيم في  -ولو كانت طيًفا
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قي إبداعا شعريا على شكل أعمال فنية تشكيلية قل الموقف، واالبتعاد عن التهويل؛ ليقدم للمتل
  .نظيرها

  الطبيعة: المبحث الثاني

انسجام اإلنسان مع الطبيعة من مظاهر إحساسه بالبيئة المحيطة به، والشعراء والفنانون 
يتأثرون بالطبيعة، وتكون استجابتهم لها ذات انفعالية تتشكل مع كل المعطيات الحسية والنفسية 

لطبيعة، ويعبرون عنها في إطارات جمالية ال يشترط فيها أن تحاكي صور الطبيعة بطريقة لعناصر ا
فريشة الفنان قد تركز على جزء فتبرزه أكثر من جزء غيره، وكلمة . مباشرة تنقل الصورة كما هي

الشاعر قد تصور مقطعا دون غيره، فيعكس عالقة اإلنسان بالطبيعة وإحساسه بها، ويتلقى 
  .أو القارئ إحساس المبدع، وينظر في فنه وخيالهالمشاهد 

وتنبه أرسطو إلى محاكاة اإلنسان لما يراه، وعد الشعر نمًطا من أنماط المحاكاة لألشياء 
فكما أن من الناس من إنهم ليحاكون األشياء، ويمثلونها حسب مالهم من الصناعة أو العادة بألوان 

ت، فكذلك األمر في كافة الفنون، فجميعها تحدت وأشكال، ومنهم من يفعل ذلك بواسطة الصو
  .)61(المحاكاة بالوزن والقول واإليقاع

والطبيعة على مر العصور الملهم للشعراء والمبدعين، وقد وصف القدماء الطبيعة 
ووصف الشعراء الطبيعة وصوروا ظواهرها وأشجارها وماءها ووصفوا حياتهم في ظل . بأشعارهم

وعرفوا عالقة الزمن بالطبيعة، فوصفوا الفصول وتغيرها في أشعارهم،  .)62(وجودهم في الطبيعة
  .ووضعوا لوحات فنية بارعة الجمال

هو الشعر الذي يمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه في جو طبيعي يزيد "وشعر الطبيعة 
شعر  وكلما كان. جماًلا خيال الشاعر، وتتمثل فيه نفسه المرهفة وحبه لها واستغراقه بمفاتنها

الطبيعة معبرا عن هذه المشاركة وهذا االستغراق ومصورا جمال الطبيعة وفتنتها في شتى 
  .)63("مظاهرها، وكان هذا الشعر مزدهرا ومحقًقا غرض موضوعه

ووظفها بكل . وقد أبدع البحتري في رسم صورة الطبيعة بربيعها وأمطارها وأنهارها وأمكنتها
وال شك أن للطبيعة أثرا بالًغا في . موضوعاته الشعرية المتعددة مظاهرها في أشعاره، وأدخلها في

نفوس الشعراء، من حيث إنها مصدر إلهام ونشوة، وهم يتعاطفون معها فيصورون ما تعكس في 
وبرزت اللوحات . )64(نفوسهم من انطباعات ومشاعر وهذا ما جعلها تحظى بحظ وافر من الوصف

وأدخل البحتري الطبيعة بألوانها . م الكلمات في شعر البحتريالفنية التي تصور الطبيعة باستخدا
وأصواتها وما فيها من حركة وسكون في لوحاته التي صورها فيها، كما صور مشاعره الجياشة 

  .وإحساسه المرهف مع عناصر الطبيعة
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 :الربيع .1

رة األشجار يعد فصل الربيع من أكثر فصول السنة إبهاجا وأكثرها وفرة بالجمال الطبيعي بكث
فتختلط فيه األلوان ويميل الجو إلى االعتدال بعد برد الشتاء . وخضرة األرض وتفتح األزهار

ورسم البحتري فيه . وقد تغنى الشعراء بهذا الفصل على مر العصور. وقبل حلول حر الصيف
في لوحات فنية باذخة الجمال، وقد مالت نفسه إلى حب هذا الفصل فانسجم معه ووظف عناصره 

  .لوحاته

ويطالعنا الشاعر بلوحة يمكننا أن نقول أنها عفوية التصوير، دقيقة التشخيص لفصل الربيع 
  :)65(الذي يلقي تحيته على األرض ويختال فوقها، حيث يقول

الَطلق بيعالر ختاُل ضاِحكًا )66(َأتاكَتَكلَّما  يَأن ي ّتى كادح سنالح ِمن  
الَنوروز هَقد َنبجى )67(والد ما  في َغَلسُنو اَألمسب رٍد ُكنَأواِئَل و  

الَندى َفَكَأنَّه ردَفتُِّقها بديثًا  يثُّ حبَكتَّما )68(يم َأمس كان  
هِلباس بيعالر در رجِمن ششيًا  ورَت وَليِه َكما َنش69(ع( َنمَنمام)70(  
  )72(ِللعين إذ كان محرما )71(كان َقذىو  َأحلَّ َفَأبدى ِللعيون بشاشًة

ِسبَتهّتى حح الريح َنسيم قرما  وِة ُنعاَألِحب َأنفاسجيُء بي  
الراح سحبنَّما  الَّتي َأنَت ِخلُّها )73(َفما يَأن َتَتر اَألوتار مَنعما يو  

تعددة عن إحساس الشاعر بهذا إن هذه األبيات الطويلة في وصف الربيع تعبر في صور م
الفصل الذي يزهر بألوان الحياة ويجسد الربيع تجسيدا بارعا بتصويره إنساًنا يختال بجماله 

فاألرض في الربيع يصورها البحتري وكأنها تكاد تكون قادرة على الكالم بعد أن كانت في . ضاحًكا
الندى حركت فيها القدرة على حديثها لحظات زمنية سابقة قبل حلول النيروز نائمة، وكأن قطرات 

لقد جمع البحتري في تصويره بين عناصر الحركة والسكون والكالم . المكتوم في داخلها سابًقا
والصمت وسواد الظالم وألوان الربيع بين الزمن الماضي والزمن الحاضر ليصور صورة الربيع في 

  .لوحة مبهجة

فينتقل من صورة الربيع الضاحك . البحتريوتتعدد صورة الربيع ولوحاته الجميلة عند 
  :المختال إلى وصف لباس الربيع في لوحة فنية تشكيلية غاية في اإلبداع

هِلباس بيعالر در رجِمن شَنمَنما  وشيًا مرَت وَليِه َكما َنشع  
  وكان َقذى ِللعين إذ كان محرما  َأحلَّ َفَأبدى ِللعيون بشاشًة

ِسبَتهّتى حح الريح َنسيم قرما  وِة ُنعاَألِحب َأنفاسجيُء بي  
  وما يمَنع اَألوتار َأن َتَترنَّما  َفما يحبس الراح الَّتي َأنَت ِخلُّها
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إن صورة أوراق الشجر ووشي األرض الخضراء تمثل لوحة فنية رسمتها يد فنان مبدع  
بيع مرتديا ثوبا جميًلا تظهر فيه أعلى درجات أبهة الجمال، والبحتري بألوان الربيع؛ لتظهر الر

يوظف األلوان وتداخل األشكال واألجناس في رسم الثوب الجميل الذي يتزين به الربيع ويجعله 
  .يختال بجمال من الطبيعة المرسومة في كلمات الشاعر

ها ويبدو في لوحاته وكلماته لقد أدرك البحتري جمال الطبيعة وعايشه بإحساسه المفرط نحو
فتن بها وعبر عنها تعبيرا عاطفيا رقيًقا فتن بها وعبر عنها تعبيرا عاطفيا " تعلقه بالطبيعة التي 

وكان لزاما على شاعر هذه روحه وتلك . رقيًقا، يبدو فيه التعلق البصري والسمعي والشمي
لمقدمها الورد، وتلبس األشجار أنضر يتفتح : أحاسيسه، أن يجلي الربيع عروسا تختال ضاحكة

  .)74("اللباس، وترق النسمات ويختفي كل ما في الدنيا من قذى وعبوس

وينتقل البحتري إلى لقطة فنية تسجيلية أخرى لمشهد الربيع يرسم فيها لحظة التلقي لمشهد 
  :جمال الربيع من العيون، فيقول

  ِللعين إذ كان محرما وكان َقذى  َأحلَّ َفَأبدى ِللعيون بشاشًة
ِسبَتهّتى حح الريح َنسيم قرما  وِة ُنعاَألِحب َأنفاسجيُء بي  

  وما يمَنع اَألوتار َأن َتَترنَّما  َفما يحبس الراح الَّتي َأنَت ِخلُّها

ذى العيون فإذا لبس الربيع ثوبه حدقت فيه العيون، وهنا يصور لنا الشاعر أنه دواء لق 
ويضع الفنان في لوحاته شيًئا من أجزاء . الذي أصابها حينما كان غائبا عنها، فالربيع دواء للروح

الجسم أو غيره فيبرزه ألهميته، ونجد أن البحتري اقتنص هذا اللون من التعبير في لوحته الفنية 
قادر على إبصار جمال فبرزت التقاطته لمشهد العيون وهي تراقب بشاشة الربيع ألنها الجزء ال

ويعبر عن الشم بأنفاس األحبة، ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى كاللمس الذي يكون . الربيع ورونقه
باإلحساس برقة نسيم الربيع، ثم بعد ذلك إلى التذوق حيث يكون لألشياء مذاقها الخاص في 

كل ما هو جميل في الربيع ويعبر عن ذلك بالراح، وتصوير األنامل وهي تتحرك إلبهاج المسامع ب
  .فصل الربيع

إن هذه الصور المتعددة واللوحات المتداخلة تعبر عن فرح اإلنسان بالطبيعة، وتعبر عن 
فيرسم مشاهد عبقرية لشعور اإلنسان بجمال . قدرة البحتري العالية في التصوير والرسم بالكلمات

. ر براعة في استخدام الكلماتالربيع وقدوم ألوان الحياة مع قدرة على التشخيص والتجسيد تظه
والتركيز على مشاهد الطبيعة من زاوية كلية تبدأ بمشهد قدوم الربيع ثم تنتقل فيها المقاطع 

كما إنه يضع . الزمنية بين الماضي الذي يمثل الشتاء الباكي والحاضر الذي يمثل الربيع الضاحك
ويصور مشاهد عيش اإلنسان في . لقطات خاصة بكل جزء من أجزاء الربيع في لباسه ورقة نسيمه

  .حلول الربيع وتصوير أجزاء إحساسهم له بصورته البصرية والشمية والذوقية والسمعية
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كما يرسم البحتري لوحة يبين فيها جمال الربيع في ظلمة الليل، بعد أن تولى فصل الشتاء، 
  :)75(ويقول في ذلك

َتغليس 76(َأَلم َتر( كِّربالم بيعما ح  الرورَنشالم ياضالر شيِمن و اك  
  َتسلَُّل شخص الخاِئِف المَتَنكِّر  وسرعان ما وّلى الِشتاُء وَلم يِقف

طياسلى برنا عر77(م( َكَأنَّها هيو  باِئبس)78( صٍبع)79( رابيَأو ز)80( بَقرع)81(  
  قوُط الُلؤُلؤ المَتحدِرإَليها س  َكَأن سقوَط الَقطر فيها إذا ِانَثنى

واِنيفي ُأرج82(و( رالنوِر َأحم نٍد  ِمنفرإب شابي)83( رَأخض وضالر ِمن  
  َأعاليِه ِمن در َنثير وجوهر  إذا ما الَندى وافاه صبحًا َتمايَلت

  لمَنوِرعَليها ِصقاُل اُألقحوان ا  إذا قابَلته الشمس رد ِضياَءها
  ِلعلوَة في جاِديها المَتعصِفر  إذا عَطَفته الريح ُقلُت ِالِتفاَتٌة

يضع البحتري اللون األسود القادم من الظالم في موازاة ما حاكه الربيع من وشي وزخارف 
. فصورة الربيع الجميلة بارزة بالرغم من انتشار لون السواد في اللوحة. ونشرها على األرض

فنهاية السواد قاربت على االنكشاف . معنى التغليس هو السير في الغلس أي ظلمة آخر الليلو
ونور الفجر قارب على الظهور وعند مزج اللونين تظهر في زاوية خفية من اللوحة صورة الشتاء 
الذي يهرب محاوًلا االختفاء كشخص خائف متنكر؛ ألن الربيع قد مأل المكان وحلت أنواره فيه، 

  .بددت ظلمة الشتاء ببكور الربيع وقدومه إلى األرضوت

وتنطوي لوحة السير إلى بطياس على مشهدين األول ظاهر يعبر عن الربيع وجمال آثاره 
الذي التفت فيه األوراق على األشجار كأنها ذوائب شعر حاكها الربيع حياكة فريدة في األلوان 

رة نزول المطر على هذه األرض ويصوره وصورة أخرى يعود فيها الشاعر إلى كث. واألشكال
فالقارئ عندما . باللؤلؤ الذي دخل في أعماق األرض فأزهر بعد الشتاء ربيعا مليًئا بالخيرات

حركتها المعطاءة في تغير أحوالها عبر مرور و يتخيل هاتين اللوحتين يدرك مدى جمال الطبيعة
  .الزمن

قطة بصرية للوحة من الطبيعة يدور حولها إن البحتري يلتقط صورة متكاملة يسجل فيها ل
مبررات "ويضع في هذه الصورة . وصفه لربيع وانقالب الزمان من الشتاء إلى األلوان الزاهية

لعناصر التشخيص والتجسيد والحركة والزمن داخلها وهي من أهم ركائزه التصويرية، وهذه 
من جزئياتها صبغة رومانسية إن صح  المشاركة اإلنسانية من المشاعر تضفي على صورته أو كثيرا

التعبير، حيث يخلق المشاركة والتفاعل بين أطرافها وتحريكها حركة إنسانية تشخيصية تتفاعل مع 
، وتكتمل عملية التصوير السابقة في تصويره للروض بألوانه الممتزجة في )84("مشاعره الخاصة

  :)85(األرض
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رالنوِر َأحم ِمن واِنيفي ُأرجو  يرَأخض وضالر نٍد ِمنفرإب شاب  

  َأعاليِه ِمن در َنثير وجوهر  إذا ما الَندى وافاه صبحًا َتمايَلت
  عَليها ِصقاُل اُألقحوان المَنوِر  إذا قابَلته الشمس رد ِضياَءها

الربيع فاللون  إن األلوان التي تزدهي بها الرياض كأنها تقاسيم موسيقية تغني جمال
األرجواني ينتشر في الروض ويتداخل مع نور ويدخل فيه شيء من الحمرة مع وجه الروض 

فيضع القارئ أمام صورة للوحة طبيعية . األخضر، ويتقارب مع حدة السيف الموشى الذي يزين به
كأنها جواهر غناء تزداد جماًلا إذا ما وافاها الندى باكرا فتصبح حبات الندى المتعلقة بأوراقه 

إنها صورة طبيعية خالبة ترسمها الكلمات،  .تتألأل في الروض مع خيوط نور الشمس الذهبية
وتحدد ألوانها العبارات تغني البصيرة عن األبصار في رؤية الفن التصويري الذي ينسجه البحتري 

ع زخارفه على وسينشر الربي. بكلماته العذبة، وتصويراته الفريدة، وانسجامه التام مع الطبيعة
  :)86(األرض، ويثير العيون التي تنظر إلى آثاره التي تغير وجه األرض، وتجده يقول

  وشيًا يكاد على اَأللحاِظ يلَتهب  ِمن زخاِرِفِه )87(هذا الربيع يسدي

يشخص البحتري الربيع بصورة حركية كأنه جعل بساطه الذي يغطي الـأرض ثوبا ينشره 
هر على هذا الكساء الزخارف بألوانها وأشكالها الجميلة تلهب األلحاظ وتثيرها حينما فيكسوها وتظ

  .تنظر إلى أثر الربيع على األرض وتغييره لشكلها السابق

إن هذا البيت يشكل لوحة منفردة للربيع تصور أنواره الزاهية وزخارفه البديعة، وكأن 
مشاهدين لها، ويتحدث عن كيفية تعاملهم مع البحتري يضع هذه اللوحة ويتحدث عن أثرها في ال

تثيرهم هذه اللوحة بدقة تفاصيلها،  فألحاظهم مشدودة نحوها،. هذه اللوحة الفنية في الطبيعة
  .فكأنها ترسم ثوبا غير الكل السابق لألرض بجماله وزينته

المكان لقد شعر البحتري بالمكان شعورا خاصا، جعله يعرف الطبيعة وعالقتها برسم صورة 
ويبين الشاعر في لوحة فنية مكانية سبب تفضيله لمسكن الشام على البقاء في . لدى اإلنسان

  :)88(العراق
بسِنها )89(َنصحو لى طيِب الِعراقها  إرورحِمنها َقيُظها و مَنعيو  

  وَنهرب ِمنها حين يحمى هجيرها  ِهي اَألرض َنهواها إذا طاب َفصُلها
  ُتحب وإن َأضحت ِدمشق ُتغيرها  يَقُتنا اُألولى وُخلَُّتنا الَّتيعش

  ُأجوب في آفاِقها وَأسيرها  عنيُت بشرق اَألرض َقدمًا وَغربها
  ِلراح ُتغاديها وَكأس ُتديرها  َفَلم َأر ِمثَل الشام دار إقامٍة
نُة َأعيُنزهو ُة َأبدانحِمص  هاورورسو ضاِئم ُنفوس َلهو  
  َففي ُكلِّ داٍر روضٌة وَغديرها  مَقدسٌة جاد الربيع بالدها
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ثم بعد المقارنة بين الفصلين يقارن بين . يرسم البحتري مقارنة بين فصلي الربيع والصيف
م؛ فالشام وحسن الطبيعة يستولي على حس البحتري، ومن أجله يختار المقا"العراق ودمشق 

وقد أكد . )90("والجمال عنده يأخذ بحظ من الرقة. أفضل من العراق ألن طبيعة األولى أجمل
  :الشاعر على أن األرض تفرض على اإلنسان أحاسيس مختلفة حسب طبيعتها

  وَنهرب ِمنها حين يحمى هجيرها  ِهي اَألرض َنهواها إذا طاب َفصُلها
  ُتحب وإن َأضحت ِدمشق ُتغيرها  ُتنا الَّتيعشيَقُتنا اُألولى وُخلَّ

  ُأجوب في آفاِقها وَأسيرها  عنيُت بشرق اَألرض َقدمًا وَغربها
  ِلراح ُتغاديها وَكأس ُتديرها  َفَلم َأر ِمثَل الشام دار إقامٍة

  :ويذكر الشاعر أسباب تفضيله للشام على غيرها فهي
  وَلهو ُنفوس ضاِئم وسرورها  بدان وُنزهُة َأعينِمصحُة َأ

  َففي ُكلِّ داٍر روضٌة وَغديرها  مَقدسٌة جاد الربيع بالدها

لعل الصورة في هذه اللوحة تختلف عن غيرها من اللوحات، فهي لوحة تعبر عن إحساس 
القارئ في كلمات البحتري عاطفته التي فيرى . البحتري بالمكان أكثر مما تعبر عن صورة المكان

تسير مع حبه للطبيعة الغّناء، والربيع الذي يزيد المكان، ويحاول أن يبتعد عن كل ما يزعج روحه 
  .وبدنه من شدة الحر وما ينغص على النفس مقامها في أي مكان

لجمال تبين إن هذه اللوحة غريبة في اتصالها معقدة في تركيبها التشكيلي، لكنها في غاية ا
تضع اللوحة عدة نقاط تجمع مكانين وزمانين مع تداخل . انسجام النفس مع الطبيعة التي تحتها

فالعراق والشام فيهما جمال الربيع ولكن قدوم الصيف وشدة السطوع . يوشي من جمال المكان
  .والحر في العراق تحرك الشاعر نحو الشام

وإن الحديث عن الرسم بالكلمات فيه . و دمشقفتبدو الصورة أكثر إشراًقا في االتجاه نح
تقدم الصورة في الفن التشكيلي نفسها إلى "تعقيد أكبر من الحديث في الصورة المرسومة، حيث 

المتلقي إلعادة البناء ومحاولة التشكيل بنسبة ال تقل عن جهد المبدع في تشكيلها، بينما تعتمد 
وق الفن التشكيلي وهي إلى جانب ذلك تشكيل زماني الصورة في الشعر على خيال متلقيها بنسبة تف

وهي . من إيحاء اللغة، وهذا اإليحاء هو الذي يشكل المكان والزمان والفكر والعاطفة والالشعور
ليست محاكاة مباشرة لشيء مكاني ملموس مرئي، وإنما هي اندماج بين مجموع تلك 

ي من مكان وزمان متروكة لخيال القارئ فالعالقة بين مكونات الصورة عند البحتر. )91("العناصر
الذي يعيد تركيب تلك العالقات غير معرفته بإحساس البحتري المفرط المنسجم مع الطبيعة 

  .ومكوناتها، وقدرته على التفنن بكلماته مع عناصرها
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لقد أوضح البحتري بحركة مثيرة قام بها مشرًقا ومغربا في األرض معبرا عن رحلة يجمع 
حاسن األرض ويؤكد على أن الشام هي دار اإلقامة، فكأنها صورة سكن أو بيت ترسم فيها كل م

فيها الجلسات بشرابها وندمائها، ويرسم فيها الشاعر أدق التفاصيل التي تظهر جمال هذا البيت 
وموقعه المناسب لمعيشة رغيدة، كما أن الشاعر يضع أمام الدار مرابع الربيع والرياضة مع حركة 

  .لموجودة في الغدير الذي يزين المكانالماء ا

ويلتحم الشاعر بهذه الصورة مع الطبيعة التحاما عضويا نفسيا، كالتحام النحات والرسام 
والمصور بعمله اإلبداعي، يعبر فيه عن أسباب محبته لدمشق، ويذكر هواه لدمشق ويصورها 

  :)92(بأجمل الصور
  ضى بسداٍد بدؤها وَأخيرهام  َتوجهَت مصحوبًا إَليها بعزمٍة

  وقابَلك الَنيروز وهو بشيرها  وفي سَنٍة َقد طاَلعتك سعودها
  مَقدسًة َأيامها وشهورها  َفِصلها بَأعوام َتوالى وال َتزل
  َفَأنَت ِضياُء المكرماِت ونورها  وِعش َأبدًا ِللمكرماِت وِللعال

تري مدينة دمشق بلوحة واضحة الجمال فهي حية تشع فيها الحياة بالروض يرسم البح
ويسترسل في التصوير البصري وإشاعة اللون األخضر . المخضر واألرض ذات التراب الطيب

المناسب للرياض وجمال جوها اللطيف، وتتوالى الصور جماًلا بحركة الماء الرقراق الذي ينشر 
ويرسم أيضا صورة للحياة السعيدة في . شربه واإلحساس بمذاقه نداه مع الهواء العليل أو عند

ثم . ساحاتها، ورقة المعيشة فيها، فكأنه يضع لوحة مرسومة أو منحوتة فنية تظهر جمال دمشق
يبين بعد هذه اللوحة الزاهية سبب حبه لها وإيثاره للعيش فيها حيث يصور صيفها بشدته كأنه 

  .حب البحتري للطبيعة وعشقه للربيع شتاء العراق، فهي عذبة، كعذوبة

 األنهار .2

ُتعد األنهار من األشكال المائية التي أثارت البحتري، وقد تأثر بوجودها في العراق والشام، 
فصور هذه األنهار بصور العطاء والكرم واستغلها في شعر المديح ووصف . وهو يراها في تنقالته

ة مشخصة في لوحاته عبر فيها عن موضوعات وجسد البحتري األنهار وأعطاها صور. الربيع
  .ووظفها بأسلوب فني في لوحاته التي يشكلها بكماته وتراكيبه اللغوية

الذي بناه  )93(ويروي جمال قصر الغرد ويصف البحتري جمال نهر دجلة في وقت الخريف،
  :)94(المتوكل بسامراء

  َفت َأن َتهِطالِقَطع الُغيوم وشار  الحت َتباشير الَخريِف وَأعرضت
راَءهو نإ عبانِمن ش وَفَتر  حيقنا الرماِنعهرًا يال )95(شلسالس  

  منزال )96(والَغرِد في َأكناِف ِدجَلَة  َأحِسن بِدجَلَة منَظرًا ومَخيمًا
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هِطئَت ُترابتى وال  َخِضُل الِفناِء ملَّ فيِه َفَأسبانه ُقلَت الَغمام  
شحواِفعَفضَل د اَألمواج ت َلهال  دهَتميِه َأن يدوالب لنَأعج  

يلحظ أن البحتري يستجمع صوره من الطبيعة التي يعيش فيها اإلنسان برقة وعذوبة في 
في وضع اإلطار الذي يجدد لوحته التشكيلية التي تمتزج بخليط  - أيضا-ويبدع البحتري . التصوير

ويختار للوحته إطارا زمنيا تظهر فيه رائحة . الحركية والمكانية والزمانيةمن العناصر اللونية و
الخريف، وألوانه المصفرة، وأوراقه المتساقطة التي تشكل لوحة بصرية تصويرية يستنتجها القارئ 

فإذا كانت هذه الصورة لألرض في الخريف فإن . عند سماعه لذكر الخريف فيتذكر صفاته وأحواله
نسى وصف السماء الزرقاء التي غطتها غيوم متقطعة لتزيد في فرادة الصورة التي الشاعر ال ي

توازنت بين البياض والزرقة في مزيج لوني ينعكس على صفرة األرض وحركة أوراق الشجر 
  .المتساقطة في فصل الخريف وتتالمس هذه األلوان بنزول حبات المطر التي تشارف على الهطول

شكيلية الغريبة للطبيعة تظهر صورة نهر دجلة الجميلة الحسنة، وفي ظل هذه اللوحة الت
وتجسد صيغة التعجب صورة لشخص يقف أمام النهر متعجبا ينظر إلى الجالسين حوله والساكنين 

فالقصر . حول أرجائه، يقيمون مخيماتهم ومنازلهم التي يتوسطها قصر الغرد الذي بناه المتوكل
وتزين حركة . ذي تجتمع فيه أنداء كرم المتوكل كالغمام المنهليجمل اللوحة ببنائه الواسع ال

ويقع هذا القصر في لوحة مرسومة . الماء بناء القصر باألمواج التي تدفع الدواليب بحركة مستمرة
  .في أكناف دجلة تحتضنه الطبيعة وتزينه

حياة ويقسم البحتري تصويره للخريف وجمال القصر في أكناف نهر دجلة بمشهد يعبر عن 
اإلنسان في الطبيعة إذ يحلو له مجلس الشراب في ظل هذه اللوحة المرسومة، وينادي نديمه 

. لشرب الخمر واإلكثار منها في شهر شعبان قبل أن يدخل عليهم شهر رمضان فيمنعهم منها
  .فالعالقة بين الزمن واللهو بعناصر الطبيعة وانعكاسها على أجواء المكان الذي يعيش فيه اإلنسان

ويصف البحتري دور نهر دجلة في ري البساتين، من خالل ريه لبستان قصر الكامل، حيث 
  :)97(يقول فيه

  المَتواِصل )99(وشي اليمَنِة )98(سيراُء  َفَكَأنَّما ُنِشرت على بستاِنِه
  عن َفيض منسجم السحاِب الهاِطل  َأغَنته ِدجَلُة إذ َتالحق َفيضها

  وحواِمل )100(َأشجاره ِمن حيل  ست فيِه الصبا َفَتعطََّفتوَتَنفَّ

يصور البحتري بستاًنا جميًلا إذا أشرقت عليه الشمس تنشر عليه خيوًطا ذهبية كمجال 
وقد استمد هذا البستان سقياه من نهر دجلة حيث يرسم البحتري البستان . ألبسة اليمن المهذبة

بعة عليه فسدت حاجاته عن سقيا من نهر دجلة في مواسم انخفاض مملوًءا بفيوض النهر المتتا
  .المطر
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ويسطر البحتري ألوان الحياة والطبيعة في البستان بين حركة األلوان والخيوط الذهبية 
وألوان األشجار المثمر وغير المثمرة التي تحركها الرياح وانسياب الماء وجريانها إلى هذا 

من أسباب الحياة التي تنشرها الطبيعة ويعيش اإلنسان على جوانبه  فالنهر. البستان من نهر دجلة
إن الشعراء العرب لديهم نزوع "يبني بيوًتا وقصورا ويزين بساتينه التي تمده بالقرب من الطبيعة 

تصويري يستوحونه من البيئة برياحها العاصفة وعدد خيلها وزفيف الريح في الصحراء حتى أصبح 
القدرة التصويرية متميزا بصوره العربية ذات العالقات التي تعكس الحياة الشعر العربي بهذه 

لقد مزج البحتري بين عناصر . ")101(العربية بأشكالها وزخارفها العربية ذات الكثافة الحسية
الطبيعة وبين صنع اإلنسان فنهر دجلة بحركة مائه المنسابة أعطى الحياة لألبنية التي صنعها 

  .اإلنسان

  :)102(حتري صورة أخرى لنهر بردة في قصيدة يمدح فيها المتوكل، حيث قالورسم الب
  والراح َنمزجها بالماِء ِمن بردى  إذا بردا )103(العيش في َليل داريا

فداريا تزدهي بليل . في هذا البيت ينتشر لون السواد وظلمة الليل التي تحل على المكان
فلون . لبحتري في تصويره وقت الليل الذي يحلو فيه السهرويتناول ا. بارد يطيب فيه العيش

السواد في هذه اللوحة يمتزج مع نسمات الهواء الباردة التي تدخل السرور على من يدخل داريا، 
  .حيث يعيش جمال الطبيعة الساكنة

ويكمل البحتري لقطته باستحضار مجلس الشرب، ويصف الخمرة بالصفاء واللذة فهي 
فالمكان الهادئ والشراب اللذيذ يطيب فيه العيش بين . ردى نهر دمشق المعروفممزوجة بماء ب
وتتعدد األلوان المتداخلة بين سواد الليل والخمرة الممزوجة بشذا النسائم . أحضان الطبيعة

ورائحة نهر بردى لتصور جوا لطيًفا يمكن القدماء من اقتناص لحظات السعادة في أجواء تحيط 
  .كانية الممزوجة برائحة بردى والزمانية في ليل لطيف األجواءبها الطبيعة الم

 :)105(كرماو يفيض جودا )104(ويشخص البحتري نهر الفرات ويجعله في يد ممدوحه
لَّبَتح َلبِه حت بالِغنى )106(َأمسسدوِد  بها المَثغردوِب بالج عدب  

  اِلِه المحموِدهّطاَلٍة بَنو  حاز الُفراُت إلى الشآم براحٍة
  َأمَل العديم ورغبَة المجهوِد  َتدعو مكاِرمه إلى معروِفِه

ولكن الجمال في شعر . لم يكن تصوير الشعراء للكرم والعطاء بالنهر أو الممدوح بالبحر
البحتري هو تشكيلة للصورة كأنها لوحة تشكيلية تتشابك فيها عناصر من الطبيعة التي تصور 

فالشاعر ال يصور . لجدب والخصب، كما أنه يختار الوقت الذي يصف به مع اختيار المكانحالتي ا
لقد قدم البحتري . حلب الغنية بعطاء الممدوح، وال يتحدث عن عطائه الذي أفاض على الشام
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صورة تجسد األمكنة في لوحة فنية، فتظهر حلب في تغييرها من الجدب إلى الغنى ويلتقط البحتري 
  :بيعيا للمكان المجدب وتغيره بمرور الزمنمشهدا ط

  بعد الجدوِب بَثغرها المسدوِد  أمست بِه حَلب َتحلَّب بالِغنى

وتلتقي مع . فيضع لوحة الجدب في مشهد األفول والغياب في حين تشرق صورة العطاء
، فيصوره بأنه في يده والنهر رمز للعطاء المتجدد. تجسيده لنهر الفرات بأنه شيء يملكه الممدوح

كغيمة تمد العطاء والنوال ليغيث الشام فيكرر صورة العطاء ويلغي ما كان بالمكان من جدب 
  .وقحط

يجسد البحتري المكان يعبر عن حاجته للعطاء بصورة التحول من الجدب إلى الخصب كما 
بالعطاء ويضع أنه يجسد النهر أداّة للعطاء تعبر عن جود الممدوح وكأن النهر غيمة تهطل 

إن البحتري يمزج بين . البحتري طرًفا هاما في الصورة بإبراز اإلنسان المعدم الذي ينتظر العطاء
صورة المكان واإلنسان الذي يعيش في المكان فالغنى المكاني بأشكاله المختلفة ينعكس على 

  .اإلنسان الذي يوجد في هذا المحيط ويعيش فيه

  :)107(والنهر وبين الممدوح الذي يشبهه به ويوازن البحتري بين الفرات
  يبِدع في السماح ويغرب )108(جذالن  رِكبوا الُفراَت إلى الُفراِت وَأملوا

  من رامها َفَكَأنَّها ما ُتطَلب  في غايٍة ُطِلبت َفَقصر دوَنها
  هبعظمًا ويوهب فيِه ماال يو  َكرمًا يرجى ِمنه ماال يرَتجى

الممدوح، وإذا كانت الرحلة يقطعها يضع البحتري لوحة للرحلة التي يقطعها الناس إلى 
المسافر عبر الصحراء إلى الممدوح راكبا الناقة القوية، فإن البحتري يرسم لوحة للنهر الذي 

فيجسد . يمتاز بالعطاء فيركبونه متجهين إلى الممدوح الذي يصوره بأنه فرات في العطاء والكرم
ثانية صورة الممدوح الذي ينزل الناس عنده الشاعر للنهر صورتين األولى صورة النهر الطبيعي وال

  .ويغترفون من نهره وجوده وكرمه

ويرسم البحتري لنهر الفرات صورة تحاكي الطبيعة التي يتحرك فيها موج النهر ويرتفع كأنه 
  :)109(جبال

  َفوجهك دون الرد يكفي المسلِّما  سالم وإن كان السالم َتِحيًة
َأَلسَت َترى مالُفراِت َكَأنَّه ورى  درباُل شما )110(جوع حرفي الب ئنج  

َأنَّه ِمن عاداِتِه َغير كَلم يلَّما  وًة ِمن جاِرِه َفَتعأى شيمر  

وجبال شرورى . إن شكل األمواج المتحركة في النهر كأنها صورة للجبال المتحركة في الماء
فيعتمد البحتري على صورة حركية صوتية في مجيء تلك  تطل على تبوك من الناحية الشرقية،
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. أمام البحر فتتناثر المياه على شاطئ الفرات وما حوله فتتناثر خيراته إلى مسافات بعيدة الجبال
  .وهذه الصورة جاءت من كرم الممدوح الذي تعلم منه نهر الفرات أن يكون كريما معطاًء

المائية في تصوير لوحاته بأسلوب بارع، وطرق فنية لقد استطاع البحتري أن يستغل الطبيعة 
اختار لها األلوان الطبيعية وبين عالقة اإلنسان بها، وجعل القارئ يفهم أكثر عن ثقافته المائية 
فذكر أنهارا مشهورة وشخصها ووظفها معبرا بها عن كرم الممدوح وجمال الطبيعة والخصب 

  .والحياة الرغيدة

 :المطر .3

س الحياة، ويفرح الناس بقدوم المطر بسبب ما يرونه من بعث للحياة، فهم إن الماء أسا
وقد رسم البحتري صورة الحياة في إقامة الحكم، . يطلبون المطر من أجل استمرار الحياة

وتصوير الحاكم بالنسبة للرعية كالمطر الذي يبعث الحياة، وتتمثل هذه الصورة عند البحتري 
اثق بالله أو جعفر هارون بن المعتصم بعد وفاة أبيه، حيث أقام العدل، بمجيء الخليفة العباسي الو

  :)111(واتصل عهده بعهد من سبقه من الخلفاء
َله ؤِمنينالم ن َأميرت ممَفَلم ي  رِه الَقدِاسَتولى ب نإٌة وِقيب  
  َطرإمام عدل بِه يسَتنزُل الم  مضى اإلمام وَأضحى في رِعيِتِه

فالحركة . يمكننا الكشف عن دالالت الكلمات التي يسترسل فيها البحتري بكلماته نحو الطبيعة
بين إمامين األول مضى والثاني جاء مكانه في حكم الرعية صورة تلتقي مع المطر الذي يطلبه 

ورة فنهاية حكم الخليفة المعتصم شكل نقطة انفصال في الحياة كأنها ص. الناس من أجل الحياة
فمشهد موت الخليفة يأتي عبر الكلمات تتراءى فيه صور الحزن ويرى البحتري أن . جدب وقحط

العودة إلى الطبيعة أدق الصور التعبيرية في توصيل المعنى ورسم المشهد فيقول إن قدوم الواثق 
بالله إلى الحكم بدد المخاوف من القحط والجدب، وأعطى للصورة حياة جديدة كالمطر الذي 

  .نزل على األرض فيرد إليها الحياةي

ويعبر الشاعر عن أهمية إقامة العدل الذي من أهم أسباب الحياة بالماء الذي هو أساس 
فيجمع بين هذين السببين في صورة واحدة يقف فيها الناس فرحين بالخليفة العادل . الحياة

لناس التي تمتلئ خصبا فصورة الطبيعة هي صورة حياة ا. ويستبشرون به كما يستبشرون بالمطر
  .وانعاشا بالمطر

فيرسم صورة للناس . ويتجه البحتري نحو مشهد آخر يتحدث فيه عن عالقة الناس بالطبيعة
وهم يطلبون نزول المطر، وبصور الممدوح بأن يده كالسحاب الذي يفيض عطاؤه على العموم 

  :)112(دون تفريق
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  ق المحـروم والمرزوقـاَفيَغـر  يسَتمِطـرون يدا يفيـض َنواُلها

إن صورة المطر في المدح تجعل صورة الممدوح أكثر التصاًقا بواقع الحياة، وتبرز عالقته 
باآلخرين الذين يتطلعون إلى كرمه وعطائه كما تتطلع األرض إلى نزول المطر وحلول الخصب بعد 

  .الجدب

إنه عبر عن معاني الجود والكرم لقد نجح البحتري في توظيف الطبيعة توظيًفا فنيا حيث 
بالجمع بين مشهد الجزيرة الحاضر المرتوي كصورة زاهية باأللوان وبمشاهد سابقة تحرك خيال 
القارئ في فضاء لوحته إذ يتذكر كيف كان حال الجزيرة قبل انتعاشها بالعطاء فقد كانت جرداء 

بحتري صورة المكان وعالقته وقد نقل ال. فما أن انهمرت أمطار السحب حتى ارتوت جنباتها
وصورة المطر . بالطبيعة إلى الناس وعالقتهم بالممدوح، فالصورتان متشابهتان في انتظار العطاء

يمكن أن نرى في هذا التصوير لوحة انطباعية شكلها البحتري . والماء هي صورة الخصب والنماء
يستحقه، ألن الحياة تستحق  بكلماته مادحا بصورة باذخة تعبر عن قيمة المدح وأن الممدوح

  .البذل والعطاء

ويستخدم البحتري ألفاًظا تدل على المطر ونزول الماء وبضعها في لوحة من لوحات 
  :)113(مدائحه

  الجناِب مغاِربًا وشروقا )116(ريا  محمٍد )115(في جناِب )114(َغدِت الجزيرُة
ُلهخايَقت مر117(ب( َقتَتَخرز  َلها والىفيها ع)جوِدِه َتخريقا )118  

  َأطراُفها وجه الزمان َطليقا  صَفحت َله عنها الِسنون وواجهت
  وَأقام فيها ِللمكاِرم سوقا  رَفع اَألمير َأبو سعيٍد ِذكرها

  َفيَغرق المحروم والمرزوقا  يسَتمِطرون يدا يفيض َنواُلها
  َترك الجليَل ِمن الُخطوِب دقيقا  طوب برأيِهيِقٌظ إذا ِاعَترض الُخ

يرسم البحتري الجزيرة في لوحة فنية ظاهرة األلوان ممتلئة بالحياة، شاخصة للعيان في كل 
لقد عبر البحتري بهذه الصورة عن جمال الواقع الذي يصور به الجزيرة في . جزء من أجزائها
صر متحركة من الطبيعة في رسم لوحته التي يتغنى بها ويعتمد على عنا. فيها )119(وجود الممدوح

فالشاعر يرى أن الممدوح . ، وفيها يرسم صورا خاصة لوجوده بها"أبي سعيد الثغري" بأثر
  .عنصر من عناصر الحياة كالماء الذي يجلب الحياة والخصب إلى األرض

اإلنسان بالطبيعة، والبحتري ال يكفيه أن يرسم صورة جميلة عابرة، بل يرسم مشاهد تجمع 
فداللة الكلمة ريا في وصف الجزيرة تعبر عن . ويجعله يتحد بها، كأنما يتحدث عن شيء واحد

  :عطش سابق حّل بها إلى أن
  فيها عزالى جوِدِه َتخريقا  برَقت مخايُله َلها وَتَخرَقت
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في السماء،  إن صورة السحب المحملة بالماء ترسم مشهدا متحرًكا يصف حركة السحب
وتوسعها وامتدادها على الجزيرة، فامتداد السحب المنذرة بالمطر ببريقها يعطي مشهدا فنيا 
يشكل لوحة يظهر فيها اللون مع عنصر الحركة، وتستمر الصورة باالنسجام مع انبعاث الصوت بعد 

فالسماء . حياةتساقط المطر على الجزيرة عندما يشتد وقعه، وتمتلئ به األرض كأنما تمتلئ بال
صورة للكرم والعطاء، فهي تفتح الماء بقوة كأنه ينزل من فم قربة داللة على الغزارة والشاعر 
يمدح صاحبه بصورة تستمد عناصر هامة من الطبيعة التي تغير بالعطاء سنوات من القحط 

  .والجدب

رم بلوحات ويضع البحتري الطبيعة طريًقا لمدائحه، يصور بها الممدوح ويصف الجود والك
  :)120(تتشكل فيها الصور واأللوان وتعبر عنها الكلمات في دالالت فنية باذخة الجمال

وَنُقهرو اهدح يفالس َكَأنَّك  ُلهالَغيُث واب121(و( ُقهيرالداني و)122(  
هعمّلا ما ُتجإ كاِرمالم له  ُقهّلا ما ُتَفرإ واِهبَأِو الم  

فهو الغيث الشديد  )123(التشكيلية تتجه نحو الطبيعة التي ترسم صورة الممدوحهذه اللوحة 
القوي، وهو أوله وأفضله، إن هذه القطعة من اللوحة تصور الغيث وقد نزل قويا شديدا من 

. فهو غيث وابل ضخم وكذلك ريق في أول نزوله. السحب، والناس تنتظر أوائل بشره وقدومه
ويضع الشاعر إلى جانب هذه القطعة من للوحة قطعة . لحميدة للعطاءوالممدوح بهذه الصفات ا

  :أخرى تسبقها
وَنُقهرو اهدح يفالس َكَأنَّك  ُلهالَغيُث وابو ُقهيرالداني و  

فعطاء الممدوح كعطاء الطبيعة فيه . فالسيف يعبر عن القوة والقدرة التي يتمتع بها الممدوح
إن هذه اللوحة بشقيها . فهو ال ينتظر منهم بذًلا وال يقدمه رهبة وخوًفاقوة ورفعة عن الناس، 

السيف والغيث ترمز للقوة والعطاء والتداخل بين لمعان السيف ولون السحب المحملة بالماء 
تمثل العالقة بين األمل والعطاء، فكأن البحتري يضع لوحة فنية رمزية تنقل فيها الصور القارئ 

اس وتصور حاجة الناس إلى الخصب والحياة المنبعث من رائحة الغيث، وتمثل بين الطبيعة والن
  .صفات الممدوح وخصاله النبيلة وقوته األثيرة في لوحة فنية واحدة

ولم يقتصر ورود صورة المطر الطبيعية على المديح عند البحتري، بل استخدمه في الفخر 
  :)124(حينما افتخر بنفسه وقومه

  وَأشراُفها الساداُت في البدِو والحضر  ن َأّنا سراُتهاَلَقد عِلمت َقحطا
رَتشَتج َأّنا ُليوٌث حينالَقنا )125(و  الَقطرب حاِئبالس نذا ضُغيوٌث إ  

  إلى الموِت معروفون بالبأس والَنصر  وإّنا َلمشاؤون َتحَت سيوُفنا
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ر بنفسه وقومه، ويعكس على لوحته الحالة النفسية يزين البحتري بحروف الطبيعة صورة الفخ
ويضع البحتري مساحة مكانية يرسم . المنتشية بزهو النفس والفخر والسيادة والمجد والسؤدد

عليها لوحة الفخر، ويشكلها بألوان الحماسة والزهو فقد دانت السيادة لقومه حتى عرفوا خاصتهم 
احة المكانية بادية وحاضرة، وتنضوي عبر هذه من قحطان وأقرها العامة على امتداد المس

المساحة المكانية فعاليات جمالية كالمية ترمز إلى صورة متشكلة بعناصر الطبيعة الحية التي تعبر 
وصورة أخرى تعبر عن رمز العطاء حيث يشير . عنها صورة الفخر بالقوة بتصوير قومه بالليوث

  .قومه بأنهم ليوث

ات الطبيعة، ووظف فيها الكلمة والصورة الجميلة، واعتمد لقد اهتم البحتري بموضوع
فهو يؤثر الطبع والسهولة في شعره وأنه حافظ على سالمة اللغة ورونقها كما "السهولة والسالسة 

واهتم بالجانب الموسيقي والفني التشكيلي  ابتعد في شعره عن الفلسفة والتصنع ولم يحتفل بهما،
  .)126("مقدرة فائقة في استخدام األلفاظ والمشاكلة بينها وبين المعانياهتماما كبيرا حيث كان ذا 

لقد وظف البحتري األلفاظ بكل ما تحمله من دالالت تعبيرية، بعد أن استعار من الفنان 
والمبدع الكتلة، واللون، والظل، والخطوط، والفضاءات؛ ليصور بعالقاته الحسية والذهنية 

نقل للمتلقي خبرات اإلدراك لمعطيات الحس الذي أحسه في صور والطبيعة، ويقوم بمحاكاتها، وي
التي انتظمت في قوالب فنية تشكيلية محسوسة جماًلا وذوًقا، أثرت في المتلقي،  الطبيعة المختلفة،

  .وأثارت فيه االنفعاالت بلوحة مرسومة، أو منحوتة جميلة، أو قصيدة منظومة

تشكيلها في بنية فنية تشكيلية راقية تمكن من لقد فكك البحتري الكلمات وأعاد صياغتها و
خاللها من نقل الصورة الواقعية من الرؤية البصرية المجردة، إلى الرؤية الشعرية الموحية بالمعاني 

وبالتالي يمكن القول أن البحتري تجاوز حدود المألوف في لغته الشعرية . واإلدراكات الجميلة
واتفقت كلماته وتعبيراته مع تموجات الشعور، وخلجات النفس، الدالة على الجمال والفن والطبيعة، 

وفي خاتمة هذا المبحث يمكن التأكيد على أن الصورة . لتكون لوحات فنية جميلة قل نظيرها
أوسع في التعبير والتأثير من باقي الفنون  الشعرية تجمع في تشكيلها الزمان والمكان، وهي

  .التشكيلية

  الحيوان: المبحث الثالث

حفل األدب العربي بالعديد من المؤلفات التي تناولت الحيوان، بدًءا من الجاحظ وحتى اليوم 
الحاضر، وفي عالم الشعر ظهر الحيوان عنصرا بارزا في القصيدة الجاهلية؛ فالجاهليون كانوا 
 أوثق اتصاًلا بالحيوان من غيرهم؛ فقد كان يقاسمهم المنزل والمأكل، وكان الكثير من شعراء

  .)127(الجاهلية يفضلون الذئاب والوحوش على الحياة مع الناس
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، - كما تشير أشعارهم –وقد ظهرت عالقة شعراء العصر العباسي بالحيوان بشكل واضح 
الشعر الذي  فقد اتضح حبهم له، وشغفهم بتناوله في أشعارهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن

ة واسعة بعالم الحيوان وأحواله وعاداته، ظهر فيه الحيوان بالشعر العباسي يشي عن خبر
لقد استمدوا شعر الحيوان من طبيعة حياة البداوة التي عاشوها، وال "وافتخارهم به، وحبهم له 

سيما شعر األعراب الذي اشتمل على كثير من المالحظات الدقيقة عن الحيوان، وكانت ثقافتهم 
بد لمثلهم أن يكون قد اطلع على مؤلفات اللغويين  اللغوية رافدا مهما في تنمية معرفتهم به؛ إذ ال

  .)128("الذين تحدثوا عن الحيوان

وكان الحيوان حاضرا في شعر البحتري بجماله، وقوته، والفخر به، وتجلى الحيوان عنده 
بمظاهر كثيرة من أهمها الطبيعة، حيث استلهم البحتري من حيوانات بيئته أفكاره ومعانيه؛ وألنه 

ط بها وظفها بقوة في موضوعات شعره، وصورها كأنها لوحات فنية، ومنحوتات يحبها ويرتب
  .جميلة، وصورا تمتلئ رقة وعذوبة وجمال

لقد كان مشهد الحيوان في شعر البحتري مشهدا يضج بالتعبير الفني والتلوين والتنوع، 
قد أعطاها صفاتها و. ووقف عند أشهر الحيوانات كالخيول، واإلبل، وتناول األسد والذئب وغيرها

التي تليق بها، ورسمها بريشة الفنان المبدع، ونحتها بروح النحات الماهر، وصورها كرمز للخير، 
ففاضت كلماته بالتصوير العذب، . والشجاعة، والقوة، والكرم، والحب، والعزة، والوفاء واإلخالص
بحتري وهو المداح المجيد إن ال"والشعر الرائق الذي يتميز بسهولة األلفاظ، وجزالة المعاني 

والوصاف المبدع، لم يدع فرصة تفلت منه، وقد أنس في نفسه القدرة المكينة على ربط المدح 
بالوصف، وصور الطبيعة التي تبهج الخاطر، وتناول الحيوان بكل حاالته ليعكس بيئته وإرهاصات 

تورا بحيث جعل معظم حياته التي صورها في هذه البيئة، اجمل تصوير، وجعل ذلك مذهبا ودس
  .)129("شعره مرتبَطا بالطبيعة الغضة الباسمة التي عاشها بكل تفاصيلها

 :الخيل .1

وصف البحتري الخيل في شعره، واستطاع أن يصور الخيل في صور تمثال منحوت تنسجم 
أجزاؤه وتتناسق عناصره، وقد استطاع أيضا أن يصور هذا الشكل المنحوت بصورة حركية عبر 

  :)130(واد الموصوف في شعرهحركة الج
هومَلونا يَفَقد ب وادا الجن عاِمِه  َأمرا عخبم وميَكفى بو  

  سبقًا وكاد يطير عن َأوهاِمِه  جارى الجياد َفطار عن َأوهاِمها
  جاَءت مجيَء البدِر ِعند َتماِمِه  )131( جذالن َتلِطمه جواِنب ُغرٍة

  جَنباُته َفَأضاَء في إظالِمِه  م صَفت ِلعيَني ناِظروِاسود ُث
  عَذباُت َأثٍلماَل َتحَت حماِمِه  ماَلت جواِنب عرِفِه َفَكَأنَّها
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َأنَّه َتحِسب اُألُذَنين مَقدمماِمِه  والَّذي ِلإ خصرى الشما يهب  
   ِه ويِشب في ِاسِتقداِمِهِتدباِر  يختاُل في ِاسِتعراِضِه ويِكب في ِاس

راَءهو الَقصير ذا ِالَتقى الَثَفرإِحزاِمِه  وظُّ ِعناِنِه وَفالطوُل ح  
  ِردف َفَلسَت َتراه ِمن ُقداِمِه  وَكَأن فاِرسه وراَء َقذاِلِه
َل َأنَّهَفَخي عاِطُفهِعظاِمِه  الَنت مب ناِسبم رانيزِللش  

  َغزل َلها عن شيبِه بَغراِمِه  َلٍة َكالشيِب الح بمفرقيفي شع
  ماشَأ ِمن َأِلِف الَقريض والِمِه  ومردد بين الَقوافي يجَتني

  رعد يَقعِقع في ِازِدحام َغماِمِه  وَكَأن صهَلَته إذا ِاسَتعلى بها
  باِقر الصمان َأو َأرآِمِه في  ِمثُل العقاِب ِانَقض ِمن علياِئِه
هحبباري صَقواِمِه  َأو َكالُغراِب َغدا ي سنحِتِه وقبواِد بسب  

  ِمن جوِدِه اَألوفى وِمن إنعاِمِه  ال شيَء َأجود ِمنه َغير َفتى َغدا
  ِمنها بشهوِتها ِلطول دواِمِه  َأرسلَته ِملَء العيون مسلَّمًا

  بَتَقسم الَلحظاِت في َأقساِمِه  َأن ُكلَّ عجيبٍة موصوَلٌةوَك
الَطرفأوَنِة )132(وِلم زاِئر ِلجاِمِه  َأجَلبِه ورجسب رهما َلم ُتز  

يرسم البحتري صورة الجواد القوي الذي امتحنه واختبره في يوم واحد، وقد عرف من 
ويجسد البحتري الجواد في صورة . ي يتمتع بها الجوادنتيجة االختبار قدر القوة والصالبة الت

إنسان يعرضه لالختبار، أو صديق يمتحنه صاحبه، والخيل أقرب صديق يعين صديقه، ويصور 
ويضع البحتري صورة مرسومة لهذا . هذا الجواد بأنه الفائز يبرز فيه تفوقه على الخيول األخرى

يعدو على األرض وإنما يرتفع عنها فيتفوق على سودوين يطير بهما، فهو ال  الجواد بجناحين
ويضيف الشاعر إلى صورة الجواد المنفرد، صورة سباق يتقدم فيها على غيره . الجياد بالطيران

ويرسم القارئ في مخيلته غبار األرض المتطاير، ويصغي إلى وقع حوافر الجياد على . من الخيول
  .داألرض ويرى جواد البحتري يطير بين هذه الجيا

لقد استطاع الجواد أن يفوز بالمسابقة على الجياد كما استطاع البحتري أن يفوز بكلمات 
إن البحتري ال يصف الجواد وصًفا عاديا، إنما ترى أنه يضع لوحة  .هرسمت حركة الجواد وطيران

 فالجواد الذي فاز في السبق بعدوه الذي. تشكيلية تتجاور مع لوحات أخرى في كل هذه األبيات
يظهر فيه بعيدا عن مالمسة األرض لسرعته الخاطفة يتناول معها الشاعر صورة أخرى تبين 
أسلوبه في الحركة جذالن تلطم وجهه غرته التي تتحرك مع حركته بتصوير دقيق لجمال الجواد 

ويعرض البحتري اللون في هذه الحركة المتناسقة للجواد بجسمه الذي يكاد يطير . صفاته األصلية
ألرض وحركة الغرة وكأنه يسجل لحظة تصويرية في مقطع تصويري مع انبعاث النور الذي عن ا
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يوازي إنارة البدر في تمامه ويمزج البحتري بين البياض القادم من نور البدر والسواد الذي يغطي 
  .الجواد فيصور لحظة إيراقه لعيني من يراه

م صورته القوية فيصف شعر رأسه ويركز البحتري على الجمال الخارجي للمواد بعد أن رس
وهو يميل كأنه أوراق شجرة األثل وهي أوراق ال شوك فيها تغطي الطيور التي تحتمي بها، 

  .وكذلك الجواد يتحرك شعر رأس على جوانبه جذًلا وقوة وجماًلا

  :ويضع البحتري لوحة أخرى للجواد ويصف فيها جماله خارج مجريات السباق
اُألُذَنين مَقدمو َأنَّه ماِمِه  َتحِسبالَّذي ِلإ خصرى الشما يهب  

   ِتدباِرِه ويِشب في ِاسِتقداِمِه  يختاُل في ِاسِتعراِضِه ويِكب في ِاس
راَءهو الَقصير ذا ِالَتقى الَثَفرإِحزاِمِه  وظُّ ِعناِنِه وَفالطوُل ح  

اد لجماله، وكأن البحتري يشاهد استعراضا إن هذه اللقطة التسجيلية تصور استعراض الجو
. فالجواد يختال في حركاته ويستعرض جماله. لجمال الخيول الذي نعرفه في وقتنا الحاضر

ويرسم البحتري حركة عينيه عند رجوعه حيث ينظر إلى األرض ثم يتابع بعد ذلك بنشاط في 
تي يتحرك فيها شعر الجواد فيضرب إن هذا التصوير يعيد القارئ إلى الصور السابقة ال. إقباله

  .وجهه وينساب مع حركته

  :ويسجل البحتري لقطة للفارس على صهوة الجواد
  ِردف َفَلسَت َتراه ِمن ُقداِمِه  وَكَأن فاِرسه وراَء َقذاِلِه

إنه ال يصف الفارس وإنما يريد أن يبين عظمة هذا الجواد الذي ال يظهر الفارس إذا أتاك 
ولهذا الجواد تقاسيم لطيفة . فرأسه المرتفع وشعره المنساب يحجبان ما وراءه. بوجههالجواد 

  :يستخدم البحتري الخيال لتصويرها
َل َأنَّهَفَخي عاِطُفهِعظاِمِه  الَنت مب ناِسبم رانيزِللش  

  َغزل َلها عن شيبِه بَغراِمِه  في شعَلٍة َكالشيِب الح بمفرقي
رمجَتنيوالَقوافي ي ينب دالِمِه  دو َأ ِمن َأِلِف الَقريضماش  

  رعد يَقعِقع في ِازِدحام َغماِمِه  وَكَأن صهَلَته إذا ِاسَتعلى بها
  في باِقر الصمان َأو َأرآِمِه  ِمثُل العقاِب ِانَقض ِمن علياِئِه
هحبباري صَأو َكالُغراِب َغدا ي  سَقواِمِهب سنحِتِه وقبواِد ب  

لقد شخص البحتري الجواد في أشكال متعددة من الطبيعة فهو مثل عود الخيزران وبذلك 
يرسم حركته اللينة، وخفته في االنتقال واالستعراض، وكذلك صوره بالعقاب في قوته وشكيمته، 
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حركية في اللين والقوة مع وانقضاضه ولون الغراب في شدة سواده، فجمع البحتري بين الصورة ال
  .الصورة اللونية للسواد، لتظهر حسن قوامه وجماله

ويشخص البحتري صورة الجواد بصورة إنسان كريم يمدحه بالجود، فهو الذي يقول فيه 
القوافي وينظم فيه الشعر، ويصفه أيضا بالجود والكرم والعطاء، ويتابع في قصيدته السابقة قائًلا 

  حول هذا الموضوع
  ِمن جوِدِه اَألوفى وِمن إنعاِمِه   شيَء َأجود ِمنه َغير َفتى َغداال

  ِمنها بشهوِتها ِلطول دواِمِه  َأرسلَته ِملَء العيون مسلَّمًا
  بَتَقسم الَلحظاِت في َأقساِمِه  وَكَأن ُكلَّ عجيبٍة موصوَلٌة

كالعقاب في مشهد تصويري بديع، ويصوره لقد سجل البحتري صورة للجواد وهو ينقض 
في هذه األبيات بالكريم المعطاء، ويرى البحتري أن األصيل من الخيول هو خير زائر يزور لما فيه 

لقد مزج البحتري بين لوحات فنية متعددة تراءت فيها األلوان مع الحركة، وأظهرت . من نفع وقوة
وكأن القارئ يرى سباق . يل تتوق العين لرؤيتهتشكيالت فنية رسمها بكلماته وحروفه لجواد أص

خيول واستعراضا لجمالها في مشاهد متتابعة يراها القارئ بخياله قبل أن يقرأها في كلمات 
  .الشاعر

كما أن البحتري استخدم الصوت فأظهر قوة صهيل الجواد لتكتمل عناصر التصوير بين 
  .قوياللون والحركة والصوت في رسم صورة ذلك الجواد ال

  :)133(ويصف الخيل دائما بالجود والكرم ويمدح بها كما يمدحها، ويقول في ذلك
لجحم هيمالب نمفي الز َأَغرو  لجحم لى َأَغرع حَت ِمنهَقد ر  

ّلا َأنَّهإ بِنيالم يَكلَكاله  يَكلٍة في هجاَء َكصور سنفي الح  
  )134(يوم الِلقاِء على مِعم مخول  د ِحزاِمِهوافي الضلوع يشد عق

سُتمينِللر 135(َأخواَله( فاِرسب  عينِللُتب هدودجو)136( وَكلمب)137(  
  صيدًا وينَتِصب انِتصاب اَألجدل  يهوي َكما َتهوي العقاب وَقد رَأت

  رق عَليِه موصلُتريان ِمن و  مَتوجس برقيَقَتين َكَأنَّما

إن البحتري يضع بكلمات واضحة إطارا خاصا للصورة الطويلة التي يرسمها للجواد الكريم 
  المحجل الذي يظهر البياض في سواده حيث يضع هيكًلا للصورة التي يرسمها

ّلا َأنَّهإ بِنيالم يَكلَكاله  يَكلٍة في هجاَء َكصور سنفي الح  

رة تضع جمال الجواد األصيل الكريم في نسبه ويرسم صورته الضخمة بضلوعه وهذه الصو
  ويرى البحتري يكرر صورة العقاب الذي يهوي بقوة نحو فريسته ويشبه بها الجواد. الوافية
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  )138(صيدًا وينَتِصب انِتصاب اَألجدل  يهوي َكما َتهوي العقاب وَقد رَأت

ع صورة داخل الهيكل الذي تحدث به البحتري لسرعة العدو إن هذه اللقطة التصويرية تض
. واالنثناء في الحركة، ثم بعد ذلك تصويره له بانتصاب الصقر في حركة سريعة تخطف األنظار

  :ويذكر به صفة جميلة تدل على تيقظه وشدة انتباهه
  ُتريان ِمن ورق عَليِه موصل  مَتوجس برقيَقَتين َكَأنَّما

فأذناه كمركز لالستشعار ينظر إلى كل حركة يسمعها فهو على استعداد دائم للحركة ال يعرف 
والجواد الكريم عند البحتري ينسيه الهموم، ويكون . الخمول والسكون فهو جواد قوي متيقظ

  :)139(بديًلا له عن هجر من ال يحسن الود
  انجاب عنه دجاه َفَلق الصباح  صافي اَألديم َكَأن ُغرَة وجهِه

  َفيبذُّ أولى جريها ُأخراه  يجري إذا جرِت الجياد على الونى
عيدمس ِلٍك َأَغرِمن م دنيك140(ي(  ِرضاه ِمن َأقصى ِمناك دنيكي  

  يوم الَفخاِر َلقيَل ذاك الشاه  َلو قيَل من حاز السماحَة والَندى
الم شاه الشاهداَفعم جِد َغير  رداهُكلَّها ب كاِرمالم حاز  

هدمباِب يالع لَتِطمم حرما الب  براهِه عيبسب فيضي حرب  
  في حاَلَتيِه بما حوته يداه  يومًا بَأسمح ِمن َأِسرِة َكفِِّه

زُنهلََّل مال َغيٌث َتهَكّلا و  ّلا َكبرى إيا الوحبَنداه عض  

ويصف شكل . إن الشاعر ينسى بوجوده مع جواد كريم آالم الهوى فكأنه يصور الخيل دواء
رجله الذي فيه انحناءه وهو من الصفات المستحبة فيه، وكذلك يصف اتساع الفروج ما بين 

ويرسم شعره الصافي وتتوالى األوصاف الدقيقة الدالة على قوته . قوائمه، وهو قليل اللحم
  .امته واتساقهوضخ

ويهتم البحتري بوصف وجه الخيل وإظهار اللون والتمازج بين السواد والبياض الذي يعبر 
  عن جمال منظرها

  َفَلق الصباح انجاب عنه دجاه  صافي اَألديم َكَأن ُغرَة وجهِه

ي أن يصل ويمكن أن نرى في هذا التصوير ما ينعكس على الحالة النفسية التي يريد البحتر
فالجواد الكريم . إليها من وصفه لصفاء اللون في الخيل الذي تحتاجه نفسه بالحصول على الصفاء

  :بصفاته القوية يشق رحلة الطريق نحو الممدوح
  َفيبذُّ أولى جريها ُأخراه  يجري إذا جرِت الجياد على الونى

عيدمس ِلٍك َأَغرِمن م دنيكِم  ي دنيكيِرضاه ن َأقصى ِمناك  
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فالجواد يشق طريقه بحركة تصويرية بارعة يسابق فيها الجياد فال يمنعه اإلرهاق أو التعب 
من أن يكون في أول الخيل لقوته وصالبته من أجل أن يصل بصاحبة إلى الممدوح الذي يقطع 

  .البحتري رحلته الطويلة بجواده الكريم ليفوز بعطائه ونواله

 :اإلبل .2

البحتري اإلبل تصويرا بديعا، ويرى أنها سبيل يتبعه ليبتعد عن همومه وآالمه، فهي  يصور
وقد قال البحتري في اإلبل غاية في الحسن . شريكة للخيل في هذا التصوير البديع والجمال

  :)141(والجمال، حيث يقول
  معِدياٍت على ُطروق الهموم  إنَّني الجئ إلى عزماٍت

بنَتالعيودي يالَفيافي وب  142(ن( َنقيب)143( ماِتوسالم)144( الكوم  
  ِنف َخرق والوخد َقبَل الرسيم  الَترامي بعد الوجيِف إذا إسُتؤ

  )145(روحَة الجأِب َخلَفها والَظليم  ُكلُّ مهزوزِة المَقذَّين ُتلفى
  ِمن سآمٍة وسهومُطلَّحًا   َكالِسهام يحملن ركبًا) 146(جنَّحًا

ويصورها البحتري بأنها تسير في . فاإلبل التي تتالعب بالفيافي هي التي تطرق عنه الهموم
. الصحراء وتقطعها بقوة وسرعة مستحضرا صورا من الطبيعة يذكر فيها حمار الوحي والظليم

رسيم، فهو يتأمل الترامي والوصيف والوخد وال: فقد ذكر البحتري عددا من معاني سير اإلبل
ويصف الراكبين عليها . سير اإلبل في كل حاالته ويحثه على السرعة؛ ألنه يريد أن يقطع الطريق

إن تصوير الصلة والمشقة إنما هو تصوير لذات الشاعر الذي . الذين أصابتهم السآمة والهزل
فاإلبل يعبر عن نفس أصابها السقم، ويصور هذه المشقات من أجل الوصول إلى الممدوح 

ورحلتها الشاقة هي الطريق الذي تبدأ به الرحلة نحو العطاء المنتظر من الممدوح لعله يعوض 
شيًئا من التعب الذي أصاب الشاعر فهو يشخص اإلبل كأنها شخص يلتجئ إليه كما يصور 

  .حاجاته إلى الوصول إلى الممدوح ليلتجئ إليه بعد مشقة السفر

ويرسم لها صورا تكاد تكون لوحات فنية تشكيلية منقطعة ويتابع البحتري تناوله لإلبل، 
النظير رسمتها يد فنان مبدع، عشقها، وأحب كل ما يرتبط بها سواء من جانب الشكل والمظهر، 
أم السير والتنقل معها، فهو يصور سيره بالليل وركوبه العيس بصورة متناقضة حيث تجمع بين 

  :)147(سواد الليل والنور
  َأو َأرضًا ِمن العشِب )148(وشيًا ِمن النوِر  عيس في َليل َكَأن َلهَقد َأقِذف ال

ن ُأُفقع َلت ُأخراهذا ما ِانجّتى إخَتِضِب  حرِد مالو باحالصب خمضم  
  )150(بريها وَأَخذُت الُنجح ِمن َكَثِب  اآلمال َفِانصرَفت )149(َأوردُت صاِديَة
َأخالق ٍب هاتيكسماعيَل في َتعِب  إفي َتع نال ِمنهالعال والع ِمن  
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فالشاعر . إن الليل أسود مظلم ويصوره البحتري بوشي له نور وعشب مخضر يمأل األرض
يرى أن هذه الدابة القوية هي التي تساعده على الوصول إلى آخر الليل الذي يتجلى في صورة 

لقد اجتمعت في اللوحة قوة . عر في الوصول إلى حاجتهاللون الوردي وهو يعبر عن أمل الشا
وعناصر من الطبيعة ممزوجة باأللوان كسواد . الحركة بالمسير ليًلا مع اإلبل والوصول إلى الصباح

والتناقض بين سواد الليل وضوء الصباح يجعل . الليل ونور الصباح وخضرة العشب وحمرة الورد
صورة من اإلبل والطريق الذي تقطعه وما يجده الشاعر في اللوحة مشعة تتضح فيها األشياء الم

  .طريقه من مظاهر للطبيعة

وحديث الشاعر عن آماله فرض عليه أن يرسم . ويورد البحتري مع اإلبل آماله المتعطشة
وبذلك فإن البحتري يقلل من . لوحة للخصب والحياة التي نالها من خالل رحلته نحو الممدوح

الصلح واتساع نوره مما يعني أن آماله في طريقها إلى أن تتحقق فيرسمها سواد الليل بانبالج 
لقد وصلت القصيدة الشعرية إلى درجة قريبة من الرسم . "بصورة الصباح ووروده الندية الحراء

  .)151("وغيره من الفنون التشكيلية وأصبحت الشعرية جزًءا يجمع الفنون كلها

  :)152(نسى آالم الهوى وتباريح العشق، ويقول في ذلكويفزع البحتري أيضا إلى اإلبل، كي ي
  َنع ِمن طاِرِف الهوى والَتليِد  سوف ُأعطي السُلو والصبر ما ُأم

  مسَتفادن في ُكلِّ وقٍت جديِد  يلبسن َثوبًا جديدًا )153(بالمهارى
  ل سوِدَليل في َأقمص ِمن الَلي  َفهي طوَل الَنهاِر بيض وطوَل ال
  وحميدن في آل عبِد الحميِد  طاِلباٌت في الَغوِث َغوثًا سكوبًا

إن هذه اإلبل القوية النجيبة المعروفة شاخصة في ثياب جديدة تدل على أنها مستعدة 
 وهو يحتاج إلى الرحلة في أي قت يحتاجه الشاعر،. للرحلة والسفر في أي وقت يحتاجه الشاعر

ويوازن الشاعر بين صورتين لونيتين في . لة لنسيان ما مر به من ألم الهوىوهو يحتاج إلى الرح
زمنين متقابلين بالبياض مع النهار والسواد مع الليل؛ ليدل على أن هذه اإلبل قوية تستطيع أن 

وتسرع اإلبل في رحلتها من أجل الوصول إلى الممدوح الذي يعين . تتابع مسيرتها دون توقف
  .والنسيانالشاعر على الصبر 

إن صور البحتري في رحلته نحو الممدوح تمثل صورة جمالية فنية بلوحات فنية تشكلها 
فهي لوحات فنية تعبر عن قدرة الشاعر على الرسم . الحركة عبر المكان والزمان واختالط األلوان

الفراق بكلماته يستغلها من أجل الوصول إلى الممدوح، وليست تعبيرا عفويا عن ألم الشاعر من 
والهوى، الذي يصيبه فالرحلة تمزج بين مشقة الطريق وحالة الشاعر النفسية التي يصورها بألم 

  .الفراق، وكل هذه التصويرات تقوده لتصل إلى الممدوح الذي يتوقع أن يجد عنده العطاء
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ويصور البحتري التعب والمشقة التي تالقيها العيس في رحلتها عبر الصحاري واالنتقال من 
  :)154(لعراق إلى الشام، حيث يقولا

لباب ِمن َأرض لنا العيسحر َليك155(إ(  مَتها سب جوري)هَتدي )156يبوِر والد  
  بعد َفدِف )158(وَكم َقَطعت ِمن َفدَفٍد  )157(َفَكم جزعت ِمن وهدٍة بعد وهدِة

  م ِمنك بمرصِدبنا وُقصور الشا  َطَلبَنك ِمن ُأم الِعراق َنواِزعًا
  وَتعمدي )160(َلموِضع َقصدي موجفًا  وإنَّها )159(إلى إرم ذاِت الِعماِد

يصف الشاعر رحلة العيس من بابل، وتظهر الرياح الغربية أثناء مسيرها، ووفق المنطقي أن 
الطريق فمرة يرى القارئ صورة الغبار المتطاير في هذه الرحلة؛ وهذا الغبار يحجب عنها معرفة 

إن هذه الصورة تتداخل مع صورة أخرى تظهر التعب والمشقة من الرحلة فهي . تهتدي ومرة تضل
فالبحتري يرسم . تسير في األرض على اختالف تضاريسها من أرض منخفضة وأخرى مرتفعة

ما فوصف بكلماته حركة العيس وما تواجهه من إثارة الرياح ومن الغبار، ك. تفاصيل طريق الرحلة
يفصل في رسم تفاصيل الطريق من انخفاض وارتفاع وما يحدث للقافلة من مصاعب في معرفة 

  :دليل الطريق
  وَكم َقَطعت ِمن َفدَفٍد بعد َفدِف  َفَكم جزعت ِمن وهدٍة بعد وهدِة

  بنا وُقصور الشام ِمنك بمرصِد  َطَلبَنك ِمن ُأم الِعراق َنواِزعًا
  َلموِضع َقصدي موجفًا وَتعمدي  إرم ذاِت الِعماِد وإنَّها إلى

ويصور البحتري خطوات سير اإلبل الواسعة حيث إنه يريد أن يصل إلى الشام بأسرع وقت 
  .ليقصد دمشق، كي يصل إلى آماله التي يطلبها ويرجو أن تتحقق بعد هذه الرحلة الشاقة الطويلة

الحج، وزيارة الديار المقدسة وإعانتها على أداء الشاعر الحج  كما يصور اإلبل في رحلة
  :)161( )صلى الله عليه وسلم(مدينة الرسول  وزيارة

  َتخدي بِه ُقُلص المهاري الضمر  ِللَِّه ما حدِت الحداُة وما سرت
  شعرالم )163(ِمنى وِحنو )162(يطُلبن َخيف  مَتَقلِقالٌت بالسماحِة والَندى

  والركب بين محلِّق ومَقصر  حّتى رمين إلى الجماِر ضحيًة
  ِمنهن سير مَغلِّس ومهجر  وَثنين َنحو ُقصوِر يثرب آِخذًا

  ِللَقبر َثم ومسحٍة ِللمنبر  يجشمن ِمن بعٍد َأداَء َتِحيٍة

ة طويلة القوائم والضامرة التي تسير في قافلة مزينة بالسماحة يصور البحتري اإلبل القوي
وفي هذه الصورة تظهر الرحلة مختلفة عن سابقاتها فهي ليست رحلة لممدوح من البشر، . والكرم

. بل هي رحلة ألداء فريضة الحج فيسرن يطلبن الوصل إلى منى والمشعر الحرام وأداء المناسك
ويصور البحتري . ديها الحجيج واإلبل تنتظرهم إلتمام مناسكهمويذكر الشاعر المناسك التي يؤ
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فهن مشاركات بما ) يطلق، رنين، ثنين(اإلبل وكأنها جزء من أداء المناسك حيث يستخدم األفعال 
يقمن به من خدمة نقل الحجيج الذين يتوجهون بعد تحللهم محلقين ومقصرين نحو يثرب، 

هارا ثم تتوجه هذه اإلبل إلى رحلة العودة بعد أن قاموا ويصف البحتري استمرار السير ليًلا ون
لقد صور البحتري اإلبل بصورة ). صلى الله عليه وسلم(بأداء التحية والسالم على الرسول 

  .المشارك في الرحلة، فهي التي تسير في الطريق وتعين على أداء المناسك

 :األسد والذئب .3

نه حيوان مفترس ال يقدر عليه أي إنسان وال ذكر البحتري األسد في أشعاره، واهتم به أل
يقترب منه أي فارس، فإذا وقع الصراع بين إنسان وأسد أو إنسان وذئب فإن هذه اللوحة تستحق 

  .أن ُتخلد في المالحم عند األمم السابقة التي صورت معاركها على جدران القصور

  :)164(خاقان مع األسدومن المالحم البطولية التي صورها البحتري معركة الفتح بن 
 َفضلَت بها السيف الحسام المجربا  وَقد جربوا باَألمس ِمنك عزيمًة
خِدرالَليُث مخَلبا )165(َغداَة َلقيَت الَليَث ومنابًا ِللِّقاِء و ددحي  

كَنيز ِمن َنهر ُنهصح166(ي( عِقٌلبا  مَتَأشو هَتسامى غاب نيعم)167(  
  ويحَتلُّ روضًا باَألباِطح معِشبا  )168(يرود مغارًا بالَظواِهر مكِثبا
  يبص وحوذانًا على الماِء مذهبا  يالِعب فيِه ُأقحوانًا مَفضضًا

  ِسرٍب َأو َتَقنَّص ربربا )169(عقاِئل  إذا شاَء غادى عاَنًة َأو عدا على
 عبيطًا مدمًا َأو رميًال مَخضبا  ِه ُكلَّ شاِرقيجر إلى َأشباِل

  إلى َتَلٍف َأو يثن َخزيان َأخيبا  ومن يبغ ُظلمًا في حريمك ينصرف
  ِمن البيض ِمقضبا )170(َله مصِلتًا عضبًا  شهدُت َلَقد َأنصفَته يوم َتنبري

ينِضرغام ِمنُك )171(َفَلم َأر قَكذَّبا  ماَأصد ُة الِنكسابيذا الهِعراكًا إ  
َأغَلببرًا وبغي ِهزشى يم برجِه َأغَلبا  ِهزغشى باِسَل الوي الَقوم ِمن  

  رآك َلها َأمضى جنانًا وَأشَغبا  َأدلَّ بشغٍب ُثم هاَلته صوَلٌة
  َلم يجد عنك مهربا وَأقدم َلما  َفَأحجم َلما َلم يجد فيك مطمعًا

  وَلم ينجِه َأن حاد عنك مَنكِّبا  َفَلم يغِنِه َأن َكر َنحوك مقبًال
  وال يدك ِارَتدت وال حده َنبا  حملَت عَليِه السيف ال عزمك ِانَثنى
  ِللسيِف مضربا َأو ال ُتبق )172(ضريبَة  وُكنَت متى َتجمع يميَنيك َتهِتِك ال

وقبل أن تبدأ المعركة بين الفتح واألسد، يرسم البحتري صورة لقوة األسد، فهو يعيش في 
عرين محصن، والعرين واقف بين أشجار متشابكة في مكان محرز ومحفوظ، والمكان يحفه نهر في 

كما . تراب منهاإن البحتري يصور مملكة حصينة لألسد ال يجرؤ أحد على االق. جانب من جوانبه
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أن مشاهد الرعب والخوف تمأل المكان، فهو صورة مرعبة ومخيفة تخفي أسرارا عن مكان ال يمكن 
  .أن يقترب منه أحد فهو مغلق تحت قيادة أسد قوي

ويتصرف األسد في منطقته كيفما شاء، وال يجد من يمنعه أو يتدخل في شؤونه؛ ألن الرعب 
المكان الموحش وهو في حركة دائمة وتنقل مستمر في يدب في قلب كل من يقترب من هذا 

  مملكته
  ويحَتلُّ روضًا باَألباِطح معِشبا  يرود مغارًا بالَظواِهر مكِثبا
  يبص وحوذانًا على الماِء مذهبا  يالِعب فيِه ُأقحوانًا مَفضضًا

  رٍب َأو َتَقنَّص ربرباِس )173(عقاِئل  إذا شاَء غادى عاَنًة َأو عدا على

إن المملكة الواسعة تعد المحيط المكاني للوحة التي تشتمل على جمال طبيعي واسع فيه 
األزهار الجميلة التي تتألأل وتبرق كما أنه يشتمل على تضاريس متنوعة من جبال وأدوية ومغاور 

  .عب على المكانوجمال الطبيعة كله خاص بهذا األسد الذي يفرض بهيبته الوحشية الر

ويصور البحتري الجانب المفترس فيأخذ حمر الوحش والبقر الوحشي وكرائم اإلبل غذاء له 
  :دون أن يراعي حرمة لها ويتخذها طعاما له وألبنائه

لى َأشباِلِه ُكلَّ شاِرقإ رج174(ي(  بيطًاع)175( ميًالًا َأو رمدم)با )176َخضم 

مل للمنطقة التي تعد بكل ما فيها قوًتا لألسد وأبنائه تعبر عن إن صورة القوة والتملك الكا
فالذي يدخل المكان ال بد أن يكون مقداما جريًئا فهو . صورة الوحشة والخوف المحيطة بالمكان

ويشخص البحتري األسد خصما للفتح بن خاقان، والفتح بن خاقان رجل . ال يواجه خصما ضعيًفا
  ص بشيء من مكان يقع تحت حمايتهكريم ال يسمح ألحد أن يخت

  إلى َتَلٍف َأو يثن َخزيان َأخيبا  ومن يبغ ُظلمًا في حريمك ينصرف

وينتقل البحتري إلى لقطة أخرى يسجل فيها مجريات المعركة بين الضرغامين بعد أن صور 
حاطها بالرعب والخوف قوة الخصم، واحتالله لمنطقة كاملة أخضعها لسلطانه، واتخذها مكان له، أ

  :ولكن الفتح بن خاقان جريء يقتحم األهوال
  إلى َتَلٍف َأو يثن َخزيان َأخيبا  ومن يبغ ُظلمًا في حريمك ينصرف

  َله مصِلتًا عضبًا ِمن البيض ِمقضبا  شهدُت َلَقد َأنصفَته يوم َتنبري
ينِضرغام ِمنُكم َفَلم َأر قَكذَّبا  اَأصد ُة الِنكسابيذا الهِعراكًا إ  

َأغَلببرًا وبغي ِهزشى يم برجِه َأغَلبا  ِهزغشى باِسَل الوي الَقوم ِمن  
  رآك َلها َأمضى جنانًا وَأشَغبا  َأدلَّ بشغٍب ُثم هاَلته صوَلٌة

  م يجد عنك مهرباوَأقدم َلما َل  َفَأحجم َلما َلم يجد فيك مطمعًا
  وَلم ينجِه َأن حاد عنك مَنكِّبا  َفَلم يغِنِه َأن َكر َنحوك مقبًال
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  وال يدك ِارَتدت وال حده َنبا  حملَت عَليِه السيف ال عزمك ِانَثنى
  يِف مضرباضريبَة َأو ال ُتبق ِللس  وُكنَت متى َتجمع يميَنيك َتهِتِك ال

فاألسد . إن هذه األبيات كأنها مقطع تصويري يسجل فيه البحتري بكلماته مجريات المعركة
قد جهز قوته وأبنائه، والفتح أشهر سيفه المصلت بعزيمة ال تنثني، ومع تأهب األسدين للقاء يبرز 

ويلتفت . المصارعةاللون الذي يبرق ومن السيف ليعبر عن بريق لمعان العيون المتأهبة للقتال و
البحتري في زاوية من اللوحة إلى شجاعة كل منهما ويصور قلب الجبان الذي ال يستطيع أن 

ويظهر لمعان السيف مع األحمر الذي تلطخت به األرض من دماء . يصمد في مثل هذه المواقف
  .فرائسه التي يصطادها فتصبح اللوحة أشد وحشة ورعبا قبل المواجهة

ي مشي األسدين إذ يتحرك الفتح كأنه أسد يواجه أسدا، ويجسد البحتري ثم يصور البحتر
صورة الفتح بصورة الهزبر الذي يمشي نحو هزبر، فاإلنسان في هذا الموقف يتجرد من كل صفات 

وفي خضم . الجبن أو الخوف التي يمكن أن يشعر بها اإلنسان فيراه كاألسد المقدام بال خوف
فة يرسم البحتري صورة دقيقة إلقدام األسد نحو الفتح محاوًلا إخافته الجلبة وهذه الحركة المخي

ولكنه ال يرى أثرا للخوف عليه ثم يحاول أن يتقهقر ولكنه شعر أن الهرب لن ينجيه من بين يدي 
فيضربه الفتح بسيفه ضربة قاضية قاصمة تنتهي بها أحداث المعركة يسقط فيها األسد . الفتح

  .ر دما منتصرا على عدوهويرفع الفتح سيفه يقط

وفي جانب آخر يمدح البحتري الفتح أنه أسد يحمي عرينه ويستخدم في مدحه عناصر 
  :)177(أخرى من الطبيعة تزين لها لوحه مديحه لها

  َتجّلى َفَأجلى الَليَل جنحًا على جنح  هل الَفتح إّلا البدر في اُألُفق المضحى
الِضرغام يَغمَأِو الض ريَنهحمي عي  حِة السالديم ُل الداني ِمنَأِو الواب  

  بِه بسَطٌة زادت على بسَطِة الرمح  مضى ِمثَل ما يمضي الِسنان وَأشرَقت
  وصافى بَأخالق ِهي الَطلُّ في الصبح  وَأشرق عن بشر هو النور في الضحى

لونية تتداخل فيها ظلمة الليل ونور البدر فتتجلى  يبدأ البحتري اللوحة بصورة بصرية
ويجمع له مبدأ مسماه األسد الضيغم . الظلمة بور البدر الذي يسببه وجه الفتح بن خاقان

والضرغام، ليعبر عن قوته وشجاعته فهو الذي يحمي عرينه، وال يسمح ألحد أن يتجاوز حدوده 
يضيف إليها البحتري صورة العطاء فهو كالمطر وتلتقي صورة اإلشراق مع صورة القوة في الفتح و

  .فتجتمع له اإلشراق مع القوة والعطاء. الوابل الذي يعطي من السحب

إن صورة الطبيعة بألوانها وقوتها تعبر عن قيمة الممدوح في نفس الشاعر من جانب وعن 
تح بسيفه الذي وتمتد صورة القوة بمضاء الف. انسجام الشاعر مع الطبيعة ومقدرته على تصويرها
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وبالرغم من قوته يصوره مشرًقا ينشر النور . يشرق بلمعانه والذي يحمي برمحه أركان األرض
  .بأخالقه وصفاته الحميدة

إن هذا التصوير الذي يجمع المادي بالمعنوي، والقوة باللين والرحمة والظلمة بالنور يصف 
بين الكلمة والصورة في تقديم صورته  كما أنه يعبر عن قدرة البحتري على المزج. رجًلا قويا

فكأنما يشاهد لوحات فنية مزخرفة أو مقاطع مسجلة ترى عبر الكلمات وتنظر إليها من خالل 
  .الحروف

ويصور البحتري المعتز أسدا عندما قضى على الثائرين عليه بأصفهان كما يقضي األسد 
  :)178(على فريسته

عَتهرّتى صح غيَليِه البدَت عدر  حنجِة مزيمنصوِر العم َتدبيرب  
خظوُل َأيَقنَت َأنَّهغى الما بَلمو  ينالِذراع شبوحُة م179(َفريس( حَأصب  

ويصور البحتري كيف وقع العدو بين يدي المعتز كالفريسة بين يدي أسد مشبوح 
ن يديه، وفريسته ال وترسم هذه اللقطة التصويرية أسدا ضخما قويا يفتح ما بي. الذراعين

إن تصوير الممدوح بصورة األسد تعبر عن القوة التي يرسمها . تستطيع أن تفلت بعد أن صرعها
البحتري بكلماته وتظهر فيها ألوان القوة، ولعل القارئ يرى في هذه الصورة اللون األحمر الذي 

تصور األسد يسير كما أن هذه اللوحة . يسيل من الفريسة عندما تقع صريعة بين يدي األسد
  .مختاًلا بقوته وقدرته التي يجدها الشاعر في الممدوح الذي استطاع أن ينتصر على أعدائه

  :)180(كما يصف البحتري ذئبا رآه في ليلة من ليالي سفراته الكثيرة
  ِغمد )181(حشاشُة َنصل ضم إفرنده  وَليل َكَأن الصبح في ُأخرياِتِه

و لُتهربَتسعهاج سنانو الِذئب  َليل ِابن ينع182(ب( هدالَكرى عب ما َله  
  وَتأَلُفني فيِه الَثعاِلب والربد  عن جَثماِتِه )184(الُكدِري )183(ُأثير الَقطا

َأطَلس185(و( هورُل زحمي ينِملِء الع  وى َنهديِه شِمن جاِنب هَأضالعو  
  ومتن َكمتن الَقوس َأعوج منَئد  يجره )186(لرشاِءَله َذَنب ِمثُل ا

هريرم رّتى ِاسَتمالَطوى ح َطواه  لدالجو الروحو ظمّلا العَفما فيِه إ  

يصور البحتري رحلته في وقت اقتري فيه الليل من االنقضاء ويرسم هذه الصورة الزمنية 
وفي هذه . فتتداخل الظلمة مع لمعان نصل السيف. ن غمدهبصورة سيف يسحب رويدا رويدا م

األثناء يرى ذئبا أصابه النعاس هاجع ولكنه ال يغط في سبات عميق فعيناه كصورة لص يتأهب لكل 
  .حركة كأنه ال عهد له بالنوم العميق



 موضوعات التصوير في شعر البحتري   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4031

ويصف البحتري لون الذئب األسود المغبر، ويصور ضخامته وارتفاعه يجر ذنبه كالحبل، وقد 
عوج متنه كالقوس، ولكنه أصابه الجوع الشديد الذي لم يبق منه إال الروح والعظم الذي يكسو ا

ويستحضر في هذا المشهد صورة المقرور الذي أصابه البرد فيشتد عليه الرعد بتحريك . جلده
األسنان وهكذا هو الذئب يشد على أسنانه ويصوت بأسنانه الصلبة المعوجة من شدة الجوع، 

  .)187("هو مفتاح التأثيرات األخرى في الشعر "والصوت 

  :)188(ينتقل البحتري إلى صورة أخرى ومشهدا آخر في لقائه مع هذا الذئب الجائع
  ببيداَء َلم ُتحسس بها عيشٌة رغد  سما لي وبي ِمن ِشدِة الجوع ما بِه

هُث َنفسدحي ها ِذئبتِع  ِكالنا بي دالجِه وصاِحببدالج هس  
جُتهزُت َفهِارَتجَأقعى و وى ُثمع  عدالر هعتبي رقَل ِمثَل البَفَأقب  
  على َكوَكٍب ينَقض والَليُل مسود  َفَأوجرُته َخرقاَء َتحِسب ريشها

  وَأيَقنُت َأن اَألمر ِمنه هو الجد  َفما ِازداد إّلا جرَأًة وصرامًة
  بحيُث يكون الُلب والرعب والِحقد  َفَأتبعُتها ُأخرى َفَأضَللُت َنصَلها
  على َظمإ َلو َأنَّه عُذب الورد  َفَخر وَقد َأوردُته منهَل الردى

يُتهِاشَتوصى وعُت الحمُقمُت َفجو  قدمضاِء ِمن َتحِتِه وِللرَليِه وع  
  وَأقَلعُت عنه وهو منعِفر َفرد  سًا ِمنه ُثم َتركُتهوِنلُت َخسي

إن الجوع ليس خاصا بالذئب فالشاعر يرى في هذا الذئب فريسة يسد بها جوعه وال يراه 
ونستطيع أن نرى في هذا المشهد التصويري صورة غير معهودة ألكل الحيوانات . وحشا مفترسا

فالبحتري . أو رسومات الحضارات القديمة. لموجودة على الكهوفالمفترسة كالصور واللوحات ا
يجسد نفسه مكافًئا للذئب في التفكير بافتراسه، ويصور كيف هجم عليه الذئب بصورة صوتية 

  .وحركية
جُتهزُت َفهِارَتجَأقعى و وى ُثمع  عدالر هعتبي رقَل ِمثَل البَفَأقب  

بادل بين الذئب والشاعر مع حركة قوية كالبرق الالمع في مشهد مخيف ومرعب فيه صوت مت
فيهجم الذئب وفمه فاغر . ظالم الليل وصوت مزمجر يدخل الرعب على القلوب كالرعد القوي

ولم تمنعه إصابته عن متابعة  ،إال أن البحتري يسارع بضربه. مفتوح يريد أن يفترس الواقف أمامه
ويشخص البحتري الذئب بعد الضربة بأنه فارس ازداد . هسيره نحو بالرغم من الجرح الذي أصاب

إال أن يتبعها بضربة أخرى أردته على األرض  جرأة وصرامة بعد أن تلقى الضربة فما كان منه
  .متقطرا بدمه

وفي صورة أخرى يصور الشاعر كيف أنه أخذ من هذا الذئب ما يسد به جوعه، ويعبر عن 
  :ذلك بلفظ يدل على أخذه للقليل
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وكُتهَتر ُثم ِنلُت َخسيسًا ِمنه  َفرد ِفرنعم هوو نهَأقَلعُت عو  

وهذا المشهد يعبر عن شدة الجوع الذي أصاب البحتري كما أنه يصور شجاعته وقوته، 
ويرى القارئ في هذا المشهد نوعا من فنون تصوير المشاهد التراجيدية التي تعبر عن الحاجة 

  .ه اإلنسانوالقهر الذي يعاني من

  الخاتمة

وقد اتسم شعر . قدم هذا البحث تصويرا لعالقة الموضوعات بالتصوير في شعر البحتري
وبذلك يكون لشعر البحتري مكانة بارزة عند متلقي . البحتري بمناسبة التصوير للموضوعات

مرأة وظهر في هذا البحث عناية الشاعر بالتصوير في ثالثة موضوعات هي ال. الشعر ومتذوقيه
  .والحيوان والطبيعة

وصور البحتري المرأة بأسلوب فني في غزله المباشر أو تذكره المرأة الطيف، وأحوال 
العاشق المغرم بها في عالقة الرجل رسمت المكان والزمان وأثر المرأة فيه في عالقة الرجل بها 

دون مغاالة في المتوافقة والمتضادة بصور فنية ولوحات مرسومة بكلمات ذات طاقة شعرية 
وكذلك في تصويره للطبيعة حيث نقل الصورة الواقعية من . التصوير مما يجعلها قريبة من المتلقي

الشكل المجرد إلى الرؤية الشعرية بصياغات وكلمات رسمت تموجات النفس وتدفق المشاعر في 
ورته وفق لوحات فنية تشكيلية دمجت الصورة بالكلمة، وفي تصويره لموضوع الحيوان ظهرت ص

تجليات تصوير حركته في الطبيعة وتجسيده في صراعاته التي تجلت صورتها عند البحتري كأنه 
  .يحفظ صورتها بصورة لذاكرة اإلنسان

لقد أبدع البحتري في تصويره للموضوعات التي تناولها البحث، وتميز بقدرته التصويرية 
فذ يموج بالطاقة الشعرية والقدرة  التي جعلت من الكلمات مادة للرسم والنحت بأسلوب شعري

وتوصي الدراسة بالبحث في العالقة بين الشعر والرسم في . التعبيرية التي تثير القارئ
  .الموضوعات الشعرية؛ ألن ذلك يكشف عن طاقة فنية تبين ترابط الفنون واتصالها فيما بينها
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 تأطري نظري للغة: النمذجة الذهنية للسانيات الخطاب الروائي
  

  **وليث سعيد هاشم الرواجفة *أسماء رأفت أحمد عليان

  

  ملخص

السرد في أصله طريقة تفكير تبدأ في ذهن الكاتب ثم تنتقل إلى القارئ عبر اللغة، والكتابة تعد 
بتتبع الجوانب الذهنية والعمليات العقلية في  موضوعا مهما من مواضيع اللسانيات المعرفية التي ُتعنى

معالجة اللغة وتوظيفها إبداعيا، باإلضافة إلى معاينة مدى قدرة القارئ على فهم وفك شيفرات اللغة داخل 
  . دماغه عبر إمكاناته اإلدراكية التي يتمتع بها اإلنسان دون غيره

التي تشهد تطورا ملحوًظا ونموا متسـارعا فـي    وجاءت هذه الدراسة لتقدم تأطيرا نظريا للغة الرواية
ــن            ــة مســبقة للســانيات الخطــاب يمك ــأطير يطمــح إليجــاد نمذجــة ذهني ــة، وهــذا الت ــة والعالمي الســاحة العربي
االشتغال عليها وتطويرها نقديا، والخروج من بوتقة تتبع الخطابـات السـردية مـن النـواحي الموضـوعاتية أو      

خطاب الحكاية وغيرها، إلى مـا هـو أوسـع آخـًذا بعـين االعتبـار اللغـة وأطـراف          تحديد الراوي وصوته وبؤرة
  .التواصل والتعمق بالجوانب الذهنية اإلدراكية

الرواية، لسانيات معرفية، نمذجة ذهنية، لسانيات الخطاب الروائي، إدراك، ذهن، دماغ، : الكلمات المفتاحية
  .ةمالئمة إدراكيتواصل، عرفانية، شعريات معرفية، تموضع عقلي، 
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Abstract 
Narration in its origin is a way of thinking that begins in the mind of the writer and 

then moves to the reader through language, and writing is an important topic of cognitive 
linguistics that deals with tracking mental aspects and mental processes in processing 
language and employing them creatively, in addition to examining the extent of the 
reader's ability to understand and decode language codes inside his brain Through the 
perceptual capabilities that humans enjoy without others. 

This study came to provide a theoretical framework for the language of the novel, 
which is witnessing a remarkable development and rapid growth in the Arab and 
international arena, and this framing aspires to create a mental modeling of the 
linguistics of the discourse that can be worked on and developed critically, and to get out 
of the melting pot of narrative discourses from the thematic aspects or identifying the 
narrator, his voice and the focus of the story's discourse And others, to what is broader, 
taking into account language, the parties of communication, and delving into perceptual 
mental aspects. 

Keywords: Novel language, Cognitive linguistics, Mental modeling, Fictional discourse 
linguistics, Perception, Mind, Brain, Communication, Familiarity, Cognitive poetry, 
Mental positioning, Cognitive fit. 

  

  : المقدمة

بعد النقلة الثقافية والحضارية التي شهدها النقد األدبي من تجاوز الحداثة إلى ما بعد 
الحداثة، أخذ النقد األدبي ينحو تجاه اإلفادة من معطيات اللسانيات في شقيها النظري والتطبيقي، 

أثناء عمليات ، والتعمق في كيفية استخدام اللغة )عرفانية اللغة السردية(ومحاولة البحث في 
التواصل، والتفكير بطرق تشكلها في ذهنية الكاتب والمتلقي، وجاءت هذه الدراسة لإلجابة عن 

هل ثمة نمذجة ذهنية للسانيات الخطاب الروائي؟ وكيف يتواجد العمل الذهني في : تساؤالت منها
رفية ولسانيات الخطاب اللغة الروائية أثناء كتابتها وتلقيها؟ وهل هنالك عالقة بين اللسانيات المع
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السردي؟ وما هي الشعريات المعرفية المنبثقة عن األسلوبية؟ وكيف تكون اللغة بعمومها عرفانية؟ 
وهل األدب مظهر حسي وذهني يمكن التعاطي معه إدراكيا؟ وكيف تكون التعالقات النمطية 

إلدراكي في إصارة النموذجية داخل النص الروائي وخارجه؟ وما مدى أهمية الجانب الذهني وا
بين الكاتب (، وخارج النص الروائي )بين الشخصيات(روابط التواصل داخل النص الروائي 

؟ وكيف يتم إدراك وتعاطي اللغة الروائية في الدماغ البشري؟ وما طبيعة اللغة الروائية )والقارئ
  وبنيتها في هذا اإلدراك؟ 

ا للغة الروائية من وجهة نظر معرفية، تأخذ هذا البحث في تقديمه تأطيرا نظريأهمية وتكمن 
اللسانيات المعرفية تهدف إلى أن تكون "بعين االعتبار قطبي النص من كاتب وقارئ، خاصة أن 

وصفية المنزع؛ أي أنها تسعى إلى أن تكون مجرد أداة ميتودولوجية قابلة لالستعمال بكيفيات 
طاب الروائي سيكون من خالل إدراك جملة وإثبات أن نجاح وصول الخ. )1("إيديولوجية متنوعة

، وبعد إدراك وإتقان تلك )الدماغ(خصائص تواصلية موظفة للغة تنبثق من بوتقة الذهن 
الخصائص سيثبت الروائي مدى براعته وديمقراطيته السردية، في مقابل إثبات المتلقي مدى فهمه 

  . واستيعابه لدالالت النصوص وتأويالتها

للبحث تتلخص فيما يلي أهداًفادنا ووفًقا لما سبق حد :  

تسليط الضوء على الترابط بين اللسانيات بعمومها والنقد األدبي، تحديدا فيما يخص لسانيات  -
الخطاب الروائي الذي شهد اشتغاالت نقدية سعت في أغلبها إلى تحديد صاحب الخطاب 

  . ومضمونه دون الولوج إلى الجوانب الذهنية والمعرفية

  . ن جملة أسباب خارجة عن النطاقات الموضوعاتية الهتمام الروائي بلغة روايته وشخوصهتبيا -

توضيح كيفية محاكاة اإلدراك األصلي الذي يقدمه النص ويعيد القارئ بناءه من جديد في ذهنه،  -
  .حتى يتسنى له أن يعيش التجربة ذاتها مرة ثانية

 مة، وتقفو هذه المباحث خاتمة وقائمةوقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين يسبقهما مقد
  : بالمصادر والمراجع، والمباحث هي

  عرفانية اللغة الروائية بين الكاتب والقارئ :المبحث األول

   عرفانية لسانيات الخطاب الروائي التواصلية :المبحث الثاني

يطمح إلى تقديم دراسة واصفة  اتجاه في تسير كانت فقد البحث؛ منهجية يخص وفيما
ظاهرة الكتابة الروائية من منظور لساني معرفي يعكس مدى التواشج التواصلي بين الكاتب والنص ل

  .من جهة، وبين الكاتب والقارئ من جهة أخرى
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  عرفانية اللغة الروائية بين الكاتب والقارئ : المبحث األول

تلقاه إال من إن الخطاب األدبي عموما، والروائي خاصة هو خطاب لغوي بامتياز؛ ألننا ال ن
التي تعد أهم وأول وسائل التواصل بين الكاتب والقارئ، إلى جانب كونها قوالبا  )2(منفذ اللغة

يصهر فيها الكاتب البنى المفاهيمية لفكره، ويترقب البنى الداللية التي تحملها ذهنية لغته عند 
: آلخر، فيرى مرتاض بأنه القارئ، وتتعدد القراءات والتأويالت باختالف التشكل الذهني من قارئ

يجب أن نعير أهمية بالغة للغة، خاصة في اإلبداع؛ ألنها أساس مادة اإلبداع وجماله، ومرآة "
خياله، فال خيال إال باللغة، وال جمال إال باللغة، وال صالة إال باللغة، وال حب إال باللغة، وال 

، ومن هنا جاءت )3(نقرأه خارج اللغة؟ وهل يمكن بعد هذا أن نكتب أدبا، أو.. حضارة إال باللغة
العناية باللغة الروائية، وسعي الكاتب الدؤوب إليجاد لغة مميزة تحمل فرادة من شأنها أن تجعله 

تحدد بالنظر إلى اللغة الروائية من حيث قدرتها على رفع ما تحكيه إلى لغة ي"مميزا، وهذا التميز 
ا ومرجعها، أو بأبعد من الحادثة وشخوصها توحي بأكثر من الحكاية، وبأبعد من مكانه

؛ أي تشظي الدالالت، وتعدد القراءات، واتساع الفجوة بين المستوى السطحي للغة )4("الفاعلين
السرد، وبين المستوى التأويلي الباطني المتخفي خلف ظالل المعاني، ودالالت إدراكها في ذهنية 

   .كل متلقي

وأداة تعبيره عما يريد قوله، وحتى يتمكن الكاتب من  مادة األديب"فاللغة الروائية تعد 
إيصال فنه واإلجادة فيه، ال بد أن يتوفر لديه إلمام كامل وواع باللغة التي يكتب بها، إضافة إلى 
موهبته، وبقدر ما يتمكن الكاتب من لغته يتسع له مجال اختيار األوفق من الجمل والعبارات 

التي ) التعالقات النمطية النموذجية(، وهذا ما يطلق عليه )5("تهوالحوارات، وينجح في أسلوبه ولغ
تدور رحاها في ذهن كل من الكاتب والقارئ؛ أما الكاتب تحدث التعالقات النمطية بطريقة نموذجية 
أثناء صياغة لغته الروائية التي يستمدها من البيئة المحيطة به، أو يتصنعها بما يتالءم مع البيئة 

ل الرواية، بينما عند القارئ تكون التعالقات النمطية متخيلة، ومستمدة من نموذج المتخيلة داخ
، )6("دور المعنى"اإلدراكية تؤكد على ذهني يتم على أساسه التلقي والفهم والتأويل؛ فاللسانيات 

كما أن معيار التعالقات النمطية النموذجية يدخل في بوتقته مسألة اكتساب اللغة األدبية عند 
اتب، ومدى رحابة معجمه أو ضيق أفقه، ويساعد بشكل كبير في سبر أغوار أنثروبولوجيا لغته الك

   .الروائية، وحفرياتها التاريخانية

إن أي لغة أدبية ناجحة يجب أن تحتوي على خطاب مؤطر بثيمة معينة، ومقصدية غير 
نية المتصورة داخل عقل مباشرة ُتقدم للمتلقي بشكل بالغي متقن يعكس المظاهر الحسية، والذه

اللغة الروائية "الكاتب؛ بحيث يمكن رؤيتها، وسماع أصواتها، وعيش أحداثها، وكل ذلك جعل 
وهذا  )7("شكل إحدى االنشغاالت األساسية للنقد الروائي خالل النصف الثاني من القرن العشرينت
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ل النظرية األدبية اللسانية؛ االنشغال لم ينحصر بالمستوى النقدي أو البالغي، وإنما اندرج في حق
مما أدى إلى التفريق بين لغة الرواية، وبين لغة الشعر، والمسرح، والقصة، والسيناريو وغيرها من 

في الوقت الذي ينزع فيه الشعر نحو االتحاد بالقوى الجاذبة "فهنالك من يرى أنه الفنون األدبية، 
وحيد المجتمعي والثقافي والسياسي واللغوي، المستندة إلى قوى الت) Centripete(نحو المركز 

، عبر االنفتاح على )centrifuge(تجنح الرواية نحو االتحاد بالقوى النابذة والطاردة عن المركز 
تعدد الملفوظات واللغات واللهجات التي تجعلها أكثر اقترابا من واقعها، وتضفي عليها حوارية 

  .)8("اتعطي شكًال خاصًا للغتها ولنبرة أسلوبه

إن الرواية الواحدة تقوم على االختالف، فال تقوم على لغة واحدة؛ : ومن هنا يمكن القول
إنما على لغات متعددة، ومنفتحة على لهجات، ولغات تجعلها قريبة من الهذيانات الذهنية، وتقمص 

ج الشخصيات في بيئات وثقافات متنوعة داخل الفضاء السردي الذي تدور فيه الحكاية، وتنس
خيوط الخطاب الروائي الكلي النهائي من وجهة نظر الكاتب، والالنهائي من وجهة نظر القراء، وهذا 
االنفتاح من شأنه أن يؤدي إلى التعددية اللغوية التي تثري النص، وتدخل بين ثناياه لعبة الكلمات 

المجازي تقوم على تصميم داخلي معقد، ينطوي بناؤه الصوتي و"وداللة كل منها، فالكلمة 
يشكل البناء الصوتي والفكري . والفكري على معان متباينة تنبثق من روابط الكلمات بعضها ببعض

، وهناك )9("والمجازي وهذه الخلية أو تلك التي ال تنطفئ ثم تلتهب حياة الشكل الداخلي للكلمة
واجتماعها إجماع على أن الكلمات المفردة هي التي تشكل البناء الكلي للنصوص بمجموعها، 

يشكلها الكاتب وفق محوري ) Lego(بالشكل الذي تأتي عليه، فأضحت الكلمات مثل لعبة الليغو 
االختيار واالستبدال، وكي يسبر أغوار النصوص، ويتم استكناه مدلوالتها قام المتخصصون 

حويلية، بمعاينة الكلمة بطرق متنوعة ال تخضع لمنهجية واحدة من حيث دالالتها التوليدية، والت
والنفسية، والذهنية العرفانية، وواقعها االجتماعي التداولي، ومدى بالغتها، وفصاحتها، وأسلوبية 

  . إلخ...اختياراتها النسقية، والسياقية

ظاهرة "إلى أن يعدها ) Bakhtin(فالكلمات تشكل اللغة الروائية التي دفعت باختين 
تتبع تطورها المستمر دائما تطورا على المستوى إيديولوجية أمثل، وكياًنا اجتماعيا، بحيث يس

ويحدث هذا التطور اللغوي نتيجة العالقات الحوارية القائمة بين األفراد المنظمين . االجتماعي
وهذه العالقة ال تتمظهر على مستوى اإلنتاج وحسب، وإنما على مستوى الخطاب . اجتماعيا

لغة هو الحدث االجتماعي الذي يتكون عبر التبادل كذلك، وعلى هذا النحو فإن الجوهر الحقيقي ل
، وهذا الربط بين ما هو لغوي )10("اللفظي، ويوجد مجسدا في ملفوظ واحد أو عدة ملفوظات

عبر (دفع ميخائل باختين إلى اجتراح حقل منهجي خاص سماه ) خارجي(، واجتماعي )داخلي(
التي لم تتشكل بعد من خالل علوم  تلك الدراسة: "التي تعني) Translinguistiqueلسانيات 

، )11("محددة ومتميزة، وهي خاصة بتلك الجوانب من حياة الكلمة التي تتجاوز حدود علم اللغة
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فالكلمة داخل حقلها اللغوي والداللي ليست اعتباطية، فهي تتدخل في صياغة الخطاب وتوجيهه 
النص الروائي، وعتبة أساسية ال ومدى تأثيره ومصداقيته، وتعتبر العجينة الرئيسية في تشكيل 

وال يتحقق ذلك فقط بالتوقف عند "مقاربة تطمح أن تكون منتجة وفعالة  أييمكن أن تتجاوزها 
حدود المكون اللغوي، وإنما يتطلب األمر وصله بالسردي والوصفي والحواري بوصفها إمكانات 

ات اإليديولوجية السائدة في تسمح للرواية بحمل األصداء واألصوات والمواقف واألفكار والعين
، تتم في بوتقة )الناقد والكاتب(، وهذه العمليات ذهنية وعرفانية من كال الطرفين )12("المجتمع

  . الدماغ ثم تتشكل وفق رؤية أي منهما وفق المتخيل السردي

تصميم وتركيب الكالم ومفردات لغة "ومن ناحية أسلوبية اللغة الروائية هناك من رأى أن 
ب تعبر عن البناء الفكري الداخلي الذي يرتبط به ارتباًطا عضويا، ويجد تعبيرا له في جميع الكات

، والشعريات المعرفية ال تحصي مبادئ االختيار واالنزياح والتكرار والمفارقة وغيرها )13("المظاهر
لنص من السمات األسلوبية في النص، بل تتجاوز ذلك وصوًلا إلى أيدولوجيات الكاتب داخل ا

الروائي حين تخفى خلف قناع الشخصيات وتقمص أصواتها وآراءها، وحين اختار األفعال الكالمية 
الحيز المكاني، وينسحب ما و عبر األحداث وطرق تقديمها للمتلقي، وكذلك حوصلة الفترة الزمانية

 يرتبط بالعضوي) الشخصية/ المؤلف(سبق على الشخصيات داخل الرواية، فالفكري الداخلي 
يفهم ) الشعريات المعرفية(، والنص بمعاينة أسلوبيته المعرفية عبر )النص/ الكلمة(الخارجي 

  . خطابه ويتحدد مستوياته ومدى بالغته ونجاعته وفق ذهنية دماغية منمذجة

ظاهرة متعددة األصوات والمواقف والرؤى، تتمظهر على "ويتضح مما سبق أن الرواية 
كيبي والبالغي للملفوظ، ومن ثم، خطاب المؤلف وخطاب السارد مستوى الثراء المعجمي التر

وخطاب الشخصيات كلها مقومات تسمح بتعقيد العالقات التداولية، وتعميق الحوارية، وتنمية 
ذهنيا، فاللغة الروائية تتحكم بكل ) 14("تعدد األصوات، وخلق صورة اللغة مشخِّصة أو مشخَّصة

ني أو الفكري أو الخطابي أو الحجاجي أو اللساني أو األسلوبي مقومات الرواية على المستوى الف
أو البالغي أو الذهني المعرفي، وعندما يْقِدم األديب على التالعب أو التشكيك بأي من مسّلمات 

ال يقصد من وراء ذلك فقط المس "اللغة أو بالخطابات القائمة، ويسمع أصواًتا أخرى جديدة 
ة توزيع مقوالته النحوية وتغيير قوانينه الداللية، وإنما أيضا المس بمقدسات اللسان عبر إعاد

، صدق )الرواية الصوفية(، وكذلك الدينية من إلهي وبشري )15("بالمقدسات االجتماعية والتاريخية
، )الرواية الغرائبية العجائبية أو الواقعية السحرية(، حقيقي وتخييل )الرواية الساخرة(وكذب 

   .وغيرها) الرواية التاريخية الفانتازية(تاريخي ومنحول 
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   عرفانية لسانيات الخطاب الروائي التواصلية: المبحث الثاني

إن تأسيس اللسانيات كعلم قائم لم يأت من فراغ، وإذا كان الفضل في ذلك يرجع لسوسير 
)de Saussure(ا من دروس سوسير في اللسانيات العامة، ، فإن بداية التأسيس هي أقدم تاريخي

مثًال في منتصف القرن التاسع عشر حين تساءل عن عالقة ) Schleicher(كالتي قام بها شاليشر 
بالداروينية، اعتبر اللسانيات علما طبيعيا  -أي شاليشر–اللسانيات بالعلوم الطبيعية، وبفعل تأثره 

ير وجهة مناقضة لما ، وقد اتخذ سوس)16(وليس علما اجتماعيا، وذلك بالنظر لطبيعة اللسان نفسه
 ن بوضوح أنعليه القدماء حين "جاء به شاليشر حين بي فارمادة اللسانيات ليس ما َتع

حصروها في لغة النصوص القديمة، ولغة األدب الراقي المكتوب مع ما ترتب على ذلك من إهمال 
، وهذا ما )17("ريواضح للهجات الحديث اليومي، وإقصاء متعمد لها، ولباقي أشكال التعبير البش

أيدته اللسانيات المعرفية حديًثا حين جعلت من العرفانية مادة وموضوعا لها، وعاينتها من منظور 
يقضي بأن اللغة إنسانية بحتة وليست صناعية كلغة الحاسوب، ويمكن التوصل إلى معانيها عبر 

سها الدماغ، فاللغة تشمل الملكات اإلدراكية الحسية التي يتمتع بها اإلنسان دون غيره وعلى رأ
وجل العالقات االجتماعية وعواطف أفرادها ومنظورهم  الذاكرة والذهن والنمذجة التخييلية

   .وأيديولوجياتهم

مع الرغبة في تجديد الدرس األدبي وتخليصه من  -بعمومها–وتزامن توظيف اللسانيات 
را مباشرا لذاتية مبدعه أو انعكاسا التصورات النقدية التقليدية التي تنظر إلى األدب بوصفه تعبي

لهذا السبب، اعُتبرت اللسانيات األداة المالئمة لتخليص األدب من . أليدولوجية مجتمع صاحبه فقط
؛ فاللسانيات تتعامل مع ما هو )18(التصورات الحدسية واالنطباعات الذاتية المهيمنة خالل التحليل

الذاتية التي اتسم بها الناقد خالل فترة سابقة من  بعيدا عن االنطباعات) اللغة(مادي ملموس 
   .خارج النص

تشتغل أساسا على اللغة المستعملة بهدف "واللسانيات بالمفهوم الحديث الالحق لسوسير 
في حين أن اللغة موضوع الدرس عند ناقد األدب لها أبعاد فنية وجمالية في . اإلبالغ والتواصل

وإذا شئنا االختزال قلنا األولى تلقائية والثانية . واصلي فله أهمية أقلأما بعدها الت. المقام األول
تكاد أن تكون عارية من أردية المحسنات "، مما يعني أن اللغة التي يدرسها اللساني )19("متصنعة

اللفظية وأصناف المجاز ذي اإليحاء الخاص؛ ألن الهدف منها هو اإلبالغ كما أن المبدأ الذي 
في حين أن الغاية من توظيف اللغة في األدب .... أي أن نقول أقل ما يمكن. تصاديحكمها هو االق

تعبيرية أكثر منها تواصلية، مما يفتح الباب أما اإلنزياحات الداللية واألسلوبية، فتصبح اللغة هنا 
 غاية في المقام األول ووسيلة في المقام الثاني، بمعنى أن البعد التواصلي للغة األدبية ثانوي

يواجه النص األدبي "، وذلك ما دفع عالم اللسان على أن )20("بالمقارنة مع وظيفتها التعبيرية



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  عليان والرواجفة

  4052

والعمل النقدي من موقع مخصوص غير موقع األديب وغير موقع الناقد، فاللساني يهتم بكل 
تجليات الظاهرة اللغوية مهما تنوعت صيغ االفضاء وهيآت التشكل وصور الوظيفة، وليس النص 

  .)21("في منطوقه وداللته إال مرتبة من مراتب التجلي اللغوي عمومًا األدبي

وما من شك أن النص يحرج اللسانيات ويزعجها؛ ألنه يطرح عليها جملة من التساؤالت 
الهامة التي تتجاوز حدود ما جرت العادة أن َتبحث فيه، ويزداد الحرج حين ينظر في بعض 

، فهو أكبر من ذلك، مما دعا )22(نه متتاليات من الجملالتصورات إلى النص أو الخطاب على أ
بضرورة إيجاد نظرية لسانية أكثر واقعية وهي نظرية "إلى اتخاذ موقف ) Benveniste(بنفينيست 

التلفظ التي تأخذ الحسبان بعض القضايا اللغوية في اللسانيات الخطابية ال سيما الجوانب الذاتية 
، وذلك )23("جسد بوضوح وتترك آثار تدخله في كل عملية قولوالشخصية للفرد المتكلم التي ت

الذي يستوعب جميع األسئلة ويجيب عليها،  -الخطاب–أدى إلى التوسع الدراسي لما هو أشمل 
تحديد الخطاب األدبي، ودراسته تحت ما "فعمدت اللسانيات الحديثة في دراستها األدبية إلى 

أن اللسانيات، واألدب، والنقد األدبي منطلق واحد هو يسمى بالنص، أي أرجعته إلى نظامه؛ ذلك 
  .)24("اللغة

ومن كل ما سبق يستنتج أنه ليس كل اللسانيات إدراكية، وال يمكن لنا أن نطلق وسم 
إال على اللسانيات التي تسعى إلى إقامة جسور تربط البنى الداللية للغة مع ) اللسانيات المعرفية(

توضيح "الذهنية تهدف إلى / نية صاحبه أو متلقيه، فاللسانيات المعرفيةالبنى المفاهيمية للفكر وذه
الكيفية التي ترتبط بها اللغة والعالم ببعضهما في الذهن البشري، لتبين الصورة التي يتعالق بها 

  . )25("التمثيل الذهني للجمل والتمثيل الذهني للعالم

تحليل الخطاب الروائي الذي رأى  وفي هذا المقام من الدراسة ال بد من الوقوف عند
هو عبارة عن نظرية حديثة كانت قد قامت  -أي تحليل الخطاب–البعض أنه أيا كان نوعه وجنسه 

ذلك أن نظرية ). Stylistics(على أنقاض نظرية قديمة تمثل علما حديث النشأة هو األسلوبيات 
تطورا وأشد حساسية تجاه  هي نظرية أكثر) Discourse Analysis Theory(تحليل الخطاب 

اثنوغرافي  -النص الذي لم تستطيع نظرية األسلوبيات أن تتعامل معه على نحو كلي تواصلي
، خصوصا بعد عجز اللسانيات التقليدية التي تقف عند حدود الجملة وحدها في فهمه )26(عميق

  . وسبر أغواره والخروج والوصول إلى إدراكياته الذهنية

القارئ (مساعدة المتلقي "تسعى إليه نظرية تحليل الخطاب عموما هو إن الهدف الذي 
في الخطاب وفهمه فهما يتناسب والسياقات ) البراني(و) الجواني(على معرفة ) والمستمع

ذلك أن الخطاب أوًال وأخيرا ]. الذهنية[االجتماعية والنفسية والتاريخية واللغوية وما فوق اللغوية 
، وهذه الكبسولة تحوي )27("بالمعلومات ذات األبعاد المختلفة والمتشابكة مضغوطة) كبسولة(هو 
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في داخلها كم هائل من العناصر التي تسيرها اللغة، علما أن الخطاب يمثل في اآلن نفسه الفعل 
ونتيجة هذا الفعل، فعل اإلنتاج الكالمي والنتيجة الملموسة المرئية أو المسموعة أو المدركة 

يجب ] ذهنيا[اج، والخطاب بوصفه قول ذو خصائص نصية يمثل في اآلن نفسه نشاًطا لنتيجة اإلنت
، )28("نص موجه بسياق"أن يخصص انطالًقا من بعض شروط اإلنتاج الموجهة سياقيا؛ فالخطاب 

والحالة النفسية والذهنية لطرفي ) الموقف(يتحكم في إنتاجه كل من المكان والزمان وواقع الحال 
   .ويتحكم به أيضا الغاية من إنتاجه) لمرسل والمتلقيا(الخطاب 

هي عالقة تبعية، أو في أحسن األحوال عالقة "وعالقة اللسانيات بتحليل الخطاب الروائي 
اللسان أوًال ثم المعارف األخرى ثانيا، وهو ما يعني أن دراسة المظاهر اللغوية يجب أن : تراتبية

الخطاب متتالية غير اعتباطية "، مما يعني أن )29("باقي المعارفتمر حتما عبر اللسانيات ثم تأتي 
يمكننا أن نقول بأن اللغة والكالم هما وسيلة "، فهو ال يمثل الجملة اللغوية بل )30("من الملفوظات

وحدة لغوية أشمل من الجملة، فهو "، فأصبح الخطاب ألسنيا )31("التواصل، ولكنهما ليسا محتواه
أ من اشتغال اللسانية على الكالم بوصفه مظهرا يخص كل فرد على حدة، نظام من ملفوظات نش

ذهنيا داخل ملكات  )32("فالخطاب فردي المصدر بنية التواصل والتأثير، مما يفعل دور المتلقي
  .اإلدراك لدى كل متلقي

االتساق والسبك، واالنسجام أو االلتحام، والقصدية : وللسانيات النص سبعة معايير هي
، مما يعني أنها تجاوزت )33(مقبولية، والسياق أو المقامية، والتناصية واإلخبارية أو اإلعالميةوال

النحو التقليدي، لتندمج مع غايات خطابية أكثر أهمية في فهم النص الروائي، ومن ثم، إن علماء 
ة ويرون أنه خاصية داللية للخطاب تعتمد على كل جمل...يولون التماسك عناية قصوى"النص 

، والتماسك النصي في هذا المقام ليس )34("مكونة للنص في عالقتها بما يفهم من الجمل األخرى
محصورا بأدوات الربط والعطف واإلحالة فقط، بل تتجاوزه للعالقة بين الجمل والسياق ومقام 

  . القول والحالة النفسية والذهنية ألطراف الخطاب وغيرها وفق محاور العمليات الجوانية

نظرية التواصل، ويتحدها هذا اإلسناد في كون الخطاب "تند نظرية الخطاب اليوم على تس
إنما هو خطاب تشاركي، أي أننا ال نستطيع أن ننجز الجملة اللغوية  -كيفما كان شكله ومحتواه–

إال إذا جمعنا سياق معين بما ننجز له هذه الجملة، ولذلك فإن الخطاب تواصل بين شخصين على 
، فعملية )35("ال يمكن ألي واحد منهما أن ينجز عبارته إال إذا استحضر في ذهنه مخاطبةاألقل، 

الحضور الذهني والتموضع العقلي المسبق من مصدر الخطاب أمر ضروري في بناء الخطاب 
داخل (، أو من طرف الشخصيات )خارج النص(الروائي بعمومه سواء كان من طرف الكاتب 

  ). النص
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مقصدان من وراء إنتاج ) الشخصية/ الكاتب(يكون للمتكلم ) المالءمة(ة وفي ضوء نظري
تهدف إلى إثارة قناعة المستمع، ) Intention Informative(مقصدية إخبارية : "ملفوظه

تهدف إلى إصارة الشراكة مع المستمع، ومن ) Intention Communicative(ومقصدية تواصلية 
مجموع القناعات التي تمثل موضوعا لمقصدية المتكلم ذلك يكون للمستمع نية الحصول على 

عن حيز اللغة وعرفانيتها الذهنية  -أدبيا–، فاإلخبار والتواصل السردي لن يخرجا )36("اإلخبارية
عبارة عن مجموعة من "من قبل أطراف التواصل الخطابي، وإذا كان التواصل في مبادئه الكبرى 

ننا يمكن أن نخلص إلى أن اللغة جزء ال يتجزأ من العملية العالمات اللفظية وغير اللفظية، فإ
  .في الخطابات الروائية واألدبية )37("التواصلية

ألنها تقترن في الوقت ما ) bilingue(ثنائية "واللغة بوصفها وسيلة تواصل ال بد أن تكون 
لتناقض أو المقابلة ، والثنائية هنا ال تعني ا)38("يرتبط بقدرة المتكلم وما يتعلق بمقدرة المخاَطب

أو المفارقة؛ بل تعني التوافق اإلدراكي، وفهم طرفي الخطاب للشيفرات اللغوية، والقدرة على 
تفكيكها ذهنيا لتكون بذلك وسيلة تواصل ناجحة، وفي هذا السياق ال يعنينا سوى الخطاب الروائي 

طاب الروائي خارج الحيز ؛ فالخ)39("للتواصل اللغوي الذي يتم عبر اللغة"الذي يمثل نموذجا 
ينظر له في أغلب األحيان على أنه غاية من حكاية ما، والحكاية  - أي في الحيز النقدي- اللساني 

محددة في الزمان والمكان، يشترك فيها شريكان على األقل لهما ) لعبة أفعال تواصلية(عبارة عن "
، ومن )40("المعايير االجتماعيةتصور متقارب للتواصل ويستعمالن نفس القواعد ويرضخان لنفس 

، فالروائي يكتب من أجل التواصل مع اآلخرين، وعليه فهو )اللغة(بين تلك المعايير المتفق عليها 
ملزم بإنتاج خطاب متعدد األصوات واأللسن من أجل إحداث رغبة لدى القارئ لتلقي النص، وإذا 

تب من البداية يدخل في معركة حقيقية مع كان النص الروائي ال يقوم إال من خالل اللغة، فإن الكا
ألفاظ وتراكيب اللغة، من أجل السيطرة عليها، إلخضاعها لمقاصده وكلما تمكن من ذلك استطاع 

، وكل هذا ال ينعزل عن الجانب )41(أن يتواصل مع القارئ، وأن يحفظ لنصه الديمومة والبقاء
لغة الروائية وقولبة نماذجها السردية الذهني من التزام إدراكي ومالئمة معرفية في توظيف ال

والخطابية من طرف الكاتب أثناء فعل الكتابة، ومن طرف القارئ أثناء ممارسة فعل التلقي 
  . والتأويل والتفكيك

إن التواصل بين الكاتب والمتلقي، ال يتم إال وفق استراتيجية معدة سلًفا يراعي فيها الكاتب 
، والتي هي بطبيعة الحال لغة مشتركة بينه وبين القارئ، خصوصية لغة المجتمع الذي يكتب له

استراتيجية تمكنه من ضبط التراكيب اللغوية التي يستعملها في نصه، وعليه فكلما استطاع الروائي 
التحكم في أساليب نصه، وتوزيع أصوات شخصياته، كلما زاد من استفزاز القارئ، ودفعه إلى 

قصد فهم أبعاد تلك األساليب ورصد مقاصد أصحابها استعمال رصيده اللغوي والمعرفي، 
، ونجاح الروائي يتوقف على الكيفية التي يستعمل بها اللغة )42(وعالقتها بأحداث النص وشخصياته
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حيث يضع كل لفظ في موضعه ومكانه؛ ألن اللفظ إذا وضع في مكانه المناسب سيؤدي ال محالة 
هاجسا مركزيا في "ين العرب أصبحت اللغة تمثل لهم ، فالكثير من الروائي)43(دوره على أحسن وجه

  . )44("عملية الكتابة، نظرا لما تتوفر عليه اللغة العربية من إمكانيات تعبيرية ومقاصد كالمية

  الخاتمة

إن عملية هندسة النص الروائي، وتشييد البناء السردي المتخيل ما هو إال نمذجة ذهنية 
لتمارس سلطتها على القارئ عبر إدراكياته المتعددة التي تبدأ من لّلغة تتم داخل دماغ الكاتب 

؛ فتتشكل مدلوالت متشظية وفق إيديولوجيات مختلفة )دماغه(قدراته الحسية وصوًال إلى المركز 
تتعدد بتعدد القائمين على الفعل التواصلي بعد إنتاج الفعل الكالمي داخل بنى الدماغ الجوانية من 

من شخصيات متخيلة داخل الفضاء السردي الحكائي، واللسانيات المعرفية حين كاتب وقارئ، أو 
كما أطلق عليها ) Translinguistique(يتم استثمارها في دراسة الخطاب الروائي عبر لسانيات 

باختين، واإلفادة من الشعريات المعرفية، يمكن استثمارها في تخليص النقد األدبي من تتبع 
السردية وفق رؤية سطحية بعيدة كل البعد عن الجوانب الذهنية والروحية  /الخطابات الروائية

والعاطفية ألطراف التواصل الداخلية والخارجية، مما يعني أن جميع الدراسات اإلنسانية إن بقيت 
ستكون دراسات سطحية وشكلية ال إنسانية، وبتوظيف ) تتبع، وتصنف، وتحصي(كما هي 

كية ستردم الفجوة القائمة في الدراسات اإلنسانية، ويمكن معها الوصول اللسانيات المعرفية واإلدرا
  .إلى الخبايا الخفية خلف الخطابات بمختلف أشكالها
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 *الخطاب الديني في شعر النقائض في ضوء اللسانيات االجتماعية
  

   **هدى جبر عوده النطار

  

  ملخص

الخطاب الديني وأثره في لغة شعراء النقائض، وفق اللسانيات االجتماعية، وكيف تناولت هذه الدراسة 
منطلقـين مــن   ،دينياسـتطاع هـؤالء الشـعراء التعبيـر عــن قضـاياهم االجتماعيـة والسياسـية وفــق المنظـور الـ         

ــة واجتماعيــة تعــين فــي تشــكيل       رؤاهــم وأنظــارهم المنبثقــة مــن مرجعيــات أبســتمولوجية وأيديولوجيــة وديني
هـو منـتج األداءات اللغويـة، والناقـل     حيث إن المتكلم . التي تتجلى في أشعارهمقريحتهم الشعرية وتوهجها، 

خطابًا منطوقًا أو مكتوبًا، يتلقاه المخاطـب، الـذي    لما يجول في ذهنه، فينتج من خالل تلك األداءات اللغوية
وهـو مـا تجلـى فـي شـعر      . يتأثر بظروف وأحوال تسيطر على العملية التواصلية، التي البد مـن االهتمـام بهـا   

النقائض موضوع الدراسة حيث تضمنت أشعارهم األلفاظ الدينية التي عكست المرجعية الدينية لهم، والعرف 
لذي التزم به الشعراء، وأثر البيئة االجتماعية والثقافة الدينية، إضافة للسلطة السياسـية  االجتماعي السائد ا

التي عملت على ترسـيخ وإذكـاء هـذا الشـعر السـتدامة سـلطتهم، وتأكيـد أحقيـتهم فـي الخالفـة والحكـم، مـن             
بــائلهم والمجتمــع الشــعراء وســيلة اإلعــالم والتواصــل واإلقنــاع والتــأثير فــي العامــة مــن أبنــاء ق   خــالل جعلهــا 

  .الثقافي، في العصر األموي آنذاك

  .اللسانيات االجتماعية، الخطاب، شعر النقائض الدين،: الكلمات المفتاحية
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Religious Discourse in the Poetry of Contradictions (Naqa’id)  
in the Light of Sociolinguistics  

 

Huda J. Alnattar, PhD Student, Department of Arabic Language, University of 
Jordan, Amman, Jordan. 

 

Abstract 
This study deals with the religious discourse and its impact on the language of the 

poets of contradictions, according to sociolinguistics, and how these poets were able to 
express their social and political issues according to the religious perspective, starting 
from their visions and views emanating from epistemological, ideological, religious and 
social references that help in the formation of their poetic inspiration and its glow, which 
is reflected in their poetry.As the speaker is the creator of linguistic performances, and 
the transmitter of what goes through his mind, he produces through these linguistic 
performances a spoken or written speech, received by the addressee, who is affected by 
circumstances and conditions that control the communicative process, which must be 
taken care of.This was evident in the poetry of contradiction, the subject of the study, in 
which they included religious expressions that reflected their religious reference, the 
prevailing social custom to which the poets adhered, and the impact of the social 
environment and religious culture.In addition,it reflected the political authority that 
worked to consolidate and nurture this kind of poetry to sustain their authority, and 
confirm their right to the caliphate and governance, by making poets a means of media, 
communication, persuasion and influence in the general population of their tribes and the 
cultural community, in the Umayyad era at the time. 

  

  : المقدمة

يعنى هذا المقال بالخطاب الديني في شعر النقائض في ضوء اللسانيات االجتماعية؛ وبال 
معرفة شاملة بكل مكونات الخطاب، ال يتسنى لنا معرفة تداولية الخطاب ومقاصده؛ ألن ثمة عالقة 

إذ يرى .تهبين المعنى التداولي والسياق اللغوي، يمكن عبرها الوصوُل إلى مقاصد الخطاب ودالال
اللسانيون أن المتكلم هو منتج لألداءات اللغوية، وناقال لما يجول في ذهنه، فينتج من خالل تلك 
األداءات اللغوية خطابًا منطوقًا أو مكتوبًا، يتلقاه المخاطب، التي تتأثر بظروف وأحوال تسيطر 

 .البد من االهتمام بها على العملية التواصلية، التي

وال سيما ما جاء به  - للسانيات التداولية المنبثقة من اللسانيات االجتماعية والمتتبع الدارس 
؛ يجدها أنها قائمة على مبدأين مهمين في تحليل اللغة، يشترك فيهما -أوستين وسيرل-العالمان 

 :طرفا الخطاب، وهما
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طب؛ ألن المتكلم، والمخاطب، حيث تكون القصدية من لدن المتكلم، واإلفادة من لدن المخا. أ 
داللة الوحدة الكالمية مرتبطة بقصد المتكلم،فالمتكلم هو المحرك األول للخطاب؛ الذي ينتج 
كالما يحمل قصدًا يسعى إلبالغه المخاطب، ويستعمل فيه أدوات لغوية بعيدة عن الغموض، 

فقد تصدر الوحدة (تعين المخاطب في فهمه وإدراكه المعنى الذي يرمي إليه؛  وأمن اللبس،
 .)1()لكالمية من غير قصد فال يعتبر مدلولها، وتصدر مع القصد فتدل وتفيدا

. )2()أن جزءًا مهمًا من الدالالت اللغوية يستمد من السياق الذي ينتج فيه(سياق الحال؛ ذلك . ب
وفيه تخرج العبارات أو الجمل ضمن سياقات معينة، سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية أو 

 .غيرها من السياقات

، وأن ثقافة الشعب )3(ومعلوم أن لفظ الدين من ألفاظ اللغة التي لها في الذهن صورة جامعة
، وما تراكم )الدين(لذا كان البد من معرفة حقيقة معنى  ،)4(تجسيد لدين الشعب بحسب أليوت

ه عليه من المعاني الحادثة المتجددة في محاولة صادقة تؤدي إلى بلوغ كنه الروابط التي تجمع هذ
دان : الحال التي يخضع لها اإلنسان خضوعا طارئا أو مستمرا، يقال: فالدين في األصل. المعاني

خضع له وذل؛ ألنه دخل تحت حال قاهرة ال يملك الخروج من سلطانها، ومنه سميت : للحاكم أي
وسمى السلطان نفسه دينا؛ ألن المطيع خاضع، . العادة دينا؛ ألن الناس يخضعون لها ويدينون

وسمي حساب الناس على أعمالهم دينا؛ ألنه ال يكون حساب وال مكافأة وال جزاء إال من قاهر 
ثم صار كل ما يلتزمه المرء من عادة يخضع لها أو أسلوب من الفكر ...  على مقهور خاضع

وألن رؤى الشاعر  .)5(والحياة دينا، كالكرم والشجاعة والوفاء بالعهد وسائر ضروب األخالق
تنبثق من مرجعيات أبستمولوجية وأيديولوجية ودينية واجتماعية تعين في تشكيل قريحته وأنظاره 

الشعرية وتوهجها، آثرت الباحثة دراسة الخطاب الديني وأثره في لغة شعراء النقائض، وفق 
اللسانيات االجتماعية، وكيف استطاع هؤالء الشعراء التعبير عن قضاياهم االجتماعية والسياسية 

  .نظور الدينيوفق الم

لقد تمايز العصر األموي عن غيره من العصور بأمور دينية عدة كان أهمها أنه يلي عهد 
صدر اإلسالم، وأنه شهد تشكل الفرق اإلسالمية وماحملته معها من مناظرات ومساجالت عال فيها 

زمرة من  الخطاب الديني والسياسي، وتبلورت فيه االتجاهات الفكرية المختلفة، واتخذت كل فرقة
الشعراء واألدباء للدفاع عن رؤاهم وأفكارهم، لما يتمتع به الشاعر من قدرة في التأثير فاإلقناع 
اللذين يعدان مسعى الخطاب الرئيس، وهو أمر ألفيناه عند شعراء النقائض، وهو ما ستبينه 

ي، وقد جاء الباحثة عبر تعاطيها مع بعض نصوص شعراء النقائض معتمدة المنهج الوصفي التحليل
  :البحث في ثالثة مباحث جاءت على النحو اآلتي
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إن المتتبع التاريخ األموي يجد سعي الخلفاء األمويين إلى تبرير حكمهم السياسي المؤيد 
بالفكر الديني، هذا السعي الذي تشظى في أشكال متعددة شارك فيه الشعراء الذين كانوا يمثلون 

من أبناء قبائلهم والمجتمع الثفافي آنذاك عبر شعرهم، تأييدًا  وسيلة اإلعالم والتأثير في العامة
منهم لحكم بني أمية، وأحقيتهم الدينية في الخالفة، مصورين الخالفة األموية على أنها عطية 

  :)6(السماء، يقول األخطل مادحا عبدالله بن معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية

 ـدــنكـــ  لــخـام  مــسـواه  مقــو  وجد  فضلهم  والله  جدودهم  وتمت
 فاجتلدوا الخيل يصنوا تالقت لما همــــدعوت  الله أجــاب الذين هـم

 :)7(قوله مدح سليمان بن عبد العزيز ومدح الفرزدق كذلك خلفاء بني أمية، ومن أبياته في
 دمه صبيحَة َليَلِة الَنحر عثمان إذ َظَلموه وِانَتهكوا

 عمرًا وصاِحبه َأبا بكر لدين الَّتي ِاعَتدَلتوِدعامِة ا

 عثمان ما باتا على ِوتر وِابَني َأبي سفيان إذ َطَلبا

 فينا وسنََّة َطيبي الِذكر ُخَلفاَء َقد َتركوا َفراِئضهم

 الخطاب الديني في شعر جرير: المبحث األول

لأللفاظ الدينية فيما يتعلق بالفكر السياسي من  إن المتأمل شعر جرير يجد حضورًا جليًا
مدح األمويين وتأكيد أحقيتهم في الخالفة،وما مدحه هذا إما تكسبًا أو طلبًا للعون والسند من 
لدن الخلفاء الذين كانوا يهبون كل العناية للشعراء من أجل الدفاع عنهم وعن أحقيتهم في 

 :)8(دل عمر بن عبد العزيزحين ولي إمارَة المؤمنينفي مدح الخليفة العاالخالفة، يقول جرير
 َخليـــفَة اللِه ماذا َتأمرون بَنا َلســَنا إليكم وال في دار مْنَتَظر

 َأنَت المبارك والمهـدي سـيرُته تعصي الهوى وَتُقوم الليَل بالسوِر

رجلـِك والحاِب المِقب حَت ِلْل زينًا وزينبهأصجِلسوِر ممعالم منبر  

 فلن َتزاَل لهذا الدين ما عمروا منُكم ِعمارَة مْلٍك واضح الُغرِر

َطرو ِمن اْلمو  من الخليـفِة ما َنرججإذا ما الغيُث أخلَفَنا -إّنا َلَنر  

 جاَء الخالفَة إْذ َكاَنـْت َله قدرًا كما َأَتى ربه موسـى على َقدِر 

المخاطب مادحا /الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزالمتكلم في هذه األبيات /يخاطب جرير
ومقرا له بأحقية الخالفة،حيث استعمل في خطابه األلفاظ الدينية منطلقا من المرجعية الدينية بأن 

جتمع الحاكم له الوالية في الشريعة اإلسالمية، مدعمة بالعرف االجتماعي والسياسي السائد فالم
 مقر بتلك الخالفة والسلطة الحاكمة المهيمنة لبني أمية، ولذلك نلفي جريرا قد استعمل في أبياته



 ةالخطاب الديني في شعر النقائض في ضوء اللسانيات االجتماعي   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4065

في  ،)خليفة الله، المبارك، المهدي، يقوم الليل، صاحب المنبر(ألفاظا صبغت بالصبغة الدينية نحو
قدرية الفعل جمل اسمية تحمل داللة الثبات واالستمرارية وجمل فعلية تحمل داللة الحدث، و

لداللة التوكيد، واإلتيان يكون هبة من الله ال سعيًا منه إذ إن ) أتى( فاستعمل الفعل الماضي
  .الخالفة جاءت مقدرة من عند الله بأمر منه كما جاءت نبوة موسى عبيه السالم بأمر الله وقدره

اع عن اإلسالم هذه األلفاظ الجريرية المبثوثة في قصائده تجاوزت مدح األمويين إلى الدف
وهجاء غيره من الديانات، إما بدافع العرف أو القبيلة، وهو ما نراه جليًا في هجائه األخطل، يقول 

 :)9(جرير
راِغم َأنُفكنيا وُل َلنا الَفضُل في الدِة َأفضالِقيام ومَلُكم ي َنحنو 

الذين يراهم أفضل )نالمسلمي(المخاطب متفاخرا بقومه/ المتكلم األخطل/هنا يخاطب جرير
، إذ يرى بحسب المعتقد الديني والعرف االجتماعي أن المسلم )المسيحيين( من األخطل وقومه

وتقواه له من المكانة عند الله تميزه عن غيره من األمم والديانات في الدنيا واآلخرة دون مراعاة 
مجتمعه وملته، بل يعمد األخطل في التمايز، وهو ابن /للحالة النفسية واالجتماعية للمخاطب

التي خرجت لداللة ) وأنفك راغم( الستعمال الجملة االسمية الدالة على الثبات والتوكيدفي قوله
ليؤكد قصر  ،)الفضل( بداللة الجمع،على المسند إليه) لنا(التحقير، فيما قدم المسند في قوله 

لممتد زمانيًا إلى يوم القيامة، الفضل على جرير وقومه المسلمين دون سواهما هذا القصر بالغيا ا
ثم يأتي بضمير الجمع الذي ينشطر إلى داللتين األولى لغوية حيث الحديث عن المسلمين جميعًا، 

بضمائر الجمع والمتكلم  والثانية اجتماعية حيث األنا الجمعية الدالة على العظمة، فجرير جاء
في أما  .حسب العرف االجتماعيواحد والمخاطب واحد، ولعله أراد بهذا الجمع التعظيم ب

  :)10(قوله

الذين ا  إنوَتبًة اجمْكرمجدًا واِري  مأنص اراألنصو ِشييُقر ِتْلُكم 

هنا تتجلى العصبية القبلية بعيدة عن الحس الديني الرافض لها والمؤكد وحدة القبائل إال أن 
العرف االجتماعي والذي تتجلي مظاهره في الشاعر تجاوز األمر متحركا من عصبيته التي يؤكدها 

كثير من األمور إلي يومنا الحالي فكم من أمور يرفضها الدين وينهى عنها لكن العرف والعصبية 
هنا يؤكد وتدعو لها كالثأر مثال الذي ما زال متأصال في بعض القبائل العربية إلى يومنا هذا، 

الدالة على االصطفاء، وكأن الله ) اجتبوا( لماضيوالفعل ا) إن( جرير عبر استعماله حرف التوكيد
اختارهم وفضلهم على كثير من خلقه فهم قبيلة النبوة ولغتهم لغة اإلعجاز القرآني، وهم من نصروا 
النبي وأسسوا دولة الدين على أرض المدينة، فكيف لهم أن ال يكونوا مصطفين من الله، وكيف 

على فكر اجتماعي  األخطل،هذه المفاضلة الدينية تأسست لهم أن ال يكونوا خيرًا من تغلب قبيلة
متمثل بالعصبية القبيلة السائدة عند العربآنذاك،ومازالت آثارها ممتدة في المجتمع، لقد خاطب 
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المخاطب مقارنًا ضمنيًا ذاكرًا الطرف األول من المقارنة تأكيدًا لمجدهم  /األخطل المتكلم، /جرير
قريش ( ، بإضافته ياء المتكلم إلى لفظتي)مكة والمدينة( ألنصارومكانتهم، وهم أهل قريش وا

لداللة على العالقة القوية المترابطة بينه وبينهم؛ فهو جزء ال يتجزأ منهم، وحاذفًا  )واألنصار
الطرف الثاني وهم قوم تغلب قوم األخطل وكأن في هذا الحذف منقصة، فهم لن يصلوا حد 

يقارنوا بهم، ونحن نلمح في العرف االجتماعي إذا ما أردنا  القريشيين واألنصار في شيء حتى
  . تعظيمًا لشيء أو لشخص طرحنا ما يقابله تأكيدًا لعظمته وإنقاصًا لآلخر

 :)11(وقوله في موضع آخر في القصيدة نفسها، موكدا على أن السلطة بيد المسلمين
 هد شاريِللمسِلمين وال مسَتش حَكم ُترضى حكومُته فيُكم  ما

المخاطب وقومه، منطلًقا من مرجعيته الدينية والعرف /المتكلم، األخطل/هنا يخاطب جرير
، بأن جعل )المسيحيين( االجتماعي السائد آنذاك، مغفًال أثر خطابه في نفس األخطل وقومه

ار حكمهم مرفوضًا، ال يقبله أحد من المسلمين، مستعمًال أسلوب النفي الذي يحمل داللة اإلنك
والرفض دينيا واجتماعيا، منطلقا من شعوره باألفضلية لدينه اإلسالمي الذي ميزه عن سواه من 
األمم بأن جعل السيادة والحكم لهم دون سواهم، ثم أردفه بالفعل الماضي المبني للمجهول ليؤكد 
 عدم قبول حكومتهم وجعل بناءه للمجهول للداللة على عموميتهم فقد خاطب بالفعل المبني
للمجهول ال جهال بهم وإنما إقصاًء لهم وتنكيرًا لقدرتهم، تأكيدًا بأن البالد تدين باإلسالم وما هم 
إال أقلية ال دور لهم وال وجودهم مؤثر في المجتمع، وما بناؤه هذا إال ليخرج لداللة السخرية 

، )12("تالف فيهوحذف الفاعل لعلم المخاطب به فعل صحيح ال يدخله االخ"واالزدراء، ومعلوم أن 
ويفهم من سياق الكالم، وهو أسلوب بالغي يستعمله المتكلم؛ ليوقع أثرًا في نفس السامع، أو 

  .المتلقي، ويكون المعنى أبلغ، وأوقع في نفس المخاطب

  :)13(ويقول

ليبَتدعو الصو َلهَأدعو اإلها وَأنصاريشًا وَأدعو ُقرو 
 وَنقض اُألموِر وإمرارها لَكَفوا ُخزر َتغِلب َنصر الرسو

المخاطب وقومه منطلقا من معتقده الديني والعرف / المتكلم األخطل/ هنا يخاطب جرير
االجتماعي بأنهم خير األمم بعقد مقارنة بينه وبين األخطل فهو يدعو الله الخالق القادر بينما 

 .األخطل يدعو الصليب الجماد العاجز عن نصرته واالستجابة له

يؤكد جرير في خطابه الشعري على مكانته الدينية المستمدة من معتقده الديني والعرف 
األخطل وقومه تغلب، فهو إن دعا قريش واألنصار / التي تفرد بها على المخاطب االجتماعي

، فهم أهل نصرته وأهل -صلى الله عليه وسلم - يستجيبون له، ويلبون دعوته وينصرون رسول الله
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واألقوياء القادرون على تصريف األمور، في حين عجزت قبيلة تغلب عن شرف الحل والعقد 
 . نصرته، ومساندته في دعوته

  :)14(ويقول

 وهـدى ِلمـن َتـبـع الِكـتـاب ونورا ـارى جـزيًة،صالضـاِربـون عـلى الَنـ

 الُقـبـور ُقبورا وَنـسـود مـن دَخـَل اــاِة حياُتنـــا تفضُل فـي الحـيــإّنـ

 َلن َتـسـَتـطـيـع ِلمـا َقـضـى َتغييرا الَله َفــضلــَنـا، وَأخــزى َتـغـِلبـًا
 فـي داِر َتـغـِلب مـسـجـدًا مـعـمورا فينا المساجد واإلمام وال َترى

وِطنمب الِكرام عذا ِاجَتمســاِئًال َتـلقـى إ َتــغـِلب َأجـيـراَأشــرافو  

المخاطب وقومه، منطلًقا من معتقده الديني والعرف / المتكلم، األخطل/ هنا يخاطب جرير
بتوظيف الجملة االسمية الدالة على الثبات  )المسلمين(االجتماعي بتفضيل الله له ولقومه 

ذي خصهم الله به للداللة على الفضل العظيم ال) الله(واالستقرار مبتدئا بلفظ الجاللة المسند إليه 
بأن جعل الفضل مضافا لهم بضمير األنا الجمعية ) فضلنا(دون غيرهم، وبتركيب اإلضافة المسند 

بينهم  للداللة على االلتصاق )الفضل(ـالدالة على العظمة الحاملة للداللة االجتماعية، والمتصلة ب
خطل وقبيلته تغلب، وهذا وبينه، النازل عليهم من لدن الله عز وجل،كما جعل الخزي من حظ األ

ليخبر به عن ) أخزى( الخزي نزل عليهم من لدن الله، وعبر عنه بجملة فعلية فعلها ماض المسند
مالزمة الخزي لهم، للداللة على الثبات واالستمرارية، ومؤكدا عدم قدرة واستطاعة األخطل أن 

فنفى عنه االستطاعة والقدرة  ،)ييراَلن َتسَتطيع ِلما َقضى َتغ: (يغير شيئا في هذا الواقع،في قوله
موظفا الفعل المضارع فيها للداللة على استمرارية محاوالتها التي ستبوء بالفشل، ألنه أمر الله 

 .وقضاؤه، وفق عقيدته الدينية والعرف االجتماعي السائد

دفعه أهل الذمة وهو ما ي ،)الضـاِربـون عـلى الَنـصـارى جـزيًة( أشار جرير إلى حكم دفع الجزية
الدولة اإلسالمية مقابل الحماية واألمن التي توفرها لهم،إال أن جريرا جعل منه فضل يتفضل به  في

منطلقا من مرجعيته الدينية التي تشعره بالفخر والتميز على  ،)المسيحيين( على األخطل وقومه
ي، من خالل استعمال مهجوه االخطل المسيحي وقومه الذين يمثلون أقلية في المجتمع اإلسالم

ومعلوم أن  ،)ضرب( والمشتق من الفعل الثالثي الدال على القوة والشدة،) الضاربون( اسم الفاعل
إضافة إلى أنه يفيد  اسم الفاعل أكثر حدة ومباشرة من الفعل في صيغتيه المضارع والماضي،

 .اإلطالق واالستمرارية،بينما يتقيد الفعل بزمان
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لشعري على تميز قومه المسلمين عن سائر األمم، برموز دينية يؤكد جرير في خطابه ا
خاصة بهم دون سواهم، نحو وجود المساجد واإلمام، وهو مكان عبادة ومعلم من معالم 
اإلسالم،وجزء من منظومة المجتمع اإلسالمي،وما يحمله من داللة معنوية في نفوس المسلمين 

 .تقدها نصارى بني تغلبوقداسته فهو بيت الله في أرضه، وهي نعمة يف

  :)15(ويؤكد خلو قبيلة تغلب من المساجد في قوله

دسجم َتغِلب قامما في ِدياِر م ِدنانو نَتمح كاِسرَترى مو 

يؤكد جرير على أن بني تغلب قد حرموا من نعمة وجود المساجد في  في هذا الخطاب
، والتي ال تجتمع مع الجرار الحمر الممتلئة ديارهم، فينفي نفيا قاطعا وجود المساجد في ديارهم

جرار خضر تضرب الى الحمرة وفي "والحنتم . بالخمر فال يمكن أن يجتمعا في مكان واحد
هي جرار حمر كانت تحمل إلى المدينة : الحديث أن النبي نهى عن الدناء والحنتم؛ قال أبو عبيدة

 .)16("فيها خمر

األخطل وقومه  /دم مراعاة جرير لحال المخاطبما يلفت االنتباه في هذه األبيات، ع
وهم أبناء المجتمع اإلسالمي، إغفاله إلى ما دعا إليه ديننا اإلسالمي الحنيف من ) المسيحيين(

احترام الديانات األخرى، فهو جعل من معتقدهم الديني منقصة ومثلبة يهجوهم به في أشعاره، 
وقيم ومبادئ واألعراف السائدة في المجتمع العربي وهذا األمر يرفضه وينهى عنه ديننا اإلسالمي 

 .التي تعيش في الدولة اإلسالمية اإلسالمي، الذي احترم أصحاب الملل األخرى األقليات

 :)17(ويتابع جرير في حديثه عن حج األخطل وبني تغلب، بقوله
طاِرُفهمكٍب مما اعَت َتلقى اُألَخيِطَل في روا وجما حاء وبالع قوابررم 

َتهوهش يرإلى الِخْنز اِحِكينأفواهًا إذا اكتشروا الض يا قبحْت تلك 
ميسرهم على الخنزير إذ يسروا والمقرعين القوم الجزور وبئس بئس 

المخاطب عندما / جرير إلى األخطل/ يكشف البيت ويبين عن داللة التحقير من لدن المتكلم 
 /، وهنا يخاطب جرير)18("تحقير الكلمة تصغيرها" ومعلوم أن) خيطلاأل( استعمل اسم التصغير

يلبسون المطارف والعباءات كما تلبسها  المخاطب الذين/ المتكلم بني تغلب وفي مقدمتهم األخطل
وهنا إشارة لمالبسهم  ،)19("وقيل ثوب مربع له أعالم أردية من خز مربعة لها أعالم،" وهي ،النساء

 فهم يرتدون أجمل المالبس وأثمنها، تقدهم الديني وعرفهم االجتماعي،في طقوس الحج وفق مع
فالحج عند جريرفي عقيدته اإلسالمية وعرفه االجتماعي يتجرد فيه الحاجمن شهوات وملذات 

بلباس الحجاج األبيض، وهو ما ال نجده في عقيدة قبيلة تغلب المسيحية أو  وعبر عنها الحياة،
  .عرفهم االجتماعي
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جرير عند وصف حج األخطل وقومه، بل تجاوزه بنفي وإنكار قبول حجهم أو  لم يتوقف
 ما،(في  وما استعمال النفي) فما حجوا وال اعتمروا(عمرتهم، مستعمال أسلوب النفي في قوله 

أغفل جرير أثر خطابه  إال زيادة في التوكيد بأن حجيجهم وعمزتهم ال فائدة منها،وهنا) وال
األخطل وقومه، الذين يعتقدون أن أعمالهم مقبولة ومعتقدهم هو  النفسي واالجتماعي على

 . الصحيح، األمر الذي يتنافى مع دينهم وعرفهم، ما يؤثر في نفسهم ويجرح جريرتهم

بهذا القدر من التهكم والسخرية باألخطل بل نعته بالخنزير للداللة على القبح  لم يكتف جرير
ألخطل وقومه باستحاللهم أكل الخنزير بدال من أكل والسلوكيات التي يمارسها ا والنجاسة،

إشارة إلى عقيدته النصرانية التي ال تحرم أكل هذا الحيوان، وبالتالي يؤصل لتأثير لحم  الجزور،
الخنزير في تركيبته الجسمية، كون الخنزير في العرف االجتماعي هو رمز القذارة والشراهة والقبح 

متعارف عليه أن الخنزير من الحيوانات دميمة الخلقة، سيئة السمعة، والرائحة النتنة والدياثة، فال
ورغم تلك الصورة البشعة  تأكل كل ما يصادفها حتى القمامة وفضالت الحيوانات ال تعافها،

المقززة للحم الخنزير في المرجعية الدينية والعرف االجتماعي إال أنها لم تردع األخطل وقومه عن 
ه بلذة فرحين بهذا الجزور الذي يقدم لهم، ويتضح لنا ذلك في استعمال أكله، فهم ينظرون إلي

يا ( بصيغة اسم الفاعل الدالة على اإلطالق واالستمرارية، وأسلوب النداء )الضاحكين( جرير لفظة
وهم  في الربط بين األخطل وقومه والخنزير، جرير يمعن. الذي خرج لداللة االستنكار )قبحت

 وفيها يتم ميسر،وهي عادة جاهلية يمارسها العرب قبل مجيء اإلسالم،يتقارعون عليه في ال
في حين أن النصارى ييسرون ، )20("اللعب بالقداح على الجزور وهو ما يذبحونه من بعير أو ناقة"

 .ويقامرون على الخنزير

ء وجز وقد عدت من أهم القيم اإلسالمية، حظيت قيمة النظافة في اإلسالم بالعناية واالهتمام،
وهي قضية إيمانية تتصل بالعقيدة والعرف االجتماعي، يثاب فاعلها ويأثم  ،اإليمان  ال يتجزأ من

رغوب فيه فلم يعد ينظر إليها على أنها مجرد سلوك م ويحترم عاملها، تاركها في بعض مظاهرها،
أو متعارف عليه اجتماعيًا يحظى صاحبه بالقبول االجتماعي فقط،بل التفت إليها الشعراء في 

  :)21(شعرهم مدحا وغزال وهجاء، كما في هجاء جرير ألم األخطل، حيث يقول

 ماُء السواِك وَلم َتمس َطهورا لم يجر مْذ ُخِلَقْت على أنيابها

المخاطب وأمه؛ إلى قيمة من  /األخطلي خطابه، الذي قصد به هجاء المتكلم ف /أشار جرير
الذي حث عليه  وهي نظافة الفم وتطهيره من بقايا الطعام واستخدام السواك، قيم اإلسالم،

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه،-صلى الله عليه وسلم- الرسول
  .)22("أو على الناس ألمرتهم بالسواك مع كل صالةلوال أن أشق على ُأمتي " :قال
والمتأمل هذا البيت يلحظ أن جريرا أدرك تفرد المسلمين بقيمة النظافة والطهارة، التي جعل  
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منها سوطا يسلطه في هجاء األخطل وقومه، فصور أم األخطل في أحط دركات القذارة باستعمال 
رة انغماسها وانحطاطها في القذارة لم تحاول ولم فكأنها من كث ،)لم يجر مذ خلقت( أسلوب النفي

ووظف الشاعر هنا . تقم باالعتناء بنظافة فمها وأسنانها منذ طفولتها ما يبعث الرائحة الكريهة منها
وكأنه يحذف معها ضمنا كل  ،المجزوم بلم التي عملت على حذف حرف العلة) لم يجر( الفعل

وكأنها عاشت وربت على هذه ) خلقت(ل المضارع وأكد ذلك باستعمال الفع ،مظاهر النظافة
) تمس( هذا الفعل من لدن أم األخطل بالنفي مرة ثانية وباستعمال الفعل القذارة، ثم يتابع تأكيد

أي نفي المساس حتى يدلل على كونها امرأة نجسة وهو في خطابه هذا لم يراع نفسية األخطل 
ال تقبله العقيدة اإلسالمية وال العرف االجتماعي  اتجاه أمه، حيث نعتها بأقذع األلفاظ، وهو ما

 .الذي يحفظ لألم مكانتها وقدرها

 الخطاب الديني في شعر الفرزدق: المبحث الثاني

إن المتأمل شعر الفرزدق يجد لأللفاظ الدينية حضورا في شعره، حيث ظهرت في مدحه 
أبرزها التقوى والشجاعة على خلفاء بني أمية، على اختالف مراتبهم، ومدحه آل البيت، بصفات 

الحق، وتأييد الله لهم فيما يقومون به إلى غير ذلك من مظاهر التقوى والصالح والتقرب الى الله 
مستلهما ما ورد في آيات الله من عبر ومواعظ، وما يقتبسه من القصص القرآني، التي تشي 

س حلقات العلم كحلقة الحسن بغزارة ثقافته المتشكلة من حفظه للقرآن الكريم ومالزمته مجال
البصري، وتأثير البيئة االجتماعية التي عاش فيها، إضافة الى حضور األلفاظ الدينية مدح بني أمية، 

  :)23(يقول الفرزدق في مدح بني أمية وتفضيل قريش

 هصاِحب اهيذ َلم َتُكن إفي السوِر َفَأنَت إ يقالِصدو ينهيدالش عم 
 َلهم هناك بسعي كان مشكوِر   جنَِّة العليا الَّتي جِعَلتفي ُغرِف ال

 على ِابن عّفان ملكًا َغير مقصوِر   صّلى صهيب َثالثًا ُثم َأنزَلها
 كانوا َأِحباَء مهِدي ومأموِر   وِصيًة ِمن َأبي حفص ِلِستَِّتهم

هبَأقر ثمانَأوا عر رينهاجالطوِر   مميت والبَلها و عوهذ بايإ 

 إلى َنفَخِة الرحمن في الصوِر  فيُكم  َفَلن َتزاُل َلُكم والَله َأثبَتها
 مع الُنبوِة باإلسالم والخير   إّلا ُقريشًا َفإن الَله َفضَلها 

 ناًء عاِلي السوِرهم ورثوك ب ِمن آل حرٍب وفي اَألعياص منزُلهم
 ِمن الروابي عظيماُت الجماهير   حرب ومروان جداك الَلذا َلهما

في هذا الخطاب الشعري، وثق الفرزدق انتقال الخالفة لبني أمية، ذاكرا حادثة الشورى التي 
يفة عمر بن الخل) الخليفتين(سبقت تولي الخليفة عثمان بن عفان، وردها الى وصية ثاني االثنين 
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الخطاب الذي أوصى بالستة الذين اختاروا عثمان وفضلوه على منافسه، مؤكدا أن بني أمية هم 
وأنها غير مغتصبة مزخرفا ذلك بحججهم التي يرددونها لتأكيد  ،أهل للخالفة وأحق بها من سواهم

ل الربط بين سعيا منه إلسباغ الشرعية الدينية على سلطان بني أمية، من خال. أحقيتهم للخالفة
وخليفتيه من خالل عثمان بن عفان رضي الله  ،-صلى الله عليه وسلم – بني أمية وبين الرسول

عثمان  عمر بن الخطاب،( ، بصحبة الشهيدين)أنت( مخاطبا الخليفة األموي بضمير المخاطب عنه،
  ألفاظ دينيةوأبي بكر الصديق رضي الله عنهم، في المنزلة العليا في الجنة، مستعمال) بن عفان

لداللة على أحقيتهم بالخالفة، ) غرف الجنة العليا، البيت، الطور، نفخة الرحمن، في الصور(
وسيرهم على نهج الخلفاء الراشدين الذين سبقوه، فهم خلفاء الله، والقائمين بأمر الدين، وأن 

 .السلطة التي بيدهم إنما مصدرها الله وليس الناس أو القوة أو السياسة

لى العصبية القبلية لدى الفرزدق بمباركة العرف االجتماعي متكئا على مرجعيته الدينية تتج
بأن جعل ممدوحيه من بني أمية شركاء في النبوة، ألنهم من قريش، فهم أصحاب الفضل بين 
القبائل العربية بحملهم رسالة الدين اإلسالمي، ولذلك فضلت قريش على سائر القبائل العربية، 

وحملت شرف الدعوة وخيرها عائد على الناس  -صلى الله عليه وسلم - ي الله محمدففيها نب
مراعيا فيه الفرزدق حال  )إّلا ُقريشًا َفإن الَله َفضَلها( من خالل استعماله إلسلوب القصر.كافة

مقتنع فالمخاطب هنا متردد وغير  المخاطب والظروف النفسية واالجتماعية والثقافية المحيطة فيه،
  :)24(ويقول مادحا الخليفة .بأحقيتهم بالخالفة

 ما قام ِللناس َأحكام وال جمع َلوال الَخليَفُة والُقرآن يقرُءهما
فرالَلِه ال س َأمين َأنَت اَألمين عرٌة وابيال هليَت وفيما و 

ه بالخالفة المنبثقة من الباعث المخاطب على أحقيت /المتكلم في خطابه للخليفة /يؤكد الفرزق
، ليقرن وجود الخليفة والقرآن ببقاء الدين والشريعة، )لوال(الدين، باستعماله أداة االمتناع 

وتطبيق والتزام الناس بتعاليم الدين وأحكامه وإقامة الجمع فيه وتالوة القران الكريم، فهو من 
 . رعيته، ولواله لضاع الدينأسس وأرسى قواعد الدين وثبتها ومنها استمد سلطته وش

، فالفرزدق )أنت( وأخبر عنه باألمين في مخاطبته له باستعمال ضمير الفصل المخاطب
الذي ) أمين الله(يخاطبه ال يخاطب سواه، بل إنه أكد صفة األمين فيه بوصفه بأسلوب التوكيد 

   .حمل األمانة، وأقام عدل الله وشرعه في بالد المسلمين

الديني عند الفرزدق في مدحه بني أمية، وذكر أحقيتهم بالخالفة، بل تعدى لم يقف الخطاب 
الفرزدق في هجائه  الخطاب إلى خطاب هجائي للشعراء من دوافع دينية ذات بواعث قبيلة، يقول

  :جريرا
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ـيـرـنـي ُنـمِمـن ِهـجـاِء ب نَّكذابا َفــإدوا العجذ والناِر إ َكَأهل 

ـوا ِمـن حجـسـَتريحوارهـا َأن يـرابا ـرـم شَله ـديـدالص َقـد كـانو 

المخاطب، في وصفه حال جرير في هجائه قومه بني نمير / المتكلم جريرا /يخاطب الفرزدق
بحال أهل النار الذين وجدوا العذاب في النار، وراحوا يدعون الله ليريحهم من عذابها، زادهم من 

قوله  العذاب وسقاهم الصديد، فلم ينعموا بالراحة بل زاد حرها وعذابها لهم، التي تتناص مع
، وقد وظفه الفرزدق في 16: آية: سورة إبراهيم) ِمن ماٍء صِديٍد ٰاِئِه جهنَّم ويسَقىمن ور( :تعالى

الذي أدى وظيفة مهمة، قصد  هذا البيت، بهدف توصيل رسائل معينة، موظفا التناص مع القرآن
  .توسيع أفضية المعنى في النص الخطابي وتعميق التأثير في المتلقي من خاللها المتكلم

التي  )قد( د عمد الفرزدق إلى استعمال أساليب لغوية عدة منها؛أسلوب التوكيد في قولهلق
وقدم الجار والمجرور  ،)وقد كان الصديد لهم شرابا( :وأسلوب القصر في قوله أفادت التحقيق،

وجميع هذه األلفاظ دينية  ،)رجوا من حرها أن يستريحوا( الذي أفاد القصر والتوكيد في قوله
 .يها الفرزدق بالقرآن الكريمتأثر ف

 :)25(ونرى استعمال الفرزدق أللفاظ القرآن الكريم في قوله في هجاء جرير
 وَقضى عَليك بِه الِكتاب المنزُل  ضربت عَليك العنَكبوَت بَنسجها

المخاطب خطابًا هجائيا متشحًا بالنفس الديني بأن جعل /المتكلم جريرا/يخاطب الفرزدق
سمة مالزمة له، كضعف العنكبوت التي ذكرت في القرآن الكريم، وفي البيت تناص مع النص ه فضع

مستعمال تركيب الجملة الفعلية المبدوءة  القرآني لتأكيد هذا الضعف وكأنه منزل عليه من السماء،
عائد على جار ومجرور متصل بفعل ( المتعلق به )وَقضى عَليك بِه الِكتاب المنزُل( بفعل ماض

وأراد بذلك التأكيد بأن جريرا ضعيفًا ضعف ) الكتاب( ، وقدمه على الفاعل)المهجو جرير
في  )كناية( العنكبوت، هذا التأكيد استمر به الفرزدق من خالل استعماله الصورة الفنية البالغية

 ة والخطاب القرآنيوهي صورة استمدها من واقع الحيا ،)ضربت عَليك العنَكبوَت بَنسجها( :قوله
مثل الذين اتخذوا من " :ليقرب بها األذهان إلى ما يريد، فبيت العنكبوت واه وضعيف، قال تعالى

: سورة العنكبوت "وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت* دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
نكبوت الذي ينهار بسهولة فهو من بيت ضعيف األركان واٍه ال قوة فيه، كحال بيت الع. 41: آية

شبكة  بعد تزاوج األنثى والذكر فتقضي عليه وتقتله، ومعلوم أن العنكبوت تضرب بنسيجها مشكلة
تصطاد فيها الحشرات الضعيفة التي دائما تسقط في نسيج العنكبوت وهذه الشبكة هي  ضعيفة

  . مصيدة تصطاد بها الفرائس
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تعدى هجاء الشخوص إلي هجاء إبليس، تدها إن المتأمل الخطاب الديني عند الفرزدق يج
 : )26(وذلك في قوله

 فــــــــؤاده بتوبِة عبٍد قد أناب ظالم غير يعطي الناس وما كان 

 فلما انتهى شيبي وتم تمامــــــــي أطعتك يا إبليس سبعين حجـــــــًة 
 مامــــــــيمالق أليام المنون ح فررُت إلى ربي وأيقنُت أّننـــي

 على حالها من صحٍة وسقــــــام حلفُت على نفسي الجتهدّنهـــــــا

 أبو الجن إبليس بغير خطـــــــــام أال طال ما قد بتُّ يوضع ناقتــــــــي
 يكون ورائي مرًة وأمامــــــــي يظلُّ يميني على الرحل واركــــــًا

 سيخلدني في جنٍَّة وســـــــــالم ــــــه يبشرني أن لن أموَت، وأنَّـ
 وهو ساكــــــــن ،قد أخرجته وآدم داِر مقـــــــــام وزوجته، من خير 

 نـاصـــــــح أنَّك وأقسمَت يا إبليس له ولها، إقسام غير أثـــــــــــام 

 طعـــــــامبأيديهما من أكل شر  فظلَّا يخيطان الوراق عليهمـــــــا 
 أحاديَث كانوا في ِظالل غمـــــام فكم من قرون قد أطاعوك أصبحوا

 رضاه، وال يقتادني بزمـــــــــام وما أنت يا إبليس بالمرِء أبتغـــــي
 إليه جروحًا فيك ذات ِكـــــــالم سأجزيك من سوءاِت ما كنت سقَتني

إلبليس نلحظ شعور الفرزدق بالذنب وندمه على ما في هذا الخطاب الديني من لدن الفرزدق 
بخبر لمبتدأ محذوف جاء شبه  ،)بتوبة عبد( :صدر منه من أقوال وأفعال، ويعلن توبته بقوله

جملة وما حذفه المبتدأ إال شعورًا منه بالخجل تجاه تلك الذنوب التي قام بها وقد تاب عنها 
 )قد( بين، ثمأتبعه بجملة فعلية مسبوقة بحرف تحقيقوتيقن الغفران الذي وعد الله به عباده التائ

بمعنى  )أناب( حدوث توبته وإنابة قلبه لله، مستعمال الفعل الماضي للداللة على تحقق وصدق
 التوبة والرجوع الى الله، بعد سبعين عاما قضاها في إتباع إبليس، من خالل استعماله للفعل

رابطا تلك الطاعة بخطابه الشعري الذي . )27("حْكمهوخضع إلرادته و.. .انقاد له" أي ،)أطعتك(
هجا به غيره من الشعراء والناس، وقد ربطها بأسطورة شيطان الشعر التي كانت معروفة في 

وفيها أن لكل شاعر شيطان يلقنه الشعر ويساعده عليه، وبالتالي،  العرف االجتماعي بين الشعراء،
ساءة لآلخر على مدى عمره الطويل إنما هو من صنع من إ فإن هذا الهجاء وما قام به الفرزدق

ثم يؤكد الفرزدق صدق . ويتنصل من أقواله وأعماله وكأنه يعتذر لآلخر، شيطانه ال من صنعه هو،
َفِفروا : "ملبيًا نداء الحق في قوله )فررُت إلى ربي( في الجملة الفعلية )فر( توبته باستعماله للفعل
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، إمعانًا في التوبة السريعة والعودة إلى الله خوفًا وخشية )50( اآلية: ذارياتسورة ال" إَلى اللَِّه
 . وما الفرار من أمر إال بدافع الخوف،وهنا يتجلى خوف الفرزدق من الله وخشيته منه تعالى

في  )يا إبليس( لقد استعمل الفرزدق في خطابه إلبليس أسلوب النداء النكرة مقصودة
ة القرب النفسي من الشاعر بحيث كان قادرا على التأثير فيه واتباع موضعين، وقد حمال دالل

يهدف منه  ومعلوم أن النداء أسلوب لغوي بالغي، أوامره، فهو المطاع المتحكم والناصح المرشد،
المتكلم إلى طلب إقبال المنادى أو جذب انتباهه عن طريق مناداته باسمه أو بصفة من صفاته، أو 

وإنما على آدم  هذا التأثير من إبليس لم يكن وقعه على الشاعر فقط،. طلب مااستدعائه ألمر أو 
 :)28(وهو ما أكده في قوله عليه السالم،

 وهو ساكـــن ،قد أخرجته وآدم داِر مقـــــــــام وزوجته، من خير 

ما من خالل عرضه قصة إبليس وسيدنا آدم عليه السالم ك تتجلى المرجعية الدينية للفرزدق،
جاءت في القرآن الكريم وحذرنا الله فيه من غواية إبليس، وكيف غوى سيدنا آدم وحواء 

وتهديده باستمرارية الغواية ومالحقة اإلنسان في حياته على األرض إلى ما  وأخراجهما من الجنة،
ن حيُث ِشْئُتما وَلا َتْقربا هِذِه ويا آدم اسُكن َأْنَت وزوجك اْلجنََّة َفُكَلا ِم( :وقد قال تعالى شاء الله،

ينالظَّاِلم ة َفَتُكوَنا ِمنرجا * الشمآِتهوس ا ِمنمْنهع وِريا وا ممَله ِديبِلي َطانيا الشمَله سوسَفو
َتُكوَنا م لَّا َأنِة إرجِذِه الشه نا عُكمبا راُكما َنهَقاَل مواْلَخاِلِدين َتُكوَنا ِمن أو نني * َلَكيا إمهمَقاسو

النَّاِصِحين نا َلما * َلُكممهَليع ْخِصَفانَطِفَقا يا ومآُتهوا سمْت َلهدَة برجا َذاَقا الشوٍر َفَلمُغرا بملَّاهَفد
َلم َأْنهُكما عن ِتْلُكما الشجرِة وَأُقْل َلُكما إن الشيَطان َلُكما عدو ِمن ورق اْلجنَِّة وَناداهما ربهما َأ

ينبم *َنا َلَنُكوَننمحَترَلَنا و َتْغِفر َلم نإَنا وَنا َأْنُفسَنا َظَلمبَقاَلا ر يناْلَخاِسر َقاَل*ِمن  ُكمضعُطوا بباه
ضعِلب دعضِفي اْلَأر َلُكموو َلى ِحينإ َتاعموَتَقرسولعل ذلك يعكس )25 –19( :األعراف )م ،

واتباع إبليس الذي نهى  إحساس الفرزدق بالذنب والخوف من عقاب الله على ما ارتكبه من ذنوب،
 ليلة باردة،أنه خرج في "ذكر األصفهاني عن أحدهم  وفي ذلك الله عن اتباعه في القرآن الكريم،

فإذا  فدخل المسجد،فسمع نشيجا وبكاء كثيرا،فلم يعلم صاحب ذلك إلى أن أسفر الصبح،
 .)29("ولما سأله عن أمره، أخبره بأنه تذكر ذنوبه، فأقلقته، ففزع إلى الله عز وجل الفرزدق،

 :)30(وقوله
 لبين رتاج قائم ومقام ألم ترني عاهدت ربي وإنني

 وال خارجا من في سوء كالم سّلما،على قسم ال أشتم الدهر م

 المتكلم في خطابه الشعري هذا توبته عن الهجاء، وإقباله على الصالح، /هنا يعلن الفرزدق
ذاكرا عهده الذي قطعه على نفسه أمام الله في أشرف البقاع  منزها لسانه عن الشتيمة والسباب،

ومعلوم ما للكعبة ومقام  .)31(عليه السالمبين مقامين ساميين الكعبة المشرفة وحرم إبراهيم النبي 
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ولذلك  .ابراهيم عليه السالم من مكانة دينية في نفوس المسلمين في العرف الديني واالجتماعي
وقد استعمل في هذا السياق  .ويلزم نفسه بعدم العودة للذنب .اختاره الفرزدق ليعلن توبته فيه

 وقد أكثر الفرزدق من استعمال الحال ففي قولهأسلوب النفي لتأكيد التزامه بالعهد والميثاق، 
ي صادقا نعاهدت رب :متعلق بمحذوف تقديره )عاهدت(حال من التاء في  التي جاءت )على حلفة(

 :فكأنه قال) ال أشتم(على محل جملة  )خارجًا( حاال، وعطف الواقعة )الأشتم( وجملة على حلفة،
صل وال واأل مفعول مطلق، )خارجًا( قون أنوالذي عليه المحق ،)حلفت غيرشاتم وال خارجًا(

 ،ألن المراد أنه حلف بين باب الكعبة وأناب الوصف عن المصدر، ،يخرج خروجًا، ثم حذف الفعل
ال أنه حلف في حال اتصافه  وبين مقام إبراهيم أنه ال يشتم مسلمًا في المستقبل وال يتكلم بزور،

ن أبيات تظهر الخطاب الديني المقترن بالعرف إن ما تقدم م. )32(بهذين الوصفين على شيء آخر
االجتماعي حيث إن الله أمر بعدم اتباع إبليس، والناس ترى في إبليس جانب الشر ومصدره، بل 

نت شيطان، أ: (إنها تخيف صغارها منه، وتنعت األشرار من صغرها وكبارها به فتقول للشقي منهم
 .)أو أنت إبليس أعوذ بالله

 خطاب الديني في شعر األخطلال: المبحث الثالث

لم تقتصر الساحة األدبية في الخالفة اإلسالمية األموية على الشعراء المسلمين فقط، بل 
شاركهم في صناعة هذا اإلرث األدبي شعراء نصارى العرب الذين تأثروا في قيم اإلسالم، والتي 

مشاركتهم في مناسباتهم  تجلت في استعمالهم لأللفاظ الدينية اإلسالمية في شعرهم، ومن خالل
نتوقف عند أحد شعراء نصارى العرب في  مبحثالدينية واالجتماعية والسياسية، وفي هذا ال

ودان " ،)العراق(العصر األموي الشاعر األخطل، الذي نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة 
بإعتناق  محاوالتل -فيما بعد -بالنصرانية كأكثر أهل قبيلته، وبقي وفيا لدينه، برغم تعرضه 

وتأثر ببيئة المجتمع اإلسالمي المكونة بفعل  ،)33(..."اإلسالم، فقد كان كثير االختالط بالمسلمين،
عوامل سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية، الناتجة عن األحداث السياسية والصراع على 

رأيها ودافعت عن الحكم، حاله كحال شعراء عصره، الذين سعت كل طائفة منهم إلى إثبات صحة 
ومكثرة من استعمال ألفاظه الدينية في  ،فكرها وقادتها، محتجة بالقرآن الكريم، متأثرة بلغته

 .شعرها

ومعلوم أن المرء ابن بيئته يتأثر فيها فإن كان في بيئة اجتماعية محافظة سينتج عنها إنسانا 
أ فيها، واألخطل من األقليات محافظا، وإن كان في بيئة مغايرة سيكون وفق هذه البيئة التي نش

فكان  إسالمية يحكمها حاكم مسلم تتبع األحكام والتعاليم اإلسالمية التي عاشت في بيئة المسيحية
ال بد إن يتأثر بها تأثرا جليا ظهر في نصوصه الشعرية، ومعلوم كذلك أن األقليات إما أن تنغلق 

تسير في نهجين التمرد أو التعايش أو تتعايش مع أفراد المجتمع الذين هم جزء منه، فهي 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  النطار

  4076

لنا تعايشه مع بيئته وتأييده للحاكم المسلم الذي يسير وفق  يظهر جليا واألخطل في شعره
الشريعة االسالمية األمرالذي دعاه لمدحه باستعمال األلفاظ القرآنية في شعره، رغم تمسكه بدينه 

فع ابن البيئة المحب المنتمي لمجتمعه ما بداإ ،سالميةالنصراني لكنه تعايش مع تلك البيئة اإل
أو التكسب والمال  و لدوافع أخرى الخوف من التمرد وما يتعقبه من الطرد والتشردأوبيئته، 

  .والمكانة المرموقة عند الملوك واألمراء

ا لم ا سياسيبل تأثر ا،ا وجدانيعلى نصرانيته،ولم يتأثرفي تعاليم اإلسالم تأثر بقي األخطل
ن نصرانيته التي فطرعليها وجرى فيها مجرى التقليد، واعتصم بها من ضمن اعتصامه يصرفه ع

فهو يعيش بشعوره وعواطفه في الجاهلية، يهجم على اللذة  ،)34(بقبيلته تغلب المتعاظمة بذاتها
وال يبالي أن يصم نفسه بالزنا وشرب الخمر في مجتمع الدولة اإلسالمية  ا ويفتخر بذلك،متهتًك

إال أننا نجد أثر  .)35(وينكرونها أشد اإلنكار ،، التي يتحرج فيها أفرادها إعالن هذه اآلثاموسلطانها
واطلع على  الثقافة الدينية اإلسالمية واالجتماعية حاضرة في شعره،فقد عرف القرآن الكريم،

والتي كانت مرجعية لألخطل  أحكامه وقصصه ومعانيه وصوره،مستعمال مفردات ومصطلحات دينية،
أن ينفذ من حدود القبيلة الى " ي شعره السياسي ومؤازرته ومواالته لبني أمية، فقد استطاعف

ويصبح من نجوم عصره،وقد دخل ديوان معاوية ثم مدح يزيد ابنه ثم خالد بن  مسرح السياسة،
وله قصائد في عبد الملك بن  يزيد ثم عبدالله بن معاوية، انتقلت مدائحه الى البيت المرواني،

خذ بيده ياغالم فاخرجه، ثم الق عليه من الخلع ما " :الذي قال فيه عبد الملك .)36("انمرو
 .)38("وإن شاعر بني أمية األخطل إن لكل قوم شاعرا، :وقال ،)37("وأحسن جائزته يغمره،

واألخطل أحد شعراء الحزب األموي الذين أكدوا على فكرة أحقية بني أمية بالخالفة في أشعارهم، 
 :)39(قول األخطلوفي ذلك ي

الِخالَفَة فيُكم َل الَلهعَقد جدِب وال جو ال عاري الِخوان ضِلَأبي 

وهم أصحاب  في هذا البيت يؤكد األخطل على أن الله اختارهم للخالفة فهم ورثة األنبياء،
لية في خطابه الجملة الفع مستعمال الدعوة اإلسالمية، الخالفة الشرعيين، الذين حملوا رسالة

 ، للداللة على الماضي المؤكد،)جعل( المقترنة بالفعل الماضي )قد( المسبوقة بحرف التحقيق
أثر واضح في تغيير زمن الفعل  )قد(والقطع في حصول الحدث، ومعلوم أن للحرف  مفيدة التأكيد،

ا أنه وكم ،)40(التي لها تأثير في تحديد جهة الحدث) فعل(الماضي إذا دخل عليه، ألنه من ضمائم 
وفي ذلك ذكر  ،)41(بكثرة في التعبير عن وقوع حدث في زمان ماض قريب من زمن الحال يستعمل

يحتمل كل جزء من أجزاء " في توجيه زمن الفعل الماضي الذي) قد( أبو البقاء الكفوي الى دور
 .)42("قربته من الحال وانتفى عنه ذلك االحتمال) قد( ذا دخلت عليهإو الماضي،
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ون أنهم على حق في مقالتهم وتقلدهم ألمور الخالفة ورعاية اإلسالم ويرى األموي
هذه الخالفة أمر من الله وقضاء من قضاء « :معاوية في قوله والمسلمين، الذي أكده الخليفة

وبالتالي يكون التذمر أو  وجعل الخالفة لهم، اختار األموييين وفضلهم، والله هو الذي ،»الله
 .دته تعالىالثورة اعتراضا على إرا

إحدى عقائد التفكير اإلسالمي الجبرية التي سرت في المجتمع  وقد استغل األمويون
إذ إن خالفتهم تبدو بحسب  شرعية ملكهم، اإلسالمي وهي نظرية الجد التي ساهمت في تدعيم

 وقد كان للشعراء دور كبير في التأثير في الرأي العام .هذا الرأي مرسومة مقدما ومقدرة من الله
نفوا عن أنفسهم فكرة االغتصاب التي روجها الشيعة  وقد أدرك بني أمية ذلك الدور بأن للمجتمع،

وقد عالج األخطل هذه الناحية العقائدية في أشعاره، نورد هنا . والخوارج والزبيريون وغيرهم
 :)43(قوله في مدح عبد الله ويزيد بن معاوية
 وجـدّ َقـوم ِسـواهم خاِمـٌل َنِكـد هـمَتمـت جـدودهـــم والَله َفضـَل

 َلما َتالَقت َنواصي الَخيل َفِاجَتَلدوا هم الَّذين َأجاب الَله دعوَتهم
 بيـٌت إذا عدِت اَألحساب والعدد وَأنُتــــم َأهــــُل بيٍت ال يــواِزُنهـــم

خطل يجده قد أصبغ عليهم اء بني أمية عند األبيات ومواضع ذكر خلفوالناظر لهذه األ
الصفات الدينية، حرصا منه على تقرير حق خلفاء بني أمية في الخالفة في حزم وقوة، فقد حرص 

 . على هذه الهالة من القداسة والتبجيل ليقروا مهابتهم في نفوس الرعية

الصورة الدينية مركزا على  رسم األخطل صورة للخليفة األموي ضمن اإلطار اإلسالمي،
واالحتجاج بها أمام أحزاب المعارضة،فوصفهم بأنهم حراس الدين، وفضلهم على قبيلة قريش، نحو 

 :)44(قوله في الخليفة األموي عبدالملك
نَّهَفإ مامَلنا اإل َلهَأحيا اإل ِة ِللُذنوِب َغفوريرالب َخير 

 َتكاد بها الهداُة َتجور ُظَلم نور َأضاَء َلنا البالد وَقد دجت

والمتأمل في ديوان األخطل يجد في قصائده ضربًا من الدعوة السياسية لبني أمية، إذ ال 
 :)45(في قوله ينسى أن ينوه بانتصار معاوية فى صفِّين وأن الله اختار بيتهم للخالفة،

 وا ِمن ربهم مـددَأمـدهم إذ دعـ ويوم ِصّفيـن واَألبصــار خاِشعــٌة

وفي ذلك  ضمن األخطل أشعاره فلسفته ونظرته للحياة المستمدة من عقيدته المسيحية،
  :)46(يقول
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 طوَل الحياِة يزيد َغير َخبال والناس همهم الحياُة وما َأرى

 مالُذخرًا يكون َكصاِلح اَألع وإذا ِافَتَقرَت إلى الَذخاِئر َلم َتجد
 والَنفس مشرَفٌة على اآلجال وَلِئن َنجوُت ِمن الحواِدِث ساِلمًا

 وَلُأثِنين بناِئل وَفعال َلُأَغلِغَلن إلى َكريم ِمدحًة

ومعلــوم أن األخطـــل كتـــابي يـــدين بعقيــدة المســـيحية التـــي جـــاء فيهــا أن هنـــاك حيـــاة ومـــوت     
وهـو منهـاج    ديني أنه لن يبقى للمرء بعد موته إال العمل الصالح،وبالتالي فهو ينطلق من معتقده ال

فهـي تتفـق مـع الـدعوة المحمديـة       نبيـاء، رباني نادت به جميع الكتب السماوية على لسان الرسل واأل
 . والعرف االجتماعي السائد

وفي هذه األبيات ينظر األخطل إلى الناس المنشغلين بملذات الحياة وطول األمل، ويبدي 
التي تحمل داللة لغوية الهالك والفساد والشر الذي يورث ) خبال( يه في ذلك باستعماله للفظةرأ

وتحمل داللة نفسية واجتماعية ندرك منها انغماس وإنشغال أفراد  ،)47(االضطراب والجنون
قيمة العمل الصالح الذي يذخره اإلنسان  باإلضافة إلى ذكره. المجتمع بتحقيق رغباتهم وملذاتهم

َلم ( حياته ويعينه وينجيه من نوائب الدهر،وبدا لنا ذلك في استعماله الجملة الفعلية المنفية في
اَألعمال َكصاِلح كوند ُذخرًا يخبأه : وذخر الشيء" ،)الذخائر( مستعمال في ذلك لفظة). َتج

  .)48("واحتفظ به لوقت الحاجة

كانوا داعمين لخالفة بني أمية من والمتأمل الخطاب الديني عند شعراء النقائض يجد أنهم 
منطلق ديني، مدعوم بفكر اجتماعي أكدوه عبر استعمال كثير من األلفاظ الدينية التي تؤكد 
أحقيتهم،بل تجاوزوا تلك األلفاظ وجعلوها مطلبا اجتماعيا من لدن العامة التي كانت تؤيد هذا 

عامة المؤيدة لحكم بني أمية، بل إنهم الحكم،وما هؤالء الشعراء إال أبناء مجتمع ينطقون بلغة ال
تجاوزوا العرف في بعض األلفاظ إلثارة العصبية القبلية وهجاء قبائل بعض كالعادة السائدة بين 
شعراء الجاهلية،الذين كانت تأخذهم الحمية القبلية لهجاء بعض أو االنقاص من قدر قبيلة على 

وعليه نجد كيف لعب الخطاب . لعربحساب األخرى وهو أمر متعارف عليه غير جديد عند ا
الديني المتشح باللسانيات االجتماعية عبر فكر المجتمع ورأيه دوره في التعبير عن مكامن الشعراء 

  .ومقصدياتهم عبر تلك األبيات المجودة في نقائضهم
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  :الخاتمة

  :اخلصت الباحثة لعدة نتائج كان أهمه بعد هذا العرض لنماذج من شعر شعراء النقائض،

  الشعراء وسيلة من وسائل اإلعالم والتأثير في العامة من أبناء قبائلهم والمجتمع الثفافي عد
آنذاك عبر شعرهم في العصر األموي،تأييدًا منهم لحكم بني أمية،وأحقيتهم الدينية في 

 .الخالفة
 لأللفاظ الدينية حضور جلي في شعر جرير فيما يتعلق بالفكر السياسي من مدح  كان

مويين وتأكيد أحقيتهم في الخالفة،وهجاء غيره من الديانات،إما بدافع العرف االجتماعي أو األ
 . العصبية القبلية، كما في هجائه لألخطل

  تجلت األلفاظ الدينية في شعر الفرزدق،حيث ظهرت في مدحه خلفاء بني أمية،على اختالف
 .دينية وبواعث قبلية ،وهجاء الشعراء اآلخرين من دوافعمراتبهم،ومدحه آل البيت

 أحد شعراء الحزب األموي الذين أكدوا على فكرة أحقية بني أمية بالخالفة في  كان األخطل
أشعارهم،الذي تأثر بالثقافة الدينية اإلسالمية واالجتماعية،فقد عرف القرآن الكريم، وأطلع 

شكلت على أحكامه وقصصه ومعانيه وصوره،واستعمل مفردات ومصطلحات دينية،والتي 
  .في شعره السياسي ومؤازرته ومواالته لبني أمية مرجعيته

  

  الهوامش
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 )معلقة عنرتة بن شداد أنموذجا( في العصر الجاهلي الحياة الثقافية مظاهر
  

   *سماره سعود العظامات

  

  ملخص

دراسـة تحليليـة تبـين المظـاهر      -معلقـة عنتـرة بـن شـداد     -يهدف هذا البحث إلى دراسة النص الجـاهلي 
ــي العصــر الجــاهلي    ــة ف ــة    . الثقافي ــة: واقتضــت خطــة البحــث التفاصــيل اآلتي ــة البحــث،   المقدم ، وشــملت أهمي
مـــدلوالت الثقافـــة لغـــة واصـــطالحا، : المطلـــب األول: وكـــذلك، مطلبـــي البحــث . والمــنهج المتبـــع فـــي البحـــث 

الخاتمـة بـأهم النتـائج التـي توصـل إليهـا        مظاهر الحياة الثقافية في معلقة عنتـرة، ثـم جـاءت   : والمطلب الثاني
  .البحث

  .ة، معلقة عنترة بن شدادمظاهر الحياة الثقافي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This research aims to study the pre-Islamic text – Muallaga Antara ibn shaddad – 

An analytical study that shows the cultural aspects of the pre- Islamic era.The research 
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  : المقدمة

ال شك أن النص األدبي القديم ما زال موضعا خصبا للباحثين، لكشف الجديد في ضوء 
 اهيإذ لفتت انتب. ومما شدني لدراسة معلقة عنترة بن شداد قراءتي المتكررة لها. قراءات جديدة

الثقافية جاذبة؛ ألن الشعر  المظاهرالحياة الثقافية، إذ تبدو  مظاهر ما تحتويه في طياتها من
   .الجاهلي تصوير لحياة الناس، ومرآة تعكس ثقافتهم

وال عجب أن المعلقات لها أثر في النفس، ألنها تصف واقع الحياة المعاش في ذلك العصر، 
تعلق في النفس،  إذ في قراءتها، متعةداتهم، فنجد التهم وعااوهي تمثل حياة الناس وثقاف

 سائدة في ذلك العصر تفضي على القصيدة دالالت ومعان تزيدهاالتي كانت الثقافية  ظاهرالمف
قيمة أدبية ثقافية، وتضيف عمًقا لمعانيها، وتكشف للدارس وضوحا أكثر في فهم أسرار النص 

برزا لها ومحلًلا، باإلضافة إلى ربطها بالمصادر هذه المظاهر م ولهذا وقفت على. الجاهلي
مظاهر الحياة الثقافية في العصر : التاريخية واألدبية التي أشارت إليها، فجاء البحث بعنوان

   .معلقة عنترة أنموذجا –الجاهلي 

   أهمية البحث

إذ إن موضعا خصبا للتحليل والتفسير،  تتأتى أهمية البحث باعتبار النص األدبي القديم
الدارس المبتدىء يجد صعوبة ومعاناة في لغة النصوص القديمة ومدلوالتها، وفي حدود علم 
الباحث لم ُتستعرض معظم هذه المظاهر على هذه الصورة والّنوع، وتفرد معلقة عنترة بهذا العدد 

ل من المظاهر، التي قد تسهم بإضافة معرفة ورؤية جديدة تضاف إلى قراءات سابقة في مجا
   .تحليل النصوص القديمة

  هدف البحث 

هدف هذا البحث إلى تعرف مظاهر الحياة الثقافية في العصر الجاهلي، معلقة عنترة بن شداد 
  .أنموذجا

  منهج البحث

لتعرف  ،معلقة عنترة بن شداد بالتحليل، حيث تناول اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي
 ، وربطها بالمصادر األدبية والتاريخية التي أشار إليهامعلقةفي أبيات ال الحياة الثقافية، مظاهر
الحياة الثقافية في معلقة عنترة تستحق الدراسة والبحث؛ الظهارها والوقوف مظاهر  إذ إن. البحث
  .ة المعلقة وتحليلهاعسى أن نكشف عنها بصورة تساعد القارىء في التعمق في قراء. عليها
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  .عنى الثقافة لغة واصطالحاالوقوف على م: المطلب األول

الحياة الثقافية لألمم من خالل اآلثار التي ُتركْت، وخاصة ما وصل إلينا من  تبرز مظاهر
وفي ضوء ذلك، آثرت دراسة مظاهر الحياة الثقافية في معلقة عنترة بن  نصوص أدبية قديمة،

لى فهم لغة النصوص شداد محاولة إلبراز هذه المظاهر، التي تعين الدارس وخاصة المبتدىء ع
   .القديمة ودالالتها

ظاهرها في ثنايا معلقة عنترة بن والوقوف على معنى الثقافة لغة واصطالحا يساعد في تتبع م
   :ة لغة واصطالحامفهوم الثقافوفيما يأتي توضيح ل. شداد

   )1(."الحذق، يقال ثقف الكالم ثقافة، أي حذقه وفهمه بسرعة" :الثقافة لغة

خبار والتلقي واالستنباط هي المعرفة التي تؤخذ عن طريق اإل: "افة اصطالحاأما الثق
كالتاريخ واللغة، والفقه، واألدب والتفسير الواقعي للحياة، واألدب، وهو التصوير الشعوري 

سرعة التعلم : "فالثقافة في تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي، )2("للحياة
كما أنها تشمل كل فعالية لإلنسان تميزه  ،نة وثبات المعرفة بما يحتاج إليه المرءوالحذق والفط

أو مادي يقوم به لرفض التقبل السلبي للطبيعة هو ثقافة،  ،عن أفعال الطبيعة؛ فكل نشاط ذهني
والثقافة تنتظم جميع السمات المميزة لألمة من مادية، وروحية، وفكرية، وفنية، ووجدانية، وتشمل 

واإلبداع الجمالي والفني  ،عارف والقيم، وااللتزامات األخالقية المستقرة فيها، وطرائق التفكيرالم
   )3(."والتعبير وطرز الحياة ،والتصرف ،والمعرفي والتقني، وسبك السلوك

كلٌّ متكامل يشمل المعرفة والمعتقدات والفنون واألخالقيات : "وتعرف الثقافة أيضا بأنها
  )4(".عراف والقدرات وعادات اإلنسان بوصفة عضوا في المجتمعوالقوانين واأل

وتبين مما سبق، أن الثقافة ممارسات وسلوكات وأخالقيات وعادات إنسانية، ومما وصل إليه 
 مظاهر، فإن هذا البحث يركز على لهذاو. من بيئتهاإلنسان من معرفة وقيم ومعتقدات اكتسبها 

  .رة بن شداد، وإبرازها؛ للخروج منها بنتائج عسى أن نوفق في كشفهاالحياة الثقافية في معلقة عنت

  .مظاهر الحياة الثقافية في معلقة عنترة بن شداد: المطلب الثاني

   :وفيما يأتي أبرز المظاهر الثقافية في معلقة عنترة بن شداد

   شرب الخمر، وصون العرض، واإلفتخار بمكارم األخالق -1

شرب الخمر، وصون العرض، واالفتخار بمكارم ( ي معلقة عنترةالثقافية ف لمظاهرومن ا
  :وفي ذلك يقول عنترة). األخالق
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  )5(مالي وعرضي وافر لم يكلم     فإذا شربُت فإنني مستهلك

فقد كانت الخمر وما يتبعها شائعة  .وهذا مؤشر على وجود هذه الثقافة في بيئة ذلك العصر
إذ كان كل . على الشرف وما سموه المروءة الي حريصوكان المجتمع الجاه )6(.في هذا العصر

كانت تشيع في و" .)7(منهم يحرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية الجار وإباء الضيم
المجتمع الجاهلي آفاٌت أهمها الخمر واستباحة النساء والقمار، ونحن نجد الخمر تجري على كل 

ودناتها وحوانيتها ومجالسها، وعرض كثيرون في لسان، وقد اشتهر بالحديث عنها وعن كئوسها 
ولكّنها ال تفسد  ،وعنترة يشرب الخمر )8("أشعارهم مفاخرين بأنهم يحتسونها ويقدمونها لرفاقهم

   .)9(مروءته، وإذا دعاه داعي المكرمات لبى باذًلا كل ما يملك عن طيب نفس

   طلب الكأل وقت الربيع -2

ومؤشر هذه الثقافة  ،علق بطرائق العيش، طلب الكأل وقت الربيعالثقافية التي تتالمظاهر  ومن
  :في معلقة عنترة، إذ يقول

  )10(بعنيزتين وأهلنا بالغيلم     كيف المزار وقد تربع أهلها

فضيق أسباب الحياة في الجزيرة العربية أوجد حركة مستمرة نحو الماء والمرعى، والتسابق 
ومن عادة العرب تتبع  .)12(فهو الموطن المتنقل مع المرعى .)11(على موارد المياه، ومنابت العشب

الكأل في األماكن األكثر خصوبة؛ لالستمرار في رعاية مواشيهم، ومما يمتلكون من اإلبل وغيرها 
ألطول مدة من الزمن لحين انتهاء موسم الرعي، وهكذا الحال، وهي صورة واضحة لحياة العرب 

وكان العرب يقيمون وقت الربيع لرعاية . تدة إلى يومنا هذافي العصر الجاهلي، وهي ثقافة مم
 .)13("وقد أقام أهلها زمن الربيع بهذين الموضعين وأهلنا بهذا الموضع". مواشيهم وتربيتها

   .)14(فكانوا يرعون األنعام واألغنام فتلك موارد رزقهم

   تربية اإلبل السوداء الحلوبة -3

. إذ كان العرب يعتنون بتربية اإلبل). اإلبل السوداء الحلوبةتربية ( الثقافة أيضا مظاهر ومن
إذ يعتبرونها من أهم الحيوانات التي تعينهم على تحمل معاناة السفر والترحال من مكان إلى آخر، 
فاإلبل تتحمل مشاق وعناء الصحراء ومتاعبها وصفاتها، وتتحمل الجوع والعطش، ولهذا فقد 

وكانت تربية اإلبل السوداء محببة لدى العرب، وهي من  ،)15(همتغنى الشعراء وذكروها في شعر
أفضل اإلبل، وإن عنترة بن شداد ذكر اللون األسود دون سائر األلوان؛ ألنها أنفس اإلبل وأعزها 

   :الثقافية في معلقة عنترة، وفي ذلك يقول ظاهر الحياةمن وهذه م ،)16(عند العرب

  )17(ا كخافية الغراب األسحمسود     فيها اثنتان وأربعون حلوبة
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   .الرحيل ليًلا -  4

إذ .موجودة تمارس في ذلك العصر وثقافة وهي عادة .)الرحيل ليًلا( كذلك ومن مالمح الثقافة
يأتي الرحيل ليًلا له أسبابه ومسبباته، ومن األسباب انقضاء مدة االنتجاع والكأل، فإذا انقضت مدة 

  :، وموضع ذلك، يقول عنترة)18(االنتجاع تتم عملية الرحيل ليًلا

  )19(زمْت ركابكم بليل مظلم     إن كنت أزمعت الفراق فإّنما

فالمجتمعات . والرحيل ليًلا مؤشر على االبتعاد عن المكان إلى مكان آخر أكثر أمنا واستقرارا
ما أن تستقر ، وال يمكن لقبيلة )20(لم تنعم ببعض االستقرار دأبها التنقل سعيا وراء الكأل والماء

تماما في بقعة ما، ألن عوامل متعددة تؤثر في حياة السكان في جزيرة العرب، ومن العوامل 
، ومن أسباب الرحيل والتحرك أيضا الحروب )21(المؤثرة بشدة في حياة السكان الجدب والحر

طوف في ومثلها حرب داحس التي جعلت عبسا ت ،الذي كان ينجم عن هجراٍت ،والشقاق والتناحر
   .وهذة عادة ثقافية سائدة آنذاك )22(أرجاء الجزيرة المختلفة ردحا من الزمن

   .التجسس واالستخبار، واستخدام الجواري -5

التجسس واالستخبار، (: ثقافية سلوكية مثل ومظاهروتتضمن معلقة عنترة أيضا عادات 
  :يقول عنترة ،وموضع ذلك). واستخدام الجواري

  )23(فتجسسي أخبارها لي وأعلمي     لُت لها اذهبيفبعثُت جاريتي فق

إذ يقمن بخدمة . ونسج الثياب، وإصالح الخباء ،فالجواري يقمن بأعمال طهي الطعام
وما يطلب منهن من أعمال مثل  ،كما نالحظ ثقافة التجسس التي تقوم بها الجواري .)24(الشريفات

، كما )25("صادفت األعادي غافلين عنها. فبعثت جاريتي، لما انصرفت، لي." التجسس واالستخبار
كان منهن جواٍر يخدمن الشريفات، وقد يرعين اإلبل واألغنام وكن في منزلة دانية، وكان العرب إذا 

الحياة الثقافية،  ظاهرففي البيت مؤشرين على م )26(.استولدوهن لم ينسبوا إلى أنفسهم أوالدهن
  . اري، واستخدام الجوواالستخبار ،التجسس: وهما

   .رفع رايات تجار الخمر -6

جار رفع رايات ُت(: وهي ،ونجد كذلك ثقافة سادت في العصر الجاهلي، وألمحت إليها المعلقة
   :وفي ذلك يقول عنترة). الخمر

   )27(هّتاك غايات الّتجار ملوم     زبٍذ يداه بالقداح إذا شتا

ربون خيامهم في بعض األحياء، أو ويقال إنهم يض" .فكانت الخمر شائعة في العصر الجاهلي
القرى، ويضعون فوقها رايًة تعلن عنهم، فيأتيهم الشباب ليشربوا، وليسمعوا بعض القيان ممن 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العظامات

  4090

وعن رجل يهتك رايات الخمارين، أي " .والراية دليل على وجود الخمر وتوفره ،)28("يصاحبنهم
، وهذا مؤشر على )29("فاذ خمرهمكان يشتري جميع ما عندهم من الخمر حّتى يقلعوا راياتهم لن

   .وجود هذة الثقافة والعادة والسلوك المجتمعي آنذاك

   .طلب الّنجدة -7

   :إذ يقول ،، ونجد ذلك في معلقة عنترة)طلب النجدة( وبرزت كذلك ثقافة

  أشطان بئر في لبان األدهم     يدعون عنترة والرماح كأنها

  )30(يك عنتر أقدمقيل الفوارس و   ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها

ودعوة أصحابه والتجائهم  .وطلب النجدة من ثقافات المجتمع وقيمهم وأخالقهم
اتفق أن أغار " وما يدل على ذلك .)31(إليه ألّنهم يعولون عليه في اإلقدام لمواجهة العدو

قوم من العرب على بني عبس فأصابوا منهم، واستاقوا إبًلا فتبعهم العبسيون وعنترة 
العبد ال يحسن الكر، وإنما يحسن : فأجابه! كر يا عنترة: ومئذ، فقال له أبوهمعهم ي

فطلب النجدة دليل  .)32(فكر وقاتل قتاًلا حسًنا! فقال له كر وأنت حر. الحلب والصر
   .على القيم الثقافية المتأصلة في المجتمع آنذاك

  .تعظيم المرأة -8

 ةشارات في معلقة عنترة ثقافإولها  ،الجاهلي ومن الثقافات التي كانت سائدة في العصر
وقد اختلفت منزلة المرأة في الجاهلية بحسب الطبقة االجتماعية التي تنتمي  .)تعظيم المرأة(

فقد كانت تشارك الرجل في كثير من . أما الحر فقد كان لها منزلة رفيعة في نفوسهم. "إليها
، تخرج إلى القتال، تضمد الجرحى، وتغزل، وتنسج، منهن من تحترف تربي األوالد: األعمال

رضاع األطفال، وتوليد النساء، أو تقويم الرماح، ومنهن من ترعى الماشية، إتجميل النساء، أو 
وموضع  ،)33("وتطهر اإلبل الجرب، وتجني الكمأة، وتجلب اللبن إلى ذلك من األعمال والصناعات

   :ذلك، يقول عنترة

   إن كنت جاهلة بما لم تعلم   سألت الخيل يا ابنة مالٍكهّلا 

  )34(عسرا علي طالبك ابنة مخرم   حّلت بأرض الزائرين فأصبحت

وكثيرا ما كان العرب  ،ورفع شأنها واحترامها ،فنداء المرأة بالتكنية على سبيل تعظيمها
شراف والسادة وكان لهن ، وهناك بنات األ)35(يخاطبون زوجاتهم بكنى التعظيم وأحسن األلقاب

فالمرأة كانت محط  .)36(تهنلمنزلة سامية، فكن يخترن أزواجهن ويتركنهم إذا لم يحسنوا معام
فإلى جانب الجواري والعبيد نجد نوع آخر من النساء  .)37(رعاية واهتمام، ولها مكانتها وحريتها
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ال، وكان منهن سافرات الشريفات والموسرات اللواتي تخدمنهن الجواري فتكفيهن هذه األعم
الضيفان، يجلسن إليهم في حشمة ووقار، وكان لبعض النساء من بنات األشراف حق في اختيار 

بل تختلف باختالف  ،نجد أن مكانة المرأة في ذلك العصر لم تكن ثابتة ،ومن هنا .)38(أزواجهن
  . الطبقات االجتماعية آنذاك

   .حفظ الوصية -9

التي تمثل قيمة اجتماعية وثقافة مجتمع، وفي ذلك،  ،)فظ الوصيةح(الثقافية  ظاهرومن الم
  :يقول عنترة

  )39(إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم     ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى

لقد حفظت " .وهنا، نجد وصية االستبسال في القتال من المالمح الثقافية السائدة آنذاك
  . )40("ل في أشد أحوال الحربوصية عمي اياي باقتحامي القتال ومناجزتي األبطا

  .تجارة الِعطارة -10

   :رةوموضع ذلك، يقول عنت). تجارة الِعطارة( الثقافية أيضا ظاهرومن الم

  )41(سبقت عوارضها إليك من الفم      وكأن فارة تاجر بقسيمٍة

. )42("فشبه نكهتها بطيب ريح المسك التي تخرج من فارة العطار"والتاجر هنا، يعني العّطار، 
  .وتجارة العطارة من طرز الحياة المجتمعية وثقافاتها في ذلك العصر

   .إشعال النار بواسطة الزناد -11

العود األعلى الذي  :والزناد). إشعال النار بواسطة الزناد( :وهناك ثقافة حياتية تتمثل بـ
 .در شرارة تتحول إلى لهبوالزناد يص ،)43(تقدح به النار، واألسفل هو الزندة، والجمع ِزناد وأزناد

  :يقول عنترة ،واإلشارة إلى هذه الثقافة

  )44(قدح المكب على الزناد األجذم     هزجا يحك ِذراعه بذرعه

حدى يديه إشبه حكه . "وهذه ثقافة جلية .)45(والزند العود األعلى الذي يقتدح به النار
أفرأيتم الّنار : "وكذلك نجد في قوله تعالى )46("باألخرى بقدح رجل ناقص اليد الّنار من الزندين

  .)47(، الواقعة، أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها)71: (اآلية" التي تورون

  حرمة الزواج من امرأة األب -12

، وهذه )حرمة الزواج من امرأة األب: (وهي ،في مضامين المعلقة ثقافة أخالقية نجد أيضاو
  :عنترة وموضع ذلك، يقول. إليها معلقة عنترة رتأشامن الثقافات التي 
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  )48(حرمت علي وليتها لم تحرم     يا شاة قنص لمن حّلت له

حرمت علي وليتها لم تحرم، أي ليت أبي لم يتزوجها حتى . "شارة إلى ثقافة أخالقيةإوهذه 
تنكحوا ما نكح آباؤكم  وال: "وهذا األمر جاء به اإلسالم، في قوله تعالى )49("كان يحّل لي تزوجها

   .، سورة النساء)22: (اآلية" من النساء إال ما قد سلف إّنه كان فاحشة ومقًتا وساء سبيًلا

  .شتم األعراض والنذر -13

وموضع  ،)ذرشتم األعراض، والّن( :وهي ومن القيم الثقافية السلبية أشارت إليها المعلقة،
   :ذلك، يقول عنترة

  )50(اذرين إذا لم الَقهما دميوالّن     ماالشاتمي ِعرضي ولم اشتمه

اللذان يشتمان عرضي ولم اشتمهما أنا، والموجبان على أنفسهما "والشتم عادة مذمومة 
أن رجًلا من عبس شتم عنترة، . "، إذ إن الباعث على نظم المعلقة)51("سفك دمي إذا لم أراهما

  . )52("، وفصل مناقبه مفاخراوعيره بسواده وسواد أمه وإخوته، فأجابه بما يعلو به

  

  : الخاتمة

العادات ( مظاهر الثقافيةالثقافية في معلقة عنترة جملًة من ال ظاهرتبين من استقصاء الم
  .، التي كانت سائدة في العصر الجاهلي)والسلوكيات واألعراف والمعتقدات والقيم

 :المظاهر الثقافية العديد من أبيات المعلقة المشار إليها في البحث تبين من خالل مضامينو
 المظاهر الثقافية المتمثلة نجدكما  ،شرب الخمر، وصون العرض، واالفتخار بمكارم األخالق

 تطلب الكأل وقت الربيع، وتربية اإلبل الحلوبة السوداء، والرحيل ليًلا، وظهر :أساليب العيشب
   .ر، واستخدام الجواريسلوك التجسس واالستخبامظاهر  أيضا

 ،)مؤشر على توافر الخمر( ار الخمرالرايات التي كان يرفعها تج أيضا، الثقافية المظاهر نوم
. وما يبدو جليا، ثقافة تعظيم المرأة، وحفظ الوصية، وتجارة الِعطارة، وإشعال الّنار بواسطة الزناد

شكَّل  .لّنذروشتم األعراض وا حرمة زواج امرأة األب بعد وفاته، المظاهر الثقافية كذلك، ومن
الثقافية أعطت النص الشعري ظاهر إذ إن الم. البحث لفتًة جديدة لقراءة النص الشعري الجاهلي

   .ثقافية الجاهلي قيمة أدبية
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 املرأة والوطن نموذجا: إيليا أبو ماضيفي شعر صورة الطبيعة واإلنسان 
  
  ** ومحمد علي الشوابكة *مخلد محمد علي العايد

  

  ملخص

، وتسـعى  تتناول الدراسة صورة الطبيعة وعالقة اإلنسان بها فـي ضـوء معرفـة العالقـة بـالمرأة والـوطن      
وقـد أبـرزت الدراسـة عبـر     . التي تجلت فيها رؤيـة الشـاعر   الدراسة إلى تحليل العالقة بين الطبيعة واإلنسان،

وتؤكد الدراسة أهمية الطبيعة في شعر . مباحثها المتعلقة بالمرأة والوطن عمق الصلة بين الشاعر والطبيعة
وتبـين الدراسـة   . أبو ماضي كفكرة تعبر عن األبعاد الفكرية والنفسية التي امتزجت بهـا أشـعاره، وعبـرت عنهـا    

  .صورة الطبيعة وارتباطها مع اإلنسان في تصوراته وأفكارهالحالية 

  .أبو ماضي. المهجر. الوطن. المرأة. الطبيعة: الكلمات المفتاحية

 
The Image of Nature and Human in Elia Abu Madi Poetry:  

The Woman and Homeland as a Model  
 

Mokhled M. Al-Aied and Mohammad A. Shawabkeh, University of Islamic 
Sciences, Department of Arabic Language and Literature: Literature and 
Criticism. 

 

Abstract 
The study deals with the image of nature and the human relationship with it in light 

of the knowledge of the relationship with women and the homeland. The study seeks to 
analyze the relationship between nature and man, in which the poet's vision was 
manifested. The study highlighted, through its topics related to women and the 
homeland, the depth of the connection between the poet and nature. The study confirms 
the importance of nature in Abu Madi's poetry as an idea that expresses the intellectual 
and psychological dimensions with which his poems were mixed and expressed. The 
current study shows the image of nature and its connection with man in his perceptions 
and ideas. 
Keywords: Nature, Woman, Homeland, Abu Madi. 
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  : المقدمة

يهدف هذا البحث إلى دراسة صورة الطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي وعالقتها بالمرأة 
فأبو ماضي شاعر مهجري رومانسي يرى الطبيعة عنصرا . والوطن في شعر إيليا أبو ماضي

ويالحظ . تجريبيا فكريا وتصويريا؛ ألّنه يحس بالطبيعة كنسق وجودي يبال عن ذاته وأفكاره
س لشعره أن الطبيعة تمتاز بحضور واسع في مجمل قصائده، وأنها ال تلزم شكًلا واحدا يعبر الدار

  .عن الصورة الجمالية بل تدخل في تركيب الموضوعات واألفكار والقضايا التي يعير عنها الشاعر

ويرى الباحث أن صورة الطبيعة ذات صلة وثيقة باإلنسان، فيجد فيها نماذج حية تتفاعل في 
حيث إن صورة المرأة أقرب إلى الطبيعة النموذج في كل . ورتها وتصويرها كالمرأة والوطنص

أحوالها، وهي الجانب اإلنساني المتجانس مع الطبيعة إما بصورتها الممتزجة بها أو صورة الطبيعة 
  .ذات البعد اإلنساني عبر أنسنة الطبيعة

وقد . ة بين اإلنسان والوطن أو الطبيعةويبرز الوطن مع صورة الطبيعة للعالقة االعتباري
الوطن كمؤثر نفسي وفكري في وصف اهتمام الشاعر بالطبيعة مع عالقتها /اتصلت الطبيعة بالمكان

وفي ظل هذه العالقات بين الطبيعة واإلنسان فإن البحث يهدف إلى الكشف عن . بالمرأة والوطن
حقيق هذا الهدف فإن البحث اتبع المنهج ولت. تجلياتها في النص الشعري عند إيليا أبو ماضي

الوصفي التحليلي ووضع خطة تقوم على مبحثين اثنين درسا الطبيعة والمرأة والطبيعة والوطن في 
  .شعر إيليا أبو ماضي

 وتنبع أهمية البحث من خالل اهتمامه بعنصر الطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي، حيث إن
ضور كثيف في شعره، وفي تعبر أيضا عن نظرة الشاعر إلى ذات ح - كما أشرنا سابًقا–الطبيعة 

  .الحياة حيث إن فلسفة الحياة عنده تشير عبر تصوراته المقتبسة من الطبيعة

  :ويحاول البحث أن يجيب عن مجموعة من األسئلة، هي

 ما العالقة بين الطبيعة والمرأة في شعر إيليا أبو ماضي؟ -

 شعر إيليا أبو ماضي؟ ما العالقة بين الطبيعة والوطن في -

ويرى الباحث أن موضوع الطبيعة ذا صلة كثيفة الداللة في شعر إيليا أبو ماضي يحتاج إلى 
  .عمق في البحث والكشف عن صورها واتجاهاتها في شعره
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  تمهيد

تتنوع المؤثرات في نفوس األدباء، فمنهم من يستلهم مادته من التاريخ، أو يتأثر إبداعه 
وُتعد الطبيعة أهم ما يستحضره األديب في نصه؛ ألّنها قطعة . ة، أو الحياة اليوميةبالحياة الديني

  .شفافة في تعبيرها عن الذات، وتطلق يد اإلبداع للخيال؛ إلقامة الروابط بين الطبيعة واألديب

وبرزت الطبيعة كموضوع رئيسي في الشعر العربي، واهتم بها الشعراء فوصفوها وجسدوا ما 
وشعر الطبيعة أقرب إلى المحاكاة والتشبيه، حيث يرى سيد نوفل أن شعر الطبيعة لم . يرونه بها

ثم تطور شعر  )1(يصدر في بداياته عن المالحظة الذاتية والشعور، بل صدر عن تقليد وتخيل
الطبيعة؛ ليكون مصدرا من مصادر الشعر يعبر عن ذات المبدع ومشاعره الذاتية وأحواله النفسية 

  .اعيةواالجتم

وُتعد الطبيعة عند شعراء المهجر في العصر الحديث من أبرز ما يلهمهم ويمد أشعارهم 
بالصور الغنية بالخيال وال تخفى قدرتهم على التصوير ونسج الخيال؛ ألن هذه الطائفة امتألت 

  .شوًقا وحنيًنا لمراتع الصبا قبل الهجرة في طبيعة ريفية أثرت في نفوسهم وفي أشعارهم

أدباء المهجر جميعهم من أخلص أبناء الطبيعة وعشاقها؛ فهم "ى عيسى الناعوري أن وير
عميقو اإلحساس بها، عميقو الحب لها واالتصال بها، يرون في كل ما فيها أشياء حية، تحب 
وتكره، تسعد وتشقى، تفرح وتحزن، وترخو وتخيب، لذلك يناجونها، ويستلهمونها، ويتمثلون بها، 

ل قلوبهم وآالمها، وأشواق نفوسهم وحيرتها وهي توحي إليهم بالحنين إذ تذكرهم بما ويبثونها آما
كانوا يجدونه من جمالها الفتان في ربوع بالدهم، وتوحي إليهم بالتأمل العميق في أسرارها، وما 

  .)2("أبدع الله فيها من معجزات تحار فيها العقول

إذ . ى أنه يمكننا أن نصفه شاعر الطبيعةوإيليا أبو ماضي شاعر مهجري تأثر بالطبيعة حت
يكثر من استحضارها في أشعاره التي تمتاز بروحها اإلنسانية وعواطفها الصادقة وحكمتها الدقيقة 

دعوته إلى : ناحيته اإلنسانية، والثانية: األولى: ثالث نواح"ولعل أبرز ما يحبب شعره إلى النفوس 
يعة في شعره؛ مما يلون شعره بأجمل األلوان وأصفاها، استلهامه الطب: محبة الحياة، والثالثة

  .)3("ويرسم فيه أبرع الصور وأنقاها

ويجد القارئ في شعره اإلنسانية والحكمة متمثلة في الطبيعة التي قوامها عناصرها الحية 
والجامدة تتسرب إلى صوره ومعانيه، وقد أبدع في تكوين شعر خاص بالطبيعة ينتمي إلى الذات 

ويرى القارئ لشعره، أن أفكاره وتعليالته متأثرة بمفهومه الخاص . ل وليس مجرد المحاكاةوالخيا
  .للطبيعة
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صورة الطبيعة واإلنسان عند إيليا أبو ماضي التي تصور عالقات اإلنسان  البحثويدرس هذا 
لتقديم الدليل على انتماء الشاعر للطبيعة وإخالصه في  ؛ضمن محوري المرأة والوطن

  .ها، واستلهامه لعناصرها في تجربته الشعرية في مختلف أشكالهااستحضار

  في شعر إيليا أبو ماضي الطبيعة والمرأة: المبحث األول

وقد شكلت المرأة . اقترن الشعراء بالمرأة، وكتبوا أشعارهم فيها في موضوعات مختلفة
أة، وجعلوه رمزا من ووصف الشعراء جمال المر. جوهرا أدبيا، وقضية محورية في الشعر العربي

وإننا . رموزهم، وتطرقوا لمكانة المرأة وقيمتها في المجتمع؛ بوصفها المحور الثاني المكون للحياة
نرى أن الكم من األشعار والدراسات حول الموضوع انطالًقا من العصر الجاهلي إلى عصرنا 

ذات صلة وثيقة بالطبيعة؛ ألن  وصورة المرأة. يؤكد أهمية مكانة المرأة في الشعر العربي )4(الراهن
العالقة بين المرأة والطبيعة هي عالقة الخصب والجمال والعطاء؛ لذلك قصد الشعراء إلى وصف 
المرأة بأوصاف مستقاة من الطبيعة؛ فجعلوها آية لجمال الطبيعة، وصورة لنماذج الكائنات الحية 

  .الجميلة فيها

ية النظر، والبعد النفسي، وطغت صورة المرأة وصور الشعراء المرأة بصور تتفاوت من زاو
وأصبح الغزل من أشهر الموضوعات . الجميلة وأوصافها على الشعر العربي في القديم والحديث

عند الشعراء العرب، واتسم الشعر  )5(وشكلت المرأة أهم مقومات موضوع الغزل. في الشعر العربي
فالخصب عند المرأة جزء من . العطاء والحياةالمهجري بربط المرأة بالطبيعة كنموذج للجمال و

وتبدو النزعة الرومانسية في الشعر . خصب الطبيعة، وجمالها، ودالالتها على استمرارية الحياة
العربي المعاصر من أكثر ما أعطى الطبيعة مكانة في الحضور الشعري؛ لهروب الرومانسيين نحو 

بيعة والمرأة في أشعارهم كما يمثلها شعراء المهجر الطبيعة؛ ولذلك نرى ربًطا قويا بين صورة الط
  .وإيليا أبو ماضي من أبرز أولئك الشعراء الذين استلهموا صورة الطبيعة في المرأة وصًفا وتعبيرا

وفي الحقيقة نرى أن موقف الشعراء من المرأة لم يكن موقًفا واحدا محددا يوصف جمالها 
وصف المرأة كرمز للجمال الحسي أو المعنوي، وهناك من  فهناك من الشعراء من. أو التغزل بها

يتخذها رمزا للتعبير عن قضايا عامة فتصويرهم لها يقع حسب الخلفية النفسية واالجتماعية 
، وهذه فالمرأة قد تكون غانية مبتذلة أو رمزا للطهر والعفاف، أو عدوا غادرا. والفكرية للشاعر

جمع الرجل والمرأة وتصورات الرجل عن المرأة التي تتكون مع التصورات نتيجة للعالقة التي ت
  .مراحل تطور شخصيته

وتحاكي صورة المرأة الطبيعة في تمثلها عند إيليا أبو ماضي، فهي ليست حالة منفرد وإنما 
يتتوج جمالها بجمال الطبيعة بصورة متبادلة بين المرأة كالنموذج للجمال والخصب والطبيعة 

وقد برزت صورة المرأة المستمدة من الطبيعة عند الشعراء ومثل ذلك . والعطاءكنموذج للجمال 
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أبو ماضي في تجليات صورتها المستمدة من الطبيعة من جانب والتي تعدها محاكاة لها من جانب 
  .آخر فالمرأة والطبيعة عنوان للجمال

تمع وتغييره والمرأة في المجتمع تشكل حجر الزاوية فيه، ومسؤوليتها في بناء المج"
منذ أن يتخّلق وليدها في رحمها  ،واالرتقاء به وتأثيرها في سلوكه وتوجهاته مسؤولية جسيمة

حتى إذا شب عن الطوق  ،إلى أن تضعه، فتسكب في سمعه هدهدات التربية وأبجديات المعرفة
طبيعة التي ، فهي كال)6("وصار طفًال شّكلته بتوجيهاتها وممارساتها السلوكية وقيمها المبدئية

فالمرأة تشترك مع الطبيعة في صقل ذوق اإلنسان . تحتضن اإلنسان وتشكل هويته، وتكون صورته
  .ونظرته إلى الجمال

والمرأة عند إيليا أبو ماضي من المواضيع الكبيرة في شعره، فالجانب اإلنساني في شعره على 
مرأة في قصائده ذات حضور واقعي وهذا يعني أن ال. صلة وثيقة بما يتكون منه المجتمع اإلنساني

رمزي يختلط بالطبيعة التي امتدت في شعره، وتناغمت معها قضايا اإلنسان في مختلف أوجهها 
  .صعودا وهبوًطا

فالعينان يتدفق . ويتغزل إيليا أبو ماضي بمقلتي امرأة وكأنهما جزء من الطبيعة التي يراها
ا النور ال يمكن أن يدفعه، فقوته أضعف من قوة وهذ. منهما سحر الهوى كتدفق النور من نجمتين

ويوظف الطبيعة؛ لتدل على جمال المرأة فيستحضر نور النجوم الالمعة . النور الساطع بين العينين
يوازي به نور العينين في شدة سطوعها، وجمال النجمتين في سحرهما وحسنهما وإذا ما يرى 

  :)7( ي عينيها مصدرا للهوىالشاعر أن النجمتين مصدران للنور فإنه يرى ف

  مندِفقًا َكالنوِر ِمن َنجمَتين    رَأيُت في عيَنيِك ِسحر الهوى

  من رد عنه عاِرضًا باليدين    َفبتُّ ال َأقوى على دفِعِه

  ما ِخلُتني َألقاِك في مقَلَتين    يا جنََّة الحب ودنيا المنى

ويصف تلك القوة بالسحر والسطوع أي أنها تذهب . ن الطبيعةوتبدو المرأة كقوة خارقة م
فالنور يتسلل كنور نجمتين متدفًقا من عيني المرأة . وتأسر العقل كما تأسر النظر. باللب والبصر

الساحرة ويستغرب الشاعر من أن يجد بعد هذا النور المتدفق مقلتين يمكنه أن ينظر إليهما، 
ورة الطبيعة، فيعلي من شأن المرأة ويسمو بها كأنها جوهر فتطغى بذلك صورة المرأة على ص

  .الوجود

والتقت صورة الطبيعة بالمرأة ليعبر اللقاء عن كثافة الصورة الطبيعية في شعر إيليا أبو 
فالجمال في المرأة قسم من أقسام الجمال في الطبيعة التي يصور سحرها وانعكاسها في . ماضي

كانت المرأة وما زالت مثاًلا لذلك الجمال " كنور متدفق من نجمتين، المرأة وفي عينيها الساطعتين
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المادي والروحي استهوى الشعراء، فهي النصف الجمالي الذي يحمل في قلبه رحيق الحياة 
  .)8("وسلسبيل المحبة

ويستمد أبو ماضي صورة أخرى من الطبيعة يوضح فيها قوة حضور المرأة، وجمالها الذي 
ويترك القارئ أمام صورة حركية تعبر عن ضعف القوة البدنية لإلنسان أمام قوى  .ال يقاومه المرء

فاليدان البشريتان بالرغم من قوتهما ال يمكنهما مواجهة عارض السماء . أخرى من الطبيعة
وهنا إشارة بديعة من الشاعر استخدام فيها اإلقناع العقلي التمثيلي للموقف . والمطر باليدين
ي الذي يكشف عن ضعف اإلنسان أمام قوى الطبيعة، وبالتالي فإن الشاعر يريد أن والتأثير النفس

فقوة الطبيعة تكثيف يدل على . يعبر عن قوة المرأة بقوة الطبيعة التي ال تسعفه قوته في مواجهتها
وتخفي الطبيعة قوتها وتبدو آثارها في المكان واإلنسان، والمرأة مثلها قد يرى فيها . قوة المرأة

  .إلنسان الضعف إال أنها قادرة على تدميره فآثارها تظهر في ضعفه في مقاومتهاا

فالوصل الجميل يكون بعد . ويتصور الشاعر لقاء المرأة وفراقها باقتباسات من صور الطبيعة
وحب النساء مرض ال شفاء منه إال بلقائهن، . فراق وابتعاد كجمال طلوع الشمس بعد الظالم

وهذه الصورة المتعددة تكشف عن تعلق الشاعر . لما سكنت وال خفيت والريح لوال الغرام
ويعلل حبه . بالطبيعة، وتفكيره العميق بها فالشاعر عاشق للطبيعة كعشقه للمرأة التي يتغنى بهواها

  :)9( للوصل وصبره على البعد باالشتياق الذي تعلمه من حياته في الطبيعة

  َغير المليحِة مملوٌل َتجّنيها    اصبرًا على هجرها إن كان يرضيه

َنوى عدب ما كان ُلهصُل َأجمجى َأشهى ِلرائيها    َفالوالد عدب مسالشو  

  َلوال َغرام عظيم مخَتٍف فيها    َفِاحَذر ِمن الحب إن الريح ما َخِفيت

َأَثر هعدبقى بيفاُء ومضي الصي    ؤِلمي شجيهافي الَنفسيها َطورًا و  

  َتمت َفما شاَنها إّلا َتالشيها    مرت َليال بنا ما كان َأجمُلها

  َخوف العناِء وال َأخشى َتناسيها    ِتلك الَليالي ال َأرجو َتَذكُّرها

فيصبر نفسه على تجني المرأة . وينظر الشاعر إلى العالقة بالمرأة كجزء من العالقة بالطبيعة
جميلة عليه، ويصبر على بعدها وهجرها له، ويشفع لذاك التجني وهذا الهجر بما في الطبيعة من ال

هجر ووصل، فالشمس تغيب وتشرق ولوال هذه الدورة بين الخفاء والتجلي لما بدت الشمس 
أجمل لمن يشاهدها ويراها، إننا نرى المحاكاة الدقيقة لتصوير المرأة في صدها وهجرانها 

وصة من الطبيعة، وتشكل العالقة مع المرأة صورة لعالقة اإلنسان بالطبيعة، حيث إن بعناصر مخص
فيجد أن التكامل بينهما سببه . اإلطار العام بين المرأة والطبيعة يتحد في نظرة اإلنسان إليهما
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ج العنصر الجمالي الذي يراه الشاعر متمثًلا في المرأة ومتجسدا في الطبيعة كرمز للجمال ونموذ
  .للحياة الذي تنشره المرأة في الطبيعة

كما يشير أيضا إلى طبيعة األشياء التي ال تدوم كالعالقة الزمنية في الطبيعة التي ال تدوم 
وتمر الليالي . فالصفاء يمضي كما تمضي أيام الربيع والصيف. على حال من األحوال الثابتة

وال يخفى ما للطبيعة . ذكرى، وتهيج العواطفالجميلة ويتالشى وتبقى آثارها في الذاكرة تثير ال
من أثر في تكوين الرؤية الفنية إليليا أبو ماضي، وتتجلى العالقة بين الطبيعة والزمن حيث يكون 

  :الزمن شاهدا على التغيرات التي تحدث في الطبيعة بمرور الليالي التي تتعاقب على األحداث

  مت َفما شاَنها إّلا َتالشيهاَت    مرت َليال بنا ما كان َأجمُلها

  َخوف العناِء وال َأخشى َتناسيها    ِتلك الَليالي ال َأرجو َتَذكُّرها

ويشير أبو ماضي إلى أن . وُتعد المرأة محورا تدور حوله سعادة العاشقين أو شقاوتهم
ت، وتعود الذاكرة إلى السعادة غير دائمة، فالليالي الجميلة ترد فيها ليالي الهجر فتتغير الملذا

فالمرأة كالطبيعة في تغير السرور . األيام الجميلة بمرارة فتصبح الذكرى قطعة من عذاب العاشقين
في وصلها وهجرها، فكما أن األيام ال يدوم صفاؤها في الطبيعة فإن المرأة كذلك ال يدوم الهناء 

  .رد توقعهمعها، ألن الخوف من فقدان المرأة يسبب األسى والحزن لمج

فاإلحساس بالجمال نوع من أنواع العذاب الذي يتعذب به المحب بغمرة السعادة في عذابه 
ويستذكر الشاعر وقًتا محددا في الطبيعة التي تبدو . أحياًنا ويهوى النسيان أحياًنا أخرى

وتتسم الليالي بجمال السهر فيها . كمخلص للشاعر يهرب إليه متى ما أحس بالضيق والخوف
ويصور أبو ماضي هنا شعور اإلنسان باألمان في اقترابه . ندما يكون اإلنسان قريبا ممن يحبع

ممن يحب، كما أن الليالي تدل على فصلي الربيع والصيف حيث حب السهر واالستمتاع بالطبيعة 
هشه الساحرة ليًلا فيهما، ويمثل هذا البعد الزماني لليالي الشطر األول من حياة العاشق الذي تد

وتمر الليالي في الخريف والشتاء ببرد قارس يخلد فيه الناس إلى النوم . الدنيا بصحبة من أحبهم
والدفء إال العاشق الذي يسهر في كل وقت وحين؛ لتمثل الطبيعة السرور والحزن للعاشق في 

  .بعدها الزمني من جمال الصيف والربيع إلى شدتها خريًفا وشتاًء

امرأة جميلة استحوذت على لبه بحسنها الفتان، وجمالها الساحر،  ويصور إيليا أبو ماضي
ويستلهم ما في الطبيعة من عالمات الجمال ويوظفها كاشًفا عن جمال المرأة الذي يشبه جمال 
الطبيعة الفاتنة التي يعشقها الشاعر بداللة حضورها الكثيف في شعره صورا وألفاًظا ودالالت، 

ا مع الطبيعة يؤنس الحوار الرتباط المرأة بالطبيعة ارتباًطا شفيًفا تمتزج ويجري الشاعر حوارا دافًئ
وللمرأة صورة غريبة تضيع البصر الذي يرى فيه العاشق المرأة، . فيه المرأة بصور الطبيعة

  :)10(فحضورها كجمال الطبيعة الخالبة يطغى على كل شيء
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رصن ُكلِّ ذي بت عبجناِهٍد حو    تي ِخدرشاشناديهاح الَقلبها و  

  جزٌء ِمن معانيها )11(وفي الجآِذِر    وفي الَكواِكِب جزٌء ِمن محاِسِنها

  في السير شَذرًا َكَأّني ِمن َأعاديها    يممُتها وُنجوم اُألفق َتلحُظني

بضَطرم الَليل نحجَليها وَأن ال ُأالقيها    َأسري إ شِفقم َكَأنَّه  

نيودَفعي الَخوفني ودَفعي وقغانيها    الشن مذا عهَليها وذا إه  

عزلى جَتطويني عطويها    َأطوي الدياجي وي بحَأخشى الصَتخشى ِافِتضاحي و  

  والوجد يدَفعها والَقد يثنيها    قامت ُتصاِفحني والردف يمَنعها

  وِكدُت والَلِه َأنسى َأن ُأحييها    رهادِهشُت حّتى َكَأّني َلم َأ

. وتدل صورة المرأة في الطبيعة على أن الشاعر يتعامل مع نموذج جمالي من نماذج الطبيعة
. فهو يصرح بالغزل واصًفا حالة الطبيعة الممتزجة به امتزاجا عضويا ال ينفصل عن رؤيته للمرأة

عة وال يخرج عنها، فيدير حواره معها دون أن تعلم أنه والشاعر الرومانسي يدور في أجواء الطبي
يحاورها فقد سرقت لبه كنور مشع يكاد يذهب ببصره، فمن شدة تعلقه بها وبالطبيعة رآها وهي 
تقوم لمصافحته كشجرة وارفة الظالل تتحرك جذالنة تتهادى أعضائها وأوراقها بجسد امتزج 

  .بالطبيعة وأصبح جزًءا منه

لوحة المرأة ما يؤكد على االلتحام بينها وبين الطبيعة فهي على عالقة جزئية  إن الطبيعة في
في تكوينها من خالل العالقة التبادلية بالصورة المعاكسة المقلوبة التي تحيل جمال الكواكب من 

فالمرأة والطبيعة شيء واحد ال ينفصل، فهي تجمع محاسن األنوار الساطعة في . جمال المرأة
جمال الظباء، التي تسابق الشعراء في تمثيل الجميالت بعيونهن وجمالهن وخفة  الدجى، ولها

ويتحرك العاشق إلى محبوبته مندفعا نحوها، وخائًفا مترقبا من . حركتهن بصورة الظبية الجميلة
الوشاة، ويرى أن كل شيء يتبعه ويراقبه حتى الطبيعة تراقبه بعيون نجومها في ظلمة الليل، وقد 

المرأة بالطبيعة وبالشاعر في لوحة يصعب الفصل بين مكوناتها، فالمرأة صورة للطبيعة امتزجت 
والطبيعة انعكاس لما في المرأة من جمال والشاعر مفتون بهذه الصورة التي يمتزج فيها الحضور 

  .الخصيب للمرأة بجمال الطبيعة المعطاءة

  َذرًا َكَأّني ِمن َأعاديهافي السير ش    يممُتها وُنجوم اُألفق َتلحُظني

  َأّني َأُأم الَّتي بالَنفس َأفديها    كادت َتساَقُط َغيظًا ِعندما عِلمت

بضَطرم الَليل نحجَليها وَأن ال ُأالقيها    َأسري إ شِفقم َكَأنَّه  

  اهذا إَليها وهذا عن مغانيه    والشوق يدَفعني والَخوف يدَفعني

عزلى جَتطويني عطويها    َأطوي الدياجي وي بحَأخشى الصَتخشى ِافِتضاحي و  
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وانقسمت إلى فريقين فريق يتابع سير العاشق إلى محبوبته كالوشاة إذ إن نجوم الليل تلحظه 
وفريق آخر يتمثل في جنح . شزرا كأنه عدو لها، واشتد غيظها عندما علمت بسيره نحو محبوبته

الذي يظلم ليتستر على سيره، ويضطرب خوًفا من عدم إتمام اللقاء بينهما، وإن اضطراب الليل 
فقد استطاع أن ينقل خوفه وقلقه وترقبه . العاشق في سيره يراه في اضطراب الطبيعة من حوله

وهذا يدل على . إلى عناصر الطبيعة فقسمها إلى فريقين فريق يترقب خطواته وآخر يتستر عليها
. الطبيعة التي تعكس مشاعره وأحاسيسه واضطرابه النفسي على عناصرها ومظاهرهاتأثره ب

ويصف أبو ماضي لقاءه معها وصًفا حسيا فيرسمها كأنها لوحة أو تمثال نحتته الطبيعة، وتشمل 
اللوحة اللون والملمس والحركة، وكل ذلك يمتزج بالذات الشاعرة، فتصبح المفردات جزًءا منه، 

ات اإلنسان بشكل يذكر باالتحاد بين الطبيعة واإلنسان، اتحادا ال يمكن فصله؛ مما وُتلبس بسم
  :)12(يدل على االتحاد في تصوير الشاعر بين الذات والطبيعة

  يرى الدميَة الحسناَء رائيها )13(خوٍد    هناك َألَقيُت رحلي وِانَتحيُت إلى

  حواجبها ُكحٌل مآقيها )15(زج    سود َذواِئبها )14(بيض َتراِئبها

  َكَأنَّها َتشَتكي ِمما يواريها    ُنهودها ِمن َثنايا الَثوِب باِرزٌة

  عنها َفيا َليَتني برد ِلَأحميها    والَثوب َقد ضاق عن إخفاِئها َفَنبا

  ُترجرج حّتى كاد يلقيها )16(دعص    وَتحَت َذِلك َخصر يسَتِقلُّ بِه

  والوجد يدَفعها والَقد يثنيها    قامت ُتصاِفحني والردف يمَنعها

  وِكدُت والَلِه َأنسى َأن ُأحيها    دِهشُت حّتى َكَأّني َلم َأرها

فالوصف يفوق داللة الكلمة . يقف القارئ أمام لوحة فنية لمرأة من ربات الجمال في الطبيعة
م بالحياة؛ ليعبر عن حضور الطبيعة في نشوة الحياة تتداخل فيها ألوان على الجمال الحسي المفع

الحسي الدقيق للقارئ  الطبيعة، وأشكالها الجميلة التي تغطي جسد الحسناء، ويبين هذا الوصف
أن الشاعر قد استحوذ على تفكيره جمال فتان يسترخص في سبيله المخاطر التي قد يتعرض 

ل إليها ليس مبالًغا فيه، فجمالها يفوق كل جهد يبذله، وكل طريق إليها، وأن الحذر في الوصو
خطر يسلك من أجل الوصول إلى محبوبته التي يذهله جمالها، وكأنها منحوتة نحتتها الطبيعة 

  .الخالبة

إن المرأة تمنح عناصر الطبيعة شكًلا إنسانيا من خالل أنسنة أفعال الطبيعة بالمرأة التي تعد 
وهذه العالقة مصدر أنس للشاعر،  ،فالعالقة التبادلية بين المرأة والطبيعة. ناتهامكوًنا من مكو

واستمد الشاعر . وتدفعه الستحضار الروح اإلنسانية والخصب والجمال من اقتران المرأة بالطبيعة
من عناصر الطبيعة التعبير عن نظرتين األولى نظرة الوشاة من خالل النجوم التي تضيء طريقه 

ة مع ظلمة الليل التي تسعى إلى إخفاء سيره إلى محبوبته؛ ليكثف وجود الطبيعة في الشكل متناقض



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العايد والشوابكة

  4106

وتوفر . والمضمون، فالحياة بذاتها ووجودها بتوافقها وتضادها تشبه الطبيعة عند إيليا أبو ماضي
وم طريقته في االنسجام مع الطبيعة تصورا فكريا، وشعورا إنسانيا مكثًفا في استحضاره للنج

والدجى ما يحدث للعاشق من مراقبة ينقسم فيها المراقبون إلى فريقين فريق يتستر على العاشق 
فطبائع البشر تماثل أنواع الطبيعة . مثل الدجى وفريق كالنجوم يفضح سيرهم ويراقب خطواتهم

  .التي يعرفها أبو ماضي، ويصورها في شعره

حبوبته التي تعلق بها، ويوظف عناصر ويرجع إيليا أبو ماضي إلى الطبيعة في تصوير م
فالمرأة الجميلة هي طبيعة . الجمال في الطبيعة ليوجد أوجه التشابه بين المحبوبة والطبيعة

متحركة في تقدير الشاعر الذي يفكر في الطبيعة كما يفكر في المرأة ذاتها، إّنه يرى في المرأة 
من مشاهد الطبيعة الجميلة، وبعد أن  صورة للهالل في حاجبيها وجبينها في وصف راق لمشهد

والمرأة هنا محفوفة بالمخاطر، فهو كمن يسير أمام . يبدأ بالطبيعة يغامر بالوصف ويبدع في الغزل
عرين األسد ليحظى بمقابلتها ولقائها، وبالتالي فإنه يتمثل خوض سبيل الموت للقاء تلك الجميلة 

ة محفوفة بالمخاطر، فيسير بكل ما أوتي من قوة فكأنه يريد أن يكتشف أرضا جديد. التي يحبها
ويستلهم الشاعر صعوبة وصل محبوبته من الطبيعة الخطرة التي تحيط . للوصول إلى مبتغاه

فالخطورة تعني حجم المغامرة . باألرض الجديدة، حيث عليه أن يتجاوز لقاء أسد في عرينه
  :)17(تشبه الطبيعة الجميلة  الكبيرة التي يقحم نفسه فيها من أجل تلك الحسناء التي

  وصُل المنون وَثم َليُث عرين    َكَلَفت بها َنفسي ودون وصوِلها

  وِلذاك عشاق المحاِسن دوني    حسناُء َأضحى ُكلُّ حسن دوَنها

ويرى . وتدفعه محاسنها إلى المخاطرة بنفسه من أجل وصالها، وقد يدفع حياته ثمًنا لذلك
والعاشق يخشى على محبوبته وهي تخشى على نفسها . ا وجمالها يستحق تلك المغامرةأن حسنه
إذ تخاف من . ويسيطر على المرأة الشعور بالخوف فهي كغزال يخشى أقل حركة. من اللقاء

وخوف الحسناء المبالغ . وتخشى من أنفاسها أو تنهيدة تخرج من صدرها. لباسها أن يبوح بسرها
التي يواجهها العاشق في كل لقاء، فهو بعد أن غامر بحياته، ونازل مخاطر  فيه يدل على المشقة

  .الطبيعة فاللقاء بينهما لن يدوم طويًلا

  ِمن َأن يبوح بِسرها المكنون    َقد روعت حّتى َلَتخشى بردها

  ِعند الِلقاِء َتَنهد المحزون    وُتريبها َأنفاسها ويخيُفها

الذي يكون على خوف ووجل ال يسعد به العاشق حيث يغلب عليه الفزع والترقب،  واللقاء
ووجل هذه المحبوبة مدعاة إلى أن تحرم العاشق من لقائها، فهي بذلك تكون صورة تحاكي الطبيعة 
في صعوبة الوصول إليها فهي كمن يسكن في عرين األسد تحتاج إلى مغامرة محفوفة بالموت، 
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بالجبن والفزع، أي أّنها كظبية تخشى أدنى حركة من حولها فتهرب وفي كلتا وهي أيضا موصوفة 
  .الحالتين فإن العاشق ال يستطيع أن يحظى بما يريده من وصل ولقاء

  ِعندي ُتعد بَأشهر وِسنين    هجرت َفُكلُّ دقيَقٍة ِمن هجرها

  وى َفِصلينيَأصَليِت َقلبي بالَن    يا هِذِه ال َتجحدي حق َفَقد

  وسجنِت َقلبًا كان َغير سجين    َأطَلقِت دمعًا كان َقبُل مَقيدًا

  َخبر الَّذي َقد صار َكالمجنون    َأشبهِت َليلى العاِمريَة َفِاكُتمي

إنها امرأة تخشى ثوبها وأنفاسها، وهذه صفات محببة للشاعر، فقد وجد أن النوى والهجر 
له دائما خوًفا على نفسها فازداد تعلًقا بها، ويخبرها بما يقع فيه من أشواق وأحزان ليس لكرهها 

وأصبح مجنوُنا متيما بها . ليبعدها عنه، ويذكرها بدموعه الحزينة، وقلبه السجين المرتهن لها
كمجنون ليلى العامرية الذي اشتهر بين الناس بحب ليلى يحاول أن يخفي جنون العشق عن الناس 

  .كشفه لمحبوبتهوي

ولم تغب الطبيعة عن صورة المرأة في شعر إيليا أبو ماضي فالشاعر متيم بالطبيعة كما هو 
  :)18(عاشق للمرأة الجميلة الحسناء

ذا َكوَكبت َفُقلُت َلها َأهَفرس    ِمّني الَكوَكب َأينل وقاَلت َأج  

  َلِكنَّه ال يوهب عن ُلؤُلؤ    ضاِحكًا )19(وَتبسمت َفرَأيُت ِرئمًا

يرمهَلت َفالسَتماي20(و( ممصم    بوُتص رُت الِسهامَنت َفَأبصرو  

  َلما رَأيُت ِلحاَظها بي َتنشب    َأنشبُت َألحاظي بورِد ُخدوِدها

  والَلحُظ َلو درِت المليحُة مخَلب    َقد َكلَّمت َقلبي وَلم َترُفق بِه

  صبح وُطرَتها عَليِه َغيهب    ُء ناِصعٌة َكَأن جبيَنهابيضا

  ِمنها ويكِسب َغيرها ما يكسب    يا طاَلما ِاكَتسب الحرير مالحًة

فالمرأة التي أبدت أمامه حسنها أذهلته فلم يستطع أن يحدثها بشيء بسبب جمالها األخاذ، 
لطبيعة، وهي مكون من مكونات الطبيعة، فتصبح مرادفة ورأى أنها تشبه الجمال الموجود في ا
ولما تبسمت رأى ). أهذا كوكب(ولما رأى وجهها سألها . لإلنسان؛ وهذه تقنية طريفة في األنسنة

ولما . فيها صورة غزال ضاحك في غابة مخضرة ورأى لؤلؤا نفيسا ال تصل إليه يد الغواص
  .القلب وخدودها كالورد واللحظ كمخلب تمايلت رآها رئما وضحكتها سهام تصوب إلى

تغنى الشعراء بالمرأة فهي اللحن "و. ثم يصورها بجمال الصبح وحالوة الليل ورقة الحرير
، )21( "الجميل الذي تستهل به القصائد وهي الكلمة السحرية التي تنفتح لها كنوز الشعراء



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العايد والشوابكة

  4108

اته ونظراته تشكل صورة المرأة فاألوصاف من الطبيعة التي يأتي بها الشاعر فيعكسها على تصور
ومما ال شك فيه أن المرأة عند إيليا أبو ماضي شكل من أشكال الطبيعة التي . الجميلة التي يريد

فهي للرجل  "والمرأة عنده نعمة في هذا الوجود وجمال كجمال الطبيعة . يتغنى بها وبجمالها
قف دون وصفها خاشعًا أسمى المواطن من نفسه ورأيه ومشورته، ولحري بالقلم أن ي

يصفها بأجمل األوصاف وأبدعها، والطبيعة عند إيليا أبو ماضي هي أسمى منازع  )22("متواضعًا
  .الجمال

وتتميز المرأة عند إيليا أبو ماضي بموضوعها الواقعي في بعض األحيان، حيث تنبثق فكرته 
على التكبر والغرور  ويذم بعض التصرفات التي تدل. من تصوراته لما يحدث في واقع الحياة

بالجمال والحسن مما تنخدع به كثير من النساء، حيث يرى أن الجمال والحسن زهرة سوف 
وهذه الصورة المستمدة من الطبيعة تعبر عن حكمة الشاعر، ونظرته الواقعية لما يدور . تذبل
  .حوله

حدها، وأن تفوز ويصور الشاعر حال المرأة الحسناء المغرورة التي تريد أن تنفرد بالحسن و
بالغزل والمديح دون غيرها، فتهرع إلى المرآة دائما كلما سمعت عن حسن غيرها تحمل في قلبها 

  :)23(الغيرة والحقد

  على َغفَلٍة ِممن يلوم ويعِذُل    َأقامت َلدى مرآِتها َتَتَأمُل

  يصور َأشباح الورى ويمثُِّل    وبين يديها ُكلَّما ينبغي ِلمن

  َكما باَت يقلي صاِحب المنال مرِمُل    ِمن الغيِد َتقلي ُكلَّ ذاِت مالحٍة

. تدل على طول المدة التي تقف فيها المرأة عند المرآة) أقامت(إن داللة الفعل الماضي 
اسنة بين اللفظتين، مما يدل توافق صوتي ومح) المرأة والمرآة(والعنوان الذي سبق القصيدة 

ويصف الشاعر وقوف المرأة . على التوافق بين المرأة والمرآة، والمرآة واالقتراب الدائم بينهما
. عند المرآة بأنه ال يكون أمام الناس في العلن، بل تتخذه مسلًكا تختفي فيه عن الالئمين والعّذال

كان مقدار جمال المرأة فإنها تريد لنفسها أن  وتنشأ الغيرة بين النساء على الحسن والجمال وأيا
  :)24(تكون أجمل من غيرها، فتغار من كل ذات مالحة، وتحقد على كل من يمدح جمال غيرها

  يطيب بها ِللعاِشقين الَتَغزُل    َتغار إذا ما قيَل ِتلك مليحٌة

  َتجيُء وُتقِفُل َكَأن بها حمى    َفَتحمر َغيظًا ُثم َتحمر َغيرًة

  بِه َذِلك المسكين ما كاد يهزُل    وُتضمر ِحقدًا ِللمحدِث َلو درى

  وِحقد الَغواني صاِرم ال يفُلُل    َأثار عَليِه ِحقدها َغير عاِمٍد

  َلَأوشك ِمن َغَلواِئِه يَتحوُل    َفَلو وجدت يومًا على الدهر غادًة
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الغيرة استجابة طبيعية لما يهدد بفقدان المحبة سواء كان هذا حقيقيا أو متوهما،  وتمثل
وتؤدي إلى شعور بالنفور والكراهية نحو األشخاص، ويمتزج الغضب بالخوف في النمط االنفعالي 

فالمرأة تخشى أن تفقد قيمتها التي تراها في حسنها وجمالها، ولكن هذه  المعروف بالغيرة،
تحيل أن تبقى مستمرة فكل شيء في الطبيعة والبيئة التي تحيط باإلنسان يدل على الصورة يس

  .التبدل والتغير

وتقارن المرأة جمالها بجمال غيرها؛ لذلك فإن كل حديث عن الجمال يثير المرأة، مما 
ويتعرض المادح إلى النفور والحقد من قبل . يشعرها بالغيرة تجاه كل امرأة توصف بالجمال

  .فالحقد المضمر في قلبها تعلو حمرته على الوجه. وتظهر صفات الغيظ على وجهها. المرأة

ويحذر إيليا أبو ماضي من حقد الغواني الصارم كالحديد القوي، ويشبه قوة الحقد بالطبيعة 
المصنوعة التي يعرف أثرها في الحديد، كما يصور عجب المرأة بنفسها بالطاووس المعروف 

شهور في الطبيعة، فالطبيعة تمتزج بلوحة تشترك فيها المرأة بقوتها التي بتكبره وخيالئه الم
تقتبسها من الطبيعة، فهي في قوتها كالطبيعة المادية المصنوعة من الحديد، في تكبرها كغرور 

  :)25(الطاووس، فالطبيعة ممتزجة في التعبير عن المرأة عند إيليا أبو ماضي

  وِحقد الَغواني صاِرم ال يفُلُل    ٍدَأثار عَليِه ِحقدها َغير عاِم

  َلَأوشك ِمن َغَلواِئِه يَتحوُل    َفَلو وجدت يومًا على الدهر غادًة

  وَلم يك َذيًال شعرها المَتهدُل    َفتاٌة ِهي الطاووس عجبًا وَذيُلها

  م حاوَلت حسناُء ما ال يؤمُلوَك    سعت ِلِاحِتكاِر الحسن الحسن فيها بَأسرِه

داِئمب َليس سنالح ُل َأنَتجهُل    وَتذب وفٌة سهرّلا زإ ون هإو  

وتظهر الطبيعة في حكمة الشاعر حيث يشير إلى أن الغرور بالجمال غير دائم؛ ألنه سرعان 
ما يلبث أن يمر الوقت  ما يذبل كما هو الزهر في الطبيعة يصل إلى أعلى درجات الجمال ثم

فالمرأة التي تسعى إلى احتكار الحسن والمحافظة على جمالها تسعى إلى سراب ال يؤمل . ويذبل
  .أن تحفظ جمالها دون أن يتعرض إلى التحول والتبدل

فالحكمة تقتضي أن يبصر اإلنسان ما يحدث أمامه، وأن يأخذ العبرة من التغييرات التي 
انعكاس لما يحدث مع اإلنسان، فاإلنسان يغره المنظر الجميل، ويبحث تصيب ما حوله فالطبيعة 

عن جمال األشكال والجسوم، ويحذر الشاعر من أن كل تلك الجماليات سوف يسير عليها الزمن 
وأما الجمال الذي يدعي . بأحواله وتغيراته، فالفتى الذي يغتر بالجمال سيفقده مع مرور الوقت

ونالحظ هنا . لنفس والروح الذي يبقى ويدوم وينمو مع مرور الزمنأسمى الفضائل فإنه جمال ا
أي ذات مالمح رومانسية مشغولة بالطبيعة، تهرب إليها . وجود نظرة مثالية ممتزجة بتجربة واقعية
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وشعراء المهجر عموما وإيليا أبو ماضي خصوصا امتازوا . في صورها وأسلوبها في التعبير
  .متزج بالطبيعةبنظرتهم الرومانسية التي ت

ولكن بعض النساء يغرهن الجمال العارض الذي يسعى إليه من أجل الحصول على المديح 
واإلطراء، ويشير الشاعر إلى أن اكثر ما يحدث من اهتمام للغواني بجمالهن سببه الغيرة فأسماء 

جلت بعض تغار من الغيد الجميالت ولوال أن الغيرة من النساء والسعي إلى مديح العاشقين لتر
  .النساء ولما كان بينهن وبين الرجال من فرق

ونفهم من وجهة نظر إيليا أبو ماضي أن الجمال ماثل في الجوهر، كجمال الطبيعة الذي 
فالورد بعد انقضاء الربيع . يكون في ذاته؛ ألن الجمال والحسن في ظاهرهما عرضة لتغيير والتبدل

فما كان جوهره جميًلا لن يتغير . الزمن يتغير ومرور الصيف يذبل، وحسن األجسام بعد مرور
ويصف أيضا الخداع الذي يتغطى بالجمال المنمق الزائف عند بعض النساء، . جوهره بتغير الزمن

فجمالهن مخادع بسبب الغيرة وحب المديح والثناء، ولوال ذلك لكانت شبيهة بالرجال، وأما 
بعد أن وقفت أمام مرآتها ترشدها إلى تزيين المنخدعون بها فإنهم ال يرونها إال وهي منمقة 
  .نفسها، وال يعرفون شيًئا من حياتها المحجوبة عنهم

اتصلت المرأة في شعر إيليا أبو ماضي بالطبيعة، حيث وصف جمالها وحسنها بأوصاف 
وصور لقاء العشاق بأجواء من الطبيعة حيث إن عناصرها يشاركهم اللقاء حسدا . الطبيعة الفاتنة

واستلهم الشاعر موضوع غرور الغواني . رورا، فالطبيعة تمثل مختلف األصناف واألجناسوس
فأبو . بجمالهن من الطبيعة النباتية التي يذبل فيها الورد، ويتغير فيها الحسن بعد مرور الزمن

  .ماضي شاعر الطبيعة بكل ما في الكلمة من معنى في فنه ورؤيته

  في شعر إيليا أبو ماضي الطبيعة والوطن: المبحث الثاني

وقضية الوطن من القضايا . يحتضن الوطن اإلنسان، ويعيش فيه واقعه ويتطلع إلى أحالمه
والطبيعة في الوطن تثير اإلنسان أكثر . البارزة في الشعر العربي تتميز بحنين الشاعر إلى المكان

. لتي ينتمي إليها اإلنسانفالنفوس مجبولة على حب األوطان واألمكنة ا. من غيرها في أمكنة أخرى
  .)26(وقد عبر العقاد عن قيمة الوطنية التي هي أكبر من كل مفقود وال يساويها كل موجود

وحب الوطن قيمة إنسانية عظيمة، تتجلى فيها عاطفة اإلنسان الصادقة، كما أن الوطن صورة 
وفد ظهرت . مدةللطبيعة بكل ما فيه من عناصر مادية، ومظاهر إنسانية، ومكونات حية وجا

الطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي بصورة تعبر عن جمال الطبيعة في لبنان من جهة، ومن جهة 
أخرى برز استغالل الطبيعة في تصوير الوطن من الناحية السياسية واالجتماعية وموقفه اإلنساني 

  .من قضايا وطنه



 المرأة والوطن نموذجا: إيليا أبو ماضيفي شعر صورة الطبيعة واإلنسان    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4111

؛ فالطبيعة أداة واصفة وقد مثلت الطبيعة دورا في الكشف عن حنين الشاعر إلى المكان
فأبو . وتنشط العواطف عند اجتماع حب المكان بعالقة روحية. للعاطفة اإلنسانية المنتمية للمكان

ماضي حينما يتحدث عن الشام فإنه يتصل بالمكان اتصاًلا روحيا؛ لذلك ليس بمستغرب أن يتمثل 
  :)27(عالقته بأجواء الطبيعة

  َفإن َتسه سها َأو ِنمَت ناما    َتركَت الَنجم ِمثَلك مسَتهاما

  َلصارت ُكلُّ ماِطرٍة جهاما    بَنفِسك َلوعٌة َلو في الَغوادي

  َلَأشبه دمعك الجاري ِانِسجاما    وفيك صبابٌة َلو في جماٍد

بيبَله د في الِعذام كب وىح ُغالما    هبرَلم ي هوو كَأشاب  

بيعية المصورة للغرام والعشق الذي برى نفس الشاعر، على مكانة وتدل هذه اللوحة الط
وتبدو . المحبوب، وقربه المادي والمعنوي من نفس الشاعر التي تعاني فيه من تباريح الغرام

الطبيعة شاهدة على أحوال الشاعر وعشقه الذي يلقيه على الطبيعة كمكان بعناصره الحية 
جوم، وفي دموعه كالسحب والجمادات، فيظهر المكان الواسع والجامدة؛ ليشترك معه في سهره كالن

المفتوح؛ ليصف أحوال العاشق، وليعرف سر أحاديثه، وتبرز هنا أنسنة الطبيعة مرة أخرى لدى 
الشاعر؛ فهو يناجيها كأي إنسان ويشبه حبيبته بها، وهي تقنية لطيفة لدى شعراء المهجر في 

  .تصوير ارتباطهم بالطبيعة

دم أبو ماضي المكان في الطبيعة كفضاء مفتوح يعود إلى المكان مرة أخرى ولكنه وبعد أن يق
يحدده في أرض الشام التي يحبها ويعشقها، فيصور أن عشقه وتباريح الهوى التي يعانيها تتضاءل 
أمام حضور الشام فالعالقة الروحية بينه وبين الشام تصور قمة التدفق الشعوري المحبب بين 

هو البيئة الروحية التي تتجه إليها عواطف "فالشام وطن كبير، والوطن . مكاناإلنسان وال
 :)29(فيعلل بذلك سبب انفتاحه على الطبيعة حيث يبث إليها مشاعره نحو الشام. )28("اإلنسان

  وما َتنَفك َتذَّكَّر الشآما    إذا ُذِكر الشآم بَكيَت وجدًا

  وُكنَت هجرَته إّلا ِلماما    وُكنَت سَلوَته إّلا َقليًال

  َلك الويالُت َليَت ِسواك الما    رويدك َأيها الالحي رويدًا

  وَأقعد بعدما الَثَقالن قاما    َأَأرُقد والُخطوب َتطوف حولي

يظهر الحوار في هذه األبيات بين الالئم والشاعر، وإن كان الحديث يبدو حديث النفس 
التي تستذكر المكان بطبيعته وجماله، وترى أن نسيانه ضرب من الجنون، ونوع من  للنفس

المستحيل؛ ألن الشام كمكان حقيقي يسكن في نفس الشاعر، يتحدث عنها وعن هواها أكثر وجدا 
وعاطفة من حديث الشعراء والعشاق عن محبوباتهم؛ الن عاطفة االنتماء للمكان تمثل قيمة 
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سان؛ فالمكان بالنسبة للشاعر المهجري جزء ال ينفصل عن الطبيعة التي يحبها عظيمة لدى اإلن
ويعشقها، فالعالقة الرومانسية القائمة بين الشاعر والمكان يتوجها حبه لطبيعة المكان بكل 

  .أنواعها

وتنعكس الطبيعة بصفاتها ومكوناتها على مفهوم الوطن، فالحرية الموجودة في تكوين الطبيعة 
فالوطن هو البيئة . ا من جمال وحياة يختزنه الشاعر بذكره للشام التي تسكن الفؤادوما فيه

ويدل النسيان المؤقت . الحاضنة لإلنسان في وجوده على أرضه أو في خياله عند اغترابه عنه
فالذاكرة . على استحالة وقوع النسيان) وكنت سلوته إال قليًلا(الذي يشير إليه الشاعر في الحوار 

  .ة بالوطن مما يعبر عن التحام الشاعر جسدا وفكرا بالوطنمشغول

وتبدو الشام في هذه األبيات في بعد عاطفي إنساني، ممزوج بالعالقة السياسية التي تشعل 
عند  -فالعالقة. عاطفة الحب، لتكون شعاعا للدفاع عن أرضها ومواجهة الخطوب التي تستهدفها

جردة تحب المكان وطبيعته؛ بل إنها عالقة انتماء وارتباط ليست عالقة عشق م -إيليا أبو ماضي
باألرض ومفرداتها، فهو يسعد بسعادة وطنه ويشقى بشقائه، وهو كالطبيعة في حبه لوطنه؛ إن كان 

  .الوطن بخير كانت الطبيعة مشرقة وجميلة، وإن لم يكن كانت كئيبة وقاتمة

من الحياة وفي استعادته لذكرياتها  ويعبر أبو ماضي بصورة الطبيعة في حالتها المتجردة
الماضية الجميلة في وصفه باكيا على ما يحل بلبنان والشام من خراب في قصيدة يقيمها على 

  :)30()لمن الديار؟(سؤال ثائر يستفسر عن المكان وأهله بعنوان 

  ما ماَت َأهلوها وَلم يَترحلوا    ِلمن الِديار َتنوح فيها الشمَأُل

  يا َليَت ِشعري ُكبلوا َأم ُقتِّلوا    عراها ما دها سّكاَنهاماذا 

  ِدمنًا ِلَغير الِفكر ال َتَتمثَُّل    مثَّلُتها َفَتمثََّلت في خاِطري

فكأنما الشاعر يقف أمام رسوم الجاهليين وأطاللهم، ولكنه يؤكد أن المكان ليس فارًغا من 
في المكان فراغ نفسي يصور حالة االضطراب والفرقة بين  فالفراغ. أهله الذين لم يرحلوا عنه

الناس التي جعلت المكان كأنه أرض خاوية على عروشها، ويرى أبو ماضي أن صورة األطالل ال 
يمكن أن يعرفها اإلنسان المتأمل في المكان، بصورة مغايرة لما هو معلوم عن الطلول في 

فالخراب في األرض ليس خرابا ماديا سببه . بهاالدواوين التي تكون شاهدة للعيان على خرا
ارتحال أهله عنه وإنما هو خراب في العالقات بين أهل المكان جعلت الشاعر يصورها ويشببها 

  .بالرسوم واألطالل التي خلت من أهلها

ولقد مثلت صورة األطالل الطبيعة المتجردة من الحياة، وإن استعادة ذاكرة الشعر القديم لها 
حيث إن الذاكرة القديمة لمفهوم األطالل تدل . ت عميقة في وصف طبيعة المكان المعاصرمدلوال
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وقد عبر أبو ماضي . على الخراب، وانتهاء مظاهر الحياة في البيئة المقفرة بعد ارتحال أهلها عنها
الت وهذا المعنى له دال. بذلك عن الطبيعة المقفرة، بمفارقة غريبة؛ ألن أهلها لم يرتحلوا عنها

نفسية تعبر عن التغيرات التي أصابت المكان فانعكست على رؤية الشاعر للطبيعة فجردها من 
  .مظاهر الحياة

فالفراغ عندما . وتنفرد صورة الطبيعة بالوحشة والغربة في مكان كان تعج فيه الحياة بأهله
. كالموت والفناءيحل بالمكان المكتظ المزدحم يكون أقسى من الفراغ الذي تسببه عوامل الدهر 

ويصف الشاعر نفسه عند زيارته للمكان فيخيب أمله في تحقيق السعادة في الطبيعة المظلمة 
  :)31(أمامه

  شَخصت إَليِه َكَأنَّها َتَتَأمُل    وإذا َتَأمَل زاِئر آثارها

  وَلطاَلما َأبصرَتني َأَتَغزُل    َأصبحُت َأندب ُأسدها وِظبائها

املًِّال يَتهفي الِحمى م لَُّل    َأنُظرَكَأنَّها َتَته َأرى الِديارو  

  جذالن ال َأشكو وال َأَتعلَُّل    وَأروح في ِظلِّ الشباِب وَأغَتدي

ويصور أبو ماضي المكان في زمنين الزمن الحاضر الذي أصبح فيه المكان كأطالل بائدة 
فيها حيث يؤنسن األسد والظباء والرجال األشداء الذين  يبكي ماضيها، ويبكي عناصر الطبيعة

وبعد أن يبكي حاضره . والنساء الجميالت رمز الجمال والحياة السعيدة. ازدهر المكان بهم
يستحضر الزمن الماضي الذي كانت فيه الطبيعة جميلة ضاحكة تعج بالحياة، وتسير بها روح 

  . تقلق لهموم الدهرالشباب التي ال تفكر في مسميات األحداث، وال

ويضع الطبيعة الجميلة الخالبة عنواًنا لذكريات الماضي التي كان فيها المكان مفتوحا واسعا 
من الناحية النفسية على عكس ما وجدناه في الزمن الحاضر الذي يضيق به المكان، وتنحسر فيه 

  :)32(مظاهر الطبيعة وتغدو مجرد ذكرى تثير في النفس البكاء

  إذ ُكلُّ ُغصن ياِنع مَتهدُل    َطير صاِدح مَترنِّم إذ ُكلُّ

  َفَكَأنَّها ديباجٌة َأو مخمُل    واَألرض كاِسيٌة ِرداًء َأخضرًا

فالطبيعة التي يستضيء اإلنسان خالل جمالها على صلة وثيقة بأحوال النفس، وما يحدث لها 
ل في المكان ينبع من حياة أهله فيه، ومن عالقتهم فالجما. من أحداث وما يمر عليها من صراعات

العضوية بالطبيعة، فالصورة بين الزمنين الماضي والحاضر سببها تغير أحوال الناس وليس تغير 
ويؤكد الشاعر ذلك في حديثه عن استغرابه من حدوث التغير المفاجئ . المكان في بيئته وطبيعته

  :)33(في المكان

  من كان يحسب َأنَّها َتَتبذَُّل    ت آياُتهاِللَِّه َكيف َتبذََّل
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لقد وصف الشاعر عالقته بالمكان من خالل استعادته لزمن الطبيعة الخالبة قبل أن يحّل 
الخراب بالمكان فكان شعره صادق العاطفة في اتصاله بالمكان الذي يحبه، وكان يظن أن عوادي 

وقد ظهرت الطبيعة حزينة وسعيدة . التغيير والتبدل الدهر ال تأتي عليه إال أنها سنة الحياة في
  .بحسب مراد الشاعر في وصف المكان والتعبير عن أحواله

ويصور الشاعر صورة الوطن المتجذرة في فؤاده كغرسة تنمو مع األيام، ال تقف عنده 
. وستستمر حتى بعد الموت؛ ألن الوطن عنده حياة اإلنسان بما فيه من اتصال روحي مع ذاته

 :)34(فالطبيعة بكل ما فيها، وعناصر الجمال بكل صورها ومعانيها ال تعادل حب الوطن في النفس
  َأنا صب مَتيم ببالدي    َلسُت مغرى بشاِدن َأو شاِد

  ِمن جماد وعاَلم وَنباِت    ُكلُّ شيٍء في هِذِه الكاِئناِت

  ِللمماِت صاِئر ِللزوال َأِو    وَقديم وحاِضر وآِت

  َأنِت ما دمِت في الحياِة حياتي    َغير شوقي إَليِك يا سوِريه

فالوطن والشاعر . تبرز صورة الوطن في نظر اإلنسان العاشق كحالة شعورية تمتزج بذاته
حالة من االنسجام ال تنفصل مهما تعرضت لمؤثرات الدهر أو عوامل الهدم؛ ألن الحب نفحة روحية 

وحب الوطن ال يقارن بغيره من العواطف والمشاعر التي يكنها . نهما كما يعبر عن ذلكأزلية بي
اإلنسان لما حوله من األشياء سواء من الطبيعة ذاتها أو غيرها؛ فالذات تلتقي بكل أشجانها 

وقد وضح الشاعر أن الوطن كمكان أسمى من غيره فهو يفصل بين . وعواطفها على حب الوطن
النتماء واألمكنة األخرى بجمالها وروعتها فيتدفق حب الوطن مجارًفا كل العواطف الوطن بمفهوم ا

فحتى الطبيعة بعناصرها الحية والجامدة . التي تكنها الذات لغيره من األشياء التي ال تعادل حبها له
  .هي دون الوطن كمكان يخصصه الشاعر بمفهوم الهوية واالنتماء

ي تأمالت الشاعر في وطنه؛ ألّنه يعبر عن عاطفة صادقة وتبرز الطبيعة بحضورها النفسي ف
والطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي مكون فني يبني . تصور النفس في كل حاالتها فرحا أو حزًنا

فهي جميلة المظهر، تعيش . عليه نماذجه الشعرية، ويحملها طاقة شعرية غنية بالمعنى والداللة
مكوناتها، ويستشعر كل ما فيها من جمال عندما يرسم صورة فيها الكائنات حياة رائقة، يؤنسن 

الوطن الجميل، وتنعكس الصورة السلبية على الطبيعة عندما يكون الوطن في أزمة أو تكون نظرة 
وهذه . وتأتي الطبيعة بصورة مفارقة للجمال الذي تكون عليه عادة من الشاعر. الشاعر سوداوية

نابعة من اتجاه شعراء المهجر نحو الطبيعة التي تعكس  السمة في شعر إيليا أبو ماضي سمة
  .الطبيعة النفسية بأحوالها وتقلباتها
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ويمتد حب الوطن عبر زمن الوجود من الحياة إلى الممات، ويستمر عبر حركة الزمن بين 
الماضي والحاضر والقادم؛ ألنه مكان الحياة بالقرب أو البعد، وقد أشار الشاعر إلى عمق العالقة 

أن أرجع حب الوطن ألزمان بعيدة، وهو بذلك يعمق صورة العشق بعد الممات بصورة مستمدة ب
في األرض  من الطبيعة، حيث يرى أن حبه عن دخل في باطن األرض سيكون غرسا تمتد جذوره

  :)35(وتصعد أوراقه وارفة الظالل على الوطن

  اِتوِاسَتحاَلت جواِرحي َذر    َفإذا ما رجعُت ِللُظُلماِت

  عاش ُلبنان ولَتِعش سوِريه    َفلَتُقل ُكلُّ َذرٍة ِمن رفاتي

ٍة ِمن َندلَتُقل ُكلُّ َنفحو    ٍة ِمن َخدمعلَتُقل ُكلُّ دو  

  وليُقل ُكلُّ شاِعر ِمن بعدي    ولَتُقل ُكلُّ َغرسٍة َفوق َلحدي

  عاش ُلبنان ولَتِعش سوِريه

. ر جياشة يعبر بها الشاعر عن حبه المطلق الممتد في الزمان والمكان للوطنإننا أمام مشاع
فهو يصف وطينته الراسخة في جذور المكان، والوطنية تعني حب الوطن وهي عاطفة إنسانية 

، وارتباط الشاعر بالوطن عضوي جذوره راسخة في األرض ال يوقف نموها )36(تربط الفرد بالوطن
  .ة على كل شيء وباقية بعد المماتميالد وال موت فهي سابق

إن المكان بالنسبة للشاعر أبعد فضاء من صورة األرض بطبيعتها ومكوناتها وأسلوب الحياة 
فالشاعر يعيش في غربة مستمرة عن وطنه ولكنه ال ينقطع عن التفكير فيه؛ ألنه يرى أن . فيها

والطبيعة، بصورة يلتحم فيها الجسد  الوطن مكانه الذي تتجلى فيه العالقة الحقيقية بين اإلنسان
  .بالمكان التحاما عضويا تعبر عن العاطفة الصادقة التي تحملها كلمات الشاعر وصوره

وارتبطت الطبيعة بعالقة متجذرة بالوطن، حيث إن وجود اإلنسان على ظهر األرض أو في 
لت هذه الفكرة بتعبير بديع وقد تج. باطنها يمثل حالة وجودية ال تعتمد على مبدأ الحياة والموت

عن مكانة الوطن بوساطة صورة تتمتع بطاقة شعرية تنفذ من اللغة بدالالتها التركيبية إلى مستوى 
بل وتعبر عما قبل الكينونة اإلنسانية . الصورة المفتوحة عبر الزمن الماضي والحاضر والمستقبل

  .يا أبو ماضي حول الطبيعة والوطنوهذه من أكثر الصور إثارة ورومانسية في شعر إيل. وبعدها

ولم يكن أبو ماضي شاعرا متفجعا وحسب على وطنه بل هناك أشعار يذكر فيها الطبيعة في 
  :)37(لبنان، ويتغنى بها، ويصفها، ويبين في قصيدة يودع فيها صديًقا لبنانيا يعود إلى وطنه

  ذي ِلَذويِهُلبنان واَألمُل الَّ    اثنان َأعيا الدهر َأن يبليهما

  وُنِحبه والَثلج في واِدِه    َنشتاُقه والصيِف َفوق ِهضابِه

  بَقالِئِد الِعقيان َتسَتغويِه    وإذا َتمد َله ُذكاَء ِحباَلها
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  باَألنجم الزهراِء َتسَترضيِه    وإذا ُتَنقُِّطه السماُء عِشيًة

  يضحكن ِضحكًا ال َتَكلُّف فيِه    زهرهاوإذا الصبايا في الحقول َك

  وسَقيَنني الِسحر الَّذي َأسقيِه    هن الَلواِت َقد َخَلقن ِلي الهوى

وفي هذه األبيات تبدو طبيعة لبنان الجذابة األخاذة تنبع من عزيمة لبنان وتدل على قوته 
صديقه العائد إلى لبنان بطبيعة لبنان  ويغري أبو ماضي. التي ال يأخذ الدهر منها وال يؤثر فيها

وتبرز الطبيعة في لبنان بصورتها . التي تجعل المكان جميًلا في صيفه وشتائه، وفي كل أحواله
  .الجميلة التي تعبر عن حب المكان

بمدلوالتها ) الصبايا في الحقول(ويصور الشاعر الطبيعة بأجوائها اإلنسانية التي تظهر فيها 
ن الخصب بعد أن نزل المطر وحّل الشتاء جميًلا هادئا على أرض لبنان وانتشرت التي يعبر بها ع

وتمثل صورة المرأة الجانب المشرق من الحياة التي يعبر فيه الشاعر . السعادة والجمال في المكان
عن إنسانية المكان الذي يبدو صادًقا في الجمال والرونق الطبيعي كضحكات الصبايا التي ال تكلف 

  .فالحب والهوى في لبنان صادق العاطفة بعيد عن التكلف. فيها

لقد ظهر الوطن في هذه األبيات مصدرا لعالقة اإلنسان به كطبيعة مكانية يعيش فيها اإلنسان 
 أو ينتمي إليها ويحبها ويعشقها بكل تفاصيلها الحية والجامدة، يتطلع إلى كل ما فيه من سعادة

. قع يطمح إلى تغييره والوصول به إلى أعلى وأرقى المراتبيحلم بها ويستاق إليها، ومن وا
فالعالقة بالوطن كمكان ليست عالقة عابرة بل هي عالقة عضوية ال تنفصل كعالقة األرض بالعشب 
والطير بالعش، وعالقة السمك بالنهر؛ ألنها عالقة اإلنسان بذاته ووجوده وكينونته التي يسعى إلى 

عن تلك المعاني بلغة منتمية إلى المكان والطبيعة وبعاطفة صادقة في تحقيقها وقد عبر أبو ماضي 
  .تصويرها لعالقته بالمكان

. إن نزوع الشاعر الرومانسي إلى الطبيعة يعد من شعريته ذات اإلحساس العميق بالمكان
وقد عبرت . ولقد ظهر المكان بصور الطبيعة الحية، واألنسنة المتجسدة للكائنات والجمادات

لطبيعة عن المشاعر النفسية والقضايا المختلفة التي تهم الشاعر نحو المكان ووطنه فظهرت ا
مواقفه السياسية واالجتماعية، ومشاعره النفسية في صور الطبيعة التي تدل على شدة االرتباط 

ي بين اإلنسان والمكان من جهة وبين اإلنسان والطبيعة كتصور لمفهوم العالقة ذات اإلسقاط النفس
  .والشعوري على القضايا التي تتعلق باإلنسان والمكان

  

  



 المرأة والوطن نموذجا: إيليا أبو ماضيفي شعر صورة الطبيعة واإلنسان    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4117

  الخاتمة

اتسم أبو ماضي بعالقة متفردة مع الطبيعة التي عاش في ظلها وأحضانها، كما أنها استمرت 
فكرة ورؤية تضيف آثارها النفسية، وعبرت عنها أشعاره التي أظهرت امتزاجه بها فهي جزء من 

عناصر حية كالمرأة والوطن بحيث عبرت عن تجليات العالقة بين رؤيته الشعرية التي عبرت عن 
  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة. اإلنسان والمكان في ضوء الطبيعة

هناك عالقة وثيقة بين الطبيعة وتصورات أبو ماضي اإلنسانية في عالقته بها التي تصور  -
 .اإلنسان في نماذجه كالمرأة والعالقة بالوطن

برزت المرأة بعالقة ممتزجة بالطبيعة بعالقة تشاركية حيث إن المرأة رمز للخصب والنماء  -
 .الذي يراه الشاعر متمثًلا في الطبيعة

ال ينفصل الوطن عن الطبيعة وتزداد صورته قربا كلما زاد الشاعر اغترابه، إضافة إلى أن  -
الطبيعة وتحوالتها البيئية رؤية الشاعر الخاصة بالوطن وتحدياته التي بينها ترتبط ب

 .واإلنسانية
لقد جاءت صورة الطبيعة كاشفة عن العالقة اإلنسانية بها كما توضح تعلق الشاعر بها بما  -

 .يعبر عن نزعته الرومانسية
توصي الدراسة بإقامة دراسة تتناول العالقة بين الطبيعة والذات في شعر أبو ماضي، وكذلك  -

 .يليا أبو ماضيتناول الخصائص الفنية لشعر إ
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 )دراسة أسلوبية(التقديم والتأخري والحذف في الرسائل الفنية في العصر األموي 
  

   *أماني محمد ربيع

  

  ملخص

اهتم الُكّتاب في العصر األموي بالرسائل اهتمامًا واضحًا، وذلك انطالقًا من تطور هذا الفن من جهة، 
وظهور الدواوين وتطور وجودها في الدولة  وعلو شأن الُكّتاب عند الوالة واألمراء والخلفاء من جهة ثانية،

اإلسالمية من جهة ثالثة، فجميع هذه العناصر أسهمت إسهامًا مباشرًا في تطور فن الرسائل بصفة عامة، 
  . وأسهمت في تغير أساليبها الذي ارتبط بمظاهر الصنعة، وحسن التأليف، ودقة العبارة

التأخير والحذف ضمن الرسائل الفنية في العصر وقد هدف البحث إلى الكشف عن مظاهر التقديم و
األموي؛ لما لهذا العصر من خصوصية في جوانبه األدبية، فهو يمثل انطالقة الفنون األدبية المختلفة بشكل 
جديد ومختلف بعد استقرار اإلسالم، واتساع رقعة الدولة اإلسالمية، ودخول أعراق شتى في بنية المجتمع 

  . اإلسالمي

البحــث إلــى مجموعــة مــن النتــائج مــن أبرزهــا حســن اســتخدام هــذه األســاليب عنــد ُكّتــاب     وقــد توصــل 
  .الرسائل خاصة في التقديم والتأخير

  .الرسائل الفنية ،العصر األموي ،الحذف ،التقديم والتأخير ،األسلوبية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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Presentation, Delay and Omission in Artistic Messages in the 
Umayyad Era (A Stylistic Study)  

 

Amani M. Rabie. 
 

Abstract 
Writers in the Umayyad era paid a clear interest in messages, based on the 

development of this art on the one hand, the rise of writers among the rulers, princes and 
caliphs on the other hand, and the emergence of bureaucracies and the development of 
their presence in the Islamic state on the third hand, all of these elements directly 
contributed to the development of the art of messages. In general, and contributed to the 
change in its methods, which was linked to the manifestations of workmanship, good 
writing, and accuracy of expression. 

The research aimed to reveal the manifestations of introduction, delay and omission 
within the artistic messages in the Umayyad era; Because of this era of privacy in its 
literary aspects, it represents the launch of the various literary arts in a new and different 
way after the stability of Islam, the expansion of the Islamic state, and the entry of 
various races into the structure of Islamic society. 

The research reached a set of results, the most prominent of which is the good use 
of these methods when writing letters, especially in the introduction and delay. 

Keywords: Stylistics, Introduction and delay, Omission, Umayyad period, Artistic 
messages. 

  

  : المقدمة

مثل الرسائل الفنية إرثًا أدبيًا وفنيًا عظيمًا في تراثنا األدبي العربي، إذ عرف العرب الرسالة ت
وماهيتها والغاية التي ُتكَتب ألجلها منذ بواكير األدب العربي، أي منذ العصر الجاهلي، غير أنها 

األموي تحديدًا،  اتخذت طابعًا فنيًا منمقًا عبر العصور المتتالية، ونخص هنا الحديث عن العصر
  . فكان من الالفت لالنتباه البحث في هذه الرسائل، ودراستها دراسة فنية أسلوبية

إلى تلك الرسائل التي تكتب وفقًا لمعايير أدبية فنية، فتظهر : ويشير مصطلح الرسائل الفنية
ة، وترتقي فيها مالمح البيان والصورة األدبية، وتشمل الرسائل الديوانية، والرسائل اإلخواني

الرسائل الفنية عن الطابع المباشر القائم على أساس االتصال بين مرسل ومتلق، وغالبًا ما تكون 
بهدف نفعي إن صح لنا التعبير، في حين أن الرسائل الفنية زاخرة بالمظاهر البيانية والتصويرية، 

  . مما يميزها عن طابع الرسائل التواصلية المباشرة



 )دراسة أسلوبية(الرسائل الفنية في العصر األموي  التقديم والتأخير والحذف في   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4123

من كُّّتاب الرسائل األفذاذ في عصر بني أمية، على رأسهم دون منازع عبد وهناك عدد كبير 
عبيد الله بن أوس الغساني : الحميد الكاتب، كاتب مروان بن محمد، وهناك ُكّتاب آخرون منهم

كاتب معاوية بن أبي سفيان، وقمامة بن يزيد كاتب عبد الملك بن مروان، ومصعب بن الربيع 
محمد، وعياض بن مسلم كاتب الوليد بن عبد الملك، وسالم اليماني  الخثعمي كاتب مروان بن

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، وغيرهم من كتاب : كاتب هشام بن عبد الملك، والكاتب
الدواوين، هذا ناهيك عن ُكّتاب الرسائل اإلخوانية التي تأخذ صفة الرسائل الفنية كما هو الحال 

  .د الحميد الكاتب للُكّتاببالنسبة لرسالة عب

وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول الحديث عن إرث تاريخي وتأريخي لفن من فنون 
العربية النثرية، وهو الرسالة الفنية، كما تكمن أهميته في أنه يحدد الطابع العام الذي كانت عليه 

  . الجوانب األسلوب التركيبي ضمن هذه الرسائل

وضيح مفهوم الرسالة الفنية، وبيان أهم كّتاب الرسائل في العصر األموي، ويهدف البحث إلى ت
  . والحديث عن أبرز الجوانب التركيبية ضمن أسلوب هذه الرسائل

  . ويتخذ هذا البحث من المنهج الوصفي التحليلي سبيًال للوصول إلى نتائجه

  : وقد انقسم هذا البحث إلى ما يلي

يث عن مفهوم الرسائل الفنية، ويوجز بنظرة عامة الحديث عن الجانب يتناول هذا الجزء الحد: أوًال
األدبي في العصر األموي، ويتحدث عن أهم ُكّتاب الدواوين والرسائل في العصر األموي، 

  . وبيان مفهوم األسلوبية باعتبارها إطارًا عامًا لهذا البحث

هذه الرسائل، ومظاهره األسلوبية  ويتناول هذا الجزء الحديث عن التقديم والتأخير ضمن: ثانيًا
  .الشائعة فيها

  .ويتحدث عن مظاهر الحذف في هذه الرسائل: ثالثًا

  : مدخل مفاهيمي: أوًال

لم يكن فن كتابة الرسائل بجديد على الذائقة العربية، وليس بحديث على الكتابة اإلبداعية 
بير، وحسن الصناعة، وجودة عند العرب، فقد عرفوا هذا الفن، وخبروا فيه الجمال ودقة التع

  . البيان، إلى غير ذلك من الصفات التي عرفوها في هذا الفن النثري اإلبداعي

تعد كتابة الرسائل الفنية إحدى مظاهر اإلبداع الفني والجمالي الذي عرفه العرب في مرحلة و
قاصدين  زمانية مبكرة في عصور األدب المتوالية، وقد أطلق عليه العرب مصطلح فن الترسل،

  . )1(بذلك الفعل الذي يصدر عن الكاتب الذي تكرر منه كتابة الرسائل وإنشائها
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وقد نقلت إلينا األخبار أن العرب قد عرفوا الرسائل منذ الجاهلية، فهناك الحوادث الكثيرة 
التي دّلت على أن العرب قد كتبوا الرسائل، ووجهوها سواء أكانت تلك الرسائل نثرية أم شعرية، 

واء أكانت موجهة من شخص من عوام الناس أم هي من أحد الملوك أو األمراء، وما قصة وس
  . )2(طرفة بن العبد وخاله المتلمس إال أبرز مثال على معرفة العرب للرسائل في العصر الجاهلي

ويطلق الدارسون مصطلح الرسائل الفنية قاصدين به تلك الرسائل التي كتبها الُكّتاب ومبدعو 
ل في المفاضلة بين شيئين مثًال، أو الرسائل اإلخوانية التي دارت بين شخصين، أو الرسائل الرسائ

  . )3(الديوانية التي ُكِتبت في دواوين الدولة المختلفة

إلى الرسائل اإلخوانية، ويقصد بها تلك التي دارت بين شخصين في الفنية وتنقسم الرسائل 
ذلك من الموضوعات الخاصة، وقد يطلق عليها الرسائل  التهنئة أو التعزية، أو الدعوة، أو غير

الخاصة، والنوع الثاني هي الرسائل الرسمية، وقد يطلق عليها مصطلح الرسائل الديوانية، وهي 
التي تكون مرتبطة بدواوين الدولة المختلفة، ويحمل هذا النوع من الرسائل بعض الشروط 

، ونوع ثالث وهي الرسائل األدبية، وهي التي دارت والخصائص التي تميزها عن غيرها من الرسائل
  . )4(بين األدباء في موضوع معين من الموضوعات المختلفة

وقد عرفت هذه األنواع المختلفة للرسائل الفنية منذ بواكير تراثنا األدبي العربي، وإن كان 
اآلخر كالرسائل بعضها قد برز بصورة واضحة في عصور متأخرة من هذا التراث، إال أن بعضها 

  . الديوانية كان متأصًال متجذرًا في التراث العربي القديم

ولم يغفل األدباء الحديث عما يجب أن يتحلى به كاتب الرسائل من فن وإبداع، وما يجب 
براعة االستهالل بذكر الرتبة،  -منها: "عليه مراعاته في كتاباته ورسائله، يقول القلقشندي في ذلك

قدر الّنعمة، أو لقب صاحب الوالية، أو اسمه، بحيث ال يكون المّطلع أجنبيا من هذه أو الحال، أو 
األحوال، وال بعيدا منها، وال مباينا لها، ثم يستصحب ما يناسب الغرض ويوافق القصد من أول 

أن يراعي المناسبة وما تقتضيه الحال، فال يعطي أحدا فوق حّقه، وال  - ومنها. الخطبة إلى آخرها
صفه بأكثر مما يراد من مثله، ويراعي أيضا مقدار النعمة والرتبة فيكون وصف المّنة بها على ي

  . )5("مقدار ذلك

وقد زخر العصر األموي بعدد من كّتاب الرسائل الموهوبين، فكان لهم أكبر األثر في إبراز 
احد من أبرز الكتاب في جمال هذا الفن، وإعطائه قدرًا كبيرًا من الدقة واالبتكار، حتى كان منهم و

على اإلطالق وهو عبد الحميد بن يحيى الكاتب، وهو كاتب بني أمية، وقد اختص  تاريخنا العربي
بآخر خلفائها وهو مروان بن محمد، قيل فيه أن الرسائل بدأت بعبد الحميد، نظرًا لما تمتع به 

سسًا فنية جمالية من جودة الصناعة، وحسن الترسل، وجمال العبارة، وهو أول من وضع أ
  . )6(للرسائل عند الُكّتاب
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وال يعني ذلك أن عبد الحميد الكاتب هو كاتب الرسائل األوحد في عصر بني أمية، بل هو 
أبرزهم، وقد ظهر خالل هذا العصر الممتد زهاء مائة سنة عدد من الكتاب البرعة، ومن بينهم 

  . )7(اوية بن أبي سفيانمثًال عبيد الله بن أوس الغساني سيد الشام كاتب لمع

د، وقد حبسه هشام بن عبد الملك لما تولى لوليد بن يزيل ًاكما كان عياض بن مسلم كاتب
ك بن مروان وكان ابنه محمد هشام بن عبد الملل ًاكاتب سالم اليماني، و)8(الخالفة من بعد الوليد

د آخر خلفاء بني روان بن محممل ًاومصعب بن الربيع الخثعمي كاتب ،)9(من بعده أحد ُكّتاب المهدي
أمية، وقد كان معه في الشام لما وصلتهم جيوش العباسيين، حتى أن مروانًا طلب منه أن يحزر له 

  . )10(إنما هو صاحب قلم ال صاحب حزر: عدد القوم، فقال

ومما ُتجدر اإلشارة إليه أن الخلفاء أنفسهم في ذلك العصر كانوا يجيدون فن الترسل، 
  . بة الرسائل، وهذا متوقع منهمويحسنون كتا

وبذلك يتبين أن العصر األموي قد اشتمل على عدد كبير من كتاب الرسائل الذين تركوا 
قدرًا كبيرًا من هذه اإلبداعات الفنية، وذخيرة هائلة من النصوص األدبية التي اتخذت الرسالة قالبًا 

ارها وحسن بيانها، وهو ما ستركز لها، وجعلت من فن الترسل وسيلة للوصول إلى جمالها وابتك
التي تميزت بها هذه الرسائل، جوانب التقديم والتأخير والحذف عليه هذه الدراسة في حديثها عن 

واستطاعت أن تتخذ من الرسالة نمطًا فنيًا أدبيًا جميًال مبدعًا عبر عصر امتاز بالقالقل والفتن، 
  . الفتوحات واالنتصارات وانتشار اإلسالم كما امتاز باتساع رقعة الدولة اإلسالمية، وكثرة

ومن الجدير بنا أن نعرج على الحديث عن مفهوم األسلوبية باعتبارها ميدان هذا البحث، 
وباعتبارها محرك النصوص في هذه الدراسة، فليس هناك مندوحة عن التعريج على هذا المفهوم 

  . وتتجلى عناصر الفهم لديه وبيان بعضًا من سماته وخصائصه كي تتضح الصورة للقارئ،

وال يمكن الوصول إلى تعريف دقيق لألسلوبية، نظرًا لكون هذا المصطلح قد تناولته مشارب 
شتى، فأفضى ذلك إلى تعدد وجهات النظر التي تحدثت عنه، وترتب عليه تعدد تلك التعريفات، 

بار المتلقي، أو باعتبار فليس هناك حد واضح لبيان مفهوم هذا المصطلح، إذ قد ينظر إليه باعت
المرسل، أو باعتبار النص نفسه وطريقة عرضه، فكل مكون من هذه المكونات له دوره في تحديد 

  . )11(مفهوم األسلوبية بوصف عام

فمن نظر إلى مفهوم األسلوبية باعتبار المرسل، جعل هذا المرسل هو محور عملية الخلق 
هذا الشخص نفسه هو المبدع الذي يبتكر األسلوب، اإلبداعية التي تظهر في النص، بمعنى أن 

وهو الذي يخلق تميزًا واضحًا لهذا النص أو ذاك، في حين أن الناظرين إلى األسلوبية بتعريفها 
انطالقًا من المتلّقي، فإنهم جعلوا هذا المتلقي هو الذي يخرج النص من حيز الالوجود إلى حيز 
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الخاص، وهو الذي يخلق كيانه ومكانته في النفس، في حين الوجود، وهو الذي يمنح النص طابعه 
أن النظرين إلى مفهوم األسلوبية انطالقًا من النص نفسه جعلوا النص هو القادر على التميز، وهو 
الذي يجعل القارئ أو المتلقي يتفاعل معه، فالنص هو محور األسلوب، من هنا وجب االنطالق من 

  . )12(سلوبيةهذا النص في تحديد مفهوم األ

وقد تناول ياكبسون الحديث عن مفهوم األسلوبية، ونظر إلى هذا المصطلح من وجهة نظر 
لسانية بحتة، فإنه يرى أن األسلوبية قدرة المبدع أو الكاتب أو المرسل على المواءمة بين اختيار 

أنه يضع في  األلفاظ المخزونة في ذهنه، مع طريقة التركيب التي تناسب الموقف الكالمي، بمعنى
اعتباره وجود جدولين لدى المتلقي، جدول الخيارات، وجدول التأليف، فإن عملية المواءمة بين 

  . )13(هذين الجدولين يمنحان ذلك النص أسلوبًا خاصًا به

ويتبادر إلى األذهان استفهام مؤداه هل األسلوب هو نفسه األسلوبية؟ وفي الحقيقة فإن 
بعض المظاهر، فاألسلوب ما هو إال وصف لكالم المتكلم، بينما هذين المصطلحين يفترقان في 

نجد أن األسلوبية علم قائم بذاته، له أسسه وقوانينه الناظمة له، واألسلوب يهتم بإبراز القيمة 
التأثرية التي يحملها نص ما، بينما نجد األسلوبية تعتني بإبراز القيم الجمالية واإلبداعية الفنية 

القيمة التأثرية، واألسلوب كذلك تعبير لساني، بينما األسلوبية دراسة لذلك  والنفسية في تلك
  . )14(التعبير اللساني بوجه عام

واستنادًا إلى ما تقدم فإنه يمكن القول إن األسلوبية مصطلح واسع شاسع، يحمل من المعاني 
ًا من المعطيات والدالالت الكثير الكثير، بل هو ذو جسم فضفاض يستطيع أن يحتوي قدرًا كبير

واألدوات والمكونات، فهو ال يقف عند حدود النص فحسب، وال يقف عند حد اللغة، بل يتعدى 
ذلك كله ليشمل كافة مظاهر التشكيل اللغوي والداللي، بدءًا من المرسل الذي ينشئ النص أو 

الخطاب نفسه،  الخطاب، وانتقاًال إلى المتلقي الذي يخرج الخطاب إلى حيز الوجود، وصوًال إلى
والنص ذاته الذي يمتلك ميزات لغوية، وأخرى بيانية جمالية، وثالثة تركيبية بنائية، وأخرى 

  . موسيقية إيقاعية، فباجتماع هذه المكونات يتشكل مفهوم األسلوبية ضمن نص معين

، وتتكون اللغة من مجموعة من العالقات اللغوية التي تحدد بطبيعتها مظاهر التماسك اللغوي
وعناصر التجانس األسلوبي في الخطاب اللغوي، وهو ما يعرفه المتلقي بصفة عامة عبر طريقته 

  . الكالمية التي يتحدث بها ضمن خطابه اللغوي اليومي

وهذه العالقات التي ترتبط بها مكونات اللغة المختلفة والمتنوعة، والتي تتجانس من خاللها 
يب، فهذه التراكيب تحمل طبيعة واضحة في اللغة، فإن الوحدات الكالمية المختلفة تسمى تراك

الكالم التواصلي الذي ينشأ بين أفراد الجماعة اللغوية الواحدة يعتمد على عناصر تركيبية 
قواعدية وضعها النحاة واللغويون، وهي تأخذ تقريبًا سمة اإللزام والثبات، غير أن اللغة األدبية 
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، وذلك من أجل إعطاء اللغة األدبية سمة إبداعية ابتكارية تسعى النتهاك تلك القواعد الصارمة
تختلف عن تلك التي تتميز بها اللغة التواصلية التي يستعملها أفراد الطائفة اللغوية، ولكي تصل 
اللغة إلى مظاهر التميز هذه، وتتشكل مكوناتها اإلبداعية االبتكارية فإنه تلجأ للتقديم والتأخير 

ريف والتنكير وغيرها من مظاهر االنتهاك اللغوي التي تبرز عبرها جماليات والحذف والذكر والتع
  . )15(اللغة األدبية

إن هذا الكالم الذي تقدمنا به في الحديث عن مظاهر التركيب اللغوي، وما يطرأ عليه من 
ية بين أفراد انتهاكات لغوية يقصد منها إبراز اللغة األدبية الفنية الجمالية على اللغة التواصلية اليوم

اللغة الواحدة، ال يقف األمر عند حد التراكيب فحسب، واختالف مظاهر التماسك التركيبي بين 
العناصر الكالمية المتنوعة، بل إن المعنى والداللة ذات أهمية بالغة وكبيرة في الحديث عن 

المعنوي، فكالهما التركيب، بمعنى أن الجانب اللغوي المباشر ال ينخلع أبدًا من الجانب الداللي 
  . )16(يكمل اآلخر

وتمنح اللغة أبناءها مساحة واسعة من التعبير اللغوي المرتبط بعناصر التحويل األسلوبية، 
وهو ما يجعل القارئ أكثر تفاعًال مع النص، وذلك ما يسعى إليه الكاتب أو المبدع، فإنه يحاول أن 

ي يبقى متفاعًال مع النص األدبي الذي يقدمه يمنح القارئ أو المتلقي مزيدًا من اللذة والجمال ك
له، وما تلك المساحة الواسعة في اللغة إال تقديم وتأخير وحذف، واستبدال، وتنكير ونحوها من 

  . )17(العناصر األسلوبية التي يوظفها األديب للوصول إلى غايته بالتميز واإلبداع

سه فإنه يسعى سعيًا حثيثًا إلبراز ومن هنا فإن كل أديب مهما كان اللون األدبي الذي يمار
شخصيته المتميزة عبر إبداعاته األدبية، وعبر تنويع األساليب التركيبية اللغوية والتحول في نظامها 
المباشر إلى طرائق غير مباشرة في التعبير كي يصنع لنفسه تلك الشخصية المتميزة التي تميزه عن 

  . )18(غيره من األدباء

  : لتأخيرالتقديم وا: ثانيًا

يرتبط موضوع التقديم والتأخير بعلم النحو؛ وذلك ألن تقديم بعض الكالم على بعض يقتضي 
تغييرًا في ترتيب الجملة، واختالًال في نظامها المعهود، على الرغم من المحافظة على رتبة تلك 

المعنى  المكونات في سلك الجملة، إال أن ذلك ال يمنع من أن يكون للتقديم والتأخير أثر في
والداللة، انطالقًا من طبيعة ذلك التقديم المعتمد على تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه 
التقديم، وأيهما أولى في ذلك، فالبحث في هذه الجوانب تمنح الكالم مزيدًا من الجمال واإلبداع 

  . )19(والبالغة
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وحروف، ولكل من هذه  تتشكل اللغة عمومًا من وحدات كالمية تنقسم إلى أفعال وأسماء
المكونات مكانه في تشكيل العبارة اللغوية، وتحاول اللغة اإلبقاء على ترتيب هذه المكونات ضمن 
الجملة اللغوية متناسبًا، كما تسعى لإلبقاء على رتبة وترتيب كل عنصر، إال أن ذاك ال يستمر 

لمات ضمن الجملة الكالمية، دومًا، بل نجد بعض الخروقات والخروجات على النظام الترتيبي للك
فيتقدم مثًال ما حقه التأخير، ويتأخر ما حقه التقديم تبعًا للغاية والهدف الذي من أجله يحصل 

  . )20(هذا التقديم والتأخير في الكالم

وللتقديم والتأخير فوائد بالغية، ومالمح بيانية عرفها العرب منذ أقدم عصورهم، واستطاعوا 
التقديم والتأخير، والكشف عن فوائده وجمالياته، فمن بينها الحصر  الوصول إلى غايات هذا

والقصر، فتقديم بعض الملفوظ على بعض يفيد حصر المعنى به وقصره عليه، كما يفيد التقديم 
تنبيه المتلقي ألهمية اللفظ المقدم على المتأخر، وقد يفيد التقديم تأكيد المعنى المرتبط باللفظ 

  . )21(المقدم على المتأخر

ويقوم التقديم والتأخير بوظيفة فنية جمالية إبداعية في اللغة، فإن انزياح المفردات التركيبية 
عن مواضعها، والوصول إلى هيكلية جديدة تتضمن خرقًا للقاعدة المألوفة في ترتيب الكالم 

اطيه مع تلك ورتبته، كل ذلك يمنح المتلقي شعورًا باختالف العبارة، وتبعًا لذلك تختلف طريقة تع
العبارة، ويتمكن من الولوج إلى أعماق النص، والوصول إلى الغايات التي ألجلها خلخل الكاتب 
منظومة هذه المفردات التركيبية وقدم بعضها على بعض، فإن الخروج على اللغة المألوفة، والتمرد 

ة، وما تنضوي عليه من على نمطية التركيب اللغوي قادران على تنبيه المتلقي إلى كنه تلك العبار
  . )22(جمال وإبداع، فلوال هذا التمرد لما تنبه المتلقي لتلك المظاهر الجمالية والفنية

أما فيما يتعلق بالرسائل الفنية، فال شك أن وجود التقديم والتأخير أمر متوقع، وال شك 
مي يشير إلى موضعه أيضًا أن هذا التقديم والتأخير ال يؤثر في رتبة الكالم، بل إن كل عنصر كال

االفتراضي ورتبته األصيلة التي تنسحب عليه، غير أن الغاية الفنية الجمالية هي التي دفعت المتكلم 
  . إليجاد تلك التحوالت التركيبية بتقديم بعض الكالم على بعض، والنماذج اآلتية تبين ذلك

: " المعاصي، يقول فيها أرسل معاوية بن أبي سفيان البنه يزيد يبين له سوء ما وقع فيه من
وآالئِه , اعلم يا يزيد أن أول ما سلبكه السكر معرفُة مواطن الشكر لله على ِنعمِه المتظاهرة 

وهو , ترك الصلوات المفروضات في أوقاتها :وهي الجرحة العظمى والفجعة الكبرى, المتواترة
  . )23("أعظم ما يحدث من آفاتها

أن أول ما سلبكه السكر، فقد قدم مفعولي : الة ما قاله معاويةفإن ما يستوقفنا في هذه الرس
على الفاعل وهو السكر، فإن المفعول األول الكاف، والمفعول الثاني الهاء، بمعنى " سلب"الفعل 

  . سلب السكر إياك إياه: أن الترتيب القياسي للجملة
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ء مقدمًا لبعض الكالم على غير أن نص الرسالة السابقة لم يأِت على هذه الشاكلة، وإنما جا
كي يلفت انتباه المتلقي المباشر وهو ابنه  –معاوية  –بعض، وهو نمط أسلوبي اتخذه الكاتب 

يزيد، أو المتلقي بصورة عامة إلى أهمية ما تقدم من الكالم على ما تأخر، فإن ما يسلبه السكر 
ولين، بل رأى تقديمهما على أعظم خسارة على اإلنسان، من هنا لم يرى معاوية أن يؤخر المفع

حمل شيئًا من الحياء والخزي، " السكر"الفاعل كي يتمكن من ذهن المتلقي، كما أن تأخير لفظ 
فكأن معاوية ال يود ذكر هذا اللفظ لقبحه، وشناعة ذنبه، فأوهم المتلقي أنه قدم المفعولين، وهو 

ا المتلقي، لكنه ذكره، وقد أفاد ثم أتى به كي يتنبه له هذ –السكر  –يستحي أن يذكر الفاعل 
  .التقديم والتأخير هنا لفت االنتباه إليه بصورة أكبر

ومن ذلك ما كتبه سعيد بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان يعاتبه على ما كان من إغرائه 
إياه بسلب مروان بن الحكم أمواله، ومن قبل أغرى مروان بسلب أموال سعيد بن العاص لما وّليا 

وصبره على ما يكره من , فأمير المؤمنين في حلمه: "، فرد عليه مروان بقوله)24(المدينةعلى 
  . )25("وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء, وعفوه, األخبثين

: يمكن أن نلحظ أن العبارة األخيرة قد اشتملت على تقديم وتأخير، وذلك أن األولى في قوله
وإدخاله القطيعة والشحناء بيننا، فقدم شبه الجملة : قولوإدخاله القطيعة بيننا والشحناء، أن ي

وهو تقديم وتأخير ظاهر في أسلوب هذه العبارة اللغوية، وتبرز " الشحناء"على لفظ " بيننا"
المشتمل على ضمير المتكلمين لإلشارة هاهنا إلى أهمية " بيننا"فائدة هذا التقديم أنه أتى بـ

ما جرى بينهم من القطيعة والشحناء أمر غير مرغوب، واألولى  الرابطة بين هؤالء المتكلمين، وأن
  . به أن يتأخر في واقع الحياة كما تأخر في الجملة السابقة

كما يمكن أن يلحظ أن هذه العبارة قد اتخذت مظهرًا من مظاهر الفصل بين المعطوف 
المتلقي أكثر تنبهًا بين المتعاطفين، وهو ما يجعل " بيننا"والمعطوف عليه، وذلك حينما فصلت 

لهذه العبارة إذ يسرع الذهن إلى مالحظة مثل هذا الفصل، وهو أمر مقصود من وجهة نظري، كي 
يتنبه المتلقي إلى فكرة العبارة وداللتها، باعتبار أن المتكلم يود إخباره أن القطيعة والشحناء تفصل 

  . بين الناس كما فصلت شبه الجملة بين المتعاطفين

ة التقديم والتأخير فإن تقديم شبه الجملة المشتمل على ضمير المتكلمين منحها أما من جه
قدرًا من المكانة الداللية التي تمتاز بها باعتبار أنها صارت بؤرة االهتمام عند المتلقي، وبؤرة 
االهتمام عند كاتب هذه الرسالة، فإن ما عناه الكاتب أن يوضح أن هذه المعاملة لم تفصل بينهم، 

  . لإلشارة إلى قيمة تلك العالقة مع مروان بن الحكم" الشحناء"على لفظ " بيننا"دم فق

يا أمير : "ومن ذلك ما أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الملك بن مروان يقول فيها
  . )26("ربه فكرتك فما هو إال سعيد يوثر أو شقي يوت المؤمنين، إن كل من عّنيَت
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عنيت به فكرتك، فإن التركيب القياسي لهذه العبارة في : في قولهإذ يظهر التقديم والتأخير 
إن كل من عنيت فكرتك به، وذلك أن رتبة المفعول به قبل رتبة شبه الجملة، : العربية أن تكون

  . والفائدة من هذا التقديم والتأخير توجيه نظر المتلقي إلى أهمية المتقدم على المتأخر

اشتملت على قدر غير يسير من التقديم والتأخير، وهو نمط هذا يعني أن هذه العبارة قد 
أسلوبي دخل عناصر التركيب اللغوي ضمن هذه العبارة، ولم يكن مجرد تغيير لمواضع الكلم 
فحسب، بل كان المقصد منها تركيز ذهن المتلقي إلى الغاية التي يود كاتب الرسالة إيصالها إليه، 

  . من هنا قدم األهم على المهم

ند النظر في هذه العبارة التركيبية نجد أنها قد اشتملت على التقديم والتأخير بصفة وع
ال بصفة إلزامية، بمعنى أنه ليس هناك في الكالم ما يلزم الكاتب أن يقدم شبه الجملة على  جوازية

المفعول به، وإنما قدمه اختيارًا منه، وهذا يؤيد أن يكون هذا الكاتب قد اختص هذا النمط 
التركيبي بالتقديم والتأخير ليصل إلى غايته من التركيز على المعنى المخصوص الذي يرتجي 

  . ظهاره للمتلقيإ

ومن مواضع التقديم والتأخير أيضًا ما جاء في رسالة لعبد الحميد الكاتب يقول فيها على 
تنّقلك عهدا يحملك فيه أدبه، ويشرع لك به : "لسان مروان بن محمد إلى بعض من وّلاه

  . )27("هعظت

ملة بعد رتبة يحملك فيه أدبه، تشتمل على تقديم وتأخير، إذ إن رتبة شبه الج: فإن قوله
يحملك أدبه فيه، بتقديم الفاعل على شبه : الفاعل، أي إن التركيب القياسي لهذه العبارة هو

الجملة، غير أن ذلك لم يقع في حقيقة أمر هذه الرسالة، فقد اعتنى عبد الحميد الكاتب بالمعنى 
ليفة، فرأى أن يقدم قبل المبنى، وأراد أن يحيل بالضمير المشتملة عليه شبه الجملة إلى عهد الخ

الضمير المحيل إلى الخليفة قبل المفعول به، ثم إنه لما استأثر التقديم والتأخير في هذه العبارة، 
ويشرع لك به : ناسب بينها وبين العبارة التي تليها، وجعلها أيضًا من قبيل التقديم والتأخير، فقال

  . عظته

عول به في تركيب الكالم، على الرغم من أن فقد جاءت شبه الجملة األولى والثانية قبل المف
يشرع عظته لك : رتبة المفعول به قبل رتبة شبه الجملة، أي إن التركيب القياسي لهذه العبارة هو

به، إال أن عبد الحميد الكاتب آثر في أسلوبه ضمن هذه الرسالة تقديم شبه الجملة على المفعول 
  . هذه العبارةبه لتتناسب مع العبارة األولى التي سبقت 

أما الفائدة الداللية التي أفادها التقديم في هذه العبارة فهي الحصر، إذ حينما تقدم المفعول 
  .به حصر المعنى فيه، وهو ما كان أولى من تأخيره في العبارة اللغوية
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أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين عنك : "ويقول عبد الحميد أيضًا مخاطبًا بعض األشخاص
  . )28("يحتمله لك، إّلا ما أحب من رب صنيعته قبلك، واستتمام معروفه إليكأمر لم 

عند النظر في هذا الجزء من الرسالة التي بعث بها عبد الحميد الكاتب للمخاطب في هذه 
: الرسالة يلحظ أنه قد قدم في بدايتها الحديث عن أمير المؤمنين وأخر المخاطب، وذلك في قوله

بلغ أمر عنك أمير المؤمنين، غير أن : عنك أمر، والتركيب القياسي لهذه العبارة بلغ أمير المؤمنين
عبد الحميد الكاتب غير في تركيب الكالم، ونوع في شكل العبارة، فأتى بأسلوب معتمد على 
التقديم والتأخير كي تتحقق الغاية التي يبغيها، وهي متمثلة بارتفاع مرتبة أمير المؤمنين عن مرتبة 

  . مخاطب في هذه الرسالة، من هنا تقدم عليه في الكالم، وتأخر المخاطب باعتباره أدنى منه مكانةال

إن هذا التقديم والتأخير ليس مجرد تحريك لمواضع الكلم عن مواضعها، بل هو في غاية 
اإلتقان واإلحسان، وذلك أن عبد الحميد الكاتب لم يرغب أن يقدم الكالم عن هذا المخاطب قبل 

حديث عن أمير المؤمنين، فارتأى أن يقدم في تركيب الكالم ويؤخر، كي يمنح كل شخص مكانه ال
ومقامه في التركيب كما هو الحال في واقع الحياة، فإن أمير المؤمنين مقدم على سائر رعيته، من 

تنظيم  هنا قدمه عبد الحميد الكاتب في الرسالة السابقة، وهي إجادة منه في األسلوب، وإبداع في
  . الكالم وتركيبه

  : الحذف: ثالثًا

يشكل الحذف أحد االنتهاكات الصريحة والواضحة لصرامة القاعدة اللغوية، إذ كيف يكون 
حذف أحد مكونات الكالم سبيًال لإلبداع؟ وكيف يكون التخلص من بعض مكونات الجملة وسيلة 

الكالم، فهو انزياح عن المظهر للوصول إلى معنى إبداعي جّذاب؟ هذا هو ما يمنحه الحذف في 
األصيل للجملة العربية بتركيبها االعتيادي، إلى مظهر جديد تختفي فيه بعض مكونات تلك الجملة 

  . التركيبية للوصول إلى المعنى والغاية المقصودة

وال يمكن أن نتحدث عن الحذف باعتباره تغيرًا أسلوبيًا في الكالم، وتعديًا على تركيب 
أن نعرج على كالم الجرجاني الذي أشار للحذف بأنه قد يكون في بعض الحاالت الجملة دون 

هو باب دقيق : "أجزل معنى من الذكر، وإن عدم الذكر في بعض األحيان أولى من الذكر، يقول
المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، 

، أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم والصمت عن اإلفادة
  .)29("نتب

فهذا النص الذي ذكره الجرجاني أوضح دليل على قيمة الحذف من الناحية الجمالية 
التركيبية، وإن الجرجاني يعد الحذف من المجاز تارة، ومن غير المجاز تارة أخرى، فإذا ارتبط 
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اسأل القرية، وأنت تريد اسأل أهل القرية، فقد دّل الحذف : جمالي مثل قولنا الحذف بعنصر
ال يعني ذلك " عمرو"زيد منطلق وعمرو، فإن حذف الخبر من : هاهنا على المجاز، أما لو قلنا

  . )30(مجازًا البتة

ويعد الحذف من بين أبرز خصائص العربية وأهم سماتها، بل هو دليل على فصاحتها 
، فإن اللغة العربية قائمة على الفصاحة واإليجاز واالختصار، وإن الحذف وسيلة لإليجاز وإبداعها

واالختصار، األمر الذي دفع ابن جني ليعد هذا الباب من شجاعة العربية، ويكون الحذف بإسقاط 
وف كلمة من التركيب اللغوي، واإلبقاء على الداللة عليها من بقية الكالم وفحواه، والعنصر المحذ

من الكالم كالمنطوق به، إذ هو وإن كان محذوفًا من التركيب فإنه بحكم الموجود تبعًا للمعنى 
  . )31(والداللة والسياق

إن هذا التحول التركيبي له أثره البالغ في المتلقي، إذ يشده نحو العنصر المحذوف للوصول 
ل شكًال مألوفًا في ذهن المتلقي، إلى الغاية المرجوة بقيمة هذا الحذف، فإن العبارة اللغوية تحم

فإذا اشتملت تلك العبارة على مظهر من مظاهر الحذف فإن ذلك أدعى إلى أن يعمل المتلقي ذهنه 
للبحث في المكون المحذوف من التركيب، والغاية التي ألجلها حِذف ذلك المكون، وتبعًا لذلك 

  . )32(بدعها المبدعيصل إلى قيمة ذلك الحذف ضمن العبارة اللغوية التي أ

وال شك أن للحذف دورًا بالغ األهمية في تشكيل الرسائل الفنية في العصر األموي وغيره من 
العصور، والنماذج اآلتية تبين ذلك الدور الجمالي الفني اإلبداعي لهذا التحول التركيبي في أسلوب 

  . الكالم

بلغ أمير المؤمنين ما يرد شاردًا من ولي: "يقول معاوية مخاطبًا ابنه يزيد ومتحدثًا عن نفسه
وفقك الله , األلسن الشامتة )33(ودريئة, فقد أصبح ُنصب االعتزال من كل مؤانس, نومه

  . )34("فأحسن

أصبح نصب االعتزال من : يلحظ من كالم معاوية السابقة أنه قد اعتمد على الحذف في قوله
فالتقدير " أصبح"ق الثاني من العبارة لفظ كل مؤانس، ودريئة األلسن الشامتة، فقد حذف من الش

  . وأصبح دريئة األلسن الشامتة، إذ يدل على هذا الحذف سياق الكالم: فيها

وهذا الحذف الذي طرأ على هذه العبارة حذف اختياري جوازي، وليس حذفًا لزوميًا، بمعنى 
اله، وإبعاده عن ذهن أن الكاتب قد اختار وارتأى أن يحذف هذا الجزء من العبارة، قاصدًا إهم

المتلقي، ومنتظرًا من هذا المتلقي أن يكون قادرًا على أن يستشف هذا الحذف من خالل مكونات 
مرة بعد أخرى ضمن هذا اإلطار " أصبح"الكالم، وعناصره التركيبية، فال فائدة من إعادة اللفظ 

ي ال يفصل بينها فاصل، وهي الكالمي، واكتفى باإليحاء إليه عبر الجمل المتتابعة المتوالية الت
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موحية بما حِذف، فإن الحذف منح هذه العبارة مزيدًا من الرتابة األسلوبية، ومقدارًا من الجمال 
  . الفني المتمثل بالسعي نحو االختصار واإليجاز، وعدم تحميل اللغة والعبارة أكثر مما تحتمل

بسم الله الرحمن : "في البصرة وفي موضع آخر يقول نافع في رسالة أرسل بها إلى الخوارج
والله إنكم لتعلمون أن  ،فإن الله اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون: أما بعد ،الرحيم

  . )35("ففيم المقام بين أظهر الكفار ،والدين واحد ،الشريعة واحدة

ف هاهنا ، فالحذ...والله إنكم لتعلمون: إن موضع الحذف في هذه الرسالة متمثل بقوله
، إذ إن هذه ...قسمي والله إنكم: حذف الزم، وهو حذف المبتدأ السابق للفظ القسم، فالتقدير

الحالة هي إحدى الحاالت التي يحذف فيها المبتدأ وجوبًا، وهي أن يكون الخبر لفظًا صريحًا في 
  . )36(القسم

هذه الرسالة فحسب، فحذف المبتدأ في هذه العبارة لم يكن مجرد تحول تركيبي أراده كاتب 
بل إنه يحمل مظهرًا أسلوبيًا خاصًا، فإن الكاتب حينما وجه هذه الرسالة للخوارج قصد أن يسرع 
في تلقيهم للخبر، وهو القسم المغلظ بأن ما يفعلونه معصية لله تعالى، وخروجًا عن صف 

ًا بذلك التعجيل في الجماعة، من هنا قدم الخبر، وحذف المبتدأ إطالقًا من تركيب الكالم، قاصد
إسماع المتلقين هذا الخبر، ومحاولة دفعهم للتأثر بما يقوله انطالقًا من وجود معنى القسم 

  . المغلظ المؤكد ضمن هذه العبارة اللغوية البليغة

عن  ىفإّنك تتراخ: "يقول الحجاج في رسالة له إلى المهلب بن أبي صفرة وكان تابعًا له
رجعون بعذرك، وذلك أنك تمسك حّتى تبرأ الجراح وتنسى القتلى الحرب حّتى تأتيك رسلي وي

ولو  ويجم الناس، ثم تلقاهم فتحتمل منهم مثل ما يحتملون منك من وحشة القتل وألم الجراح
 لكان الداء قد حسم والقرن قد قصم، ولعمري ما أنت والقوم سواء؛ ألن كنت تلقاهم بذلك الحد

، وليس للقوم إال ما معهم، وال يدرك الوجيف بالدبيب، وال الّظفر من ورائك رجاال وأمامك أمواال
  . )37("بالتعذير

يستوقفنا في هذه الرسالة التي بعث بها الحجاج إلى المهلب أنه اعتمد في بعض أجزائها على 
لعمري قسم، هو : لعمري، فالتقدير في هذه الحالة: الحذف الالزم، وهو حذف الخبر في قوله

  . )38(خبر إذا جاء ضمن هذا السياق التركيبيحذف الزم لل

وهذا الحذف الالزم أتى به الحجاج في رسالته السابقة كي يشعر المتلقي بقوة ما يقسم 
عليه، ويبين له مقدار ما وصل إليه من القناعة، إذ هو ليس بحاجة إلى أن يذكر الخبر كي يؤكد 

ناعة، فأتى بهذا الحذف كي يمنح األسلوب ما استقر في ذهنه وعقله من الق –المهلب  –للمتلقي 
  . مزيدًا من الصرامة الدالة على ما يجول في نفسه
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قد جعلك الله من نبعة طابت : "ويقول عبد الحميد الكاتب في رسالة تهنئة بمولود جديد
  . )39("همغارسها، أرومة رسخت عروقها، شجرة زكت غصونها؛ فرع شرفت منابته، معدن زكت عالئق

، ثم تابع، ولكنه لم يكرر هذه العبارة مرة ...جعلك الله: ح الكاتب هذه الرسالة بقولهفقد افتت
شجرة زكت غصونها، : أخرى، بل استعاض بحذفها لداللة السياق عليها، فقد قصد مثًال بقوله

  . جعلك الله شجرة زكت غصونها، فحذف العبارة األولى من الكالم لداللة سياق المقال عليها: معنى

وجود هذا الحذف في هذه الرسالة منحها قدرًا كبيرًا من الجزالة والبالغة، فإن العربية إن 
تسعى دومًا إلى االختصار واختزال الكالم، واالبتعاد عن اإلسهاب الذي ال طائل من ورائه، وهو ما 

ن فهمه عبد الحميد الكاتب جملة وتفصيًال، فأجاد في إعطاء المعاني دون تكرار المباني، فكا
الحذف وسيلة للوصول إلى ذلك االختصار، وهو أيضًا يجعل المتلقي منجذبًا لتلك الرسالة، 
مستشعرًا بوجود تلك العبارة األولى التي آثر الكاتب حذفها، ولم يرد تكرارها ابتعادًا عن ركاكة 

  . األسلوب، وفضاضة التركيب

  : الخاتمة

لنتائج التي تمثل ثمرة هذا الجهد، وذلك وختامًا لهذا البحث ال بد من إيراد مجموعة من ا
  : على النحو اآلتي

اهتم كّتاب الرسائل في العصر األموي بعناصر التحول األسلوبي المرتبطة بالتقديم والتأخير، 
سواء أكان التقديم الزمًا أم جائزًا، بل إن التقديم الجائز يحمل إشارة واضحة إلى كون الكاتب يود 

بعض، ويرغب في تأخير الكلم عن مواضعه لغاية نصية أو مقامية أو غير  تقديم بعض الكالم على
ذلك، وقد استطاع الكّتاب عبر هذه الطريقة التركيبية من الوصول إلى التأثير في المتلقي، ودفعه 
نحو التماهي مع الرسالة الفنية التي سمعها، وهو أمر ناشئ من قيمة التقديم والتأخير في إذكاء 

في نفس المتلقي، وإحساسه بالتركيب القياسي الذي يدفع ذهنه للتنبه على ما يقع من روح البالغة 
  . ألفاظ الكالم في موقع غير موقعه

وقد كانت عناصر التقديم والتأخير حاضرة في رسائل الُكّتاب في هذا العصر سواء أكانت 
رسائل الديوانية، ومخاطبات رسائل ديوانية، أم إخوانية، اإلشارة هنا إلى أنها أكثر ما تكون في ال

  .الخلفاء لمن تحتهم من األمراء والوالة

إن كتاب الرسائل في العصر األموي قد اعتنوا بتنويع أساليب الحذف التركيبي سواء أكان 
حذفًا الزمًا أم جائزًا، قاصدين بذلك تقوية الخطاب عبر اإليجاز واالختصار، واالبتعاد عن اإلطناب 

م حتى يصل األمر إلى فقدان كثير من القيم الداللية والمعاني الفنية الجمالية واالسترسال في الكال
  . ضمن الرسالة
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لم يكن الحذف شائعًا في الرسائل الفنية؛ وذلك عائد إلى طبيعتها الخطابية المرتبطة بمخاطبة 
صال شخص آلخر على سبيل التواصل المباشر بينهما، وإن عملية الحذف ال تتناسب مع فكرة االت

  . في الرسائل من وجهة نظري

جاء الحذف الالزم في الرسائل ضمن الجملة االسمية أكثر من الجملة الفعلية، في ميدان 
حذف المبتدأ وحذف الخبر، أما بالنسبة للحذف الجوازي فقد كان حاضرًا في نمطي الجملة 

  . العربية

أسلوبية اعتمد عليها ُكّتاب واعتمادًا على هذا كله يمكن القول إن الحذف لم يشكل ظاهرة 
  . الرسائل الفنية في العصر األموي كما هو الحال بالنسبة للتقديم والتأخير
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  رفع التعارض الظاهري في  ، أهميتها وأثرهااألحوال املقرتنة بأحاديث األحكام
 دراسة أصولية تطبيقية

  
  **الرحمن زيد الكيالني عبدو *انشاصي مصطفى خليل

  

  ملخص

تناول الباحثان في هـذه الدراسـة األحـوال المقترنـة بأحاديـث األحكـام، التـي هـي الظـروف والمالبسـات           
وأثـر هـذه الظـروف فـي بيـان مـراد الشـارع، وبيـان الفوائـد التـي            ا،األحكام حال ورودهـ  التي احتفت بأحاديث

عمالهـا فـي فهـم أحاديـث األحكـام، وذكـر بعـض التطبيقـات         أتحصل عليها حين االلتفات إلى قـرائن األحـوال و  ي
  .ألئمةوالترجيح بين أقوال ا ،التي كان لألحوال المقترنة فيها كبير أثر في رفع التعارض الظاهري

  .األحوال، المقترنة، أحاديث، األحكام، التعارض، الظاهري: الكلمات المفتاحية
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The Conditions Associated with the Hadiths of Rulings, their 
Importance and Impact on Removing the Apparent Contradiction: 

An Applied Fundamentalist Study  
 

Khalil M. Enshasi, PhD Student, Faculty of Sharia, University of Jordan, 
Amman, Jordan. 

Abdelrhman Z. Al-Kelani, Professor of Jurisprudence and its Fundamentals - 
College of Sharia, University of Jordan, Department of Jurisprudence and 
its Fundamentals, Amman, Jordan. 

 

Abstract 
In this study, the researchers dealt with the conditions associated with the hadiths of 

the rulings, which are the conditions and circumstances that celebrated the hadiths of the 
rulings as they came and the impact of these circumstances on the statement of the 
purpose of the Shar’i, and the statement of the benefits that he obtains when paying 
attention to the presumptions of the conditions and their actions in understanding the 
hadiths of the rulings, and mentioned some of the applications that The conditions 
associated with it had a great effect in removing the apparent contradiction, and the 
weighting between the sayings of the imams. 

Keywords: Associated Conditions; Talk of Judgments; Apparent Conflict. 
  

  : المقدمة

  : وبعد ،بسم الله والحمد لله والصالة والسالم على رسول الله

العلم الشرعي،  الباحث فيا يغفل عنها أحاديث األحكام من األمور المهمة التي ينبغي أّل ُتعد
ف مطلوب منه أن يعبد مكّل كّلفسمى باألحكام التكليفية، ُتوستنبط منها األحكام الشرعية العملية فُت

عليه الصالة  -  ما شرع، ومن األمور التي تعين على فهم أحاديث األحكام ومراد النبيالله ب
مراعاة األحوال المقترنة بالنص النبوي حال صدور الخطاب من رسول الله عليه الصالة  :- والسالم
حظها من خالل واألحوال المقترنة ال تدخل تحت الحصر والتخمين، ولكن الفقيه يال ،والسالم

وهذه الدراسة تبين معنى األحوال  ،بالنصالتي احتفت والمالبسات واألحوال المقترنة الظروف 
المقترنة وأهميتها وكيفية معرفتها والوقوف عليها، ومن ثم ذكر بعض التطبيقات والنماذج المتعلقة 

 ،وبين من لم يعتبره ،بيان اختالف الفقهاء فيمن اعتبر الحال المقترنتسعى إلى بهذه الدراسة و
  . وبيان الراجح من األقوال والله الموفق
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   :مشكلة الدراسة

  األحوال المقترنة بأحاديث األحكام؟ معنىما  -1

  في تفسير النصوص؟ ة األحوال المقترنةما أهمي -2

  النصوص؟ أثر األحوال المقترنة في رفع التعارض الظاهري بين ما  -3

  : أهداف الدراسة

  .يث األحكامبيان معنى األحوال المقترنة بأحاد -1

  .تفسير النصوص يأهمية األحوال المقترنة ف -2

    .النصوص  بين الظاهري التعارض رفع في المقترنة بيان أهمية األحوال -3

وفي سبيل اإلجابة عن هذه األسئلة وتحقيق هذه األهداف سيمضي الباحث وفق الخطة 
  :اآلتية

    الدراسة بمصطلحات التعريف: األول المبحث
  واصطالحا لغة المقترنة باألحوال التعريف : ولاأل المطلب

    واصطالحا لغة األحكام بأحاديث التعريف: الثاني المطلب
  المقترنة األحوال أهمية: الثاني المبحث

    األحكام أحاديث تفسير في المقترنة األحوال أثر: األول المطلب  
  النصوص بين لظاهريا التعارض رفع في المقترنة األحوال أثر  : الثاني المطلب

  النصوص  بين الظاهري التعارض رفع في الحالية القرائن ألثر تطبيقية نماذج: الثالث المبحث

  األحوال قرائن باعتبار المتعارضين بين للجمع العبادات باب في تطبيقات: األول المطلب

  األحوال ئنقرا باعتبار المتعارضين بين للجمع المعامالت باب في تطبيقات: الثاني المطلب

  

  التعريف بمصطلحات الدراسة : ولالمبحث األ

الظاهري  التعارض رفع في األحكام وأثرها بأحاديث المقترنة األحوال(تتناول هذه الدراسة   
 ،في بداية كل بحث الوقوف على المصطلحات المتعلقة به ، وألنه يجب)تطبيقية أصولية دراسة
ا لما دفع ؛ن المراد منه والوقوف على المعاني المقصودةالالزمة لبيا مصطلحاتالباحث ال عرفوسي
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 ،ا لمقصود البحثوذلك تحقيًق ؛فتحرير المصطلحات من األهمية بمكان ،قد يتداخل من المفاهيم
  : التاليلى مطلبين كإوسيقسم الباحث هذا المبحث  .وتحصيال للفائدة المرجوة من هذه الدراسة

  االمقترنة لغة واصطالحالتعريف باألحوال  : المطلب األول

   ا التعريف بأحاديث األحكام لغة واصطالح: المطلب الثاني

  التعريف باألحوال المقترنة لغة واصطالحا: المطلب األول

ما يختص به اإلنسان وغيره "كما قال الزبيدي في التاج هو  :والحال لغة ،األحوال جمع حال
التي عليها  الحال يستعمل في اللغة للصفة  ...من األمور المتغيرة في نفسه وبدنه وقنيته

بين رضى  ،وتختلف أحوال اإلنسان حسب المقام المقتضي لتغير تلك الحال )1(")الموصوف
وغير ذلك مما ال  إقامة،بين سفر و ،بين صحة ومرض ،سلم وحرب بين  ،بين فرح وحزن ،وغضب

ومن  ،كل حال مقال مختص بهوال شك أن ل ،األحوال يدخل تحت الحصر والتخمين من متغيرات 
كونه في ليل أو نهار أو صيف أو شتاء األوقات التي تغشى اإلنسان وتحيط به من  :ااألحوال أيض، 

   .)2( "والحال الوقت الذي أنت فيه" :وقال ابن منظور في وصف حال اإلنسان

لم أو المتَكوالظاهر من هذه الكلمات أن الحال هي تلك الصفة التي تقترن بالشخص المتِكلم 
  .وورد بسببه فكان الكالم الواقع بسبب الحال الذي قيل فيه ؛كالمفيه الأو الحال الذي ارتبط  ،عنه

ومن معاني الحال الهيئة التي عليها شخص معين، ومن األحاديث التي ورد فيها لفظ الحال 
خرج من عندها  -صلى الله عليه وسلم-بمعنى الهيئة والصفة عن ابن عباس عن جويرية أن النبي 

ما زلت " :فقال ،جالسة يثم رجع بعد أن أضحى وه ،في مسجدها يبكرة حين صلى الصبح وه
لقد قلت بعدك " -صلى الله عليه وسلم- قال النبي ف .نعم :قالت" على الحال التي فارقتك عليها

لقه أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خ
  .)3("ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

وقارن الشيُء الشيَء مقارنة وِقراًنا اْقَترن به وصاحبه واْقَترن " :قال ابن منظور: المقترنة لغة
 ينْنُت الشيَء بالشيِء وصلته والَقرالكوكب وَقر ته ومنه ِقرانبْنُته ِقراًنا صاحالشيُء بغيره وقار

صاِحبالقاف والراء والنون أصالن صحيحان، أحدهما يدل على جمع "وقال ابن فارس  )4("الم
الحبل يقرن : والقران. قارنت بين الشيئين: شيء إلى شيء، واآلخر شيء ينتأ بقوة وشدة، فاألول

فمعنى المقارنة المرادة في هذه الدراسة المصاحبة وقوله اقترن الشيء بالشيء أي  )5("به شيئان
  .)6( صاحب أي] 51: الصافات[ }َقرينَقاَل َقاِئٌل مْنهم إنِّي َكان ِلي { :قال تعالى صاحبه كما
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 ااألحوال المقترنة اصطالح :  

 ،لقد اعتنى األصوليون ببيان معنى األحوال المقترنة عند بحثهم لمصطلح القرينة الحالية
ورموز وحركات وسوابق ولواحق ال إشارات : "، فقال إنهاالغزاليولعل من أوضح من تكلم بذلك 

فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى  ،يختص بدركها المشاهد لها ،تدخل تحت الحصر والتخمين
ا ا ضروريحتى توجب علم ،التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر

فمن  ،وال عبارة عن أمور عدةوهنا بين الغزالي أن قرائن األح )7("بفهم المراد أو توجب ظنا
أو ما يلحقه من  ،أو ما سبق النص من أحداث ،شارة معينةإأو  ،الممكن أن تكون حركة بدنية

والالفت فيها أنها . فهي أكثر من أن تحصى ،وال تدخل هذه اإلشارات ضمن حد معين ،أحداث
القرائن الحالية التي  فهو القادر على ذكر تلك ،تختص بمن شهد الواقعة التي صدر فيها الكالم

معرفتها فال يمكن لغير المحيط بهذه األحوال أن يتمكن من  ،اعترت النص والتصقت به وصاحبته
  .من خالل ما ينقله المحيط بها والمشاهد لها إال

 بل ،الحقيقة هو ليس المراد أن على دالة بالمتكلم قائمة مخصوصة هيئات: "وقال الرازي
  . )8("المجاز

تعريف الغزالي أشمل وأعم من تعريف الرازي، إذ حصر الرازي القرينة الحالية ويالحظ أن 
بما يتعلق بالحقيقة والمجاز، ولم يتعرض لباقي األحداث التي تتعلق بالقرينة الحالية، فذكر أمرا 

  .من األمور الدالة على القرنة الحالية فقط

ما ذكره الدكتور أيمن  ،ة ووظيفتهاومن التعريفات المعاصرة التي توضح معنى القرينة الحالي
  . )9("أو إحكامه، أو ترجيحه ،ثبوتهدليل يقترن بالنص، فيؤثر في داللته، أو " :إنهاصالح بقوله 

على تعريف الدكتور  هئمع ثنا ،الدكتور عبد الرحمن الكيالني كذلك القرينة الحالية عرفو
 ،ثبوًتايصاحب الخطاب فيؤثر فيه داللة، أو  دليٌل غير لفظي ابتداًء"  :فقال ،ضافة قيد مهمإأيمن و

 دليل غير لفظي ابتداء(قيد الرحمن الكيالني  وزاد الدكتور عبد )10("اأو ترجيح ،إحكاماأو 
ولكن بعد أن  ،وهذا قيد مهم ذلك أن القرينة الحالية في أصلها دليل غير لفظي ابتداًء )يصاحب

 -صلى الله عليه وسلم -بي وليست من ألفاظ النبي ا من ألفاظ الصحانقلها الصحابي أصبحت لفًظ
  . فأصلها وصف حال وأظهرها الصحابي بالمقال

 خصائص القرينة الحالية:  

 - الداللة: هي" :لها ثالث خصائص كما ذكر الدكتور الكيالني عندما قالوالقرينة الحالية 
 ىحدإولو في  ،ية مصاحبة للنصال بد أن تكون القرينة الحالف )11("التأثير –) االقتران(المصاحبة 

غير  تبين مجمًلا أو تبين منسوًخا أو أو ،أو ُتقيد ،طرق الحديث ولها عمل مهم مؤثر فُتخصص
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وكذلك فهي تؤثر في داللة النص أي الحكم  -عليه الصالة والسالم - ذلك مما يوضح مقصود النبي 
أو عدم ثبوته، ومن الممكن أن  أو األحكام المستفادة من النص، وكذلك فهي تؤثر في ثبوت النص

مالبس باهظة يرتدي وله، يضرب مثاال على ذلك، أن من ادعى الفقر وهو يركب سيارة فارهة 
  .؛ لذلك يحكم عليه بالكذب وعدم الصدقال يدل على فقرهغناه وعلى ، فحاله يدل الثمن

مع قرينة الحال ال فهو  ،متعددة ا لمعانأي أن النص إذا كان محتمًل :ومعنى قوله أو إحكاما
ولكن  ،متعددة من اللفظ فربما يتبادر للذهن معان ،اثم قال أو ترجيح، يدل إال على معنى واحد

وهذا ما قصده الشاطبي بقوله عن الصحابة رضوان  ،مع قرينة الحال يرجح معنى على معنى آخر
ويدركون ما ال يدركه  فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل،" :الله عليهم

غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما ال يرى الغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو 
فإن قرينة الحال  ،وهذا ما أطلق عليه التأثير )12("ات؛ فالعمل عليه صوابيتخصيص بعض العموم

فلو لم تكن  ،هرهعلى ظا وذلك كي ال يحمل النص وداللته؛ ال بد أن تكون مؤثرة بمعنى النص
  .فتأثيرها هو محل أهميتها ،القرينة الحالية مؤثرة لما كان لوجود القرينة الحالية أهمية

   ا التعريف بأحاديث األحكام لغة واصطالح : المطلب الثاني

ومن المصطلحات التي ال بد من بيانها إليضاح الدراسة مصطلح أحاديث األحكام لغة 
بد من التعريف اللغوي ومن تفكيك مصطلحاته ثم ضمها إلى بعضهاوفي البداية ال ،اواصطالح ، 

  .للحصول على مصطلح من المركب اإلضافي الذي هو علم على هذا الفن

الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون ) حدث: (أحاديث جمع حديث والحديث لغًة
والحديث من . الطري السن: والرجل الحدث. بعد أن لم يكن حدث أمر : يقال. الشيء لم يكن

   . )13(الشيء هذا؛ ألنه كالم يحدث منه الشيء بعد 

   .)14(..."والحديُث ما يحدُث به المحدُث َتحديًثا، وقد حدثه الحديَث: "... وقال ابن منظور

". الخبر قليله وكثيره، وجمعه أحاديث على غير القياس: الحديث) ح د ث: "(وقال الرازي
   .)15("نرى أن واحد األحاديث أحدوثة بضم الهمزة والدال، ثم جعلوه جمعا للحديث: "راءالف قال 

ن لم يكن إ ،بعد اا فشيًئوالمعنى الجامع المراد في هذه الدراسة هو الكالم الذي يحدث شيًئ
وأما  ،ا من حيث اللغةوكل ما يتحدث به األشخاص يسمى حديًث ،فهو حديث يتحدث به الشخص

خاصة من قول، أو فعل، أو  -صلى الله عليه وسلم  -ما أضيف إلى النبي : في االصطالح
   .)16(تقرير 

يطلق الحديث في اصطالح جمهور : "... قال الدهلوي الحنفي: الحديث في االصطالح
أنه فعل : وفعله، وتقريره، ومعنى التقرير -صلى الله عليه وسلم   -المحدثين، على قول النبي 
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ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك، بل سكت  - صلى الله عليه وسلم   -في حضرته  أحد، أو قال شيًئا
   .)17("وقرر

 -صلى الله عليه وسلم  -ويتبين مما سبق، أن الحديث هو الذي يكون من كالم رسول الله 
أو من فعله، أو من إقراره، وهو محل الدراسة، وزاد المحدثون كذلك أو كان صفة خلقية أو  
ا لحكم ألصوليون فإنهم اقتصروا في تعريف الحديث على ما يصلح أن يكون دليًلخلقية، وأما ا 
فهي جمع حكم والحكم اختلف في تعريفه الفقهاء واألصوليون؛ : ا، وأما األحكام اصطالح)18(شرعي 

  . )19("الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء، أو التخيير أو الوضع": فالحكم عند األصوليين

مأخوذ من القضاء، والقضاء هو الحكم، ويشمل الحكم بالفعل، أو الترك، وكذلك : ضاءواالقت
 كالنهي  ا يشمل الفعل الجازم كالصالة، والفعل غير الجازم كالسواك، ويشمل الترك، سواء كان جازم

   .عن السرقة، أو غير جازم كالنهي عن التحدث بعد العشاء

ما "هو : عل والترك، وعرفه علماء األصول بقولهمما سوى الشارع فيه بين الف: والتخيير
  . )20("أمر أو نهي لذاته ليس فيه 

والمراد من هذا التعريف، هو أن الحكم عند الفقهاء هو األثر المترتب من النص الشرعي، 
  .كوجوب الصالة، والزكاة، وتحريم السرقة، والربا، فهذه األحكام ناتجة من النص الشرعي 

ا ال بد من ضم ا ومعنى األحكام لغة واصطالحألحاديث لغة واصطالحوبعد بيان معنى ا
وهو أحاديث األحكام الذي هو علم  ،تعريف للمركب اإلضافي ايتحصل من اللفظين معل ؛الكلمتين

وذلك أن االهتمام بالتعريفات  ؛ألحاديث األحكام اعلى هذا الفن، ولم أجد عند المتقدمين تعريًف
ولكن  ،وكان التوضيح بذكر النماذج وشرحها، لوضوحه على مقصوده اهتماما لم يكن موطن سابًق

 -ما ورد عن النبي " :إنهاعن أحاديث األحكام  فقالوا ،معناها وبيان حدودها وضحواالمتأخرين 
ا شرعيا يفهم منه طلب الفعل، أو من قول أو فعل أو تقرير يتضمن خطاب -صلى الله عليه وسلم 

  .)21("أو مانعا منه يءسببا أو شرطا لش يءشالكف عنه، أو جعل 

وهذا تعريف  ،وبالنسبة للتعريف فذكر فيه ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير
الحديث وزاد فيه بأنه يتضمن خطابهو نفسه الحديث له؛ ألن داعي وهذا القيد الا، ا شرعي 

وأثر   - السنة– بالواسطة أو – آنالقر– مباشرة الله كالم  هو الشرعي الخطاب ألن شرعي، خطاب
طلب الفعل على سبيل الوجوب كاألمر بالصالة، أو  ذلك منو الخطاب يفهم منه األحكام التكليفية،

صلى الله  -ا جاء إلى رسول الله أن أعرابي: ما يجب فيها لتقع صحيحة فعن طلحة بن عبيد الله
 :ماذا فرض الله علي من الصالة؟ فقال يا رسول الله أخبرني :فقال ،ثائر الرأس - عليه وسلم 

قال أو على سبيل االستحباب كالسواك عند الصالة  )22("االصلوات الخمس إال أن تطوع شيًئ"
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 )23("لوال أن أشق على أمتي أو على الناس ألمرتهم بالسواك مع كل صالة": صلى الله عليه وسلم
 -صلى الله عليه وسلم -قال النبي  أو الكف على سبيل التحريم كحرمة لبس الحرير على الرجال

ها فإّن ،ال تلبسوا الحرير وال الديباج وال تشربوا في آنية الذهب والفضة وال تأكلوا في صحافها"
أو على سبيل الكراهة كتشبيك األصابع في الصالة عن كعب بن  )24("لهم في الدنيا ولنا في اآلخرة

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج " :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجرة
وهذا يدل على دخول األحكام  ،)25("أصابعه فإنه في صالة] بين [ ا إلى المسجد فال يشبكن عامد

التكليفية من الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وكذلك ذكر ما يدل من األحاديث على كون 
فإذا ... " -صلى الله عليه وسلم - قال ،ا لشيء آخر كبلوغ النصاب لوجوب الزكاةالفعل سبب

 -يعنى في الذهب  -كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء 
حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ا فإذا كان لك عشرون دينار

ليس في " -صلى الله عليه وسلم - لوجوبها قال وحوالن الحول شرط  )26("فما زاد فبحساب ذلك
ا ووجود الدين الذي يستغرق المال أو ينقص النصاب مانع )27( "الحول مال زكاة حتى يحول عليه 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن " :صلى الله عليه وسلم -قال  .من وجوبها
   . )28("تعول

دليٌل غير لفظي ابتداًء "كام هي األحوال المقترنة بأحاديث األحمن الممكن أن يقال إن و
يصاحب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يتعلق باألحكام الشرعية 

ومن المالحظ أن هذا التعريف جمع  ،"أو ترجيحا ،إحكاماأو  ،ثبوًتاالعملية فيؤثر فيه داللة، أو 
 وال المقترنة وتعريف أحاديث األحكام ليظهرتعريف األح :وهما ،فيه الباحث من تعريفين سابقين

  . باألحوال المقترنة بأحاديث األحكام والله الموفق امستقًل اتعريًف بذلك

  حوال المقترنةأهمية األ: المبحث الثاني

إن لألحوال المقترنة أهمية بالغة في فهم النص وتفسيره والكشف عن حكم الله تعالى 
لفقيه واألصولي اإلحاطة بهذه األحوال والوقوف عليها حتى يكون المقصود منه؛ لذلك يتعين على ا

تفسيره للنص موافًقا للمراد منه، وإذا خفيت هذه القرائن وقع اإلشكال والخفاء في فهم النص 
وإذا فات نقل " :نفسه، أو فسر على غير معناه المقصود شرعا، وهذا ما عبر عنه الشاطبي بقوله

فهم الكالم جملة، أو فهم شيء منه، ومعرفة األسباب رافعة لكل بعض القرائن الدالة؛ فات 
  : في التاليفهذه القرينة لها فوائد وأهمية كبرى تكمن  )29("مشكل

  .الواقعة وما يماثلها تفسير النصوص وتحليلها والوقوف على مراد الله في تلك  -1

  .رفع التعارض الظاهري الذي يقع بين النصوص الشرعية -2
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سؤال ليس كالذي يأتي لبيان الحكم على  نا عجواب يعلم أن النص الذي يأتي  وال بد أن
معرفة الحال التي ورد فيها لكالتشريع العام، فإن  العموم، والذي يأتي ردة فعل على حدث ليس 

مقصود الشارع من تشريع الحكم، والحكم  النص واألسباب الداعية لتشريع الحكم أثر كبير في فهم 
ا في تشريع األحكام هو في الغالب فرع عن تصوره، ومن تتبع األحوال التي كانت سببعلى الشيء 

أقدر من غيره على فهم مراد الشارع، وهو األقدر على موافقة مقصود الشارع في حكم آخر  
ألن السياق ... تقي الدين بن دقيق العيد اإلسالم  وقال شيخ " :مشابه له، قال تاج الدين السبكي

وأكد على هذا  ،)30( "المقصود على  الكالم  بيان المجمالت وتعيين المحتمالت وتنزيل  طريق إلى
إذا أراد أن يفهمها فهما  ينبغي على القارئ في السنة ، فذكر أنهالقول الدكتور يوسف القرضاوي

م صحيحا دقيًقا أن يقف على المالبسات التي قيل فيها النص التي جاء النص معالجا لها؛ كي يعل
مراد المشرع من تشريع الحكم وال يبني األحكام بناء على التخمين والظن، وال يقف على ظاهر 
النص من غير معرفة المراد منه، ذلك أن السنة تعرضت للجزئيات واآلنيات، وتعرضت لقضايا لم 

ة ولعل من أبرز طرق معرف )31( يتعرض لها القرآن، فالقرآن كلي والسنة تعالج المسائل الجزئية
  : )32(األحوال المقترنة ما يلي

  .الحديث ورود أسباب الوقوف على  -1
  .الحديث ورود وقت الله رسول عن الصادرة واألفعال األقوال الوقوف على مقامات -2

    .بالموضوع ذاته المتصلة الروايات جمع -3

  : مطلبين إلىهذا المبحث وسيقسم الباحث 

   في تفسير أحاديث األحكام  حوال المقترنةأثر األ: المطلب األول
  في رفع التعارض الظاهري بين النصوص حوال المقترنةأثر األ  : المطلب الثاني

   في تفسير أحاديث األحكام  حوال المقترنةأثر األ  :األولالمطلب 

المقصود من أحاديث األحكام،  ة في تفسير وتوضيح دعدمتلها وظائف  حوال المقترنةإن األ
  : لها مع ذكر األمثلة التوضيحية حوال المقترنةاأل عض وظائفبوسيذكر الباحث 

   :تخصيص العام: أوال

كانت األلفاظ  إن األلفاظ العربية إما أن تحمل معنى العموم أو تحمل معنى الخصوص، وإذا 
ثم إذا جاء حديث  جميعه، ا لما يدل عليها مستغرًقتدل على معنى العموم فيكون الحكم عام

والمخصصات كثيرة متعددة   ا من العموم، اص على العام ويستثنى ما كان خاصيحمل الخ ،خاص
منها؟ قال القرافي  األحوال المقترنة واحداألصول، فهل التخصيص ب مطروحة في كتب 

صحبت العلماء فما رأيت أفضل من زيد، ونحن نعلم  : التخصيص بقرائن األحوال، كقول القائل"
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: الزمن الماضي والمستقبل، وكذلك يقول ه ما رأي جميع العلماء في بقرائن أحوال هذا القائل أن
األحوال ال تفي بها العبارات،  رأيت إخوتك، وقرينة حالة دالة على أنه ما رأى بعضهم، ثم قرائن 

نها من أو ،على اعتبار قرائن األحوال وكالم القرافي يدل  )33("إنما هي شيء يدركه العقل فيحكم به
بل جمع من العلماء،  وليس القرافي وحده من قال هذا  ،تخصص اللفظ العام المخصصات التي

على تخصيص العموم باألحوال المقترنة ما جاء في أمر الصيام  مثلةومن األ .)34(ومنهم الجويني
في سفر فرأى  - وسلم صلى الله عليه  - الله  كان رسول : جابر بن عبد الله فقد قالبالسفر،  

ليس من البر الصوم في " :فقال .صائم :فقالوا. "ما هذا" :ظلل عليه فقالا قد ا ورجًلزحام
ليس من البر الصيام في السفر ليس على عمومه،  -عليه الصالة والسالم  -  وقوله )35("السفر

صلى الله -  الذي روته عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو األسلمي قال للنبي  بدليل الحديث 
 )36(  "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" :في السفر؟ وكان كثير الصيام فقالأأصوم  - وسلمعليه 

الخيار لمن أراد الصيام في السفر بين الصيام  -صلى الله عليه وسلم - رسول الله وهنا منح 
" ليس البر الصيام في السفر: "وغيرهم أن قول النبيابن القيم و وقد ذكر الخطابي ، واإلفطار 

ه كحال من ورد الحديث بسببه وال يحتمل الصيام في السفر وليس عاما مقصور على من كان حال
  . )37(لكل مسلم

   :توضيح المشكل وبيان المجمل: ثانيا

ومن وظائف القرينة الحالية توضيح المشكل وبيان المجمل، والمشكل والمجمل من األلفاظ 
شتبه المراد منه بدخوله اسم لما ي"الخفية عند علماء األصول، فالمشكل كما بينه السرخسي هو 

وقد يكون  )38("شكالفي أشكاله على وجه ال يعرف المراد إال بدليل يتميز به من بين سائر األ
لفظ  ، فهومتعددة كالمشترك اللفظي ينه يحتمل معانإحيث  ،اإلشكال بسبب غموض في المعنى

ه، أو أن يكون اإلشكال وال يصار إلى واحد منها إال بقرينة تميزه عما سوا متعددة، معانوواحد 
فال يظهر المعنى المراد إال بقرينة  ،في المجاز مغاير كون أن اللفظ له معنى في الحقيقة ومعنى

 يبرك كما يبرك فال أحدكم سجد إذا"وسلم  عليه الله صلى -  قوله: ومثال المشكل توضح ذلك،
أوله يخالف آخره كما ذكر وهذا الحديث مشكل في لفظه فإن  )39("ركبتيه قبل يديه وليضع البعير

وذكر ابن القيم أن لغة العرب ومعهودها في االستعمال ال توافق ألفاظ الحديث  )40(ذلك الطحاوي
وقد جاء  )41("البعير يبرك كما برك فقد ركبتيه قبل يديه وضع إذا فإنه: "بهذا السياق، ثم قال

ركبتين وفصل الخطابي في ذلك النهي متوجها عن البروك كبروك البعير؛ أي وضع اليدين قبل ال
وكذلك فقد  )42(فذكر أن وضع الركبتين قبل اليدين أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين

 بن وائل عليه الصالة والسالم أنه كان يقدم الركبتين على اليدين أثناء السجود فعن –ثبت عنه 
فقرائن الحال من داللة اللغة  )43()يديه قبل ركبتيه يضع كان( –عليه الصالة والسالم  –أنه  :حجر
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يتبين أن السجود  -عليه والسالم  –ومعهود العرب في كيفية بروك البعير، ومن فعل النبي وحاله 
  . )45(وعليه العمل عند أكثر أهل العلم )44(يكون بالركب قبل اليدين وهذا مذهب الجمهور

ولعل من  ،يفات متعددةوالمجمل له تعر :تبيين المجملاألحوال المقترنة من وظائف و
المجمل فهو ما ال يعقل معناه من لفظه ويفتقر في " :الشيرازي قال أبرزها وأوضحها ما ذكره 

ألن االقتصار  ؛وقرينة الحال من األمور التي تبين المراد من المجمل )46("معرفة المراد إلى غيره
رجي قد يكون من السنة أو وهو في حاجة إلى بيان خا على معرفة المراد من المجمل صعب متعذر

  . )47( بيان من الصحابي أن معناه كذا

ولفظ الدعوة مجمل  )48("دعيتم إذا الدعوة أجيبوا: "قال النبي عمر ابن عن :مثال المجمل
 وليمة إلى أحدكم دعي إذا: "وقد جاء مبيًنا في حديث آخر من رواية ابن عمر كذلك أن النبي قال

مل يعلم أن الدعوة التي يجب الذهاب لها هي دعوة الوليمة فعند بيان المج )49("فليجب عرس
  . )50(فقط، وهذا مذهب جمهور العلماء

   :تقييد المطلق: ثالثا

ا، قد يأتي مطلًقفي النص الشرعي من وظائف القرينة الحالية تقييد المطلق، وذلك أن اللفظ 
الظروف والمالبسات يبقى على طالقه ولم يتم النظر في إا عن أي قيد، فإذا ُأخذ اللفظ على مجرد

فإنه يقيد  ،طالقه، ولكن عند مراعاة الظروف والمالبسات والنظر في األحوال المقترنة للنصإ
 -الحكم بالقرينة الحالية التي احتفت به، وهذا ما بينه الشاطبي عندما ذكر أن أصحاب رسول الله 

 :والسنة ومن التعليل لذلك قاليقبل قولهم وشرحهم ألحكام الكتاب  -عليه الصالة والسالم 
مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية "

وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما ال يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما ال يرى 
؛ فالعمل عليه تمومياالعالغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض 

 بخير الناس يزال ال": والسالم الصالة عليه قوله: "ومثال ذلك ما أورده الشاطبي قال )51("صواب
 فكان ال؛ أن ويحتمل الصالة، قبل إيقاعه به يقصد أن يحتمل التعجيل فهذا ؛)52("الفطر عجلوا ما

 أن بيانا الصالة بعد يفطران ثم يفطرا، أن قبل المغرب يصليان عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر
ومن  )53()أيضا تعجيل فهو الصالة؛ بعد كان إذا بل الصالة، قبل يكون أن يلزم ال التعجيل هذا

 عليه الله صلى- قال  :األحاديث التي قيدت بتفسير الصحابة لها حديث عمر رضي الله عنه قال
 لم إنه أما الرحمن عبد ألبى هالل يغفر عائشة قالت )54()عليه أهله ببكاء يعذب الميت إن(وسلم 
 عليها يبكى يهودية على - وسلم عليه الله صلى -  الله رسول مر إنما أخطأ أو نسى ولكنه يكذب،
الميت  -رضي الله عنها - فدل تقييد عائشة  )55(»قبرها في لتعذب وإنها عليها ليبكون إنهم« فقال

ه ال بكاء أهله عليه، فمناسبة ورود الذي يعذب هو الميت الكافر؛ وسبب تعذيبه معصيته أو كفر



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  انشاصي والكيالني

  4152

الحديث مرور النبي بيهودية ُتعذب في قبرها، فقال عليه الصالة والسالم قوله إخبارا عن واقع حال 
  . تلك المرأة، فهو خاص بها وبالعاصي أو الكافر وليس عاما بكل من بكى عليه أهله

   :صرف األمر من الوجوب إلى غير ذلك من المعاني: رابعا

من وظائف القرينة الحالية أنها تفيد في نقل معنى صيغة األمر من معنى الوجوب إلى غير و
بمعنى الندب،  األمر ومن ذلك قد ترد صيغة ،ذلك من المعاني التي يحتملها األمر، التي هي كثيرة

يز، وترد بمعنى اإلرشاد إلى األحوط، وترد بمعنى الدعاء، وترد بمعنى التهديد، وترد بمعنى التعج
وترد بمعنى اإلهانة، وترد بمعنى اإلنعام، وترد بمعنى التسوية، ، ا، وترد بمعنى اإلكراموترد إنذار

وترد بمعنى اإلباحة، وترد بمعنى التأديب والتمرين على حسن األدب، وترد بمعنى التمني، وترد 
   .)56(الوالعمدة في ذلك كله مقتضى الح بمعنى التعجيز، وترد بمعنى التحكيم والتفويض

 الغسل" -عليه الصالة والسالم –ومن األمثلة على ذلك ما جاء في غسل الجمعة، وقد قال 
وداللة الحديث وجوب الغسل للجمعة على كل بالغ، ولكن  )57("محتلم كل على واجب الجمعة يوم

عند النظر في أسباب ورود الحديث يتبين أن رسول الله أمر بذلك بعد ما جاء بعض القوم لهم 
 فيأتون والعوالي منازلهم من الجمعة يوم ينتابون الناس كان: "ائحة من أعمالهم، فعن عائشة قالتر

 إنسان سلمو عليه الله صلى الله رسول فأتى العرق منهم فيخرج والعرق الغبار يصيبهم الغبار في
الت وق )58("هذا ليومكم تطهرتم أنكم لو" :سلمو عليه الله صلى النبي فقال عندي وهو منهم

 يوم اغتسلتم لو لهم فقيل تفل لهم فكان كفاة؛ لهم يكن ولم عمل أهل الناس كان" :عائشة
وداللة الحديث في هذا المقام تقتضي االستحباب ال الوجوب فإن لو تفيد التخيير،  )59("الجمعة

 ومن -وسلم عليه الله صلى-  النبي أصحاب من العلم أهل عند هذا على قال الترمذي والعمل
وهنا فإن  )60(الجمعة يوم الغسل من الوضوء يجزئ أنه ورأوا الجمعة يوم الغسل اختاروا مبعده

فهموا أن األمر هنا للندب ال للوجوب وعلى ذلك  –عليه الصالة والسالم  –أصحاب رسول الله 
  . )61(جمهور أهل العلم

   :معرفة الناسخ من المنسوخ -خامسا

والزمان الذي قيل فيه النص، وال شك أن بيان الزمان من فوائد القرينة الحالية بيان الحال و
ا له من كل وجه، وعند التعارض الحقيقي الذي قيل فيه النص يفيد في حال مجيء نص آخر مخالًف

ومنها معرفة الزمان أن يعلم أن المتقدم ناسخ والمتأخر  ،يستطيع الباحث من خالل القرائن الحالية
 :قال السيوطيرة وحديث يخالفه من كل وجه بعد الهجرة، قبل الهج كورود حديث ، وذلكمنسوخ

ذكر  )62("أفطر الحاجم والمحجوم": كحديث شداد بن أوس مرفوعا "ومنه ما عرف بالتاريخ"
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم "الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 

ا في حجة الوداع سنة عشر، وفي بعض حرم؛ فإن ابن عباس إنما صحبه م)63("وهو محرم صائم



 ...رفع التعارض الظاهريفي  ، أهميتها وأثرهااألحوال المقترنة بأحاديث األحكام   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4153

ومعلوم أن هذه أحوال اقترنت بالحديث  )64("أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان: طرق حديث شداد
، وكان احتجام النبي متأخرا عن نهيه فدلت على الناسخ والمنسوخ بداللة زمن المتقدم والمتأخر

  . خر الزمنفعلم أن النهي عن الحجامة للصائم منسوخ بداللة تأ

  أثر األحوال المقترنة في رفع التعارض الظاهري بين النصوص : المطلب الثاني

الباحث في الفقه اإلسالمي من األحوال المقترنة رفع  منها ومن األمور المهمة التي يستفيد
التعارض بين النصوص المتعارضة، وهذه النصوص في الحقيقة إنما يكون التعارض بينها في 

واعلم أن في الكتاب والسنة حقيقة التعارض (" :يا، قال التفتازنا حقيقيوليس تعارض الظاهر فقط
وال شك أن الشارع تعالى  ،غير متحققة؛ ألنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما

وهذا ليس كالم التفتازاني فقط بل  )65("وتقدس منزه عن تنزيل دليلين متناقضين في زمان واحد
 ،من العلماء، فإن العلماء بذلوا جهودا كثيرة في الجمع بين المتعارضين في الظاهركالم جمع 

وكان " :قال السيوطي ،وأزالوا التعارض بينهما بالوسائل المتعددة، وهذا ما نص عليه ابن خزيمة
ال أعرف حديثين متضادين؛ فمن كان عنده : ابن خزيمة من أحسن الناس كالما فيه، حتى قال

ثم ذكر السيوطي أمثلة على التعارض الظاهري بين األحاديث النبوية  )66("ألؤلف بينهما به يفليأتن
بينها، ومن طرق الجمع بين المتعارضين في السنة النبوية النظر في األحوال المقترنة بالنص  فوفق

اء فإن األحوال المقترنة تبين أن النص عام أو خاص، واقعة عين أم على العموم، وربما ج ،النبوي
في نص نبوي أريد باللفظ الحقيقة وفي اآلخر المجاز، وربما جاء األمر النبوي في بداية التشريع 

ثم جاء ما ينسخه، ومن العلماء الذين تكلموا في مسألة بالنص ويدل على ذلك القرائن المحتفة 
ن ذلك في كتابه ا لرفع التعارض الظاهري اإلمام الشافعي، فبيوأن ذلك سبباألحوال المقترنة، النظر 

عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  :الرسالة عندما قال
وأن أسامة بن زيد رضي  ،أنه من المحتمل أنه وقع جوابا لسؤال )67("نما الربا في النسيئةإ" :قال

ال يتعلق بالنسيئة وأن الربا  ،ولم يسمع السؤال وذلك جمعا بين النصوص ،الله عنه سمع الجواب
أو تكون المسألة سبَقْته بهذا وأدرك " :فقط بل يكون الربا في الفضل وفي النساء قال الشافعي

وقد تأول بعض العلماء أن قوله " :وقال ابن بطال )68("الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة
سأل عن الربا في الذهب بالورق أو خرج على جواب سائل  "ال ربا إال في النسيئة": عليه السالم

فسمع أسامة  "ال ربا إال في النسيئة": البر بالتمر، ونحو ذلك مما هو جنسان، فقال عليه السالم
وقال ابن القيم كالما نفيسا في بابه عن التعارض  )69("كالمه، ولم يسمع السؤال، فنقل ما سمع

، ومن ذلك أنه خطأ من ة عند حصول ذلكمكان وقوعه بين األحاديث الصحيحة واألمور المحتملإو
بعض الرواة فقد يخطأ الثقة، أو يكون أحد الحديثين ناسًخا لآلخر، أو يكون التعارض حصل في 

وقد ذكر الخطابي أن الجمع  )70(فهم السامع، وأما التعارض بين األحاديث الصحيحة فغير ممكن
أثر في اختالف الحكم أو في كيفية بين المتعارضين يكون باختالف الحال وأن الحال له كبير 
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وكل هيئة كانت على حسب  عدة، تطبيق الحكم، ومن ذلك أن صالة الكسوف وردت على هيئات
، فإن طال الكسوف زاد في عدد الركوع وإن قصر الكسوف صلى الصالة طول الكسوف وقصره

بين المتعارضين وكذلك من األحاديث التي ذكرها الخطابي وجمع فيها  )71(بال إطالة المعلومة
: وقال قتيبة- أن يضع  - صلى الله عليه وسلم  -نهى رسول الله : باختالف الحال عن جابر، قال

   .)72("وهو مستلق على ظهره: زاد قتيبة. الرجل إحدى رجليه على األخرى -يرفع

حدى الرجلين على األخرى حين إهنا نهى النبي عليه الصالة والسالم عن وضع : وجه الداللة
ثم جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصالة والسالم وضع إحدى رجليه ، ستلقاء على الظهراال

صلى الله - على األخرى وهو مستلق على ظهره، فعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله 
  . )73()ا إحدى رجليه على األخرىواضع - في المسجد: قال القعنبي -مستلقيا ( –عليه وسلم 

   .على ظهره وهو في المسجد أن النبي عليه الصالة والسالم كان مستلق: ةوجه الدالل

ولقد جمع الخطابي بين الحديثين المتعارضين في الظاهر بأن يحمل كل حديث على حال 
يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان " :فقال ،يختلف عن الحال اآلخر

زرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على إت، والغالب أن زر دون السراوياللباسهم اإل
األخرى مع ضيق اإلزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة، فأما إذا كان اإلزار 

 )74()سابًغا أو كان البسه عن التكشف متوقيا فال بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم
ن مقبول وال تأباه العقول في الغالب، ويعلم العقالء أن الشخص الواحد وهذا الجمع هو جمع حس

في مقام آخر حسب ما تقتضي الحاجة من  نفسه قد يأمر أوالده بأمر في مقام ثم ينهاهم عن األمر
  . والله أعلم ،أحوال وأشكال وظروف ومالبسات تحيط في المقام

لية في رفع التعارض الظاهري بين نماذج تطبيقية ألثر القرائن الحا: لثالمبحث الثا

  النصوص 

إن كل قاعدة نظرية ال بد لها من تطبيقات تطبق على أرض الواقع؛ كي ال تكون تلك النظرية 
اإلمكان توظيفها في ا من العبث، فما الفائدة من تقعيد القواعد وتأصيل األصول إن لم يكن ضرب

مبحث لذكر بعض المسائل التي يختلف في مكانها المرجو والمناسب لها، وقد خصصت هذا ال
توضح  -كما سبق-فيها فهم النص النبوي في حال اعتبار القرائن الحالية التي ارتبطت به، التي 

مراد الشارع من تشريع الحكم في غالب أمرها، وسيكون التركيز في ذلك على الجمع بين 
نف النصوص في حال عرضها المتعارضين في السنة الصحيحة، وإزالة اللبس والغموض الذي يكت

 )75(ومقابلتها، ولقد سبق الكالم أن التعارض إنما هو تعارض ظاهري فقط وليس تعارضا حقيقيا،
ا ونصوص السنة النبوية ال ذلك أنه من المستحيل وقوع التعارض الحقيقي؛ ألن ذلك يعد تناقض

ر بين المتعارضين، تتعارض أبدا ولكن العلماء فصلوا ذلك تفصيال وافيا من حيث صحة النظ
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عند الجمهور المقدم هو " ، وهيوذكروا أنه يمكن الجمع بين المتعارضين من خالل أمور متعددة
الجمع بين الدليلين إذا أمكن بحمل العام على الخاص أو المطّلق على المقيد، أو حمل كل منهما 

مكنفإن لم ي ،حمل عليها اآلَخرأمكن معرفُته عددنا  على حالٍة غير التي ي نظر في التأريخ، فإن
ومن طرق الجمع بين النصين  )76("المتأخِّر ناسًخا للمتقدم فإن لم يعرف التأريُخ لجأنا إلى الترجيح

المتعارضين الجمع بينهما باعتبار قرائن األحوال، وذلك من حال المخاطب، أو زمن الخطاب، أو 
نبغي ذكرها في هذا المقام ما اتفق عليه علماء األصول أن مكان الخطاب، ومن القواعد التي ي

همال أحدهما، وأن أول ما يصار إليه عند تعارض األدلة الجمع بينها إإعمال الدليلين أولى من 
  : وسيقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين )77(للعمل بها جميعا، وهذا مذهب جمهور األصوليين

  األحوال المقترنةعبادات للجمع بين المتعارضين باعتبار تطبيقات في باب ال: المطلب األول

  األحوال المقترنةتطبيقات في باب المعامالت للجمع بين المتعارضين باعتبار : المطلب الثاني

   العبادات لجمع بين المتعارضين باعتبار قرائن األحوال في تطبيقات ل: المطلب األول

ض بين النصوص الشرعية؛ ذلك أنها خرجت من سبق الكالم أنه من المستحيل وقوع التعار
مشكاة واحدة، وأن التعارض انما هو بالظاهر فقط وأن الجمع بين المتعارضين هو دأب العلماء؛ 

صلى الله عليه  –وإنما جاء النص النبوي من في رسول الله  ،ألن اإلعمال أولى من اإلهمال
سيبين الباحث بعض النصوص النبوية للعمل به وليس لتركه ونبذه، وفي هذا المطلب  - وسلم

  . الكريمة التي جاء ظاهرها التعارض، ووفق العلماء بينها بقرائن األحوال المصاحبة لها

  مما يتعلق بالطهارة : أوال

إن من المسائل التي يوجد فيها تعارض ظاهري بين األدلة مسألة انتقاض الوضوء بمس 
ضوء عند مس الذكر، وجاءت أحاديث أخرى ال الذكر، وذلك أنه قد جاءت أحاديث تأمر بالو

  . توجب الوضوء من مس الذكر

خرجنا وفدا حتى قدمنا على : عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه، قال: الحديث األول
فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصالة جاء رجل كأنه   - صلى الله عليه وسلم -الله  رسول 

وهل هو إال مضغة منك : "في الصالة، قال ى في رجل مس ذكره رسول الله ما تر يا : بدوي، فقال
   .)78( "منك أو بضعة 

أخبر السائل عن سؤاله في مس الذكر  - صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله : وجه الداللة
بضعة منك؛ أي كأي جزء  إنما هو: -عليه الصالة والسالم  –ينقض الوضوء، فقال النبي   وهل هو 

   .)79( كمن أجزاء جسد
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وبعض  -صلى الله عليه وسلم  -روى عن غير واحد من أصحاب النبي : "... قال الترمذي
الحديث  التابعين أنهم لم يرووا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا   

   . )80(..."شيء روى في هذا الباب أحسن 

صلى  -سمعت رسول الله : قالت"حبيبة، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم : الحديث الثاني
  .)81("من مس فرجه فليتوضأ : يقول - عليه وسلم  الله 

أن النبي عليه الصالة والسالم يأمر في هذا الحديث أن الذي مس فرجه وجب : وجه الداللة
 الوضوء إذا أراد أن يقوم بعبادة يشرع لها الوضوء واألمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة لغير  عليه 

  .)82(ذلك 

قال رسول : عن علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، قالت: الحديث الثالث
   .)83( "مس فرجه فليعد الوضوء من : "عليه وسلم الله صلى الله 

   .)84(لمن مس فرجه أن يتوضأ –عليه الصالة والسالم  –األمر من النبي : وجه الداللة

ديث احأاديث األمر بالوضوء لمن مس ذكره، وجاء في جاء في بعض األح: وجه التعارض
ألنه عضو من الجسد كسائر األعضاء، وبناء على هذه  ؛مس الذكر منأن الوضوء ال يجب  ىخرأ

  : األحاديث النبوية الصحيحة اختلف العلماء في ذلك على قولين

ضوء بمس وهو عدم نقض الو )86(ورواية عن اإلمام أحمد )85(مذهب الحنفية: القول األول
  .مسلالذكر على أي حال كان ال

 ،وسلك الحنفية في هذا الحديث مسلك الترجيح فرجحوا حديث ترك الوضوء من مس الذكر
عليه الصالة  –وذلك بسبب أن مس الذكر مما تعم به البلوى ولم يروه أكابر أصحاب رسول الله 

وقال  )87(وء الشرعيوأن الحديث لو صح فإنما يقصد به غسل اليدين ال الوض –والسالم 
غسل  ولو ثبت فهو محمول على  ،خبر واحد فيما تعم به البلوى فلو ثبت الشتهر: "... الكاساني
ألن الصحابة كانوا يستنجون باألحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث  ؛اليدين

   .)88("خصوصا في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا، والله أعلم 

ومشهور مذهب  )90(والشافعية )89(مذهب جمهور العلماء من المالكية المغاربة :القول الثاني
أن مس الذكر يبطل الوضوء بالعموم إذا كان بال حائل على اختالف بينهم بباطن أو  )91(الحنابلة

  .جانبه أو إصبع زائدة

ألنه كان أول الهجرة، وهو كذلك  ؛وسلك الجمهور مسلك النسخ فقالوا حديث طلق منسوخ
يف ولو صح لحمل المس بوجود حائل وذلك أن السؤال عن مس الذكر كان موجها لمن كان ضع

   .)92(في الصالة
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، وهي أن المس بشهوة ينقض بغداديينالجمع بين األدلة وهو قول المالكية ال: القول الثالث
 أن األمر بالوضوء الوضوء وبال شهوة ال ينقض الوضوء، ورواية عند أحمد رجحها ابن تيمية 

   .)93(لالستحباب ال للوجوب

وفي القول الثالث سلك المالكية العراقيين والرواية التي في مذهب أحمد مسلك الجمع بين 
همال إعمالها جميعا أولى من إالحديثين، ومن المقرر في هذه الدراسة أن الجمع بين األدلة و

 ي هذه المسألة على أقوالمكان للجمع، وجمع العلماء بين األدلة فإأحدها كما مر إن كان هناك 
طالق والتقييد، ولعل من أفضل أنواع ، منها أن األمر لالستحباب وليس للوجوب، ومنها اإلعدة

الجمع بين هذه األحاديث التي ظاهرها التعارض هو الجمع باختالف الحال وذلك بأن يقال أن من 
ه؛ ألنه بضعة منه مس ذكره بشهوة انتقض وضوؤه، ومن مس ذكره بال شهوة لم ينتقض وضوؤ

إا كما لو مس أي عضو آخر في جسده، ومن الممكن أن يقال أيضا غير متعمد ن من مسه عرض
ا انتقض وضوؤه، وهذا الجمع فال ينتقض وضوؤه فهو كأي جزء من جسده، ومن مسه متعمد

قال  )94(موجود في مذهب مالك عند البغداديين خالفا للمغاربة، وهو كذلك رواية في مذهب أحمد
بن المنتاب ان المالكيون كابن بكير وووأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغدادي" :ابن عبد البر

فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة كمالمس النساء عندهم فإن التذ الذي  - وأبي الفرج واألبهري 
   .)95("لمس ذكره وجب عليه الوضوء

  :لتاليلويرجح الباحث القول الثالث من األقوال وذلك 

ألن اإلعمال أولى من  ؛القاعدة عند األصوليين عند اختالف األدلة الجمع بين المتعارضين -1
، وذلك قبل الترجيح أو القول بالنسخ، ومن قال بالترجيح أو النسخ فإنه )96(اإلهمال كما سبق

   .أعمل دليال وترك آخر

ن المكلف قد يمس فرجه، لسبب وذلك أ ،عمال الدليلين فيه رفع للحرج وتيسير على العبادإ -2
ذا قيل بنقض الوضوء في كل مرة ففيه حرج وضيق إمن األسباب ولم يقصد بذلك شهوة، و

   .وهذا مخالف لمقاصد الشريعة

ضابط التقييد بشهوة مداره على النية، والنية أساس في كل العبادات فوجب اعتبارها في هذا  -3
   .عموما جميعها الفقهالباب كما تم اعتبارها في أبواب ومسائل 

  تبييت النية في الصيام : ثانيا

مسألة تبييت النية في الصيام، فهل يشترط تبييت النية لصحة الصيام؟ أو يصح الصيام في 
ا ولم يبيت النية من الليل؟ النهار لمن أراداه نهار  
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ديث الواردة وسبب اختالفهم اختالف األحا ؛ثالثة أقوال علىاختلف العلماء في هذه المسألة 
  : تاليوهي كال ،والتي ظاهرها التعارض

من كان أكل : "في يوم عاشوراء -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله : الحديث األول
    .)97("يأكل فليصم باسم الله  ومن لم  ،فليتم بقية يومه

م يأمر أو ا ولاألمر من النبي بصيام عاشوراء في وسط النهار وكان صيامه فرض: وجه الداللة
   .أمر واجب حتم يذكر أن تبييت النية 

: قال -صلى الله عليه وسلم  - عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي   : الحديث الثاني
  . )98("فال صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر "

    .)99(صيام الفرض من الليل فال يقبل منه من لم ينو: وجه الداللة

ذات  -صلى الله عليه وسلم-عائشة أم المؤمنين قالت دخل على النبي عن : الحديث الثالث
ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا . "إذا صائم يفإن" :قال. ال :فقلنا . "شيءهل عندكم " :يوم فقال

    .)100(فأكل "اصائم أرينيه فلقد أصبحت " :فقال. رسول الله أهدى لنا حيس

  .)101(الفجر وأثناء النهار جواز نية صيام النافلة بعد: وجه الداللة

جاء في بعض األحاديث األمر بتبييت نية الصيام من الليل، وجاء في أحاديث : وجه التعارض
  : أخرى جواز الصيام في النهار من غير تبييت النية، فاختلف العلماء في ذلك على ثالثة أقوال

ل، وتجوز النية في نهار اليوم ال يجب تبييت النية في الصيام من اللي: قال الحنفية: القول األول
الذي أراد صيامه في صيام الفرض والنفل وأما القضاء، والكفارات، والنذور، فال بد لها من 

  .)102(تبييت النية من الليل

 -عليه الصالة والسالم  –ن قول النبي إوقد سلك الحنفية مسلك الجمع بين الروايات وقالوا 
أن هذا النفي نفي للكمال والفضيلة وليس نفيا  )103("صيام له فال من لم يبيت الصيام قبل الفجر " 

ا للكتاب لكنه يصلح مكمال فهو من اآلحاد فال يصلح ناسًخ: وأما الحديث" :الكاساني قال ،للصحة
ليكون عمال  )104("ال صالة لجار المسجد إال في المسجد": له فيحمل على نفي الكمال كقوله

   .)105("بالدليلين بقدر اإلمكان

   .)106(قال المالكية، يشترط تبييت نية الصيام لكل صوم كان فرضا أو نفال: قول الثانيال

   :، هماوسلك المالكية مسلكين في الرد على من خالفهم في عدم وجوب تبييت النية

  .التخصيص فيخصص صوم عاشوراء بعدم وجوب تبييت النية للحديث الوارد به: المسلك األول
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لعدم  –عليه الصالة والسالم  –ذلك أن الحديث الذي صام فيه النبي الترجيح : المسلك الثاني
ا فهو مرجوح والراجح هو وجوب تبييت النية في الصيام فرض ،وجود الطعام حديث مضطرب

  .اكان أو نفًل

 يشترط لصيامقال الشافعية، والحنابلة، يشترط تبييت النية لصيام الفرض وال : القول الثالث
   .)107(النفل

وذلك أن تبييت نية الصيام  ؛لشافعية والحنابلة مسلك الجمع بين األدلة باختالف الحالوسلك ا
أو الكفارات، وأما أحاديث عدم وجوب  ،النذرأو  ،القضاءأو  ،رمضان في يكون في حال الفرض

تبييت النية فتحمل على صيام النافلة، وهكذا تم الجمع بالعمل بين الحديثين باختالف الحال، 
   :للتاليمذهب الشافعية والحنابلة  الراجحو

وأن أول طريق للعمل  ،وهي أن اإلعمال أولى من اإلهمال ،إعمال القاعدة المذكورة فيما سبق -1
   .بين المتعارضين في األدلة هو الجمع وتم الجمع بين األدلة باختالف الحال

فكل له حكم مستقل، وال يصح أن يأخذ الفرض حكم السنة  ،أن عاشوراء صيامه سنة ال فرض -2
وحتى إن سفإن ابتداء فرضهم كان وقت معرفتهم به فال  ،الم أن صيام عاشوراء كان فرض

تكليف قبل العلم، كحال أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة تحولوا في الجهة وأتموا ولم 
   .)108(يستأنفوا

  .)109(اا أو استدالًلسأن حكم فرضية عاشوراء منسوخ وال يصح القياس على حكم منسوخ قيا -3

إن حكم النفل أخف من حكم الفرض، فكما أنه يجب استقبال القبلة في الفرض وال يجب في  -4
   .)110(فكذلك يجب تبييت النية في صيام الفرض وال يجب في صيام النفل ،النفل

   المعامالت باب لجمع بين المتعارضين باعتبار قرائن األحوال في تطبيقات ل: المطلب الثاني

في هذا المطلب سيذكر الباحث مثالين من األمثلة التي يجمع فيها بين الحديثين المتعارضين 
تعارضا، ويكون الجمع باختالف الحال، وسيذكر الباحث المسألة، ثم األحاديث التي ا ظاهري

  . ا كيفية الجمع بينها باختالف الحالظاهرها التعارض، ثم مذاهب الفقهاء مبيًن

  ة األرض الزراعية إجار : أوال

من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء مسألة تأجير األراضي الزراعية، وسبب اختالفهم 
  . اختالف األثار الواردة في ذلك، التي ظاهرها التعارض
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كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال : عن جابر رضي الله عنه قال :الحديث األول
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك " :النبي صلى الله عليه وسلم

   )111("أرضه

أمر من كانت له أرض أن يزرعها فإن لم  –عليه الصالة والسالم  –أن النبي : وجه الداللة
  .يشأ فعليه أن يمنحها لغيره بال أجرة أو يمسك أرضه

صلى الله عليه  -ه نهى رسول الل: الله قال عن عطاء عن جابر بن عبد :الحديث الثاني
   .)112("أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ" –وسلم 

  . أخذ األجرة على األرض –عليه الصالة والسالم  –النهي الصريح من النبي : وجه الداللة

عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج  :الحديث األول: حجة المجيزين لكراء األرض
فقلت  :عن كراء األرض قال - الصالة والسالم  عليه –نهى رسول الله " :عن كراء األرض فقال

   .)113()أما بالذهب والورق فال بأس به :فقال ؟أبالذهب والورق

   .غير متعلق بالذهب والورق -  عليه الصالة والسالم- نهي النبي : وجه الداللة

عن حنظلة بن قيس األنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء األرض : الحديث الثاني
صلى الله عليه - ال بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي " :فقال لورق بالذهب وا

وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا  )114(الماذيانات على  - وسلم
فلم يكن للناس كراء إال هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فال بأس  ويهلك هذا 

   .)115( )به

وأما   ،النهي المقصود من كراء األرض إذا كانت األجرة مجهولة غير مضمونة: الداللة وجه
   .هالمعلوم المضمون فال مانع من

جاء في أحاديث المنع من تأجير األرض، وجاء في أحاديث أخرى جواز : وجه التعارض
   :تأجير األرض، ومن أجل ذلك اختلف العلماء في كراء األرض الزراعية على قولين

جواز تأجير األراضي الزراعية على اختالف بينهم بالشروط وهو قول جمهور األئمة : القول األول
وقد سلك جمهور العلماء في هذه  )116( األربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

  .المسألة مسلك الجمع بين الحديثين باختالف الحال كما سيأتي بيانه

ن تأجير األراضي الزراعية وهو مذهب الظاهرية والحسن البصري المنع م: القول الثاني
ن جواز كراء األرض الزراعية إ :فقالوا ،ومن قال بالمنع فقد سلك مسلك النسخ )117( سووطاو 

   .)118(- عليه الصالة والسالم  –منسوخ وهو آخر عمل النبي 
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حاديث المتعارضة ومن المالحظ هنا أن العلماء الذين أجازوا كراء األرض جمعوا بين األ
عليه الصالة  –وذلك من خالل األحوال المقترنة باألحاديث، ذلك أن نهي النبي  ،باختالف الحال

   :ومن تلك األسباب ،ولم يكن لمطلق كراء األرض ،ا ألسباب معينةإنما كان متوجه –والسالم 

ن، كنصيب معين من النهي متوجه إذا كان الثمن في كراء األرض فيه جهالة، أو غرر، أو غب -1
فيهلك هذا ويسلم هذا " :األرض وربما يثمر ذلك النصيب أو ال يثمر كما جاء في الحديث

أما إذا كان  )119("فلم يكن للناس كراء إال هذا فلذلك زجر عنه ،ويسلم هذا ويهلك هذا
  . لومن العوض معإالكراء بمبلغ معلوم متفق عليه من الذهب أو الفضة أو الدنانير فال مانع إذ 

ا عليهم، عن كراء األرض إرفاقا بأصحابه وتيسير - عليه الصالة والسالم  –النبي  ىإنما نه -2
وكان يحب التيسير والتسهيل على أمته كما جاء في الحديث الذي يدل على ذلك عن عمرو 

نهى  - وسلمصلى الله عليه  -لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي : سوقلت لطاو
رضي الله  -يعني ابن عباس  - ل أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني عنه؟ قا
أن يمنح أحدكم أخاه " :ولكن قال ،عنهلم ينه  - وسلمصلى الله عليه  -أن النبي  -عنهما 

   .)120("خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما

خابرة لكمال الفضيلة بمنح عن الم –عليه الصالة والسالم  –تعليل نهي النبي : وجه الداللة
فيما رواه عنه أبى  - عليه الصالة والسالم  -األخ في الله ما فضل عن الحاجة، ويشهد لهذا قوله 

إذ جاء رجل على راحلة  - صلى الله عليه وسلم-سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي 
من كان معه " - ه عليه وسلمصلى الل-له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشماال فقال رسول الله 

. "فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له
   .)121(قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا في فضل

وفي ختام المسألة فإنما يجوز كراء األرض بما كان واضحيجوز بما ا من المال وال ا معلوم
ا أو فيه غرر أو غبن، واألفضل لمن لم يكن له حاجة بزراعة أرضه أن يمنحها ألخيه من كان مجهوًل 

  .الحاجة ليزرعها وينفق على نفسه وعياله منها أهل 

  : حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: ثانيا

فهل يجوز بيع  ،من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  الخيل بخيلين أو ثالثة نسيئة؟ أو بيع الجمل بجملين أو أكثر نسيئة؟ 

في  -صلى الله عليه وسلم  –وسبب اختالف األئمة اختالف األحاديث التي وردت عن النبي 
وجاءت أحاديث أخرى تبين أنه  ،هذا الصدد فجاءت أحاديث تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
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وقد سبق أنه ال تعارض حقيقي بالسنة المطهرة وإنما  ،يوان بالحيوان نسيئةيجوز بيع الح
  .التعارض هو تعارض ظاهري

نهى عن " -صلى الله عليه وسلم-عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي : حجة المانعين
  .)122("بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

   .ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة -المعليه الصالة والس –النهي الصريح من النبي : وجه الداللة

نا بأرض لسنا إ: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال قلت يا أبا محمد :حجة المجيزين
وإنما أموالنا المواشي فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى  ،نجد بها الدينار والدرهم

على " :فهل علينا في ذلك من بأس فقال ،لى أجلأجل والبعير بالبقرات والفرس باألباعر كل ذلك إ
ا على إبل كانت عندي أن أبعث جيش -رسول الله صلى الله عليه وسلم  -الخبير سقطت أمرني 

صلى الله  -قال فحملت الناس عليها حتى نفدت اإلبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت لرسول الله 
بقيت بقية من الناس ألظهر لهم قال فقال لي  يا رسول الله اإلبل قد نفدت وقد -عليه وسلم 
ابتع علينا إبال بقالئص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ننفذ  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
قال فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثالث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك  ،هذا البعث

   .)123( "الله صلى الله عليه وسلم قال فلما حلت الصدقة أداها رسول ،البعث

اشترى الجمل بجملين وثالثة نسيئة  –صلى الله عليه وسلم  –أن رسول الله : وجه الداللة
أي  "من إبل الصدقة إلى محلها" :إلى أجل فيدل هذا على الجواز ودليل األجل في ذلك قوله

  .وقت زكاتها

بالحيوان نسيئة، وجاءت أحاديث أنه قد جاء حديث ينهى عن بيع الحيوان : وجه التعارض
  : فعل ذلك فاختلف الفقهاء على قولين - عليه الصالة والسالم –أخرى أن النبي 

  .)124( مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة، ال يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: القول األول

ز بيع الحيوان بالحيوان مذهب المالكية، والشافعية ومشهور مذهب الحنابلة، يجو: القول الثاني
ا لآلخر من حيث القوة أو إال أن المالكية اشترطوا أن يكون أحد الحيوانين مغاير نسيئة 
     .)125(النوع

لم تكن آية الربا قد نزلت آنذاك ونزلت  :وقالوا ،وبالتالي فإن الحنفية سلكوا مسلك النسخ
يوان بالحيوان نسيئة، ولم يعملوا فعملوا بالحديث األول وهو النهي عن بيع الح )126(فيما بعد

ألنه  ؛إبال باثنين وثالثة إلى أجل -صلى الله عليه وسلم  - بالحديث الثاني وهو شراء النبي 
  .منسوخ عندهم باآلية
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وأما الجمهور فعملوا بالحديثين وجمعوا بينهما بالعمل بهما على اختالف الحال، فبيع 
ا ن ذلك مؤجال بين العوضين، وأما إذا كان أحدهم حاًلالحيوان بالحيوان نسيئة إنما يحرم إذا كا

 )127(وفعل أصحابه من بعده، -عليه الصالة والسالم  -ا فال مانع ودليله فعل النبي واآلخر مؤجًل
فيما رواه نافع عن  -عليه الصالة والسالم  -واحتج من جمع بين الحديثين باختالف الحال بقوله 

قال  )128(".نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"بي صلى الله عليه وسلم أن الن: ابن عمر رضي الله عنهما
المراد به النسيئة من الطرفين؛ ألن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل : قال الشافعي" :الشوكاني

النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من طرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو ال يصح عند 
والجمع بين الحديثين ممكن، فقد " :فقال ،م الشافعي وأيدهووافق ابن حجر على كال )129("الجميع

جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى 
   .)130("ذلك ألن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق

از بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويرى الباحث أن الراجح في المسألة قول الجمهور وهو جو
أي بيع  ،والجمع بين الحديثين يكون باختالف الحال كما مر والنهي متعلق بحال بيع الكالئ بالكالئ

  .والله أعلم ،عليه الصالة والسالم بعينه –الدين بالدين وهو ما نص عليه النبي 

  الخاتمة 

حكام الفقهية، وذلك أن الحكم قد يختلف األحوال المقترنة مهم جدا للباحث في األ النظر في -1
  .في حال النظر في الظروف والمالبسات عما إذا لم ينظر في تلك األحوال

تظهر أهمية مراعاة األحوال المقترنة في حال تفسير النصوص الشرعية، والجمع بين  -2
  .المتعارضين تعارضا ظاهريا

النظر فيها له أثر كبير في احدة ذلك أن قبل الحكم في المسألة الوجمع النصوص، ال بد من  -2
  .مقصود الشارع من تشريع الحكم الحكم الشرعي وموافقة فهم

جمع طرق الحديث تظهر فيها زيادات من الراوي الثقة تؤدي إلى اختالف الحكم الشرعي  -3
  . وفهمه بطريقة مغايرة

عه، وبالتالي فيحمل الوقوف على سبب الورود يعين على فهم الحكم الشرعي وأسباب تشري -4
  .على ما يشابهه من الوقائع والمستجدات المعاصرة

النظر في المقام النبوي حال ورود النص يفهم منه كون الحكم المذكور عاما، أو خاصا بحال،  -5
  .أو مكان معين ،أو زمان

  تم بفضل الله

  والحمد لله رب العالمين
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  قائمة المصادر والمراجع

، 7م ،1ط ،الموافقات) هـ790(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
 .م1997/ هـ1417عفان، القاهرة، مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 

، 10،م2ط ،سنن البيهقي الكبرى )هـ 458( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
 .1994 – 1414مكة المكرمة،  - محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز 

ر ، م خمسة، دا1، ط سنن النسائي الكبرى) ه303(أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 
  .1991 – 1411الكتب العلمية، بيروت الطبعة األولى، 
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م عبد الرحمن بن 2،37، طمجموع الفتاوى) هـ728(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
 محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

 .م1995/هـ1416

فتح الباري شرح صحيح ) ه 852(ي أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافع

 .1379بيروت،  -، م ثالثة عشر محب الدين الخطيب دار المعرفة 1، ط البخاري

، م ستة، عبد السالم محمد 2ط معجم مقاييس اللغة، ) ه 395(أحمد بن فارس بن زكريا 
 . م1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، بيروت 

 ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل) هـ241(شيباني أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ال
 .م 2001 -هـ  1421 شعيب األرنؤوط، الرسالة، بيروت  45م ،1ط

رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية  القرائن المحتفة بالنص وأثرها على داللتهايمن صالح، 
 .م2001/ه1421الدراسات العليا، الجامعة األردنية،  

سنن ) هـ275(حاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني سليمان بن األشعث بن إس

 -هـ  1430، بيروت لبنان، ، م سبعة شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العالمية1، طأبي داود
 .م 2009

التمهيد لما في الموطأ ) هـ463(ابن عبد البر، محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

محمد عبد الكبير البكري،  ،، مصطفى بن أحمد العلوي24م ،2ط من المعاني واألسانيد
 .هـ 1387المغرب،  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

فتح الباري ) ه795(عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب 

ابن ، م ستة، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، دار 2، طشرح صحيح البخاري
 .ه1422 –لدمام ا/ الجوزي السعودية 

بحث منشور في القرينة الحالية وأثرها في تبيين علة الحكم عبد الرحمن الكيالني، بحث 
 . 2008. جامعة آل البيت. المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية

، م 1، طالمغني على مختصر الخرقي) ه620(عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
 .بيروت –عشرة، دار الفكر 
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، صالح 2،م1، طالبرهان في أصول الفقه، )هـ 478 ( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني
 .م 1997 - هـ  1418لبنان،  –بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت 

، م 2، ط ئعبدائع الصنائع في ترتيب الشرا) ه 587(عالء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني 
 .1982سبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

سيد . ، م أربعة، د2، طاإلحكام في أصول األحكام) ه 631(علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن 
 .ه 1404الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

، م واحد وثالثون، خليل محي الدين 1، ط المبسوط) ه490(محمد بن أبي سهل السرخسي 
 .م2000هـ 1421لبنان،  - دار المعرفة، بيروت الميس،

، م اثنان، دار الكتاب 1، طأصول السرخسي) هـ 483(محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
  .م 1993 - هـ 1414لبنان  -العلمية بيروت

شرح الكوكب ) هـ972(محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 

 - 1413 محمد الزحيلي ونزيه حماد، وزارة األوقاف السعودية، الرياض، ، 4م ،1، طالمنير
1993 . 

منح الجليل شرح مختصر  )هـ1299(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي 

 .م1989/هـ1409بيروت،  –، دار الفكر 9م ،2، طخليل

 ،2، طحيح ابن خزيمةص) هـ 311(محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
 .1970 – 1390بيروت،  - محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي . ، د4م

، م 3، طالجامع الصحيح المختصر) ه256(محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 
 .1987 – 1407مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، . ستة، د

، م أربعة م، 2طالبحر المحيط في أصول الفقه، ) ه794(محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
 .ه1413بيروت،  -محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، لبنان. د

، المستدرك على الصحيحين  ) هـ 405( محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 
 .1990 – 1411بيروت،  –، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 4،م1ط
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إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم   )هـ1250(محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

 .م1999 -هـ 1419، م اثنان، أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق 1، طاألصول

 -الجامع الكبير   )هـ279(محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

 .م 1996م ستة، بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ، 1، طسنن الترمذي

، 1،م1، طالمستصفى في علم األصول) هـ 505(محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الغزالي 
 .1413 بيروت –محمد عبد السالم عبد الشافي دار الكتب العلمية 

ب الجليل لشرح مختصر مواه  )هـ954  (محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 

، م سبعة، محمد يحي بن محمد األمين بن أبوه الموسوي اليعقوبي الشنقيطي، 1، طخليل 
 .2010 – 1431دار الرضوان، موريتانيا، 

، م خمسة عشر م، دار 3، طلسان العرب) ه 711(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري 
 .1414بيروت،  –صادر 

، م خمسة، شعيب األرنؤوط، دار الرسالة 1، طسنن ابن ماجة) هـ273( محمد بن يزيد القزويني
 .م 2009 - هـ  1430لبنان،  -العالمية، بيروت

، م واحد، مؤسسة الرسالة، 8، طالقاموس المحيط) ه 817(محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
  .2005 – 1426: بيروت، سنة النشر

المحلى ) هـ456(ي القرطبي الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس

 .بيروت –دار الفكر  12، م2، طباآلثار
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 )دراسة تأصيلية(التوهم وأثره في األحكام الفقهية 
  

  **نبيال محمد إبراهيم العتومو *أنس ماجد خنجر

  

  ملخص

جاءت هذه الدراسة لتبحث في التوهم وأثره في األحكام الشرعية من حيث اعتباره وعدم اعتباره، 
ن خالل ذكر بعض الصور في وقد اتجهت هذه الدراسة إلى استقراء األدلة الشرعية واالتجاهات الفقهية م

  .ذلك على سبيل الذكر ال الحصر

تدور حول متى يكون التوهم معتبرًا في الفقه ومتـى ال يكـون وعالقتـه    حيث إن مشكلة هذه الدراسة 

وتوصـلت هـذه   ، مع بيـان التأصـيل الشـرعي والفقهـي للتـوهم وتطبيقاتـه،       "اليقين ال يزول بالشك"بقاعدة 

أن التـوهم األصـل فيـه أّنـه ملغـي العمـل بـه؛ واسـتثني مـن ذلـك مـا إذا كـان              زهـا الدراسة إلـى نتـائج مـن أبر   
  .يحتاط به إلى حق ثابت أو ما استند إلى دليل؛ فإّنه يراعى العمل به حينئٍذ

 
 

Delusion and its Effect on Jurisprudential Rulings: An Original Study  
 

Anas M. Dagger and Niebal M. I. Al-etoum, Yarmouk University, Jordan. 
 

Abstract 
This study came to examine illusion and its impact on legal rulings in terms of 

consideration and non-consideration. 

As the problem of this study revolves around when delusion is considered in 
jurisprudence and when it is not, and its relationship to the rule of “certainty is not 
removed by doubt”, with an explanation of the legal and jurisprudential rooting of 
delusion and its applications. An exception is made from this if it is guarded against an 
established right or what is based on evidence; It is taken into account at that time. 
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  : المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 
  .آله وصحبه أجمعين

وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، 
  . لنهتدي لوال أن هدانا إليه

إن من سماحة اإلسالم، دفع الحرج ورفع الضيق عن المسلم، ولم يجعل ما يعكِّر عليه صفوه 
واطمئنانه في عباداته وتعامالته اليومية، كما أّنه من أساس مبادئه؛ صيانة عقل اإلنسان عما قد 

ان باب الوسوسة التي لن يستطيع الخروج فيفتح عليه الشيط يوقعه في وهم، أو ُلبس، أو شك،
  .منها، ثم يبقى تائهًا حيرانًا في أّنه عمل أم لم يعمل

ولذا فإن دراسة التوهم وأثره في األحكام، يعد أمرًا مهمًا لمالمسته واقع الناس كثيرًا، ومن 
في الفقه  متى يكون التوهم معتبرًا ،هنا جاءت فكرة البحث في التأصيل الشرعي والفقهي للتوهم

  ."اليقين ال يزول بالشك"اإلسالمي ومتى ال يكون وعالقته بقاعدة 

وسيعرض الباحث في دراسته التأصيل الشرعي والفقهي للتوهم، واأللفاظ ذات الصلة، 
وحاالُت االعتداد به شرعًا من عدمه، آمًال في جمع المسائل المتناثرة في كتب الفقه اإلسالمي، 

  .سائًال المولى عز وجل التوفيق واإلعانة والسداد ورغبًة في خدمة الدين،

  :مشكلة البحث

إن للتوهم أثرًا في صحة العمل من عدمه، وقد يترتب عليه بعض األمور حال االعتداد به 
شرعًا، حيث أن الشارع جعل االعتداد به في حق ثابت وما استند فيه إلى دليل، ولم يعتد به في 

ما حقيقة التوهم، وما الدراسة تتمثل بسؤالها الرئيس وهو  ما سواه، لذا فإن مشكلة هذه

ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية  تأصيله الشرعي والفقهي، واألثر المترتب عليه؟
  :اآلتية

  ما حقيقة التوهم؟ – 1

  ما التأصيل الشرعي للتوهم؟ – 2

  ما التأصيل الفقهي للتوهم؟ -  3

  الشارع به من عدمه؟ ما أثر التوهم من حيث اعتداد – 4
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  :أهداف البحث

حقيقة التوهم، والتأصيل الشرعي والفقهي له، وبيان األثر المترتب تهدف الدراسة إلى بيان 
  :، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتيةعليه

  .بيان حقيقة التوهم – 1

  .بيان التأصيل الشرعي للتوهم – 2

  .توهمبيان التأصيل الفقهي لل – 3

  .بيان أثر التوهم من حيث اعتداد الشارع به من عدمه – 4

  :أهمية البحث

تأتي هذه الدراسة لبيان موقف الشريعة اإلسالمية من التوهم تأصيًال شرعيًا وفقهيًا، وبيان 
  :اعتداد الشارع به من عدمه، وتبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية

  .بحث وخدمة طلبة العلمالمساهمة في إثراء مراكز ال – 1

  .يخدم شريحة كبيرة من الناس، حيث يكثر الشك واالشتباه في حياتهم –2

  :منهج البحث

  :سيتبع الباحث في دراسته المناهج اآلتية

وذلك باستقراء النصوص الشرعية المتعلقة بالتوهم من حيث اعتداد  :المنهج االستقرائي -1
للعلماء السابقين، لحصر األدلة الشرعية الواردة الشارع به من عدمه، وتتبع الكتب الفقهية 

 .في ذلك

 .وذلك بأخذ مظاهر الشريعة في قضية التوهم :المنهج الوصفي -2

  .وذلك باستنباط األحكام الشرعية المتعلقة بالتوهم :المنهج االستنباطي -3

  :الدراسات السابقة

وقد ) 1(ية تطبيقيةدراسة نظرية تأصيل" قاعدة اليقين ال يزول بالشك" رسالة بعنوان -1
قسم الباحث دراسته إلى تمهيد وخمسة مباحث، حيث تناول في التمهيد معنى القاعدة وعالقتها 
ببعض المصطلحات، وتناول في المبحث األول معنى قاعدة اليقين ال يزول بالشك وأركانها 

قسام الشك وشروطها، وفي المبحث الثاني تكلم عن ضوابط اليقين، وتناول في المبحث الثالث أ
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وضوابطه، وذكر في المبحث الرابع أدلة القاعدة، وذكر في المبحث الخامس دفع الشبهات عن 
 .القاعدة

في إبراز دور القاعدة بطرح الشارع للتوهم  وتلتقي الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة
  .وعدم األخذ به، وتلتقي في المبحث الثالث في أقسام الشك وضوابطه

اليقين ال "اسة الحالية عن الدراسة السابقة، بأن الدراسة السابقة تناولت قاعدة وتفترق الدر
  ".يزول بالشك

أنها تناولت قضية التوهم تأصيًال شرعيًا : بينما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة
  .وفقهيًا

حثه تمهيدًا ، تناول في ب)2("ال عبرة للتوهم وتطبيقاتها الفقهية: "قاعدةبحث بعنوان  -2
وثالثة مباحث وخاتمة، حيث تناول في التمهيد الجانب النظري للقاعدة الفقهية، وتناول في 

التطبيقات الفقهية للقاعدة، : ، وتناول في المبحث الثاني"ال عبرة للتوهم"قاعدة : المبحث األول
  .في المسائل المستثناة من هذه القاعدة: وتناول في المبحث الثالث

دراسة الحالية مع الدراسة السابقة في المطلب الثاني من المبحث األول في تعريف وتلتقي ال
  .التوهم لغة واصطالحًا، مع بيان بعض األلفاظ ذات الصلة منها اليقين، والظن، والشك

ال عبرة "وتفترق الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة، بأن الدراسة السابقة تناولت قاعدة 
الجانب النظري للقاعدة الفقهية وشرحها، وتطبيقاتها الفقهية، والمسائل ، من خالل "للتوهم

  .المستثناة منها

   :بينما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة

  .بيان التأصيل الشرعي والفقهي للتوهم – 1

  .بيان أدلة الشارع لالعتداد بالتوهم من عدمه – 2

  .االعتداد به من عدمه التطبيقات الخاصة بالتوهم من ناحية – 3

وقد قسم  دراسة تأصيلية تطبيقية )3("األخذ باالحتياط عند األصوليين" رسالة بعنوان -3
الباحث دراسته إلى سبعة فصول، حيث تناول في الفصل األول حقيقة االحتياط وبيان منزلته في 

ه ومناهج األصوليين الشريعة ومنزلته وأقسامه، وتناول في الفصل الثاني حجية االحتياط وضوابط
في األخذ به، وفي الفصل الثالث األخذ باالحتياط في مباحث الحكم الشرعي، وتناول في الفصل 
الرابع األخذ باالحتياط في مباحث األدلة، وتناول في الفصل الخامس األخذ باالحتياط في مباحث 
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االجتهاد والتقليد، وتناول دالالت األلفاظ، وتناول في الفصل السادس األخذ باالحتياط في مباحث 
 .في الفصل السابع األخذ باالحتياط في مباحث التعارض والترجيح

وتلتقي الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في الفصل الثاني بحجية االحتياط وضوابطه 
  .ومناهج األصوليين في األخذ به

ابقة تناولت األخذ باالحتياط وتفترق الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة، بأن الدراسة الس
  .عند األصوليين

أنها تناولت قضية التوهم تأصيًال شرعيًا : بينما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة
  .وفقهيًا، حيث إن األخذ باألحوط هو جزٌء من اعتبار الشارع بالتوهم

  :خّطة البحث

  :على الّنحو اآلتيمة وخاتجاء هذا البحث في مقدمة وثالث مباحث وعدة مطالب 

  ماهية الوهم، والتوهم، واأللفاظ ذات الصلة: المبحث األول

لقد أولت الشريعة اإلسالمية اهتمامًا كبيرًا لما يسمى بالوهم والتوهم، فكتبوا فيه، ومثلوا 

؛ وذلك لما له من صلة كبيرة )4("ال عبرة بالتوهم"له، وجعلوا له أسسًا وقواعد، ومنها قاعدة 
الناس وحياتهم، لذا سيتناول الباحث في هذا المبحث ماهية الوهم والتوهم، وبيان بواقع 

األلفاظ ذات الصلة وبيان إيراد  المقصود بكل منهما لغة واصطالحًا، مع بيان الراجح في ذلك، ثم
  .عالقتها بالتوهم

  .ماهية الوهم: المطلب األول

  ).لغة(تعريف الوهم : الفرع األول

  : للغة يطلق على عدة معان منهاعند أهل ا والوهم

  .)5(الوهم وهم القلب، ومن خطرات القلب، وما يقع في الذهن من الخاطر: قالوا: المعنى األول

الوهم بمعنى الغلط، أوهمت في الحساب، إذا تركت منه شيئًا وغلطت فيه : المعنى الثاني
  .)6(وسهوت

  ).اصطالحًا(تعريف الوهم : الفرع الثاني

  :وهم اصطالحًا، فقد جاء عند الفقهاء بعدة عبارات منهاأما تعريف ال
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الوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من : "ما عرفه الحموي من متأخري الحنفية فقال :أوًال
  .)7("اآلخر

  .)8(ما جاء في معجم لغة الفقهاء بأنه، ما يقع في القلب من الخاطر، وهو االعتقاد المرجوح:ثانيًا

  .)9("هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس: الوهم: "وقال أيضًا: ثالثًا

 .)10("الطرف المرجوح" وعرفه الطوري أنه: رابعًا

  .)11("إدراك الطرف المرجوح من طرفي متردد فيه: "فقال عرفه إدريس عمر محمد: خامسًا

وة بأّنه ق"وورد عند الحكماء من علماء الفالسفة وهو ما ذكره الجرجاني في تعريفه 
جسمانية لإلنسان محلها آخر التجويف األوسط من الدماغ، من شأنها إدراك المعاني الجزئية 
المتعلقة بالمحسوسات، كشجاعة زيد وسخاوته، وهذه القوة هي التي تحكم بها الشاة أن الذئب 
مهروب منه، وأن الولد معطوف عليه، وهذه القوة حاكمة على القوى الجسمانية كلها، مستخدمة 

  .)12( "اها استخدام العقل للقوى العقلية بأسرهاإي

أن ما سبق ذكره من تعريفات لغوية، تتفق مع المعنى االصطالحي للوهم  وكما يبدو للباحث
على الجملة كما سيتبين الحقًا، إال أن المعنى األول هو األنسب، حيث إن الوهم هو ما يقع في 

و أيضًا هو الوهم، وهذا هو المراد تحقيقه القلب من خطرات ألن محله القلب، والغلط والسه
  .تأصيًال شرعيًا والوصول إليه في هذه الدراسة

ويرى الباحث من خالل النظر إلى التعريفات االصطالحية السابقة للوهم، بأنه يكون دائرًا 
ومستدرك وهي نتيجة  ،ومدرك وهو طريقة اإلدراك ،بين ثالثة محاور وهي اآللة وهي آلة اإلدراك

  .همالو

  .ويرى الباحث بناء على ما سبق بأن الوهم هو عد المرجوح على الحقيقة راجحًا

  .ماهية التوهم: المطلب الثاني

  ).لغة(تعريف التوهم : الفرع األول
  :عرف التوهم لغة غير واحد من السابقين، وسيعرض الباحث جملة من هذه التعريفات منها

توهمت الشيء وتفرسته : وقال. في الوجود أو لم يكنتخيله وتمثله، كان : توهم الشيء :أوًال
  .)13(توهمت في كذا وكذا: وتوسمته وتبينته بمعنى واحد؛ ويقال

  .)14(ظنه أو ظن: توهم الشيء :ثانيًا

  .)15("سبق الذهن إلى الشيء"أنه  وجاء تعريفه: ثالثًا
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  ).اصطالحًا(تعريف التوهم : الفرع الثاني

فقد عرف ابن نجيم ند غير واحد من فقهاء الحنفية، جاء تعريف التوهم اصطالحًا ع

  )16("رجحان جهة الخطأ: والوهم": ؛ بنفس لفظ الوهم فقالالتوهم

  .)17(إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس أو المحسوسات: على أنهغيره وعرفه 

  .)18(تجويز وجود الشيء في الذهن تجويزًا مرجوحًا: وجاء في نهاية المحتاج أن التوهم

  .)19("ظن الشيء على خالف ما هو عليه"ومن المعاصرين من عرفه فقال إن التوهم هو 

لتعريفات اللغوية أن التوهم حالة التأهب النفسي والذي يظهر للباحث من خالل قراءة ا
  .الختيار ما كان على خالف الصواب وهو عين النتيجة الكائنة على خالف الراجح

راءة التعريفات السابقة في تعريف التوهم؛ أن التعريف األنسب وكما يبدو للباحث من خالل ق
أو اعتداد المرجوح على  ،فساد الظن المؤدي إلى الوقوع في الخطأ ومجانبة الصواب: له هو

  .الحقيقة راجحًا

وهنا يظهر لدى الباحث؛ أن هناك ما يستدعي التفريق بين الوهم والتوهم، من ناحية 
الوهم يعد من أفعال القلب التي ال تدّخل لجوارح اإلنسان فيها، بل في  تأصيلية شرعية، حيث إن

ذاته وخاطره، ولم يترجم ذلك واقعًا، وهذا مستمد من خالل نقل تعريفات الوهم عند أهل اللغة 
وفهمه، حيث عبروا عن الوهم أنَّه من خطرات القلب، وما يجول في الذهن من خاطر وغيره، وما 

لفقه في تعريفه من أنه ما يقع في القلب من خاطر كما تقدم ذكر ذلك، جاء عند بعض أهل ا
وعكس ذلك أن التوهم هو من أفعال الجوارح؛ ألنه متعلق بمحسوس من حيث التخيل والتمثل 

  . وسبق الذهن وغيره، فكلها ألفاظ ومدلوالت للتوهم تدل على وقوع الفعل بإرادة اإلنسان

ن الوهم من أفعال القلب وال تدخل لجوارح اإلنسان فيه، أ: ويتوصل الباحث إلى نتيجة وهي
وأن التوهم بفعل الجوارح، حيث يأتي التوهم تباعًا بعد الوهم، فإذا وهم اإلنسان ولم يفعل كان 

  .هذا بقلبه، وإن وهم وقام بفعل فأصبح متوهمًا

  .األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

قة بموضوع تأصيل التوهم، فمنها ما هو مرادف ومنها هناك بعض األلفاظ التي يكون لها عال
ما هو مغاير، لذا سيتناول الباحث في هذا المبحث بعض األلفاظ التي لها صلة به، حيث إن منبع 
هذه األلفاظ هي، الغلط، الظن، الشك، االشتباه، وفيما يلي بيان ذلك لغة واصطالحًا لكل لفظ مع 

  .هم وذلك في عدة مطالب على النحو اآلتيذكر العالقة بين اللفظ وبين التو
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  .الغلط وعالقته بالتوهم: الفرع األول

  ).لغة(تعريف الغلط : أوًال

غلط : يقال. خالف اإلصابة: الغين والالم والطاء كلمة واحدة، وهي الغلط: "يقول ابن فارس
  .)20("وبينهم أغلوطة، أي شيء يغالط به بعضهم بعضًا. يغلط غلطًا

هو أن تعيا بالشيء فال تعرف وجه الصواب فيه، وقد غلط : العرب أن الغلطوجاء في لسان 
الغلط كل شيء : غلط في منطقه، وقال الليث: في األمر يغلط غلطًا وأغلطه غيره، والعرب تقول

 .)21(والجمع األغاليط. يعيا اإلنسان عن جهة صوابه من غير تعمد

  ).اصطالحًا(تعريف الغلط : ثانيًا

لغين والالم مصدر غلط وهو الخطأ، وهو ما خالف الواقع من غير قصد، بفتح ا: الغلط
  .)22(ووهم يقوم في الذهن

ما خالف : أو هو وهم يقوم في الذهن على أن األمر كذا وهو ليس كذلك، وبعبارة أخرى
  .)23(الواقع من غير قصد

ع عليه، تعريفًا ومع كثرة استخدام الغلط في كالم الفقهاء، إال أن الباحث لم يجد فيما اطل
اصطالحيًا مباشرًا له، وربما اكتفى الفقهاء بداللته اللغوية التي تشير إلى أنه ما يقابل الصواب، 

  .وأنه في األقوال التي ال يعتد بها

فاألول يلحظ فيه  ،ويتبين من خالل ذلك أن الغلط والوهم متحدان ذاتًا متمايزان اعتبارًا
والثاني يلحظ فيه السبب المحتمل لمخالفة الحق  ،في نفس األمرأو الراجح  ،معنى المخالفة للحق

  .وهو عدم صحة الداللة في الوصول إلى الغلط

  .الظن وعالقته بالتوهم: الفرع الثاني

  ).لغة(تعريف الظن : أوًال

أن الظن هو شك ويقين لكنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، "جاء في لسان العرب 
  .)24("فال يقال فيه إال علم، وهو يكون اسمًا ومصدرًا، وجمعه ظنونفأما يقين العيان 

والظن مصدر من باب قتل وهو خالف اليقين، قاله األزهري "وعند الفيومي الظن من ظنن 
 ﴾46﴿ راجِعونَ الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم وأَنهم إِلَيه: وغيره، وقد يستعمل بمعنى اليقين لقوله تعالى

فإن مظنة : ، ومنه المظنة بكسر الظاء للمعلم وهو حيث يعلم الشيء قال النابغة)46البقرة (
  .)25("الجهل الشباب، والجمع المظان
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  ).اصطالحًا(تعريف الظن : ثانيًا

الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب، : "جاء تعريفه عند ابن نجيم من الحنفية فقال
ظن عند الفقهاء من قبيل الشك؛ ألنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه أن ال: وحاصله

  .)26("سواء استويا، أو ترجح أحدهما

وذكر الراغب تعريف الظن بأنه اسم لما يحصل عن أمارة متى قويت أدت إلى العلم ومتى 
  .)27(ضعفت جدًا لم يتجاوز حد التوهم

  .)29("ويز أمرين أحدهما أظهر من اآلخرالظن تج: "أيضًا فقال )28(وعرفه ابن فورك

هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين : الظن: "وقال الجرجاني
  .والشك

  .)30("أحد طرفي الشك بصفة الرجحان: الظن: وقيل

المشهور أن استعمال الظن بمعنى العلم اليقيني : "وذكر الزركشي تفصيل الخالف فقال
أنه حقيقة في الشك مجاز : أحدها: من كالم أهل اللغة والنحو فيه ثالثة مذاهبمجاز، ويتلخص 

أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركًا، وعلى هذين القولين ينشأ خالف فيما إذا : في اليقين، والثاني
ظننت ظنًا، هل يتعين لليقين بالتأكيد أو االحتمال باق؛ ألنه حقيقة فيهما ال حقيقة : قلت

  .ومجاز؟

وال يعول على : وقال )31(أنه ال يستعمل إال في الشك، وهذا قول أبي بكر العبدري: الثوالث
  .)32("بل الظن واليقين متنافيان" تيقن" بمعنى": ظن"حكاية من حكى 

، فالتوهم مطروح ال اعتبار له )33(وهنا تتضح العالقة بين التوهم والظن وهي أن بينهما تباين
خطأ كما هو معلوم، إال في بعض المسائل كما سيرد الحقًا فإنه وال يعتد به ألنه رجحان جهة ال

فالتوهم هو الطرف المرجوح المقابل للطرف الراجح الذي سبب في إثبات بعض المسائل الفقهية، 
فالظُّن "والتوهم قد يدخل فيه الظن، والظن يكون بصفة الرجحان من جهة الصواب، هو الظن، 

  .)34("حجة في الشرع وهذا من المسلمات

  .الشك وعالقته بالتوهم: الفرع الثالث

  ).لغة(تعريف الشك : أوًال

  :وقد ورد تعريف الشك في اللغة بعدة معان ومنها ما يكون على النحو اآلتي
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الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض، من ذلك قولهم شككته "ومنه  :التداخل :أوًال
، ومن هذا الباب الشك، الذي هو خالف بالرمح، وذلك إذا طعنته فداخل السنان جسمه

اليقين، إنما سمي بذلك ألن الشاك كأنه شك له األمران في مشك واحد، وهو ال يتيقن 
  .)35("واحدًا منهما

هو اعتدال النقيضين عند اإلنسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمارتين " :الخرق: ثانيًا
والشك ربما كان في الشيء هل هو . فيهمامتساويتين عنده في النقيض أو لعدم األمارة 

موجود أو ال؟ وربما كان في جنسه أو صفاته، أو الغرض الذي ألجله وجد، والشك ضرب 
من الجهل، وهو أخص منه؛ ألن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيض أصال، فكل شك جهل، 

ق في إما من شككت الشيء أي خرقته، فكان الشك الخر: وأصله ،وليس كل جهل شكا
الشيء وكونه بحيث ال يجد الرائي مستقرًا يثبت فيه ويعتمد عليه، وإما أن يكون مستعارًا 
من الشك، وهو لصوق العضد بالجنب وذلك أن يتالصق النقيضان، فال يدخل الفهم والرأي 

  .)36("التبس األمر واختلط وأشكل ونحوه من االستعارات: لتخلله بينهما، ولهذا يقوالن

  ).اصطالحًا(يف الشك تعر: ثانيًا

  :جاء تعريف الشك عند األصوليين على عدة معان منها

هو اجتماع شيئين في الضمير، وقال : والشك: "ونسبه الزركشي للعسكري فقال: التعريف األول
عدم : اعتقادان يتعاقبان ال يتصور الجمع بينهما، وقال في قوله اآلخر: في أحد قوليه

  .)37(العلم

هو االسترابة في معتقدين، واألقرب : ونقله الزركشي عن الجويني واآلمدي فقال: التعريف الثاني
  .)38(أن الشك التردد في أمرين متقابلين ال ترجيح لوقوع أحدهما على اآلخر في النفس

: الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشئا عن سببين، وقال"وعرفه الغزالي بأن : التعريف الثالث
   .)39("دين متقابلين لهما سببان متقابالنإنه عبارة عن اعتقا

وهو قريب من تعريف إمام الحرمين وهذا التعريف غير جامع؛ إلمكان أن يقع الشك من غير 
وجود أسباب بينه، فالتعريف يتناول قسمًا من أقسام الشك وهو القائم على تعارض الدليلين، وال 

  .لطرفينيدخل فيه مطلق التردد من غير قيام دليل على أي من ا

هو التردد بين النقيضين بال ترجيح ألحدهما على اآلخر : "وذكر تعريفه إدريس عمر فقال
  .)40("عند الشاك
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عدم الوقوف على : وكما يبدو للباحث من خالل قراءة التعريفات السابقة أن الشك معناه
  .راجح صحيح

األصل فيه اإللغاء ، و)41(والعالقة بين التوهم والشك، أن الشك مرتبة بين التوهم والظن
والهدر، غير أن الشك في كثير من المسائل الفقهية يعد سببا لألحكام الفقهية، حيث ذكر ذلك 

إن الشارع شرع األحكام وشرع لها أسبابًا، وجعل من جملة ما شرعه من األسباب " :القرافي فقال
اة والميتة حرمتا الشك، فشرعه في عدة من الصور حيث جاء منها، ما إذا شك في الشاة المذك

معًا، وسبب التحريم هو الشك، ومنها ما إذا شك في األجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا، 
وأما التوهم فاألصل فيه عدم بناء حكم فقهي عليه، واستثني منه ، )42("وسبب التحريم هو الشك

يفهم منها كما هذه القاعدة قد وردت في المجامع، و"في بعض المسائل كما جاء في درر الحكام 
ال يثبت حكم شرعي استنادًا على وهم ال يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ، 

إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء، وإن توهم أنه ربما ظهر غريم آخر : مثال ذلك
 اعتبار للتوهم جديد، والواجب محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول أال تقسم ولكن؛ ألنه ال

تقسم األموال على الغرماء، ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب األصول 
  .ويتبين من ذلك أن التوهم أدنى رتبة من الشك، )43("المشروعة

  .االشتباه وعالقته بالتوهم: الفرع الرابع

  ).لغة(تعريف االشتباه : أوًال
ور وتشابهت التبست فلم تتميز ولم تظهر اشتبهت األم: "ومنها ما ورد في المصباح المنير

  .)44("ومنه اشتبهت القبلة ونحوها، واالشتباه االلتباس

أشبه كل : ماثله، وتشابها واشتبها: والشبه بالكسر المثل وجمعه أشباه، وشابهه وأشبهه
لبس : االلتباس، والمثل، وشبه عليه األمر تشبيها: منهما اآلخر حتى التبسا، والشبهة بالضم

  .)45(هعلي

خلط عليه األمر حتى : وشبه عليه. أشباه أي أشياء يتشابهون فيها: "وجاء في لسان العرب
  .)46("اشتبه بغيره

  ).اصطالحًا(تعريف االشتباه : ثانيًا
  :ورد تعريف االشتباه عند األصوليين على أنه

هي منزلة بين الشبهة : "فقال اإلمام أحمد ونقل ابن القيم تعريف االشتباه عند: التعريف األول
، وابن )48(، وذهب الى هذا التعريف النووي)47("الحالل والحرام إذا استبرأ لدينه لم يقع فيها

  .)50(، وابن حجر)49(رجب
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  .)51("ما يشبه الثابت ال نفس الثابت: "عرفه المرغيناني من الحنفية فقال: التعريف الثاني

  . )52("كونه حراما أو حالًال هو ما لم يتيقن: "وعرفه الجرجاني بأنه :التعريف الثالث

ما لم يتضح حكمه الشرعي، ويشهد "وكما يبدو للباحث أن التعريف األنسب لالشتباه هو 
  .)53("أي شبهت بغيرها، مما لم يتبين به حكمها على التعيين: "لهذا التعريف ما قاله ابن حجر

  .وتعريف الشك كما يرى الباحث هو عدم الوصول إلى الحقيقة

ن االشتباه والتوهم أن االشتباه توهم في بعض صوره؛ عند ضعف تأثير الشبهة في والصلة بي
  .الداللة على الحق

ويرى الباحث من خالل النظر في ما سبق من تعريف الوهم والتوهم، واأللفاظ ذات الصلة 
وهو عد المرجوح على  ،والمستدرك ،والمدرك ،أن الوهم يدور في تعريفه حول اآللية ،بهما

  . وأن التوهم هو االعتداد بالمرجوح على الحقيقة راجحًا، وهو حالة نفسانية ،حقيقة راجحًاال

وعند النظر في األلفاظ ذات الصلة بهما كما يبدو للباحث فإّنه وبحسب علمه يجد أن الغلط 
ح وأن الظن قد يدخل في التوهم ذلك أّنه الطرف المرجوح للطرف الراج ،فيه معنى المخالفة للحق

وأن عالقة الشك بالتوهم أن الشك هو عدم الوقوف على راجح صحيح، والتوهم  ،الذي هو الظن
وكالهما ال يمكن الوقوف على أمر صحيح، وأن الشك واالشتباه كالهما  ،ظن المرجوح راجحًا

توهم؛ حيث إنهما يدالن على عدم الوصول إلى الحقيقة، ويدخل اإليهام في التوهم حيث إنه يعد 
  .وتدخل فيه الغفلة البالغة ،ن أحد أسبابهم

  التأصيل الشرعي والفقهي للتوهم: المبحث الثاني

   .التأصيل الشرعي للتوهم: المطلب األول

 ،وفيه الحديث عن التوهم من جهة التأصيل الشرعي حيث إّنه إما أن يكون التوهم واقعيًا
وهو ثوران الظن المنبئ عن  ،أو شرعيًا ،أو الغفلة عما تقرر في األصل ذهوًال ،وهو ورود الشك

  .معارضة أصل شرعي، أو أن يكون واقعيًا وشرعيًا في نفس الوقت

 ،أو أن ال يستند إلى أصل ،وهناك عدة حاالت للتوهم وهي إما أن يكون موافقًا ألصل
وأن عدم  ،فموافقة األصل تعني أن الذمة تكون مشغولة ،فيلحق بأصل، أو أن يعارض أصًال

  . وأن معارضة األصل تكون فيه براءة الذمة ،الستناد إلى أصل يكون بالتقريبا

وسيتم تفصيل الحديث في ما سبق من خالل عرض األدلة الشرعية من القرآن الكريم، 
وذلك من حيث اعتباره  ،والسنة النبوية، وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم، حول اعتبار التوهم

ألدلة بناًء على ما سبق؛ مبينًا وجه الداللة في ما يكون معتبرًا من وعرض ا ،من عدم اعتباره
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وفي ما ال يكون، وذلك من خالل إيراد ما سبق في مطلبين، مبينًا فيهما صور عدم اعتبار  ،التوهم
 ثابت، إذ أن التوهم، وما استثني منه لالعتبار حال استناده إلى دليل شرعي، أو ما احتيط به لحق

القيام بالفعل عند الشك المعتبر، الحتمال األمر به، أو تركه، "العتبار التوهم هو االحتياط 
، وقد روعي العمل باالحتياط واألخذ به عند العلماء سواًء في فتاويهم، )54("الحتمال النهي عنه

  .أو المسائل الصادرة عنهم

  .األدلة الشرعية المظهرة العتبار الشارع بالتوهم: الفرع األول

عن األدلة الشرعية المعتبرة للتوهم المستمدة من بعض آيات القرآن الكريم،  الحديثوفيه 
مبينًا فيه اعتبار التوهم، وهي  ،- رضي الله عنهم–والسنة النبوية الشريفة، وأفعال الصحابة الكرام 

  .على سبيل الذكر ال الحصر

  .من القرآن الكريم: أوًال

وا شهيدين ِمن ِرجاِلُكم َفإن َلم يُكوَنا رجَلين َفرجٌل واسَتشهد :ما جاء بقوله تعالىـ 1
هو ، )282:البقرة( ٰوامرَأَتان ِممن َترضون ِمن الشهداِء َأن َتِضلَّ إحداهما َفُتَذكِّر إحداهما اْلُأْخرى

مرأتين بدل الواحدة شاهدًة على الدين دليٌل على اعتبار الشريعة بما هو أحوط، وذلك بجعل ال
فقد روعي في القرآن الكريم اعتبار التوهم في شهادة لتوهم أن المرأة الواحدة قد تنسى الشهادة، 

 َّالمرأة، من قبيل األخذ باألحوط، الذي يعود على العموم بالمصلحة، وهو حفظ حقوق العباد،
أي يحصل لها ذكر بما  ،)إحداهما األخرىفتذكر (يعني المرأتين إذا نسيت إحداهما الشهادة 

  .)55(وقع به من اإلشهاد

، بينت اعتبار التوهم في الشريعة اإلسالمية، وكما يبدو للباحث مما تقدم أن اآلية الكريمة
من باب االستناد إلى أصل شرعي وهو رعاية حق المدين، ألن األصل انشغال الذمة في ذلك، 

، فجاء األمر ث أن نسيان المرأة للشهادة هو أمر جسدي في ذاتهاوهذا يعد توهمًا واقعيًا من حي
فلو لم يعتد الشارع هنا بالتوهم، القتصر األمر على بكتابة الدين صيانًة له من خشية ضياعه، 

الدين فقط دون الكتابة واإلشهاد، ومن ثم نسيانه، وهو ما كان يخشى منه، فاعتد بالتوهم 
  .دم فوات مصلحة العباد بضياع المالخروجًا من أمر أعظم، ولع

يا َأيها الَِّذين آمُنوا َلا َتُقوُلوا راِعَنا وُقوُلوا اْنُظرَنا : قول الله عز وجل ما جاء فيـ 2
﴿ َأِليم َذابع ينِلْلَكاِفروا وعماسالبقرة(﴾ ١٠٤و(.  

من الرعي بين اثنين، فكان ) ًةمفاعل(راعنا : قال الرازي مفسرًا لها إن قوله: وجه الداللة
أرعنا سمعك لنرعيك أسماعنا، فنهاهم : هذا اللفظ موهمًا للمساواة بين المخاطبين كأنَّهم قالوا
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الله تعالى عن ذلك، وبين أن ال بد من تعظيم الرسول صلى عليه وسلم في المخاطبة، لعظم 
نى ال يليق بمقام النبي صلى الله ، ولما كان احتمال استخدام هذه الكلمة في مع)56( مكانته عنده

  .)57(عليه وسلم، ُنهي عنها احتياطًا لمكانته عليه الصالة والسالم

استعمال اللفظ المحتمل لإليذاء ممن  ويالحظ الباحث هنا أن الشارع اعتبر التوهم، ألن
ري ليس من شأنه اإلذاية توهم إليه؛ غير أن السياق جاء ليؤصل للنهي عما هو مظنة لمتوهم يج

مجرى غير المتوهم المقصود، مخالفة ألصحاب الجحيم، وهذا يعد توهمًا شرعيًا، لرعاية حق 
  . النبي صلى الله عليه وسلم، وصيانة لمقام النبوة

يا َأيها الَِّذين آمُنوا َلا َترَفعوا َأصواَتُكم َفوق صوِت النَّبي وَلا  :ما جاء في قوله تعالىـ 3
رهَتج﴿ ونرعَلا َتش َأْنُتمو اُلُكممَط َأعبَتح َأن ضعِلب ِضُكمعب رهَكج لاْلَقوب الحجرات(﴾ ٢وا َله(.  

كما روي أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث رفعا أصواتهما  :وجه الداللة
ة، وجاء هذا في الحديث الذي رواه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه اآلي

كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا (: ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال
أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما باألقرع 

: فقال أبو بكر لعمر - فع ال أحفظ اسمهقال نا- بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار اآلخر برجل آخر
يا أيها الذين {: ما أردت خالفك فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: ما أردت إال خالفي، قال
  .)58(])2: الحجرات[} آمنوا ال ترفعوا أصواتكم

أن الشارع اعتبر التوهم في اآلية السابقة؛ لرعاية حق النبي صلى الله عليه  ويرى الباحث
وعظم قدره، وصيانة لمقام النبوة، وهذا يعد توهمًا واقعيًا ألنه نابع من نفس الصحابيين  وسلم

رضي الله عنهما، فاألصل فيهما براءة الذمة وسالمتهما من قصد اإلساءة لمقام النبي صلى الله 
 عليه وسلم، إال أن الشارع اعتبره، حتى ال يكون ألحد بعد ذلك رفع صوته عند النبي صلى الله

  .عليه وسلم كان قصدًا أم ال

  .من السنة النبوية: ثانيًا

  .ـ اتقاء الشبهات1

جاء في حديث االتقاء من الشبهات خوفًا من الوقوع في الحرام، وهو عن النعمان بن بشير 
الحالل بين، والحرام بين، وبينهما : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول

من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في مشتبهات ال يعلمها كثير 
كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك حمى، أال إن حمى الله في : الشبهات
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إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد : أرضه محارمه، أال وإن في الجسد مضغة
  .)59()كله، أال وهي القلب

أي شبهت بغيرها مما لم ) وبينهما مشتبهات: (حجر في شرح الحديث أن قولهذكر ابن 
أي ال يدري كثير من الناس أمن ) ال يعلمها كثير من الناس:(يتبين به حكمها على التعيين، وقوله

أي حّذر منها؛ ألن من لم يعرف باجتناب ) فمن اتقى الشبهات:(الحالل هي أم من الحرام، وقوله
سلم، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه الشبهات لم ي

للطعن فيه من حيث إنه حال دخوله في شبهٍة لكسِب عيش فقد ال يظهر للمقابل اتقاءه لهذه 
، )60(الشبهة فيطعن في كسبه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة

من وقع في الشبهات وقع في (لته على االحتياط، وفي رواية مسلم وهذا حديث صريح في دال
، وهو تصريح بأن الوقوع في شبهة وقوع في حرام، فيجب االحتياط حتى ال يقع المكلف )الحرام

  .)61(في الحرام

والداللة هنا كما يرى الباحث أن هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر 
لشبهات لتجنب الوقوع في الحرام، فالمشتبه هنا هو توهم المحل في أصل تابع من التعامل مع ا

لمحذور أو ممنوع، وهذا توهم شرعي، حيث إنه استند فيه إلى أصل شرعي، كما أنَّه قد يتعامل 
مع الشبهة بحذر دون الوقوع في الحرام، ولكن قد ال يسلم كثير من الناس كما في الحديث، 

الله عليه وسلم بتوهم الوقوع في الحرام بشبهة، فحّذر منها اتقاًء للوقوع في فأخذ النبي صلى 
  .الحرام، فليس كل واحد على دراية بالتعامل مع الشبهة كيف هي تارة من حالل أم من الحرام

  .ـ تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم2

: ه وسلم بتمرة في الطريق، قالمر النبي صلى الله علي: روي عن أنس رضي الله عنه، قال

صلى الله عليه وسلم أكلها  ، وهنا ترك النبي)62()لوال أني أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها(
، ألن آل البيت ال تجوز لهم الصدقة للحديث المروي عن )63(خوفًا من أن تكون من مال الصدقة

أما علمت أن آل محمد (: وسلمالنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه 

 .)64()صلى الله عليه وسلم ال يأكلون الصدقة

ووجه الداللة كما يرى الباحث أن هذا الحديث أصٌل في اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتوهم شرعًا، حيث إنَّه خشي عليه الصالة والسالم من أن تكون هذه التمرة من مال الصدقة 

التخوف مستند إلى دليل، فالصدقة في بيوت زوجاته ليست نادرة الوجود، المحرمة عليه، وهذا 
فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوهم لقوة السبب المثبت في انشغال ذمته عليه الصالة 
والسالم بأموال الصدقة الكثيرة، وهذا يعد من التوهم الشرعي الذي استند فيه إلى أصل وهو 
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: فهذه التمرة ال شك أّنها لم تخرج عن إحدى الحالين: يد ذلك قول الشاطبيانشغال الذمة، ويؤ
فهي ال تعدو أن تكون في حقه حرامًا، أو حالًال، وذلك أن أكل الصدقة في حق آل البيت جاء 
النهي فيها في حقهم تنزهًا لهم لمكانتهم، وِلحَذِر وقوعه صلى الله عليه وسلم فيما نهي عنه، ترك 

  .)65(من أن تكون من الصدقة في نفس األمر أكلها حذرًا

  .شراء الصدقة ـ3

لو أن شخصًا كان يتجول في السوق ورأى صدقة له كان قد تصدق بها تباع في السوق، 
فقد نهي عن شرائها وذلك لما جاء في الحديث عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن 

الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت  حملت على فرس في سبيل: الخطاب رضي الله عنه، يقول

ال (: أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

  .)66()تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

عن شراء الرجل صدقته ووجه الداللة كما يبدو للباحث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
في حال وجدها في السوق؛ ولو على قبيل المصادفة، حيث إن الشارع اعتبر التوهم الستناده إلى 
أصل شرعي، وهو الهبة، فشراء الهبة حينها عاد على التبرع بالنقض، فاعتبر الشارع توهم ما 

  .استند فيه إلى أصل، وهو توهم شرعي ألنه منبئ عن معارضة أصل

  .من أفعال الصحابة: ثالثًا

  .ـ ترك الصحابة للكثير من السنن1

أدركت أبا بكر وعمر رضي ": عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه، قال

  .)67("الله عنهما كانا ال يضحيان كراهية أن يقتدى بهما أو فيظن من رآهما أنها واجبة

ا أخذًا بتوهم ظن الناس بأن األضحية وكما يبدو للباحث أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم
واجبة، وهو من قبيل السياسة الشرعية منعًا من ظن الوجوب وسدًا للذريعة، فتركا األضحية 

  .لتوهم أن يعتبرها الناس فريضًة، وما كان لهما أن يتركاها إال أخذًا منهما بهذا بالتوهم

  .ـ عزل خالد رضي الله عنه2

إني لم أعزل خالدًا عن سخطة وال ": مر إلى األمصاركتب ع: عن عدي بن سهيل، قال

خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله 

  .)68("هو الصانع، وأال يكونوا بعرض فتنة



 )دراسة تأصيلية(توهم وأثره في األحكام الفقهية ال   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4193

ويرى الباحث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أن الناس ُأعجبوا بخالد بن الوليد 
رضي الله عنه وبشجاعته ونصرته في معاركه عزله من قيادة الجيش ليس لشيء بينه وبين خالد، 
ولكن التوهم استند إلى أصل الرعاية ألمر كلي وهو مخافة االفتتان، وهو للحيلولة دون وقوع 
ر المفسدة، واعتقاد الناس بخالد بدل اعتمادهم على الله، فأراد أن يعلق قلوبهم بالله وأن النص

من عنده وليس بشجاعة وذكاء وقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفعله هذا يصب في 
  .مصلحة العباد من حيث الحفاظ على عقيدتهم من الشرك وعدم التعلق بغير الله

أن ما تقدم من إيراد لألمثلة السابقة وتعليق العلماء عليها يقودنا وبعد هذا يرى الباحث 
المصلحة في بعض المسائل فأخذ اعتبار التوهم واعتبره أخذًا بما استند إلى أن الشارع راعى 

فيه إلى دليل شرعي، أو هو من قبيل االحتياط، لسالمة المسلم منه وخروجًا من دائرة اإلشكال، 
وحرصًا على فوات األمر األعظم بسبب أمر أوهن، وخاصة في األمور الربوية، إذ إن هناك عالقة 

توهم الفضل كتحققه فيما يبنى أمره على : "، وقاعدة)69("برة بالتوهمال ع: "بين قاعدة
: ، حيث إنها تعد من المستثنيات من القاعدة الرئيسة، وذكر إدريس عمر ذلك فقال)70("االحتياط

هذه القاعدة األخيرة دلت على أن الوهم معتبر، ويعول عليه في المسائل المتعلقة بالربويات، ألن "
على االحتياط، وأما قاعدتنا فإنها تدل على أن الوهم ال يحتج به وهو غير معتبر، باب الربا مبناه 

بمثابة التخصيص " توهم الفضل كتحققه فيما يبنى أمره على االحتياط: "وعليه تكون قاعدة
  . ، وألن األصل الشرعي فيه هو براءة الذمة)71("لقاعدتنا، واالستثناء منها

بر التوهم لالحتياط لحق ثابت أو ما استند به إلى دليل، كما كما يرى الباحث أن الشارع اعت
سيأتي بيان ذلك الحقًا، فلو لم يوجد حق ثابت في أمر ما لما اعتبر الشارع هذا التوهم، والحق 
الثابت هو الحق الذي يتعلق بالبشر ألن حقوق العباد وجب عليهم تأديتها بينهم، وحقوق الله عز 

  .ه فإنه يغفر الله فيها الخطأ والنسيان والتوهموجل التي بين العبد ورب

  .األدلة الشرعية المظهرة لعدم اعتبار الشارع بالتوهم: الفرع الثاني

وفيه الحديث عن األدلة الشرعية على عدم اعتبار التوهم، من بعض آيات القرآن الكريم، 
  .ر ال الحصرمبينًا فيه عدم اعتباره، وهي على سبيل الذك ،والسنة النبوية الشريفة

  .من القرآن الكريم: أوًال

وما َلهم بِه ِمن ِعْلم إن يتَّبعون إلَّا الظَّن وإن الظَّن َلا يْغِني ِمن  :جاء في قوله تعالىـ ما 1
   ).النجم( َّ﴾٢٨اْلحق شيًئا ﴿

حقيقة الشيء  يعنى إنما يدرك الحق الذي هو: "كما ورد عند الزمخشري: وجه الداللة
  .)72("وما هو عليه بالعلم والتيقن ال بالظن والتوهم
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أن هذه اآلية أصٌل في عدم اعتبار التوهم شرعًا، ألنه ال يصح العمل به  وكما يبدو للباحث
في معارضة أصل متقرر، وهذا من التوهم الشرعي لمعارضته أصل شرعي وهو أصًل عقدي، ذلك 

ة تبنى على العلم المنبثق عن اليقين، حيث أن الحق هو اليقين، أن الحقائق في الشريعة اإلسالمي
  .ال الشك وال التوهم وال الظن، فما كان يقينًا فهو الحق، وما لم يكن فهو وهم

وِمْنهم ُأميون َلا يعَلمون اْلِكَتاب إلَّا َأماِني وإن هم إلَّا " ـ ما جاء في قوله تعالى2

﴿ُظنُّونالبقرة(َّ ﴾٧٨ي(.  

يظنون أي يكذبون ويحدثون، والعرب تجعل الظن علمًا وشكًا وكذبًا، فإذا  :وجه الداللة
قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظن يقين، وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين 

م إال يظنون الشك فالظن شك، وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب، وإن ه
  .)73(أي يكذبون

أن الشارع ألغى اعتبار التوهم في هذه اآلية ألنهم توهموا تشككًا، وهذا  ويرى الباحث
  .يخالف أصًال عقديًا، وما عارض أصًال فال اعتبار له

ض الظَّن إْثم يا َأيها الَِّذين آمُنوا اجَتِنبوا َكِثيرا ِمن الظَّن إن بع: قوله تعالىـ ما جاء في 3
وهُتمهًتا َفَكريَأِخيِه م مْأُكَل َلحي َأن ُكمدَأح ِحبا َأيضعب ُكمضعب ْغَتبَلا يوا وسسَلا َتجو  اتَُّقوا اللَّهو

﴿ ِحيمر ابَتو اللَّه نالحجرات( َّ﴾١٢إ.(  

م السوء، ألن األصل براءة الذمة، فما عارض وكما يبدو للباحث أن الشارع ألغى اعتبار توه
أصًال شرعيًا، ألغى الشارع اعتباره، وإصدار األحكام على اآلخرين دون االستناد الى حقيقة هو 

كمن يتهم بالفاحشة، أو بشرب الخمر مثًال، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك، توهم ومحض ادعاء، 
، وذلك أنه قد يقع له خاطر "وال تجسسوا:" الىودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة هو قوله تع

التهمة ابتداًء، ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من 
  .)74(تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

  .من السنة النبوية: ثانيًا

  .ـ التوهم بنقض الوضوء أثناء الصالة1

لله عليه وسلم أن من يشك بفقد وضوئه أثناء الصالة إلى عدم االنصراف وجه النبي صلى ا
شكي إلى النبي : منها حتى يتيقن من ذلك، وجاء هذا في حديث عباد بن تميم، عن عمه، قال
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ال؛ حتى يسمع صوتًا (: صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصالة شيئا أيقطع الصالة؟ قال

  .)75()أو يجد ريحًا

أن من شك بالحدث بعد أن أيقن بالطهارة، : "كما قال ابن بطال لة من الحديثووجه الدال
  .)76("فهو على يقين طهارته

وكما يبدو للباحث أنه لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بتوهم المصلي أثناء صالته بأنه 
 )77()زبخن(قد أخرج ريحًا فُقِطع به وضوئه؛ ألن الشيطان الذي يوسوس في الصالة يقال له 

فيهيأ له أنه قد أحدث ليقطع الصالة، فال اعتبار للتوهم هنا بشعور الحدث، بل أرشد النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى التيقن بسماع الصوت أو بوجود الريح، وألنه يعارض أصل بقاء الطهارة، 
 فظن النقض وهمًا ألنه عارض أصل براءة الذمة وهي الطهارة، وهذا توهم شرعي المنبئ

  .لمعارضته أصٌل شرعي

  .القتال دفاعًا عن المال ـ2

ورد في السنة أنه جاز للمسلم قتال من يريد أخذ ماله منه عنوة بل وجاز له قتله، وذلك 
يا رسول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لما روي عن أبي هريرة قال

: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قال )ال تعطه مالكف(: الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال

هو في (: أرأيت إن قتلته؟ قال: ، قال)فأنت شهيد(: أرأيت إن قتلني؟ قال: قال )قاتله(

)78()النار
.  

ويدلُّ الحديث كما يبدو للباحث على أن رجًال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفًا من 
و أن رجًال يريد أن يأخذ مالي، فقال له عليه الصالة ل: أن يأخذ أحد ماله، فقال يا رسول الله

يا رسول الله إن أراد قتلي، وهنا وضع الرجل الرسول صلى الله عليه : ال تعطه، فقال: والسالم
محقق وهو ضياع المال، وموهوم وهو القتل، فما كان من الرسول : وسلم بين خيارين وهما

رعاية لمقصود المال المحقق الضياع، فألغى الشارع  ،!قاتله: صلى الله عليه وسلم إال أن أجابه
اعتبار التوهم ألن المحقق هو سالمة المال والبدن، وأن المتوهم هو المقاتلة المضية إلى القتل، 

  .فقدم الشارع المحقق على المتوهم عند مظنة التعارض

أخذ ماله، فمصيره وتعليقًا على ذلك؛ ألّنه إن أعطاه ماله ستختل منظومة الدين، وإن قتله لي
الجنة؛ ألنه أراد أن يحافظ على منظومة الدين، وهذا الحديث أصل في نفي التوهم وأنه ملتحق 

  .)79(بالعدم
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  .قتل من يتوهم إسالمه ـ3

بعثنا رسول الله صلى الله عليه : روي عن الشيخان أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال
ناهم، ولحقت أنا ورجل من األنصار رجًال منهم، فلما وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزم

ال إله إال الله فكف األنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى : غشيناه، قال

كان متعوذًا، فما : قلت) يا أسامة، أقتلته بعد ما قال ال إله إال الله(: الله عليه وسلم، فقال
  .)80(لم أكن أسلمت قبل ذلك اليومزال يكررها، حتى تمنيت أني 

قال النووي الفاعل في قوله أقالها هو : "نقل ابن حجر في فتح الباري أنه :وجه الداللة
القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى 

 شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه أفال: ما فيه فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان فقال
حين قالها واعتقدها أو ال والمعنى أنك إذا كنت لست قادرًا على ذلك فاكتف منه باللسان وقال 

فيه حجة لمن أثبت الكالم النفسي وفيه دليل على ترتب األحكام على األسباب الظاهرة : "القرطبي
  .)81("دون الباطنة

، داللة )أقتلته بعد ما قال ال إله إال الله(له عليه وسلم ويرى الباحث أن قول النبي صلى ال
برد التوهم الذي وقع من أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا واضح على عدم االعتداد به، ولم 
يلتفت عليه السالم إلى كونه قالها خوفًا من القتل، بل العمل بظاهر الحال ال ما ُأضمر في القلب، 

واجب لحفظ نفس كانت قد تكون مؤمنة بربها عز وجل، والنفس هي من وعدم اعتبار التوهم هنا 
أعظم األمور المقاصدية التي جاءت الشريعة اإلسالمية بحفظها، فال اعتبار بالتوهم عند المعارضة 

  .مع حفظ أمر مقاصدي شرعي

  .التأصيل الفقهي للتوهم: المطلب الثاني

" ال عبرة بالتوهم"، وقاعدة "اليقين ال يزول بالشك"وفيه الحديث عن مفهوم قاعدة 
  .بمعنيهما العام، وبيان العالقة بين هاتين القاعدتين

  ". اليقين ال يزول بالشك"عالقة التوهم بقاعدة : الفرع األول

  ".اليقين ال يزول بالشك"مفهوم قاعدة : أوًال

هية، وهذه القاعدة هي إحدى ، من أعظم القواعد الفق"اليقين ال يزول بالشك"إن قاعدة 
القواعد الخمس، التي عدها الفقهاء من القواعد األصلية ألمهات القواعد، فقد جاء عند 

اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل "السيوطي في األشباه والنظائر 
على عبارتين، مثل اليقين  ، وتنطوي هذه القاعدة)82("المخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر
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والشك، وقد تم الحديث عنهما بشكل مفصل في الفصل التمهيدي ضمن األلفاظ ذات الصلة، 
وتضمنت عبارات تم بيانها أيضًا مثل الظن والوهم، فهذه القاعدة تتوقف على بيان وتوضيح هذه 

  .التعريفات

غالب من الظن، أي أن األحكام في  فما كان ثابتًا باليقين ال يزول إال بيقين مثله، أو بما هو
الشريعة اإلسالمية، اعتبر الشارع فيها الحكم المقطوع فيه بالظن الغالب عند تعذر ما هو قطعي 

  .أو يقيني، وذلك للتخفيف على العباد

  :ولهذه القاعدة أصٌل في القرآن الكريم والسنة النبوية ومن اإلجماع وهي على النحو اآلتي

وما َلهم بِه ِمن ِعْلم إن يتَّبعون إلَّا الظَّن وإن الظَّن َلا يْغِني : "قال تعالى :القرآن الكريم ـ1
  ).28: النجم(ِمن اْلحق شيًئا 

أن الظن وهو المقصود به التوهم الذي ال يرتفع به  ووجه الداللة كما يبدو للباحث
  .الحق؛ ألنه يستند إلى غير علم

قال رسول الله صلى الله : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال :النبوية السنة ـ2

إذا شك أحدكم في صالته، فلم يدر كم صلى ثالثًا أم أربعًا، فليطرح الشك (: عليه وسلم

وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له 

  .)83()بع كانتا ترغيمًا للشيطانصالته، وإن كان صلى إتمامًا ألر

  .ويدل هذا الحديث كما يرى الباحث على اسقاط الشك وعدم اعتباره

فهذه قاعدة : "وقد نقل اجماع العلماء على هذه القاعدة القرافي حيث قال: ـ االجماع3
  .)84("مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

  ".ال عبرة بالتوهم"مفهوم قاعدة : ثانيًا

عند البحث في مفهوم هذه القاعدة، نجد أّنه ال اعتبار للتوهم في كالم الفقهاء، ألن األصل 
أن ما ثبت بيقين ال يرتفع إال "في الحكم الشرعي، أنه يبنى على يقين وقطع، عمًال بقاعدة 

  .توهم، فال يلغى حكم شرعي وال يرفع إال بيقين وقطع، وال يصح رفعه ب)85("بيقين

فالتوهم ال تدل عليه قرينة ألنه مبني على احتمال، ولذلك ليس له ما يرجحه ليقوى على 
حكم اليقين، ولهذا ال يبنى عليه، وال يرفع به ما هو قطعي من األحكام، لكونه أضعف من الشك 

  .)86(وأقل منه، فهو باطل
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وهم الخطأ واحتماله، ألن ومثاله إذا أدلى الثقات بشهادة فإنه يعمل بمقتضاها، وال عبرة بت
  .)87(التوهم ال يقوى على تغيير حكم مقطوع فيه بيقين أو غلبة الظن

إذًا فاألصل عدم بناء حكم شرعي عليه، إال ما طرأ باعتباره على جهة العروض، صيانة من 
ي قبيل االحتياط، وتم بيان ذلك من خالل األدلة الشرعية، والمسائل الفقهية في اعتبار التوهم الت

  . عرضت سابقًا

  ".اليقين ال يزول بالشك"العالقة بين التوهم وقاعدة : ثالثًا

، فإّنه يندرج "اليقين ال يزول بالشك"إن التوهم من حيث إيضاح العالقة بينه وبين قاعدة 

، وتمت اإلشارة إلى "ال عبرة بالتوهم"ضمن القواعد الفرعية تحت هذه القاعدة، بمسمى قاعدة 
  .ذلك سابقًا

ما أن األحكام الشرعية تبنى على اليقين، أو على غلبة الظن منها إذا استندت إلى دليل فك
  .شرعي، فإذا لم تستند إلى دليل شرعي فال اعتبار لها مطلقًا، وال عبرة بالتوهم فيها

، وما كان مبني على غلبة ظن، وال "اليقين ال يزول بالشك"وألن الشك مطروح في قاعدة 
إلَّا في ما استثني في ذلك من  ،ل فهو ملغي أيضًا، فالتوهم ملغي من باب أولىيستند إلى دلي

اعتباره فيما يكون احتياطًا لحق ثابت، أو ما استند فيه إلى دليل، كما مر معنا في المسائل التي 
  .اعتبر فيها التوهم

  .لفقهاءالتأصيل الفقهي للتوهم اعتبارًا أو إلغاًء من خالل مسائل ا: الفرع الثاني

  .اعتبار التوهم عند الفقهاء: أوًال

  .من فاتته صالة ونسي أيها: المسألة األولى

وصورة المسألة هنا كما جاء عند المذاهب األربعة من الحنفية والمالكية والشافعية 
ولو فاتته صالة من يوم وليلة وال يدري : "والحنابلة والتي نص الشلبي في حاشيته عليها فقال

  .)88(، وأكد ذلك الشيرازي من الشافعية"قضي الخمس احتياطًاأيها هي؟ ي

وكما يبدو للباحث من قراءة المسألة السابقة أن القضاء لفائتة من عبادة فريضة كصالة 
واحدٍة، فإن قضائها عين الوجوب، إلبراء الذمة يقينًا، لذا فإن اختلطت عليه وجب عليه أداء 

ألن الذمة ال تبرأ بتوهم، ومن لم يقضها عد قاطعًا  صلوات اليوم والليلة وهي خمس فرائض،
للصالة، فأخذ الفقهاُء بإعادة الخمس فرائض كاملة، أخذًا منهم بتوهم أنه قد يؤدي فرضًا غير 
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الذي فاته، ويقع بمحرم وهو ترك فريضة، وجاء اعتبار التوهم هنا استنادًا للدليل الوارد في كالم 
  . يقوم مقام األمر اليقين، فال بد من يقين ألداء الفرائض الخمس كاملةواألمر المتوهم ال ،الفقهاء

  .إذا أصاب ثوبه نجاسة وصلى فيه: المسألة الثانية

جاء عند اإلمام الشافعي أنه في حال جاء على ثوب نجاسة فأصابت منه، فإن عليه أن يعيد 
، ثم اختلط عليه أي صالة صالته، لكن في حال اختلط عليه أي صالة أصابت النجاسة فيها ثوبه

وإذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة : "هي؟ فعليه أن يصلي ما استيقن ويزيد، ونصها
ثوبًا له فصلى فيه وال يدري متى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستيقن شيئًا أن 

كل صالة صالها  يصلي ما استيقن وإن كان ال يستيقن تأخى حتى يصلي ما يرى أنه قد صلى
  .)89("وفي ثوبه النجس، أو أكثر منها

األخذ باعتبار التوهم لتيقن أداء كل  ويالحظ الباحث هنا أن ما ورد ذكره جاء من باب
استبراء الذمة من الفرائض ال بد أن يكون  فريضة بطهارة الثوب فضًال عن طهارة البدن؛ ألن

فتي بقضاء الصلوات المتقين منها وزيادة، آخذًا بيقين، وال يصح معه التوهم، فدفع باإلمام أن ي
  .وذلك استنادًا إلى الدليل الوارد ،بتوهم فوات فرض على المسلم

  .عدم اعتبار التوهم عند الفقهاء: ثانيًا

 .تيقن الفطر بغروب الشمس: المسألة األولى

وب، فإن جاء في مذهب اإلمام أحمد رحمه الله، أن الفطر للصائم ال يصح إال بتيقن الغر
اختفت الشمس وراء الغيوم، وتوهم الصائم أنها غابت فأفطر بناء على هذا التوهم فإنه مالم على 

، ودليله )90(فطره، بتركه التثبت وتفريطه به، كما أنه إذا شك في غروب الشمس لم يجز له الفطر

لنبي صلى أفطرنا على عهد ا(: بذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت

ال بد من (: فأمروا بالقضاء؟ قال: ، قيل لهشام)الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس

  .)91(سمعت هشامًا ال أدري أقضوا أم ال: وقال معمر )قضاء

أنه ال اعتبار للتوهم حال اختفاء الشمس  وكما يبدو للباحث من قراءة هذه المسألة
ة اإلفطار، فمن توهم مغيبها بمجرد اختفائها فال يصح إلباحة الفطر، بل وجب تيقن مغيبها لصح

ألن األصل بقاء النهار، وعارض هذا التوهم أصًال، وهو إتمام الصوم، وما عارض أصًال  ،إفطاره
  .فال اعتبار له، وهذا توهم شرعي
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  .استعمال الماء النجس: المسألة الثانية

يبني علي يقين الطهارة، وال ينبغي  ومن ذلك أنه إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة؛ فإنه
فهو غير  ،وال يستند إلى دليل ،ألّنه مجرد توهم ،ترك استعمال الماء الحتمال وقوع نجاسة فيه

  .)92(معتبر

وكما يبدو للباحث من خالل المسألة السابقة أن أصل بقاء طهارة الماء، وجاء عدم اعتبار 
، وهو ألثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه التوهم هنا؛ صيانة لعدم إثارة الشك والوسوسة

: خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض
يا صاحب الحوض ال تخبرنا : (يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب

  .)93()فإنا نرد على السباع وترد علينا

  .الشارع بالتوهم لالحتياط لحق ثابت اعتبار: الفرع الثالث

إن التوهم ملغي أصًال كما مر معنا، ألن األحكام الشرعية ال تبنى إّلا بيقين، وال تزول إّلا 
وبما أن التوهم ال عبرة فيه، فاألصل في الشريعة اإلسالمية أّنه ملغي  ،بيقين بمثله، أو بغلبة ظن

وسيبين الباحث في هذا المطلب  ،نة أو احتياطًا لحق ثابتالعمل به، إّلا إذا كان في اعتباره صيا
  .األمثلة التي اعتبر فيها الشارع التوهم صيانة للحق الثابت

  خرق الخضر لسفينة المساكين: أوًال

ورد في قصة الخضر مع موسى عليه السالم في سورة الكهف، أن الخضر خرق سفينة 
إَذا رِكبا ِفي  َٰفاْنَطَلَقا حتَّى: "ء في قوله تعالىلمساكين يعلمون عليها في البحر وذلك لما جا

، وبعد أن أعلم موسى )71:الكهف("السِفيَنِة َخرَقها َقاَل َأَخرْقَتها ِلُتْغرق َأهَلها َلَقد جْئَت شيًئا إمرا
ا جاء في عليه السالم بسبب ما فعله من خرق السفينة أن ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كم

َأما السِفيَنُة َفَكاَنْت ِلمساِكين يعمُلون ِفي اْلبحر َفَأردُت َأن َأِعيبها وَكان وراَءهم مِلك " :قوله تعالى
  .الكهف﴾، ٧٩يْأُخُذ ُكلَّ سِفيَنٍة َغصبا ﴿

فجعلها ذات عيب، إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم، : ذكر القرطبي ذلك فقال
ألن ورائهم ملك يأخذ كل سفينة جيدة غصبًا فلذلك عابها الخضر وخرقها، ففي هذا من الفقه 

  .العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصالح كل المال بإفساد بعضه

ألّنه حق للغير فال يصح شرعًا أن  ،وكما يبدو للباحث فإن خرق السفينة أمر منهي عنه
لكن لعلم الخضر عليه السالم بأن هناك ملكًا يأخذ  ،ن فيما ليس له حق متعلق بهيتصرف االنسا

السفن الصالحة فاحتاط لهذا األمر حفظًا لحق أصحابها، فتوهم حدوث ذلك من قبل الخضر عليه 
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فاعتبار توهم ذلك عند الخضر  ،السالم؛ جعله يخرق سفينة المساكين حفظًا لحقهم من الزوال
فجعل بها ضرر أهون من ضرر أخذها من المساكين، مع أن الملك  ،له يفعل ذلكعليه السالم جع

قد ال يأخذها منهم وتبقى لهم سالمه، فعمل بالموهوم هنا تجنبًا لضياع السفينة كاملة، هو أخٌذ 
  .)94(باالحتياط في اعتبار التوهم أخذًا بحق ثابت

  .مجالسة أهل السوء: ثانيًا

بها  ويسَتهزُأ بها يْكَفر اللَِّه  آياِت  سمعُتم َأن إَذا اْلِكَتاِب عَليُكم ِفي  َلَنز وَقدقال الله تعالى 
   اْلمَناِفِقين   جاِمع  اللَّه  إن ِمْثُلهم ِفي حِديٍث َغيرِه إنَُّكم إًذا يُخوضوا ٰحتَّى معهم َتْقعدوا َفَلا

يناْلَكاِفرِفي و نَّمها جيعموجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي )140:النساء("ج ،
إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ : (صلى الله عليه وسلم قال

إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ : الكير، فحامل المسك
  .)95()ما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثةإ: الكير

وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم : "وجه الداللة كما قال النووي
األخالق والورع والعلم واألدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو 

  .)96("مومةيكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من األنواع المذ

وكما يبدو للباحث فإن مجالسة أهل السوء منهي عنها، لتوهم حدوث ما يسيء إلى من هو 
فاعتبر التوهم هنا بعدم مجالستهم، ألنه في  ،فقد يصدر عنهم ذلك وقد ال يصدر ،صالح بينهم

يبة حال صدور ما يسيء من ألفاظ أو أفعال، زالت هيبة الصالح بينهم من عيون الناس، فحفاظًا له
الصالحين وأهل المروءة من أي تصرف يقدح بهم، اعتبر التوهم هنا حفظًا للحق ثابت، فمنعوا 

   .من مجالستهم

  تلقي الركبان: ثالثًا

نهى النبي (: ورد في السنة النهي عن التلقي، وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال

  .)97()صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد

ووجه الداللة كما يرى الباحث أنه يكره التلقي ألنه يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على 
  .)98(الواردين، وسبب تحريمه إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه

قد يؤدي ذلك الى احتكار السلع الذي يؤدي  ،وكما يبدو للباحث أّنه في حال تلقي القوافل
لذا منع من تلقي الركبان وُنهي  ،وتضييق العيش عليهم وإيذائهم في رزقهم ،إلى االضرار بالناس
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وما  ،وهو حقوق العباد في أرزاقهم خشية الغالء ،عنه ولو كان من قبيل التوهم حفظًا لحق ثابت
  .إلى غير ذلك من سوء سيلحق بهم في حال تحققه

 .رضة على الثابتإلغاء الشارع اعتبار التوهم حال عروضه بالمعا: الفرع الرابع

حيث إن  ،وفيه الحديث عن إلغاء الشارع اعتبار التوهم حال عروضه بالمعارضة على الثابت
أما التوهم الذي ال يستند إلى دليل في مقابلة أصل ثابت  ،التوهم الذي يستند إلى دليل يعتبر

وسيتم بيان إلغاء  ،بل إلغائه هو أصٌل من أصول الفرضيات القطعية في العقائد ،يلغيه الشارع
الشارع اعتبار التوهم حال عروضه بالمعارضِة على الثابت في هذا المطلب من خالل األمثلة 

  :اآلتية

  .أخذ الكفار بالظن في مقابلة اليقين: أوًال

بها  اللَّه َأْنزَل ما وآباؤُكم َأْنُتم سميُتموها  َأسماٌء  إن ِهي إلَّا" :وذلك لما جاء في قوله تعالى
ِمن ْلَطانس  نإ  ونعتَّبلَّا يإ ا  الظَّنمى ووَته اْلَأْنُفس َلَقدو ماَءهج ِمن  مهبى رد٢٣﴿  "ٰاْله﴾.  

وإن الظن ال ينفع من الحق شيئا فيقوم  ،ي ما يتَّبع هؤالء إّلا الظنأ :ووجه الداللة
  .)99(مقامه

ل قراءة اآلية السابقة أن التوهم الذي ال يستند إلى أصل فاألصُل وكما يبدو للباحث من خال
فإن كان التوهم ال يستند  ،فالكفار أخذوا بالظن والتوهم في مقابل أصل ثابت ،أّنه ملغي العمل به

  .وهذا ما أكدته اآليات الكريمة السابقة ،إلى دليل فإّنه يلغى اعتباره إذا ما قوبل بيقين ثابت

  .توهم إيقاع الطالق: ثانيًا

ثم توهم وقوع  ،وصورة المسألة أّنه في حال وقع نكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح
  .)100(الطالق

فهو  وكما يبدو للباحث بأن الطالق إذا ُظن في وقوعه لم يقع، وإذا غلب على ظّنه أّنه وقع
في النكاح أّنه ثابت بيقين،  توهم ال يستند إلى أصل، فلو شك في وقوعه ال يحكم به، ألن األصل

ألن عدم اعتبار ما  ،فاألصُل الثابت عدم الطالق ،وما كان يستند إلى يقين ال يزول بتوهم عارض
  .)101(كان عارضًا ال يستند إلى أصل في مقابل ثابت من اليقين

  .)102(توهم نجاسة الماء: ثالثًا

ولم تتغير في الماء شيء من  وكما يبدو للباحث أنه في حال توهم ورود نجاسٍة على الماء
وال يحكم بنجاسته بالتوهم كما تقدم إيراد ذلك سابقًا، وصار كما إذا  ،صفاته فاألصل طهارته
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وذلك أن الطهارة  ،رأى في ثوبه نجاسة وال يعلم وقت إصابتها أنه ال يعيد شيئا من الصلوات
  .)103(أصل ثابت بيقين فال يزول بتوهم عارض ال يستند إلى دليل

  :نتائجال

فساد الظن المؤدي إلى الوقوع في الخطأ ومجانبة : التوهم كما يرى الباحث على أّنه -1
  .الصواب، واالعتداد بالمرجوح على الحقيقة راجحًا

  .التوهم له ثالث حاالت، إما أن واقعيًا، أو شرعيًا، أو أن يكون مشتركًا في كال الحالين -2

فيه إلى أصل، فإنه معتبر شرعًا، وما عارض أصًال شرعيًا التوهم إذا وافق أصًال، أو استند  -3
  .ألغى الشارع اعتباره

  :التوصيات

على طلبة العلم انتقاء الموضوعات الفقهية بشكل مالئم لفقه الواقع المعاصر، لتكون أكثر  -1
 .عملية على الصعيد الفقهي

 .فيها تجنب إعادة الموضوعات الفقهية كما هي واالبتعاد عن تكرار المواضيع -2

 .على طلبة العلم دراسة وتأصيل النظريات الفقهية -3
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المعجم الوسيط، مجمع  //12/643ه، 1414، 3مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط
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 د الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة،اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحم

2/1060.  

 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،// 6/149ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، : ينظر) 6(
مكتب  محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، أبو الطاهر مجد الدين// 12/643

مؤسسة الرسالة للطباعة ، محمد نعيم العرقسوسي: بإشراف ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،// 1/1168م، 2005-ه1426، 8، طوالنشر والتوزيع، بيروت

2/1060.  

شرح األشباه والنظائر، دار الكتب  يالحموي، أبو العباس أحمد بن محمد المكي، غمز عيون البصائر ف) 7(
  .1/193 م،1985-ه1405، 1العلمية، ط

 م،1988-ه1408، 3قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط) 8(
1/511.  

الجرجاني، علي بن محمد علي الزين الشريف، كتاب التعريفات، ضبط وتصحيح مجموعة من العلماء، ) 9(
  .1/255م، 1983-ه1403، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق وتكملة الطوري، دار  )10(
  .1/394 ،2الكتاب اإلسالمي، ط

-ه1434وتطبيقاتها الفقهية، بحث منشور عام " ال عبرة للتوهم"محمد، إدريس عمر، قاعدة ) 11(
  .14، ص14/1م، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، عدد 2013

  .1/255، التعريفات، لجرجاني، علي بن محمدا) 12(

الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد // 12/643 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،: ينظر) 13(
م، 2001، 1األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

6/245.  

حمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق الرازي، زين الدين أبو عبد الله م )14(
  .1/346 م،1999-هـ1420، 5يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، ط

المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، التوقيف على مهمات التعاريف، دار ) 15(
  .1/113 م،1990-ه1410، 1عالم الكتب، ط

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تخريج ) 16(
  .1/63م، 1999-ه1419، 1زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

غوية، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق الل) 17(
الجرجاني، علي بن // 1/314 تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،

  .1/71 محمد، التعريفات،
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شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى الرملي، : ينظر )18(

  .1/365م، 1984-ه1404، شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت

م، 2004- ه1425ميس، محمد بن عبد الرحمن، شرح الرسالة التدمرية، دار أطلس الخضراء، الخ) 19(
1/257.  

  .4/390 ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة،) 20(

  .7/363 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،) 21(

  .1/333 قلعجي، محمد، قنيبي، حامد، معجم لغة الفقهاء،) 22(

 .1/333 د، معجم لغة الفقهاء،قلعجي، محمد، قنيبي، حام) 23(

  .13/272 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،) 24(

في غريب الشرح  بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد) 25(
  .2/386، بيروت، المكتبة العلمية الكبير،

  .1/63ظائر، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، األشباه والن) 26(

تحقيق ودراسة  ،تفسير الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد ،األصفهانيالراغب : ينظر) 27(
  .1/116، م1999-هـ1420، 1، طمحمد عبد العزيز بسيوني

واعظ عالم باألصول والكالم، من فقهاء : محمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبهاني، أبو بكر) 28(
ه على مقربة 406وحدث بنيسابور، وبنى فيها مدرسة، وتوفي عام . ع بالبصرة وبغدادسم. الشافعية

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن // نقًال عن األعالم للزركلي. منها، فنقل إليها
  .6/83 م،2002، 15فارس، األعالم، دار العلم للماليين، ط

ن فورك األصبهاني، كتاب الحدود في األصول الحدود ابن فورك، أبي بكر محمد بن الحسن ب) 29(
  .1/148م، 1999، 1والمواضعات، تعليق محمد السليماني، دار الغرب اإلسالمي، ط

  .1/144الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ) 30(

ووفاته فيها بوج ) بالحجاز(فاضل مالكي، من أهل الطائف : أحمد بن علي العبدري ثم الميورقي) 31(
الزركلي، خير الدين بن محمود، األعالم، // ه، وأصله من المغرب، نقًال عن األعالم للزركلي678

1/175.  

، 1الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط) 32(
  .1/114 م،1994- ه1414

الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،  الشوشاوي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة) 33(
تحقيق أحمد بن محمد السراح وعبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

  .4/528 م، 2004-هـ 1425، 1الرياض، ط
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ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوي، مجمع : ينظر) 34(

  .20/257م، 1995- ه1416فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،  الملك

  .3/173 ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة،) 35(

  .1/109 الزركشي، بدر الدين محمد، البحر المحيط في أصول الفقه،) 36(

  .1/107 ،الزركشي، بدر الدين محمد، البحر المحيط في أصول الفقه )37(

  .1/108 ،محمد، البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي، بدر الدين) 3(

 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت،) 39(
2/99.  

  .15، ص"ال عبرة للتوهم"إدريس عمر، قاعدة محمد، ) 40(

  .15، ص"ال عبرة للتوهم"إدريس عمر، قاعدة محمد، ) 41(

عباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، أنوار البروق في أنواء القرافي، أبو ال) 42(
  .1/277الفروق، دار عالم الكتب، 

أمين أفندي، علي حيدر خواجه، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار ) 43(
  .1/73م، 1991–ه1411، 1الجيل، ط

  .1/303اح المنير، الفيومي، أحمد بن محمد، المصب) 44(

  .1/1247الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ) 45(

  .13/505ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ) 46(

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، ) 47(
  .4/73بيروت، 

ن يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء النووي، أبو زكريا محيي الدي) 48(
  .11/27ه، 1392، 2التراث العربي، بيروت، ط

ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الحنبلي، جامع العلوم ) 49(
يم باجس، مؤسسة والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، تحقيق شعيب األرناؤوط وإبراه

  .1/197 م،2001-هـ1422، 7الرسالة، بيروت، ط

الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الفتح المبين بشرح األربعين، عني به أحمد ) 50(
جاسم محمد المحمد وقصي محمد نورس الحالق وأبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، 

  .1/241 م،2008- هـ 1428، 1دار المنهاج، جدة، ط

المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ) 51(
  .2/346 تحقيق طالل يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت،
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  .1/124 ، التعريفات،علي بن محمدالجرجاني، ) 52(

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار العسقالني جر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حابن حجر) 53(
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379المعرفة، بيروت، 

وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
1/127.  

  .1/35 راهيم، األخذ باالحتياط عند األصوليين،الشامي، محمد بن إب: ينظر) 54(

تفسير القرآن  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيابن كثير،  :ينظر) 55(
دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي ، محمد حسين شمس الدين، تحقيق )ابن كثير(العظيم 
  .1/561ه، 1414، 1، طبيروت، بيضون

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، : نظري) 56(
  .3/635 هـ،1420، 3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .1/115الشامي، محمد بن إبراهيم، األخذ باالحتياط عند األصوليين، : ينظر) 57(

البخاري، محمد بن // 7/341عمر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن : ينظر) 58(
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى ، الجعفي أبو عبدالله البخاريإسماعيل 

دار طوق ، محمد زهير بن ناصر الناصر ، تحقيق)صحيح البخاري( الله عليه وسلم وسننه وأيامه
ال ترفعوا {باب ه، 1،1422، ط)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإضافة (النجاة 

  .4845، كتاب تفسير القرآن، حديث رقماآلية] 2:الحجرات[} أصواتكم فوق صوت النبي

، باب فضل من استبرأ لدينهصحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، رواه البخاري ومسلم، ) 59(
مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، باب أخذ الحالل وترك  النيسابوري،// 52حديث رقم كتاب اإليمان،

  .1599حديث رقم، كتاب المساقاة، الشبهات

، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار العسقالني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجرابن حجر) 60(
ه، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه 1379المعرفة، بيروت، 

  .127، ص1محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ج

  .1/120الشامي، محمد بن إبراهيم، األخذ باالحتياط عند األصوليين، : ينظر) 61(

، كتاب باب إذا وجد تمرة في الطريق البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،رواه الشيخان، ) 62(
النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، باب تحريم الزكاة // 2431ديث رقمح ،في اللقطة

كتاب ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم آلهعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
  .1071الزكاة، حديث رقم

ق أبو ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري البن بطال، تحقي) 63(
  .6/197م، 2003-هـ1423، 2تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط
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باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،) 64(

  .1485حديث رقم، كتاب الزكاة، الصبي فيمس تمر الصدقة

بن محمد اللخمي الغرناطي، االعتصام، تحقيق سليم بن عيد  الشاطبي، إبراهيم بن موسى: ينظر) 65(
  .2/663م، 1992-هـ1412، 1الهاللي، دار ابن عفان، السعودية، ط

باب ال يحل ألحد أن يرجع , صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل, البخاريرواه البخاري ومسلم، ) 66(
النيسابوري، مسلم بن // 2623قمحديث ر، عليها كتاب الهبة وفضلها والتحريض، في هبته وصدقته

كتاب الهبات، ، باب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه الحجاج، صحيح مسلم،
  .1620حديث رقم

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسروجردي البيهقي، أبو بكر  ،وصححه األلباني البيهقيرواه ) 67(
، 3ن، طلبنا، دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد القادر عطامحمد ، تحقيق السنن الكبرى الخراساني،

األلباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في // 19034حديث رقم، 9/444، م2003-هـ1424
   .1139حديث رقم ،4/355تخريج أحاديث منار السبيل، 

ري، دار التراث، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب اآلملي، تاريخ الطب) 68(
  .4/68 ه،1387، 2بيروت، ط

  .1/107 قواعد الفقه،محمد عميم اإلحسان، البركتي، ) 69(

  .14/38 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط،: ينظر) 70(

  . 19، ص"ال عبرة بالتوهم: "إدريس عمر، قاعدة: ينظر) 71(

ن حقائق غوامض التنزيل، دار أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف ع: الزمخشري: ينظر) 72(
  .4/424ه، 1407، 3الكتاب العربي، بيروت، ط

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،: ينظر) 73(
دار الكتب  ،تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن 

  .2/6م، 1964-ه1384، 2، طرةالقاه، المصرية

  .16/230 ،تفسير القرطبيالقرطبي، محمد بن أحمد، : ينظر) 74(

باب من لم ير الوساوس  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رواه البخاري ومسلم، )75(
النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح // 2056حديث رقم، كتاب البيوع، ونحوها من الشبهات

كتاب ، الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك باب مسلم،
  .361حديث رقم ،الحيض

  .6/197 ابن بطال، علي بن خلف، شرح البخاري،) 76(

يا رسول الله إن : عن أبي العالء، أن عثمان بن أبي العاص، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) 77(
: وبين صالتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان قد حال بيني
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ففعلت : قال) ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثالثًا(

باب التعوذ من شيطان  ذلك فأذهبه الله عني، النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،
  .2203حديث رقم ،تاب السالمك، الوسوسة في الصالة

باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير  النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،) 78(
، حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد

  .140حديث رقم ،كتاب اإليمان

عبد الجليل زهير ضمرة، جامعة اليرموك، . د .عة اإلسالمية، أمحاضرة مادة المقاصد في الشري) 79(
  .األردن

باب بعث النبي صلى الله عليه  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،رواه البخاري ومسلم، ) 80(
النيسابوري، مسلم // 4269كتاب المغازي، حديث رقم ،وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة

حديث ، كتاب اإليمان، ال إله إال الله: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال يح مسلم،بن الحجاج، صح
  .159رقم

  .12/196 ، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر) 81(

-ه1411، 1السيوطي، أبي بكر عبد الرحمن بن جالل الدين، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط) 82(
  .1/51 م،1990

كتاب المساجد ، النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، باب السهو في الصالة والسجود له) 83(
  . 571ومواضع الصالة، حديث رقم

  .1/111 القرافي، شهاب الدين أحمد، أنوار البروق في أنواء الفروق،) 84(

  .1/551 ، األشباه والنظائر،بن جالل الدين السيوطي، عبد الرحمن 85)(

شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية // 16ص"ال عبرة بالتوهم"محمد، إدريس عمر، قاعدة : ينظر) (86
  .1/161م، 2007- ه1428والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، دار النفائس، عمان، 

  .1/161 شبير، محمد عثمان، القواعد الفقهية،: ينظر) 87(

عي فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البار: ينظر) 88(
وحاشية الشلبي، الحاشية شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 

الشيرازي، أبو اسحاق // 1/190ه، 1313، 1الشلبي، المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة، ط
  .1/73 فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  الشافعي،: ينظر) 89(
  .1/74م، 1990-ه1410، بيروت، دار المعرفةاألم،  عبد مناف المطلبي القرشي المكي،

المقنع في فقه اإلمام أحمد بن  ،بن أحمد بن محمدأبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة،  )90(
حققه وعلق عليه ، عبد القادر األرناؤوط قدم له وترجم لمؤلفه، حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
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م، 2000-ه1412، 1، طمكتبة السوادي للتوزيع، جدة، محمود األرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

1/103.  

باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس كتاب ح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحي) 91(
  .1959، حديث رقمالصوم

الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في // 3/272 ابن القيم، محمد بن أيوب، بدائع الفوائد،: ينظر) 92(
  .1/188 ,زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق, ابن نجيم// 3/144فقه اإلمام الشافعي، 

باب سؤر سائر البيهقي وقال عنه النووي إسناده صحيح، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى،  رواه )93(
النووي، محيي الدين بن يحيى، // 1181، حديث رقم1/379، الحيوانات سوى الكلب والخنزير

  .1/174المجموع، 

  .36-11/34 القرطبي، محمد بن أحمد، تفسير القرطبي،: ينظر) 94(

باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء  بن الحجاج، صحيح مسلم،النيسابوري، مسلم ) (95
  .2628حديث رقم، كتاب البر والصلة واآلداب، السوء

  .16/178 النووي، محيي الدين يحيى، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 96)(

عن تلقي الركبان باب النهي  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،رواه البخاري ومسلم، ) 97(
كتاب ، وهو خداع في البيع، والخداع ال يجوز وأن بيعه مردود ألن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرجل // 2162حديث رقم ،البيوع
حديث  ،لبيوعكتاب ا ،على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية

  .1515رقم

المنهاج شرح  يحيى، بن محيي الدينالنووي، // 4/374 فتح الباري، أحمد بن علي،، ابن حجر) 98(
  .10/163 صحيح مسلم بن الحجاج،

 محمد بن جرير، جامع البيان, الطبري// 17/103 محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن،, القرطبي 99)(
  .22/530، في تأويل القرآن

  .1/63ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر،  100)(

  .3/126 ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععالء الدين بن مسعود، الكاساني، : ينظر) 101(

  .3/272ابن القيم، محمد بن أيوب، بدائع الفوائد، : ينظر) 102(

النووي، محيي // 1/78, ب الشرائعبدائع الصنائع في ترتيعالء الدين بن مسعود، الكاساني، : ينظر) 103(
  .2/64الدين بن يحيى، المجموع،
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، إشراف زهير إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباني، محمد ناصر الدين، 
  .م1985-هـ 1405 ،2المكتب اإلسالمي، بيروت، ط الشاويش،

، تعريب فهمي الحسيني، دار درر الحكام في شرح مجلة األحكامأمين أفندي، علي حيدر خواجه، 
  .م1991–ه1411، 1الجيل، ط
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ات العالمة عبد العزيز بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، عليه تعليق
  .بن عبد الله بن باز
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ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري أبو العباس، 

، عني به أحمد جاسم محمد المحمد وقصي محمد نورس الفتح المبين بشرح األربعين
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  .م2008- هـ 1428، 1السعودية، ط

، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرالحموي، أحمد بن محمد المكي أبو العباس، 
  . م1985- ه1405، 1دار الكتب العلمية، ط

-ه1425، دار أطلس الخضراء، شرح الرسالة التدمريةالخميس، محمد بن عبد الرحمن، 
  .م2004

رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي،  ابن

، تحقيق شعيب األرناؤوط جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم
 .م2001- هـ1422، 7وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 

  .هـ1420، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي، 

، مختار الصحاحالرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، 
، 5وذجية، بيروت، صيدا، طتحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النم

  .م1999-هـ1420

، تحقيق ودراسة تفسير الراغب األصفهانيالراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، 
  م1999-هـ1420، 1محمد عبد العزيز بسيوني، ط

نهاية المحتاج إلى شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، الرملي، 

  م1984-ه1404ر الفكر، بيروت، ، داشرح المنهاج

، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، 
  .م1994-ه1414، 1ط

، 15، دار العلم للماليين، طاألعالمالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 
  م2002
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الكشاف عن حقائق و بن أحمد الزمخشري جار الله، أبو القاسم محمود بن عمر: الزمخشري

 .ه1407، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، طغوامض التنزيل

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين، 
وحاشية الشلبي، الحاشية شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن 

  ه1313، 1س الشلبي، المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة، طيون

، 1، دار الكتب العلمية، طاألشباه والنظائرالسيوطي، أبي بكر عبد الرحمن بن جالل الدين، 
  م1990-ه1411

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 

  .م1990-هـ1410، دار المعرفة، بيروت، األمقرشي، مناف المطلبي ال

األخذ باالحتياط عند األصوليين دراسة تأصيلية الشامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، 

، رسالة ماجستير في جامعة اإلمام محمد بن سعود تطبيقية على القواعد األصولية
  .ه1436-1435اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، دار النفائس، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالميةشبير، محمد عثمان، 
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، رفع النقاب عن تنقيح الشهابالشوشاوي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، 
كتبة الرشد للنشر تحقيق أحمد بن محمد السراح، عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، م

 .م 2004-هـ 1425، 1والتوزيع، الرياض، ط

، دار تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، 
  .ه1387، 2التراث، بيروت، ط

فتح الباري شرح صحيح العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، 

محمد فؤاد عبد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه)1379بيروت،  دار المعرفة،(، البخاري
محب الدين الخطيب، عليه تعليقات : الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

 .عبد العزيز بن عبد الله بن باز: العالمة

  .فة، بيروت، دار المعرإحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، 
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  .م1999، 1دار الغرب اإلسالمي، ط(، قرأه وعلق عليه محمد السليماني،والمواضعات

، تحقيق مكتب تحقيق التراث في القاموس المحيطالفيروز أبادي، مجد الدين أبو الطاهر، 
مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
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باح المنير في غريب المصالفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 

 .، المكتبة العلمية، بيروتالشرح الكبير
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، قدم له وترجم لمؤلفه عبد القادر األرناؤوط، حققه وعلق حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
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القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين، 

، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار )تفسير القرطبي(حكام القرآن الجامع أل
  م1964-ه1384، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط

 –ه 1408، 3، دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، 
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البحر الرائق شرح كنز تكملة الدقائق وتكملة ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 

  .2مي،ط دار الكتاب اإلسال ،الطوري
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 مع اإلشارة الى حالة االردن الوقف في االسالم ودوره في املجال الصحي
  
  ** عامر يوسف محمد العتومو *رائد حسن محمد بني عيسى

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة الى بيان دور الوقف في االسالم في المجال الصحي، حيث تناولت الدراسة مفهوم 
مجال الصحة، وبيان مصارف الوقف الصـحي، وإسـهامه   الوقف والصحة، من خالل استعراض دور الوقف في 

فـي المجـال الطبــي عبـر التــاريخ االسـالمي، ثــم بيـان دور المؤسســات الوقفيـة فــي حفـظ الصــحة فـي التطبيــق          
المعاصر، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في بيـان دور الوقـف فـي المجـال الصـحي فـي التـاريخ        

ي من خالل العرض لمؤسسات الوقف ودورهـا فـي حفـظ الصـحة فـي التطبيـق       االسالمي، كذلك المنهج الوصف
أن آثار الوقـف العلميـة والحضـارية مكنـت أفـراد المجتمـع       : وخلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها. المعاصر

من االنخراط في التعليم وإظهار المواهب واإلبداعات العلمية التي شهدتها الحضـارة اإلسـالمية، وقـد سـاهم     
قف باإلنتاج العلمي وتمويل الدراسات البحثية في مختلف العلوم الطبية، وعلـى سـبيل المثـال فقـد سـاهم      الو

تمكــن نظــام الوقــف وقــد ، مستشــفى المقاصــد الخيريــة فــي مكافحــة الفقــر والقضــاء علــى البطالــة ولــو نســبياً  
وح التعـاون والتـراحم   من تطبيق مبدأ التكافـل االجتمـاعي، وشـيوع ر   مستشفى المقاصد الخيرية الصحي في 

  .د المجتمع، وطرح التوصيات الالزمة إلحياء السنة الوقفية والحظ عليهابين أفرا

  .الوقف، الوقف الصحي، مصارف الوقف: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed to clarify the role of the endowment in Islam in the health field, as 

the study dealt with the concept of endowment and health, and the banks of the health 
endowment, then review the role of the endowment in the field of health, and its 
contribution to the medical field throughout Islamic history, and then explain the role of 
endowment institutions in preserving health in the field of health. Contemporary 
application, and the study relied on the historical method in explaining the role of the 
endowment in the health field in Islamic history, as well as the descriptive approach 
through the presentation of endowment institutions and their role in preserving health in 
contemporary application. 

The study concluded with several results, the most important of which are: The 
scientific and civilized effects of the endowment enabled the members of society to 
engage in education and to demonstrate the scientific talents and innovations witnessed 
by Islamic civilization. The endowment has contributed to scientific production and 
funding of research studies in various medical sciences. in the fight against poverty and 
the elimination of unemployment, albeit relatively. 

The health endowment system at Al-Makassed Charitable Hospital has been able to 
implement the principle of social solidarity, spread the spirit of cooperation and 
compassion among members of society, and put forward the necessary recommendations 
to revive the endowment Sunnah and be blessed with it. 

  

  : المقدمة

الحمد لله حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 
  : وصحبه أجمعين، أما بعد

 تمعلمجا بقاء في وساهم وحديًثا، قديما اإلسالمية تمعاتلمجا في كبير بدور الوقف قام لقد
 التي بالموارد اإلسالمي المجتمع مؤسسات يمد الوقف فقد ظلمحصًنا من الناحية االقتصادية، 

 جابياتاإلي من الكثير يحمل فإنه الحديثة، تمعاتلمجا في أما. واستمراره وصالبته حيويته على تبقيه
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 وتوفير عديدة ثغرات سد من يوفره ما فضًال .اإلسالمية للمشروعات التمويل مصادر توفير في
 .والمحتاجين والفقراء من المستحقين للعديد الالزمة العطاءات

 التي المجاالت من العديد خالل من السابقة، العصور له شهدت تنموي بدور الوقف قام وقد
 المدارس وإقامة العلوم نشر خالل من دور للوقف كان التعليمي الجلما ففي بها، قام أو عالجها

 بناء عبر الديني اللمجا وفي المستشفيات إنشاء عبر كان له دور الصحي اللمجا وفي والمكتبات،
 دور للوقف وكان المختلفة، النشاطات تمويل عبر االقتصادي الالمج وفي الدعوة، وتنشيط المساجد

 االجتماعية العدالة وتوفير األزمات من التخفيف في المشاركة خالل من ماعياالجت الالمج في بارز
وبالتأكيد على . عليه والمحافظة المجتمع وتحصين والمساكين الضعفاء ورعاية االجتماعي، والتكافل

أن علم االقتصاد يهتم بتخصيص الموارد االقتصادية النادرة بين استخداماتها المختلفة، ومن 
ف االسالمي، ونتيجة الحاجة لهذا المورد لذا كان ال بد من إلقاء الضوء عليه والتعرف بينها؛ الوق

على المبادئ الحاكمة للوقف في االسالم، وبيان ماهيته من خالل المؤسسات الوقفية والدور الذي 
  .تقدمه في مجال حفظ الصحة في التطبيق المعاصر

  مشكلة الدراسة

ما هو الدور الذي يسهم فيه الوقف االسالمي : رئيس اآلتيتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال ال
  في المجال الصحي؟

  :اآلتيةويتفرع عنه األسئلة 

  والصحة؟ما هي طبيعة الوقف  -  1

  االسالمي؟ما دور الوقف في المجال الصحي في التاريخ  -  2

  ما دور المؤسسات الوقفية في المجال الصحي في التطبيق المعاصر؟ -  3

  :اآلتيتكمن أهداف الدراسة في : سةأهداف الدرا

  .بيان طبيعة الوقف والصحة وأهميتهما -  1

  .إبراز دور الوقف في المجال الصحي في التاريخ اإلسالمي -  2

  .المؤسسات الوقفية في المجال الصحي في التطبيق المعاصر على دورالتعرف  -  3

  :اآلتيتظهر أهمية الدراسة في : أهمية الدراسة

  :يأتيوتظهر من خالل ما : مليةاألهمية الع
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تعد هذه الدراسة ذات أهمية للعاملين في التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة والعاملين  .1
  .في التنمية البشرية من جهة أخرى

  .فيهتعد هذه الدراسة ذات أهمية للعاملين في القطاع الصحي، والمستثمرين  .2

  :يأتيوتظهر من خالل ما : األهمية العلمية

يستفيد منها الطلبة فيما يخص حفظ الصحة والقطاع الصحي، والعاملون في قطاع التنمية  .1
  .خاصاالقتصادية بشكل عام، والعاملون في التنمية البشرية بشكل 

تزويد المكتبة بمرجع متخصص فيما يتعلق بالوقف ومؤسسات الوقف وأثرها في حفظ . 2
  .الصحة

  الدراسات السابقة

  :طالع الباحث فإن الدراسات السابقة ذات العالقة تكمن في اآلتيفي حدود ا

سندات الوقف مقترح دور الوقف في المجتمع اإلسالمي  ):م2000عمر (دراسة  -1

 المعاصر

الصدقات الجارية التي  إطارفي  وأنه يدخلهدفت الدراسة الى بيان اسلوب الوقف اسالمي، 
ب الفقهية للوقف، وتضمنت الدراسة بيان أهمية حض عليها االسالم، كذلك للتعرف على الجوان

الوقف وما يمكن أن يقوم به اقتصاديًا واجتماعيًا استرشادًا بما حدث في التاريخ االسالمي 
الوقف وكيفية تطبيقه  مقترح سنداتوتطبيقًا على الظروف المعاصرة، وخلصت الدراسة الى إبراز 

  .كأحد األساليب المعاصرة إلحياء الوقف

 "اإلسالمي المجتمع في الصحية الرعاية أوقاف"  ،)م2007 الرحمن عبد( دراسة -2

 واالستفادة اإلسالمي، التاريخ عبر الصحية الرعاية مجال في الوقف ة الى بيان دورالدراس هدفت
 في اإلسالمية الحضارة صنع في الوقف ناجحة، وتضمنت الدراسة إسهام مستقبلية لرؤية من الماضي

 وخلصت الدراسة الى تقديم. سليمة بشرية لتنمية ضااالمر ومقاومة العالج قديمبت العلوم الطبية
 .للتوحد الكويت مركز الذي جسده الصحية الرعاية تفعيل على قائمة وقفية مؤسسة عن نموذج

 "والتطبيق النظرية بين اإلسالمي الوقف" : حول كتاب) م2008 صبري( :دراسة -3

 شهدتها التي المجاالت جميع في عامة، بصفة وأحكامه الوقف هدفت الدراسة الى بيان ماهية
 لمعالجة كزاالمر واقامة بالصحة العناية الحث على في الشريعة قدمته ما وبيان اإلسالمية، الحضارة
 المراكز واقامة بالصحة العناية الحث على في الشريعة قدمته ما وبيان. اإلسالمي التاريخ عبر المرضى
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المؤسسي  الوقفي للعمل نموذج وخلصت الدراسة الى بيان اإلسالمي تاريخال عبر المرضى لمعالجة
 من خالل التوحد ألطفال الصحية الرعاية توفير على قائم الكويت دولة في عالمي انجاز حقق الذي
  .الوقف أموال

 "تاريخ البيمارستانات في اإلسالم" )م2012عيسى (دراسة  -4

سالمية في إنشاء المستشفيات التي شهدتها األمة بينت الدراسة ما توصلت إليه الحضارة اإل
األوقاف  المستشفيات وبفضلفي التاريخ االسالمي، حيث بينت التطور الذي كانت تتمتع به تلك 

التي قدمها المسلمون وتفننوا في إدارتها، فكانت رمزًا من رموز التطور الذي شهدته الحضارة 
 .االسالمية

 السالمي خصائصه وآثاره العلمية والحضاريةالوقف ا): م2015عليمات (دراسة  -5

حيث تناولت مفهوم  اإلسالمي،هدفت هذه الدراسة إلى بيان اآلثار العلمية والحضارية للوقف 
خصائصه وآثاره العلمية والحضارية، مما انعكس على حركة البحث العلمي واإلبداع  وأبرزالوقف 

والتي مكنت  والحضاريةة آثار الوقف العلمية وتضمنت الدراس .التي شهدتها المجتمعات اإلسالمية
أفراد المجتمع بغض النظر عن المستوى االجتماعي أو االقتصادي أو المعتقد من االنخراط في 

وخلصت الدراسة . التعليم وإظهار المواهب واإلبداعات العلمية التي شهدتها الحضارة اإلسالمية
 وغيرهادراسات البحثية في مختلف العلوم من طبية ال وتمويلالى إسهام الوقف في اإلنتاج العلمي 

  .في الحضارة اإلسالمية

 الوقف الصحي رؤية مقاصدية تطبيقية ،)م2017سلطان (دراسة  -6

 الصحي الوقف في الشريعة ومقاصد وتعريفاته، الصحي الوقف مفهومهدفت الدراسة الى بيان 
 صيغ ، وما هيالصحي الوقف على ثالح وطرق أهمية الدراسة وتضمنت ،والعدمفي جانبي الوجود 

في  المتمثلة الوقف مصارف أهمإبراز  وخلصت الدراسة الى ،الوقفمؤسسات  في المتمثلة الوقف
، باإلضافة الى معالجة استثمار الوقف وذلك في مجال المستوصفات وكذلك الخيرية المستشفيات

  .اقتصاديات الصحة المزدهرة

   :منهج البحث

التاريخي في عرض مفهوم الوقف االسالمي، ثم استعراض دور  المنهجعلى اعتمدت الدراسة 
الوقف في المجال الصحي في التاريخ االسالمي، كذلك المنهج الوصفي، من خالل عرض لمؤسسات 

 .الوقف ودورها في حفظ الصحة في التطبيق المعاصر
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الكتب  وفيما يخص مصادر البيانات فقد اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية من
  . والمقاالت ذات الصلة بالموضوع

  مقدمة عامة –الوقف والصحة : المبحث األول

  مفهوم الوقف: المطلب األول

الوقوف خالف الجلوس، والجمع وقف ووقوف، ووقف الدابة جعلها  :الوقف لغة: الفرع األول
  .وقفاتقف، ووقف األرض على المساكين، والوقف مصدر قولك وقفت الدابة ووقفت الكلمة 

الكالم وقفت بغير ألف، : وقال 1وأوقفت الدار والدابة باأللف لغة تميم وأنكرها األصمعي
  .2وأوقفت عن الكالم باأللف أقلعت عنه

 وتعذر التوقف :الكالم في واالحتباس والحبسة التخلية ضد والحبس ،3الحبس بمعنى والوقف
 ما القفل بوزن والحبس وحبيس، محبس وفه وقف أي الله سبيل في فرسا وأحبس عن إرادته، الكالم
  4.وقف

 ويسبل أصله، يحبس فهو عداه عما ويمنعه المحددة ضهاأغر على المال يحبس بمعنى والحبس
  .5الله سبيل في جعله بمعنى غلته؛

   :الوقف اصطالحًا :الفرع الثاني

 من ومأخوذ مطابق ، وهذا التعريف6 "الثمرة وتسبيل األصل تحبيس " بأنه قدامه ابن عرفه: أوًال
 صلى النبي أن المعروف ، فمن" الثمرة وسبل األصل حبس ":الخطاب ابن لعمر النبوي الحديث

 الحقيقي المعنى يؤدي التعريف هذا وأن .بيانًا وأوضحهم لسانًا الناس أفصح وسلم عليه الله
 .7يةتكميل وجزئيات أخرى إلى تفصيالت التطرق دون المقصود تفيد عبارة بأقصر للوقف

بقاء  مع بها االنتفاع يمكن التي العين رقبة في التصرف منع هو الوقف"بأن  :عرفه أبو زهرة: ثانيًا
 "8.وانتهاء ابتداء الخير جهات من لجهة المنفعة وجعل عينها،

 العامة المقاصد سبيل في التداول، عن أمواله بعض يحبس بأن للمالك الفرصة إتاحة به كما يراد
 من طائفة حياة ضمان إلى الطريقة هذه ويؤدي المنفعة، وتسبيل األصل حبس إذن فهفتعري للمجتمع،
  .9أهلية أو خيرية أو علمية كانت سواء المجتمع

فالواقف حينما يقدم على تأسيس وعقد الوقف فإنه يتخلى عن ماله ويحبس عينه لوجه الله "
  .10"نه ويكون بمسمى وقفًاخارجًا عنه، مكونًا بذلك كيانًا ماليًا وذمة مالية مستقلة ع
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تحويل «: فقد عرف الدكتور منذر قحف الوقف اقتصاديًا، بأنه: اقتصاديًا الوقف: ثالثًا
لألموال عن االستهالك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع واإليرادات التي 

فهي . دخار واالستثمار معًافهو إذن عملية تجمع بين اال. تستهلك في المستقبل، جماعيًا أو فرديًا
كان يمكن للواقف أن يستهلكها إما مباشرة أو بعد تحويلها إلى سلع  –تتألف من اقتطاع أموال 

عن االستهالك اآلني، وفي الوقت نفسه تحويلها إلى استثمار يهدف إلى زيادة الثروة  –استهالكية 
 .11اإلنتاجية في المجتمع

  مفهوم الصحة: المطلب الثاني

مصدر صح يصح صح، والصحة خالف السقم، وهي ذهاب المرض، : الصحة لغة: ع األولالفر
، ويستعمل فعل أصح للتدليل على ارتفاع العاهة التي كانت ًاوالمتلبس بها يسمى صحيح

أصح القوم، فهم مصحون، وإذا كانت أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت، وورد لفظ : بهم، فيقال
ال يوِرد ممرض : (مة من العلة في مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّممصح كدليل على السال

ِصح12)عَلى م.  

  .هو ما كان مالئما للصحة أو منسوبا إليها :حوالصحي

  .13وإذا كان بعضهم قد عرف الصحة بأنها عبارة عن حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم

  :في االصطالح الصحة: الفرع الثاني

  : على أّنهارف الصحة تع

حالة من الكمال العاطفي والبدني واالجتماعي وال تقتصر فقط على أنها حالة غياب الضعف  -1
 .14نها القوة الجسدية والقوة المعنوية أو النفسية للفردوالمرض ولك

حالة السالمة البدنية والعقلية الكاملة، : وتعرف منظمة الصحة العالمية الصحة الجيدة بأنها -2
وأن مفهوم الصحة ينصرف إلى حالة السالمة . مجرد غياب المرض أو عدم االتزانوليس 

 .15البدنية والعقلية والنفسية للفرد

حالة من السالمة الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية للفرد  :كما عرفت الصحة بأنها -3
الصحة غياب  أي ليس من الضروري أن تعني تمكنه من أن يكون فردًا منتجًا في المجتمع

المجتمع يمكن أن يكونوا  المرض أو العجز، فبعض األفراد المنتجين والمبدعين والنافعين في

 .16مصابين بمرض أو إعاقة ما
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ومن جانب آخر ينظر إلى الصحة من المنظور اإلسالمي على أّنها ضرورة إنسانية وحاجة 
حيث ال يتوقف مفهوم الصحة في  أساسية لكّل شخص، فهي ليست أمرًا مترفًا أو حاجة كمالية،

اإلسالم بالحفاظ على باطن اإلنسان وعقيدته من األمراض واألمور المشبوهة، بل يشمل مفهوم 
الصحة المحافظة على سالمة اإلنسان من األمراض، وأسبابها، والوقاية منها، ومن أجل ذلك وضع 

  .17على حياتهاإلسالم القواعد العامة لدحر الضرر عن صحة اإلنسان والحفاظ 

  :18عالقة الوقف بمقصد حفظ النفس: الفرع الثالث

شرع التداوي لما فيه من حفظ النفس، بل جعل ذلك واجبًا، إذ أن المرض يفضي الى تلف 
النفس، أو فوات أحد األعضاء، وأيضًا إذا كان المرض معديًا فله األثر البالغ، فعن أسامة بن 

وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم  أتيت النبي صلى الله عليه: شريك، قال
تداووا فإن : " يا رسول الله، أنتداوى؟، فقال: قعدت، فجاء األعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا

 المرض من التداوي شرع وكما19"الله عز وجل لم يضع داء إال وضع له دواء، غير داء واحد الهرم
 الصحية والمقاصد المزايا تلك وكل والمعدية، الوراثية مراضاأل من المجتمع وتحصين الوقاية شرعت
  .الصحية الوقف مؤسسة عبر تتحقق

  اآلثار االجتماعية واالقتصادية للوقف في المجال الصحي: المطلب الثالث

  اآلثار االجتماعية للوقف على المجال الصحي: الفرع األول

  : 20راض في المجتمععمل الوقف الصحي على التقليل من انتشار األم: أوًال

وذلك عن طريق الرعاية الصحية المجانية التي يقدمها للفقراء والمحتاجين، فقد كان قديمًا 
ُتبنى البيمارستانات العظيمة وتوقف عليها األوقاف ألجل االنفاق عليها وإدامتها، ومن األمور التي 

  :ساهمت في التقليل من انتشار األمراض حديثا

ت الصحية التي كان لها األثر في اكتشاف األدوية للحد من األمراض إنشاء ودعم المختبرا -1
  .واألوبئة وخاصة األمراض المعدية منها

أيضًا فإن للوقف الصحي دور كبير في بناء الصيدليات ودعمها وتزويدها باألدوية لكي توزع  -2
الطبية  مجانًا على الفقراء والمحتاجين، كما هو الحال في الوقت الحاضر من خالل األيام

المجانية التي تقام، األمر الذي يسهم في تقليل األمراض والحد من انتشارها في 
  .المجتمعات

 .21إنشاء الحمامات العامة واالهتمام بنظافتها لكي ال تنتقل األمراض بالعدوى -3
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تقديم الرعاية الصحية للفقراء للحفاظ على أجسادهم، وبذلك يضمن سالمتها، ويمكنهم من  -4
وج من الفقر، في الوقت الذي ال يملك الفقير ثمن العالج لنفسه، مما يجعل العمل للخر

 .22المرض يسيطر عليه ويقعده عن العمل

  :الوقف يعالج المشكالت االجتماعية: ثانيًا

  :يشارك الوقف الحكومات في معالجة العديد من األزمات االجتماعية ويوفر لها الحلول ومنها

  :التقليل من مشكلة البطالة -1

تجسد آثار البطالة بكثرة المتسولين على الطرقات، وفي المعاناة الشديدة التي يعيشها ت
ا تحول السكان من موارد بشرية عليها أن تلعب الدور نهالعاطلون عن العمل، وتتضح خطورتها أ

ولتضفي على . المطلوب منها في اإلنتاج إلى مجرد أعداد تشكل عائًقا في مسيرة التطور والتقدم
تمع المزيد من التخلف والتراجع هذا فضًال عن العديد من المشاكل واألزمات االجتماعية من لمجا

  .جرائم وفساد وسرقات

 :للدولة االجتماعية األعباء من يخفف الوقف -2

 الناحية من وخاصة كاهلها، ترهق بحيث متعددة أصبحت الدولة تعالجها التي األنشطة إن
 أصبح وبالتالي االجتماعية، للرعاية طائلة أموال إلى تحتاج أصبحت العصر هذا في فالدولة .ةاالجتماعي

 لما جديدة ضرائب فرض المتعذر من أصبح المقابل وفي .الغرض ذابه يفي ال األحيان أكثر في دخلها
 ظل في .الدول سيادة تهدد أصبحت التي الخارجية والمعونات القروض تّقلص وكذلك أضرار، من لها

 لتقديم فيه القادرين وإلى تمع،لمجا إلى العودة من مناص فال واالجتماعية اديةاالقتص الضغوط هذه
 .التطوعية العطاءات من المزيد

عالج الوقف الصحي عبر العصور : اآلثار االقتصادية للوقف على المجال الصحي: الفرع الثاني
ت التي مرت بها الكثير من المشكالت االقتصادية، نظرًا للظروف االقتصادية السيئة واألزما

البلدان والمجتمعات االسالمية، وأما إسهام الوقف الصحي في المجال الصحي فيكمن في 
  :التالي

، إذ أن البطالة هي ظاهرة من الظواهر ساهم الوقف الصحي في معالجة مشكلة البطالة: أوًال
مات وهي مشكلة تؤرق الحكومات واألفراد، وتعد من أبرز س العالم،المنتشرة في دول 

األزمات االقتصادية العالمية، حيث أنها تمثل الجزء المستغل من الطاقة االنتاجية للمجتمع، 
  .23وهي أيضًا عبارة عن وسائل إنتاج مهدرة ومعطلة

  :24ويعتمد الوقف الصحي في حل مشكلة البطالة على وسائل كثيرة، أهمها ما يلي
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 .ين عن العمل فيهاإنشاء بعض المؤسسات الصحية لتشغيل الكثير من العاطل -1
تقديم عالج للعاطلين عن العمل بسبب حالتهم الصحية مجانًا، لتأهيل أجسادهم للقدرة على  -2

 .العمل
 .إنشاء صيدليات من أموال الوقف من أجل تعيين الصيادلة فيها -3

ومن خالل هذه الوسائل يستطيع الوقف الصحي بأن يخرج جزءًا من فئات المجتمع الى 
الى التخفيف من نسبة البطالة في المجتمع، فإنه كلما زاد عدد وحجم األوقاف العمل وبهذا يؤدي 

  .الصحية في المجتمع تقل نسبة البطالة

  :إعادة توزيع الدخل والثروات: ثانيًا

يعد الوقف االسالمي من أكثر المؤسسات المالية االسالمية من خالل مبادرة صاحب رؤوس 
حبسها في وجه من وجوه الخير، ومنها الصحة، بحيث األموال الى اقتطاع جزء من ثروته لي

يستفيد منها المرضى الفقراء والمحتاجين، حيث أنهم يحصلون على الرعاية الصحية واألدوية 
والتي لم تكن متاحة لهم لوال الوقف الصحي، وفي هذا إعادة لتوزيع الدخل والثروات من األغنياء 

الرعاية الصحية واألدوية التي يحتاجونها لكي  كما أن حصول الفقراء على. لصالح الفقراء
يستعيدوا صحتهم ونشاطهم، كما أن هذا يعني حصولهم على أجساد وعقول تؤهلهم للحصول 
على فرص عمل لطلب الرزق من خاللها، مما يؤدي الى رفع مستوى معيشتهم ونقلهم من دائرة 

، وبالتالي إعادة توزيع الدخول والثروات الحاجة والفقر الى دائرة االكتفاء واالستغناء عن اآلخرين
  .25لصالحهم

  دور الوقف في المجال الصحي في التاريخ االسالمي: المبحث الثاني

يمكن استعراض دور الوقف في المجال الصحي في التاريخ االسالمي من خالل المطالب 
  :التالية

  يالوقف على الطب والتعليم الطبي والبحث العلمي الطب: المطلب األول

 منها صحية، مرافق إلقامة األوقاف من بالعديد المسلمون قام :الطب على الوقف :الفرع األول
 ذلك في الوقف حسنها التي األمور ومن ،26ورعايتهم المرضى لمداواة تقام حيث ،البيمارستانات

 وطبًا، عالجًا لها وضعوا إذ ،البدني العالج عن يقل نصيب ال له كان حيث النفسي، العالج الزمن
 بمسمع يقفا رجلين بتوظيف قاموا أنهم الوقفية في المستشفيات حدث ما ذلك، على مثال وأفضل

 علته في يوجد ال بأنه رفيقه فيجاوبه المريض، ذلك علة اآلخر عن أحدهما ويسأل المريض، من
 وزاد مرضه َخف المريض سمعهما فإذا ليَنقَّه، الوقت فقط بعض يحتاج وأنه البال، يشغل ما
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 في تبعث التي والزهور الخضرة فيرى للحدائق بالمريض أنه يخرج :أيضا الخدمات ومن نشاطه،
 ، وأيضًا فقد27الصدر انشراح على تعينه التي القرآنية اآليات عليه بعض ويقرئ البهجة، النفوس

 صناعة فيها يدرس وجعلها مدرسة بدمشق التي الدار 28علي بن الرحيم عبد الدين مهذب وقف
 مستشفى ويعتبر 29.في مصالحها ينصرف ما منها يستغل أماكن وعدة ضياعًا لها ووقف الطب،

 األسس على يقوم فهو للمريض، النفسية الصحية الرعاية تقديم في مدهشًا مثاًال بالقاهرة قالوون
 حتى نفسيًا عليه والترفيه المريض، بمتابعة الرعاية ناحية من اليوم المستشفيات عليها تقوم التي
 الراحة على ومساعدته النفسية، بصحته يهتمان فقانامر له ويخصص لحياته الطبيعية، يعود

 .30والهدوء

 هذه فعالج الشفاء، سرعة في إيجابي أثر لها هذه االنفعاالت أن العلمية الدراسات أثبتت حيث
 الحضارة في رائدًا يعتبر وادارتها المستشفيات على الوقف اإلسالمية بفضل الدولة تاريخ في ضااألمر

  .31االسالمية

 الطبي التعليم على الوقف: الفرع الثاني

 الحضارة عليها قامت التي المبادئ ومن المسلمون، بها اهتم التي العلوم من الطب علم يعتبر
 الحياة لتحقيق ضرورة بالجسم العناية أصبحت وقد والروحي، البدني بالجانب اهتمامها اإلسالمية،

 .دواء داٍء لُكلِّ " وسلم عليه الله صلى قوله 32:الطب تعلم في النبوية النصوص ومن ن،لإلنسا الكريمة
 حيث الطب، علم تدريس بأهمية الشافعي االمام ونوه ،33" وجْل عز الله بإْذن َأرب الداء دواُء أصيب َفاَذا
 إال تقوم ال األديان ألن34" ألبدانا طب وعلم األديان، فقه علم :علمان العلم " المشهورة مقولته يذكر

 العالج فكان األمد، طويل نحو على الطب لممارسة مؤسسات بإقامة المسلمون قام األبدان، بصحة
 كانت بل فقط، للعالج دور المستشفيات تكن فلم ،35كبير حد إلى حسنا البيمارستانات في عندهم
 بتعليم ليقوموا المتخصصين، من رةكبي مجموعة باحتوائها مستوى، أرقى على حقيقية طب كليات
 ومعه الصباح، في الحاالت على يمر أنه(األستاذ)متخصص طبيب كل ومهمة المختلفة، فروعه في الطب

 والطلبة العالج ويصف ويدون مالحظاتهم علمهم، في الطبية مراحلهم أولى في هم الذين األطباء
 وحوله محاضراته األستاذ فيها يلقي بيرة،ك قاعة المستشفى هذا في وتتواجد ويتعلمون، يراقبون
 تعليمي برنامج كل نهاية وفي أسئلتهم، عن ويجيب ويوضح ويشرح الطبية الكتب لهم ويقرأ الطالب،

 36.فيه تخصصوا الذي في إجازة ويعطون امتحانا، لهم يعقد

 على أن اروأش ،37الرازي بكر أبو البيمارستانات في الطب مهنة مارسوا الذين األطباء أشهر ومن
 عند فالمريض الطب، صناعة تتكامل بهما إذ المرضى؛ ومزاولة الكتب، ءةابقر االهتمام العلم طالب

 وأصالة عمق مدى على واضحة داللة يدل وهذا ،38المعلومات من يريده ما منه يأخذ ككتاب الرازي
  .39اإلسالمية  الحضارة في الطب
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 الطبي العلمي البحث على الوقف :الثالث الفرع

 المذهلة، الطبية واالكتشافات العلمي، البحث في للتقدم حتمية نتيجة الطبية العلوم تطور كان
 بها وألحقت الطبي، والبحث التعليمية المستشفيات على أموالهم بإيقاف الموسرين من الكثير بمساهمة
 التطبيب، على ويتمرنون الطبية المؤلفات الطالب فيها يدرس الطبية العلوم في متخصصة مدارس

 مهم أثر الطب تعلم في العملي التطبيق من األسلوب لهذا وكان المستشفيات، تلك في المهن ويعاينون
 ووقفها الطب، في العلماء كبار كتب ءابشر العباسية الدولة فقامت ،40بعلومه واإلحاطة الطب تقدم في

 بيمارستانا بنى 42الرشيد هارون أن ذلك ومن ،41صغار األطباء منها ليستفيد العامة البيمارستانات على
 االختراعات األطباء من للعديد سهل مما كبيرة، مكتبة به ألحقو والعالج، الطب لتعليم بغداد في ًاكبير

 أدوية وتحديد ضااألمر من الكثير تعليل :منها جديدة اكتشافات عدة للطب أضافوا حيث الطبية،
 من أول المسلمون األطباء وكان ،43النفيس ابن إلى وتنسب الصغيرة، الدموية الدورة فعرفوا مناسبة،

 .44الجراحية والعمليات الطب في المخدر استخدموا

 البيمارستانات، كتاب :منها والطب الصيدلة في الكتب تأليف على لإلنفاق أوقاف وخصصت
 الطبية تالمؤلفا من وغيرها الرازي بكر ألبي الروحاني والطب عبيان، أبي البن البيمارستاني والدستور

  .45تاالحضار جميع في للطب رواجا ألقت التي

  نماذج من الوقف في المجال الطبي عبر التاريخ االسالمي: المطلب الثاني

  الطب في جزيرة العرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: الفرع األول

ي كل كان الطب في جزيرة العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مثله مثل الطب ف
أركان األرض في ذلك الزمان؛ فقد كان طبا بدائيا يعتمد على الوصفات والممارسات المتوارثة 

ذكر ابن الجوزي رحمه الله : والمتبادلة بين الشعوب، وقد كان ُأناس يعلمون الطب ويعملون به
ها يا ُأماه كان عروة يقول لعائشة رضي الله عن: عن هشام بن عروة قال) صفوة الصفوة(تعالى في 

إن رسول الله صلى الله عليه ! أي عروة: ال أعجب من علمك بالطب، فضربت على منكبه وقالت
وسلم كان في آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له األنعات فكنت 

من عائشة ما رأيت أعلم بالطب : أعالجها من َثم، وفي تاريخ اإلسالم للذهبي قال عروة بن الزبير
. 46كنت أسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه: من أين تعلمِت الطب؟ قالت: فقلت يا خالة

مرضت مرضًا فأتاني رسول الله صلى الله عليه : (وروى أبو داود رحمه الله تعالى عن سعيد قال
ارث إنك مفؤود، ائِت الح: وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال

بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك 
  ).47بهن
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كان من العرب من تعلم الطب في بالد فارس ومن هؤالء الحارث بن كلدة تعلم الطب في 
ه عليه قال صلى الل. ، وابنه النضر بن الحارث بن كلدة تعلم الطب حيث تعلم أبوه)جند يسابور(

العرق ومجسة الطعنة إن اضطررت وال تجعل من دوائك شر، وعليك بالسنا، وال  فصد(: وسلم
  .48 )والذي بعثك بالحق أنت أعلم بالطب مني: (، فقبل ركبتيه وقال)تداِو أحدًا حتى تعرف داءه

ليه بعث النبي صلى الله ع: (وروى أبو داوود رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال
  ).49وسلم الى أبي طبيبًا فقطع منه عرقًا

وكان الناس في ذلك الزمان يصنفون األمراض على أساس األعراض وليس على أساس طبيعة 
، )اإلسهال( "استطالق البطن"، ومرض "القيء"، ومرض "الصداع"فهناك مرض . المرض نفسه

ه األعراض يندرج تحته وبالطبع فإن كل عرض من هذ. وغيرها "الحمى"، ومرض "الحكة"ومرض 
  50.اآلن قائمة من عشرات، بل من مئات األمراض التي تختلف في التشخيص والعالج

 ًاقديم الصحي الجانب في الوقف دور: الفرع الثاني

 يعيش أن على وعقليا، بدنيا قادر كإنسان وتنشئته المسلم صحة برعاية الخيرية األوقاف اهتمت
 سدكجل إن " وسلم عليه الله صلى لقوله وذلك بالجسم، االعتناء لىع النبي حثنا وقد وكرامة، بحرية
كَليا عقمقولة في صراحة هذا ويتجلى للصحة، المسلمين بحفظ أيضا الغرب أشاد وقد ،" 51ح 

 حيث الصحة، حفظ أهمية يجهلوا لم العرب أن " العرب حضارة كتابه في 52لوبون غوستاف المستشرق
 شفاءها الطب يستطيع ال التي األمراض من الوقاية طرق يعلمنا الصحة علم أن اجيد يعرفون كانوا

 الخمر، شرب عن واالمتناع الوضوء من القرآن به أمر وما القدم، منذ سليمة الصحية مناهجهم وكانت
  53".الحكمة غاية في وذلك الحيواني الطعام على النباتي الطعام تفضيل من البالد أبناء عليه سار ما ثم

 الطب وكليات المستشفيات، إنشاء على الواسعة األحباس المسلمين أغنياء وقد أوقف
 وعرفت بالطب، المرتبطة األخرى والعلوم والصيدلة الطب، تطور على بسخاء وأوقفوا التعليمية،
 الطبية والمعاهد الطب ميادين وتنوعت البيمارستانات؛ أو العافية بدور الموقوفة الصحية المجمعات

  .54ضااألمر لمقاومة كوذل

 )المستشفيات (البيمارستانات على الوقف: الفرع الثالث

 النبي عهد في عرف الذي المتنقل المستشفى اإلسالمية الحضارة في للمستشفيات ظهور أول كان
ًا مجهز وكان اإلسالم، في حربي متنقل مستشفى أول باعتباره الخندق، غزوة في وسلم عليه الله صلى
 المستشفيات ظهرت ثم وصيادلة، وأطباء ومالبس وأشربة وأطعمة عالج من المرضى يحتاجه بما

 فيه تتوافر بموقع تتمتع المستشفيات هذه كانت حيث ،55اإلسالمية البلدان بها وفاضت فتنوعت الثابتة،
 57الملك عبد بن الوليد عهد في الثابتة البيمارستانات نشأت ما وأول ،56والجمال الصحة شروط كل
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 هذه وكانت أرزاقهم، عليهم وأجرى والعميان، للمجذومين بيمارستانا اتخذ حيث األموي فةالخلي
 ومجهزة مختلفة أقسام ولها دقيق، نظام لها وأصبح ازدهرت ثم بسيطة، عهدها أول في البيمارستانات

 اإلسالمية، األوقاف بها اشتهرت التي المستشفيات ومن ؛58ضااألمر من نوع لعالج منها قسم كل
 ،59قالوون الدين سيف المنصور للملك قالوون مارستانيبـ المعروف بالقاهرة المنصوري المستشفى

 الشعب لجميع وأوقفه ،60لأليتام ومكتبا ومدرسة مسجدا به وألحق األلف درهم، يقارب ما عليه أوقف
 الحكماء من فيه ورتَّب واألنثى، والذكر والعبد، والحر والصغير، والكبير والمملوك، الملك على

 ورتَّب والنساء، الرجال من والمجروحين والمرضى الرمد لمعالجة والمجبرين؛ والجراحين الكحالين
 الحمام، في وخدمتهم ثيابهم وغسل وتنظيفها، أماكنهم واصالح لخدمتهم شاتاالفراشين والفر فيه

 مكان له ويوفر ثياب له تخصص العليل جاء فإذا ،61واألدوية واألشربة الطعام لطبخ أماكن وجعلت
 فيعطى خروجه، بعد حتى بالمريض العناية ووصلت ،62مجانا الدواء له ويعطى الطبيب ويفحصه للراحة

 ويَكفَّن يجهز المستشفى في مات ومن منه، يتقوت الذي عمله يباشر حتى معيشة، من يكفيه ما
َفند63وي.  

 عظيم فهو بدمشق، بناه الذي مارستانالبي أعظمها ومن البالد، في بيمارستانا الدين نور وبنى
 وجوده يعز ما بأنه صرح وقد المجتمع، لكافة بل فحسب، للفقراء وقفا يجعله لم أنه وبلغ الخرج، وكثير

 منه تخمد لم أنه :) ه 224ت (كثير ابن وذكر ،64والفقراء األغنياء من احتاجه من يمنع ال أنه األدوية من
 .65أعلم والله هذا زماننا إلى بني منذ النار

 كثيرة بأوقاف البيمارستان هذا تمتع حيث بغداد، في بيمارستانا الدولة عضد شيد وقد
  .للناس الصحية الخدمات تقديم فيه تم وقد فنيا، تطويره في كبير حد إلى أسهمت ومتنوعة،

  المؤسسات الوقفية ودورها في المجال الصحي في التطبيق المعاصر: المبحث الثالث

  نماذج من المؤسسات الوقفية ودورها في المجال الصحي: ب األولالمطل

األوقاف عبارة عن قطــاع اقتصادي يهــدف إلى تقديم الخدمات  نإ :العقاراتوقف : الفرع األول
بأســلوب غير ربحي، وتتوخــى الجودة واالســتمرار، ولقــد أبدع المســلمون عبر تاريخهم في 

ية واإلنفاق عليها ورعاية المرضى، فقد يكون أحيانًا الوقف هو تشــغيل المستشفيات الوقف
المصدر الوحيد على المستشــفيات والمعاهد الصحية، وقد استمر هذا قرونًا، ويعزو بعض 
الباحثين التقدم الصحي للمسلمين وازدهار مستشفياتهم كان بسبب األوقاف الصحية عبر 

  . 66القرون

ضًا خالية، بجميع أصنافها سواء كانت أبراج أو عمارات كانت أر العقارات سواءحيث تعد 
ً  وأسرعها نموًا، وأثبتها ضد  تجارية، أو أسواق، أو مزارع، من أفضل األموال وأكثرها أثرا
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التقلبات االقتصادية، وهي األمــوال األكثر في األوقاف، ولذا ينبغي االنتباه لالهتمام بوقف العقارات 
قبل المختصين والقضاة سواء على صيغة أوقاف للكليات الطبية، أو  لصالح الخدمات الصحية من

كانت على المستشفيات بجميع أصنافها، أو منحًا للطالب المتميزين، أو دفع تكاليف التأمينات 
  . 67الصحية للمحتاجين

إن وقف المستشــفيات في ســبيل الله ســواء كان بالبناء ثم  :وقف المستشفيات: الفرع الثاني
ــل خدماتها وقفًا، أو بشرائهــا وإيقافها لصالح المريض المحتاج، أو شراء أســهم فيها جع

وإيقافهــا من أعظم األعمال أجرًا، وقد ورد في تاريخنا إيقاف المستشــفيات كما فعل 
وهذا السعي يرجو موالنا :" المنصور قالوون حينما أوقف البيمارســتان المنصوري قائال

 ملسو هيلع هللا ىلص؛ َأن رسوَل اللَِّه "به من ربــه قبوله -خلــد الله ملكه  -لك المنصوري الســلطان الم
صدَقٍة جاِريٍة، أو ِعْلم يْنَتَفع بِه، َأو وَلٍد : إَذا ماَت ابن آدم اْنَقَطع عْنه عمُله إلَّا ِمن َثَلاٍث( :َقاَل

و َلهعدي اِلحًا في إنشاء وتأسيس المستشفيات الوقفية عبر وقد ساهم المسلمون قديم) 68ص
، وفي قرطبة ما 69قرابة ستين بيمارستان ـه 1160تاريخهم فمثًال في بغداد وحدها ســنة 

يربو على خمسين بيمارستان، وقد ساهم في تأسيس المستشفيات األطباء، أسوة بإخوانهم 
شخصان للقيام بالقرب من  األثرياء، كما ورد في التاريخ صيغ وقفية عديدة مثل أن يحدد

المريض الميؤوس من شــفائه ويســأل كل منهما اآلخر عن حقيقة علة ذلك المريض دون أن 
يلحظ أن ذلك جاٍر بينهما عمدًا، فيجيبه رفيقه بصوت يسمعه المريض بأن ال يوجد في علته 

ام، وهذا ما يشغل البال وأن الطبيب سيأمر بإخراجه من المستشفى بعد أيام لشفائه الت
سعيدًا  الحديث يمنحه نشــاطا معنويا يتغلب على مرضه وإن لم تنفع وســيلة العالج مات

  .70متفائال

تعد الكليات والمعاهد الصحية أعظم رافد للمنشآت  :وقف الكليات الصحية: الفرع الثالث
كــذا تجهيز الصحية، وتكلفة الدراسة فيها غاليــة، كما أن األجهزة واألدوات الصحية مكلفة، و

المعامل والقاعات الدراســية، ولذا اهتم المسلمون مبكرًا بتأســيس األوقاف التعليمية الصحية 
   :وتهيئة الكادر الصحي في صيغ وقفية منها

كبير األطباء، أن ممارس مهنة الطب ال يسمح له القيام بمهنته حتى بعد أدائه امتحانًا أمام  -1
يكون في صورة دراسة علمية في تخصص معين وقد يكون تأليفًا طبيًا أو شرحًا لتأليف طبي 
فيمتحن بها فإن صحت اإلجابة أجازه كبير األطباء بما يسمح لــه بمزاولة مهنة الطب، وقــد 

المريض هـ في أيام الخليفة المقتدر في عالج فمات 319روي أن أحد األطباء أخطأ في عــام 
فأمر الخليفة أن يمتحن جميع األطباء في بغداد من جديد وكان عددهم وقتئٍذ تسعمائة 
طبيب ويتمثــل في العصر الحالي ما تقوم هيئات التخصصات الطبية، من مهام اإلشراف على 
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البرامــج التدريبية وتقويمهــا وتأهيل المتدربين، إضافــة إلى وضع الضوابط والمعايير 
  71لممارسة المهن الصحية وتطويرها الصحيحة

تحديد مدرس وأســتاذ في الطب والوقف عليه وعشــرة طلبة، وتخصيص مكانًا ومكتبة  -2
  .72وموظفين وقد وجدت في صيغ وقفيات عبد الرحمن كتخدا

المصانع الطبية وهي الخاصة بإنتاج المواد المتعلقة بالمنشآت  :وقف المصانع: الفرع الرابع
علق بها من أجهزة صحية، أو أدوية، أو أسرة، وقد تم تحديد صناعة األجهزة الصحية وما يت

الطبية كواحدة من المجالت المســتهدفة للنمو وتم إدراجها ضمن المجــاالت االقتصادية 
 القومية الرئيســية للرعاية الصحية، حيث أعلنت الحكومة الماليزية عن ثماني مشروعات

  .73هزة الطبيةمدخليه في قطاع صناعة األج

إن من الضرورة بمكان االهتمام بإنشــاء مراكز األبحاث : وقف مراكز األبحاث: الفرع الخامس
الطبية إذ هو عمل حيوي وجبار وتصرف عليها األموال الكبيرة للوصول لعالجات وأمصال 

اكز لمر طبية، واكتشافات للفيروسات، وهي جزء من العملية االقتصادية االجتماعية، وقد كان
األبحاث األثر الكبير في دعم وتطوير الرعاية الصحية، لذا بات لزامًا إلحاقها بالمستشفيات 
والمراكز الوقفية وإيجاد الحلول للمشكالت الصحية، كما أنها تقوم بإجراء األبحاث التطبيقية 
الصحية، وتشــغيل المختبرات وتأهيل العاملين في الشــؤون الصحية في شتى الميادين 

  . 74لطبية، ممــا يجعل المركز في صــدارة العامل في جمــال أبحاث األمراض النادرةا

  ) حالة مستشفى المقاصد(دور الوقف في المجال الصحي : المطلب الثاني

  نشأة وتطور مستشفى المقاصد: الفرع االول

 :75نشأة مستشفى المقاصد -1

وجب حجة وقفية وفتوى كمستشفى خيري يتبع لصندوق الزكاة بم نشأ مستشفى المقاصد
م، ثم تم تشييد الطابق األرضي في العام 1/7/2002شرعية، حيث تم وضع حجر األساس بتاريخ 

م 2014عام م، الى أن تم االفتتاح رسميا 21/4/2004م، ثم تمت أول توسعة له بتاريخ 2003
حي في سريرًا، ويعتبر أول وقف ص) 51(بواقع %) 48(، بنسبة إشغال برعاية ملكية سامية

المملكة االردنية الهاشمية، ويعتمد على التشغيل الذاتي أي ال يوجد له اي دخل ثابت من أي 
وهو أول مستشفى خيري تقوم بإنجازه جهة، ويشرف على المستشفى صندوق الزكاة األردني، 

 لجنة زكاة حي نزال والذراع الغربي، مما يدل على أهمية فريضة الزكاة في –إحدى لجان الزكاة 
  .بناء المجتمع ومعالجة الفقر والبطالة
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عضوًا من قبل مجلس  14ويدار المستشفى من قبل مجلس إدارة برئاسة مدير عام وعضوية 
أقيم بالكامل على نفقة اإلدارة، وهو مشروع يجسد دور الزكاة في تنمية وخدمات المجتمع، وقد 

ماعي الكويتية والمحسنين من دولة المحسنين من أردن الخير والعطاء ومن جمعية اإلصالح االجت
وتقوم فكرة مشروع المستشفى الذي سيخدم الفئات المحرومة بالحد  .االمارات العربية المتحدة

 .األدنى من األجور مع مراعاة الحاالت اإلنسانية التي سيتولى صندوق المريض الفقير أمر عالجها

لمحسنين والمتبرعين ويساهم أما ما يخص موارد الصندوق فهي تتكون من أموال زكاة ا
االطباء بجهدهم التطوعي في تقديم الخدمات العالجية، وقد ُأقيم المستشفى على قطعة أرض 

  .امتار مربعة تبرعت بها أمانة عمان، بقيمة بلغت نحو أربعة ماليين دينار 2506مساحتها 

  :أما أهم ما يميز مستشفى المقاصد فيكمن في اآلتي

محتاجين من خالل صندوق المريض الفقير التابع للجنة زكاة وصدقات يتم دعم الفقراء وال -1
 .حي نزال والذراع الغربي

المستشفى يستقبل المرضى من األشقاء السوريين وتغطى نفقاتهم من خالل المنظمات  -2
 ).جمعية العون الطبية، الجمعية االردنية لإلسعاف، اللجنة الدولية للصليب األحمر(الدولية 

الوفد التشيكي، األمريكي، الكويتي، الفرنسي، (تقبل الوفود الطبية المجانية المستشفى يس -3
 ).وجنسيات أخرى

المستشفى يقوم باأليام الطبية المجانية بالتعاون مع صندوق الزكاة في جميع محافظات  -4
 .المملكة لدعم المجتمع المحلي

  .تشفىالمستشفى يستقبل الدعم من أهل الخير لمساعدة المرضى وتجهيز المس -5

 :تطور مستشفى المقاصد -2

يمكن االستدالل على تطور مستشفى المقاصد بأكثر من مؤشر، منها عدد األسرة، حيث تم 
سريرًا، الى أن تمت له أول ) 51(م، وكانت سعته 2014العام  المستشفى فياالبتداء بالعمل في 

حيث تم تحديث ، %)80(سريرًا، بنسبة إشغال ) 71(م لتصبح سعته 2018توسعة في العام 
وتطوير المستشفى من خالل استحداث خدمات جديدة، وأصبح يعتمد على ذاته في التشغيل، ثم 

، %)61(سريرًا بنسبة إشغال تبلغ ) 91(م، لتصبح سعته 2020كانت له آخر توسعة في العام 
  :موزعة كما في الجدول
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  *. م2020عدد األسرة في أقسام مستشفى المقاصد للعام  :)1(الجدول 

  القسم
العناية 

  الحثيثة

  الجراحة والباطني

  رجال
  الخداج  الوالدة

النسائية 

  واألطفال

غسيل 

  الكلى

الدرجة 

  الخاصة

اإلسعاف 

  والطوارئ
  العمليات

عدد 
  7  11  16  األسرة

18 
  20  حاضنة

8 
  غرف 5  8  29  وحدات

  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد* 

سريرًا في عام  76)91(والذي يبين عدد األسرة إذ بلغت  يتضح من خالل الجدول السابق
م، ثم تطور في العام 2014في العام ) 51(م، في حين ابتدأ العمل في المستشفى بـ 2020
سريرًا، مما يؤكد التطور الذي واكب مستشفى المقاصد، وبالتالي ) 71(م، وقد بلغ 2018

  .ينعكس على الخدمات التي يقدمها

مركز السيدة زينب الطبي الخيري، ومركز حي نزال : مركزين صحيين هماويتبع للمستشفى 
كما يمكن . يتيم تكفلهم اللجنة) 200(ُأسرة، باإلضافة الى ) 850(وعددها . الطبي الخيري

االستدالل على تطور المستشفى من خالل الكادر الطبي حيث يعمل في المستشفى كادر مكون من 
  :جدول التاليموظفين، موزعين حسب ال) 208(

  *.م2020عدد الكوادر العاملة في المستشفى وتوزيع نسبهم للعام  :)2(الجدول 
  %النسبة   عدد الموظفين  التصنيف

  %17  36  الكادر اإلداري
  %60  125  الكادر الفني
  %23  47  الخدمات
  %100  208  المجموع

  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد*              

  مساهمة مستشفى المقاصد في المجال الصحي: ع الثانيالفر
  تبرز مساهمة مستشفى المقاصد في المجال الصحي من خالل المؤشرات التالية

  2017 – 2014أعمال المستشفى حسب السنوات : أوًال

  .*م2020-2014أعمال المستشفى خالل السنوات  :)3(الجدول 
  2017  2016  2015  2014  السنة

  19850  10445  16320  12680  ئمراجعين الطوار
  1811  2455  2863  1601  العمليات
  3816  4684  4472  2188  اإلدخاالت

  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد*        
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 12680يتبين من خالل الجدول التزايد المستمر في عدد مراجعي الطوارئ والذي ابتدأ بـ 
   .مراجعًا19850، ثم بلغ 2014مريضًا عام 

  2021منتصف -  2018: أعمال المستشفى خالل الفترة: ثانيًا

  *2021منتصف - 2018: أعمال مستشفى المقاصد خالل الفترة :)4(الجدول 

  البيان

  السنة
  مراجعو الطوارئ  العمليات  اإلدخاالت

مراجعو العيادات 

  الخارجية
  المجموع  والدات

2018  6067  2922  16946  10070  1464  37469  
2019  4800  2141  10501  9843  1902  29187  
2020  6299  2531  9212  8628  3199  29869  
2021  3620  1922  4224  4391  2060  16217  

  112742  8625  32952  40883  9516  20786  المجموع العام
  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد* 

  :م، كما يأتي2020 –م 2014نسب االشغال خالل األعوام : ثالثًا

 *م2020 –م 2014يبين نسب االشغال في المستشفى خالل األعوام  :)5(الجدول 
  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  السنة

  %61  %54  %78  %38  %68  %55  %48  نسبة اإلشغال
  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد*     

  .2020 – 2018ل الفترة األيام الطبية المجانية التي قدمها المستشفى خال: رابعًا

  :م2018العام  -1

األيام الطبية المجانية المدعومة من مستشفى المقاصد الخيرية في محافظات  :)6(الجدول 
  *م 2018المملكة خالل العام 

 عدد المعالجين المكان التاريخ اليوم الطبي
 200 غور الصافي 23/01/2018 الكرك

 60 صد الخيريةمستشفى المقا 03/02/2018 يوم طبي للعيون
 200 مدرسة الجبل االخضر للبنات 03/03/2018 حي نزال
  280 مدرسة دير ابي سعيد 06/03/2018 اربد/ لواء الكورة 
 250 ايدون بني حسن 22/03/2018 المفرق

 90 مدرسة عائشة بنت طلحة 31/03/2018 جبل عمان
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 عدد المعالجين المكان التاريخ اليوم الطبي
 400 مدرسة ماريا القبطية 14/04/2018 حي نزال
 400 مركز شباب المنصورة 17/04/2018 الطفيلة

 220 مدرسة رقية بنت الرسول 21/04/2018  ضاحية الحاج حسن
 360 جمعية المرأة الريفية 28/04/2018 القويسمة
 310 مدرسة األميرة سلمى للبنات 28/04/2018 حي نزال
 150 مدرسة الرياحية الشمالية الثانوية المختلطة 03/05/2018 دابوق

 75 الجمعية األردنية لرعاية المعوقين 05/05/2018 جبل الحسين
 170 موسى بن نصير 05/05/2018 راس العين

 217 منتدى زي الثقافي 09/05/2018 محافظة البلقاء
 176 مركز حي نزال الطبي 07/07/2018 حي نزال
 150 مركز حي نزال الطبي 11/07/2018 حي نزال

 300 ام قيس الرياضي مركز شباب 17/07/2018 اربد/ ام قيس 
 150 جمعية سيدات المدورة 20/09/2018 محافظة معان

 150 مدرسة الكرامة االساسية للبنات 27/10/2018 حي نزال
 140 مركز حي نزال الطبي 27/10/2018 حي نزال

 150 مدرسة الكرامة للبنات 27/10/2018 مدرسة الكرامة
 100 مركز حي نزال الطبي 31/10/2018 حي نزال

 50 مركز معان الثقافي 7/11/2018 محافظة معان
 100 جمعية الرواد 21/11/2018 لواء الرصيفة

 120 جمعية إحياء ناعور 27/11/2018 ناعور
 70 حدائق الملك عبدالله 1/12/2018 القويسمة

 250 القرية الحضارية 5/12/2018 محافظة الزرقاء
 800 رةمركز ايتام ابو هري 11/12/2018 حي نزال

  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد* 

  :م2019العام  -2

يبين األيام الطبية المجانية المدعومة من مستشفى المقاصد الخيرية في محافظات  :)7(الجدول 
  *م 2019المملكة خالل العام 

 عدد المعالجين المكان التاريخ اليوم الطبي
 500 قيسعشائر بني  19/1/2019 خريبة السوق

  120 الجمعية االمريكية السورية 23/1/2019 حي نزال
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 عدد المعالجين المكان التاريخ اليوم الطبي
 300 جرف الدراويش 6/2/2109 محافظة الطفيلة

 250 جمعية عنابة 9/3/2019 حي نزال
 400 مركز الغويبة 14/3/2019 الكرك

 250 مدرسة مرج الحمام األوسط 16/3/2019 الياسمين
 250 مستشفى المقاصد الخيرية 3/4/2019 نزال

 200 مدرسة ونايفة للبنات 6/4/2019 الهاشمي الشمالي
 300 مركز التأهيل المجتمعي 9/4/2019 مخيم الطالبية
 450 مدرسة ليلى الغفاري 13/4/2019 ماركا الشمالية

 100 مدرسة الجبل االخضر للبنات 13/4/2019 االخضر
 400 التحتا/ اربد  11/5/2019 مدرسة اربد
 400 مركز المنار للتنمية 20/6/2019 الرويشد

 200 مركز تنمية ام صيحون 10/11/2019 محافظة معان
  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد*      

  :م2020العام  -3

يبين األيام الطبية المجانية المدعومة من مستشفى المقاصد الخيرية في محافظات  :)8(الجدول 
  *م 2020المملكة خالل العام 

 عدد المعالجين المكان التاريخ وم الطبيالي
 300 الطفيلة 16/1/2020 لواء بصيرا

 200 الطيبة 13/2/2020 الطيبة/ محافظة اربد 
 150 في مقر المجلس المحلي للبلدة 12/3/2020 رجم الشامي

  النشرة التعريفية الصادرة عن مستشفى المقاصد* 

  :اتوصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزه: النتائج

أسهمت األوقاف في تخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة، والمتعلق بتنفيذ المشاريع  - 1
 .العامة كالمدارس والمعاهد والمستشفيات، وخير مثال على ذلك مستشفى المقاصد الخيرية

 .أسهم الوقف الصحي عبر التاريخ االسالمي في تحسين مستوى الصحة ورفعته - 2
من خالل إنشاء صندوق معالجة المريض في مكافحة الفقر ساهم مستشفى المقاصد الخيرية  - 3

، من خالل توظيف كادر فني وإداري، مما يسهم في والقضاء على البطالة ولو نسبيًاالفقير، 
 .القضاء على البطالة، أو الحد من انتشارها
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من تطبيق مبدأ التكافل مستشفى المقاصد الخيرية تمكن نظام الوقف الصحي في  - 4
مما يؤدي الى إيجاد عنصر التوازن بين األغنياء والفقراء في المجتمع المسلم، االجتماعي، و

  .استقرار المجتمع

  التوصيات

اشتمال الوقف الصحي على المحافظة على النفس ورعاية المقاصد والضروريات الخمس التي  - 1
 .اتفقت الشرائع على رعايتها

الخاصة الالزمة  األراضي أو تالمنشآ بتقديم ، وذلكالمستوصفاتوكذلك  المستشفيات وقف - 2
في  الحال هو كما وصيانتها تشغيلها الحكومة تتولى ثم وفرشها، تجهيزها أو عمارتها أو لها،
 .المساجد من كثير وقف

مطالبة الحكومات بدعم األعمال الخيرية، وتجسيد األفكار الوقفية اإلبداعية مثل فكرة  - 3
 .تحتاجها التي الطبية فية باألجهزةورفد المؤسسات الوق مستشفى المقاصد الخيرية،

 الضغط أدوية مثل المريض يحتاجها والتي المزمنة ضااألمر أدوية وخاصة األدوية على الوقف - 4
 .وغيرها المتطورة وأجهزة األشعة الكلى غسيل وكذلك أجهزة، وغيرها والقلب والسكر

 على عالج نفاقلإل وقفية إنشاء :مثل متخصصة وقفية مؤسسات من التبرعات لجمع السعي - 5
 بعض تخصيص أو المنشآت كوقف الصحية والمعاهد الطب كليات على والوقف المرضى،

 وهيئات البحوث كزامر على ودعمها، وكذلك الوقف والمعاهد الكليات تلك على األوقاف للصرف
 والصيدلة الطب مجال في المنح الدراسية على للصرف أوقاف وتخصيص العلمي، البحث

 .والتمريض

  

  هوامشال
 
 لغة صاحب باألصمعي، المعروف أصمع، بن علي بن الملك عبد بن قريب بن الملك عبد ابن سعيد أبو هو 1

 عدة وله ومائة، عشرينو ثالث وقيل اثنتين، سنة ولد والغرائب، والملح والنوادر األخبار في وإماماونحو، 
 العباس أبو، بمرو وقيل بالبصرة ومائتين عشر سنة توفي ،)االجناس(و(االنسانخلق  (كتاب منها تصانيف

 ،صادر، بيروت دار ،3ج عباس، احسان :تحقيق الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات هـ،681ت خلكان ابن
 .170 ص ت،.د

 ط؛ .ال)المنير المصباح ،والفيومي ،4898ص ت، .دالقاهرة،  ارف،المع دار ،2ج .العرب لسان منظور، ابن 2
 .256 ص الواو، كتاب، م1987لبنان، بيروت،  مكتبة
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 القراءات القرءانية املتواترة عرض ونقد حولشبهات الحداثيني 
  

   *ابتهاج راضي عبد الرحمن

  

  ملخص

يالحظ اهتمام المستشرقين بدراسة القراءات القرءانية بخالف الحداثيين، ذاك أنه موضوع قل من 
وضوع يعرفه وقل من تخصص لدراسته من أبناء المسلمين، أما الحداثيون فبضاعتهم مزجاة في م

القراءات، ألنهم ابتداًء يطعنون في القرءان الكريم، ويدعون تاريخانية النص، ويسقطون المناهج الغربية 
على النص القرءاني، حتى يصلوا إلى مرادهم بإثارة الشكوك حول قداسة النص القرءاني، وصالحيته لكل 

 .زمان ومكان

ت الحداثيين العرب من القراءاِت القرآنية لذا يتوقَّف هذا البحُث بالدراسة والتحليل عند شبها
 ضقوها على موضوع القراءات للتشكيِك بمصدرية القرآن وقطعية ثبوته، ويتعرص منهجيتهم التي طبويتفح
لنماذج مختارة من شبهات الحداثيين ويرد عليها بطريقٍة علمية موضوعية تتوخَّى معرفَة الحقيقة وإثبات أن 

  .ة هي أحد مظاهر إعجاز القرآن الكريم وثراء معطياته المتجددة في سياقِه التاريخيالقراءات القرآني
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Abstract 
It is noted that orientalists are interested in studying the Qur’anic recitations, unlike 

the modernists, because it is a topic that few people know and few Muslims specialize in 
studying. modernists reach their goal by raising doubts about the sanctity of the Qur’anic 
text, and its validity for every time and place. 

so this research aims at investigating the suspicions of some Arab modernists from 
Qur'anic recitations and exploring the approach they applied in these recitations. They 
have been skeptical about the source of Qur'an and that it was definitely of divine origin. 
The paper reveals some of those modernists' misconceptions about Qur'an, and responds 
to them in an objective and impartial manner that seeks to show reality, and demonstrate 
that Qur'anic recitations represent a lot of evidence that Qur'an is an inimitable book, 
rich in its content and valid for all times.  

This research confirms the necessity of studying this science, learning it and 
knowing its rules, because there is no difference between the recitations, and their 
multiplicity does not change the meanings or the consequent rulings. 

Keywords: Suspicions, Modernists, Recitations, Presentation and criticism. 
  

  : المقدمة

أنزل القرءان الكريم بالقراءات، التي تحمل في نظمها الِحَكم الباهرات  الحمد لله الذي
والصالة والسالم على سيدنا محمد رفيع الدرجات الذي عرض القرءان الكريم على جبريل عليه 

 .األزمنة واألوقات السالم عدة عرضات وعلى آله وصحبه وسلم في كل

  :أما بعد

كتبته للدفاع ) ين من القراءات القرءانية عرض ونقدشبهات الحداثي(ـفهذا البحث الموسوم ب
وليرد على المنتقدين من الحداثيين الذين شذوا عن مهيع  عن القراءات القرءانية المتواترة،

الطريق،فكانت آراؤهم بنقد القراءات حجة المستغربين ممن يهرفون بما ال يعرفون، ويظنون أنهم 
  .محققون
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إال أن هناك اختالفا في ،وكثرة تداوله في الحياة" الحداثة"على الرغم من شيوع مصطلح 
والحداثة هي منظومة متكاملة لها  تحديد هذا المفهوم على الرغم من وضوح مالمحه األساسية،

تفسيرها المادي للكون واإلنسان والحياة، وهذا التفسير الحداثي يحرف داللة النص ومعناه 
ف األدلة عن وجوه االستدالل بها، وهو تفسير يعارض بإخراجه عن الحقيقة باالفتراء، ويصر

  .نصوص القرءان الكريم والسنة النبوية، التي تحكم البشر في شتى شؤون حياتهم

وفي ظل تيار الحداثة هذا الذي بهر بعقله وإنجازاته أبناء المسلمين، نشأ في العالم 
طها على القرءان الكريم، ودعا اإلسالمي من حذا حذو الغرب في استلهام مناهجه البحثية وإسقا

ومن أهمها على اإلطالق القراءات  هؤالء إلى إعادة النظر في كل ما يتعلق بالقرءان من علوم،
ولما كانت هذه المسألة من الخطورة بمكان؛ ألّنها تتعلق بالقراءات القرءانية وعالقتها  القرءانية،

لتبيان شبهات  هج حياتها، جاء هذا البحثومن الوطيدة بالقرءان الكريم الذي هو دستور األمة
  :الحداثيين من القراءات القرءانية والرد على اعتراضاتهم،في أربعة مطالب على النحو اآلتي

  .نمفهوم الحداثة والحداثييمدخل حول  :المطلب األول

  صلة الحداثيين بالشيعة وبالمستشرقين: المطلب الثاني

 القرءان الكريمنظرة الحداثيين إلى : المطلب الثالث

  اعتراضات الحداثيين على القراءات القرءانية المتواترة عرض ونقد: المطلب الرابع

من عند الله فال بد أن فيها إعجازًا سواًء في  وإذا علمنا أن القراءات المتواترة كلها قرآن
ات، وتوجه اللغة أو في النحو أو في المعنى،تبين لنا أهمية التركيز على هذا النوع من الدراس

الباحثين المتخصصين إليها، إنصافًا للقراءات القرءانية التي ظلمت من هذه الناحية على أيدي 
  .وبيانًا إلعجازها وسمو مكانتها –ردًا للشبهات واالعتراضات–أهلها وعلى أيدي أعدائها 

هم الحداثيين من القراءات القرءانية، ال بد من التعريف بهم، وأ قبل الحديث عن شبهات
  :معتقداتهم، وهل تناولوا موضوع القراءات القرءانية وذلك من خالل المطالب التالية

  .نمفهوم الحداثة والحداثيي: المطلب األول

  المعنى اللغوي للحداثة: أوًال

هو مصدر للفعل حدث يحدث ) الحداثة(بالعودة لقواميس اللغة العربية تجد أن مصطلح 
  : )1(ن من أهمهاحدوثًا وحداثة، يستخدم بعدة معا

  .)2(الجديد وهو نقيض القديم  . أ

 .)3(الكالم والخبر  . ب
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وبالرجوع إلى استخدامات النص القرءاني لهذا المصطلح، تجد أن القرءان الكريم لم يرد فيه 
بهذه الصيغة، وإن كان استعمل صيغ أخرى لذات الجذر، وكلها جاءت باالستعمال ) حداثة(لفظة 

  .اللغوي للكلمة

  هوم االصطالحي للحداثةالمف: ثانيًا

محاولة اإلنسان المعاصر رفض النمط الحضاري القائم والنظام : يمكن تعريف الحداثة بأنها
من المذاهب والفلسفات ) خليط(المعرفي الموروث، واستبدال نمط جديد معلمن، تصوغه حصيلة 

دية والسياسية األوروبية المادية الحديثة به على كافة األصعدة الفنية واألدبية واالقتصا
  .)4(واالجتماعية والفكرية

من وجهة  )5(إن جميع الحداثيين: ولتحديد مفهوم قد يكون أقرب إلى الصواب، يمكن القول
  :نظر الباحث وبضوء اطالعه يلتقون على أفكار عامة يمكن إجمالها فيما يلي

  .ة فيما بينهماعتمادها على العقل مرجعية أولى ومصدرا معرفيا أوليا وإن بدرجات متفاوت .1

محاولة تقديم نموذج لخروج األمة العربية وليس اإلسالمية بناء على النظرة القومية للدولة  .2
اقتداء بالنموذج الغربي الذي أقام دولة على أساس القومية من مأزقها الراهن المتمثل 

ط بتأخرها وتخلفها عن مصاف التقدم سواء بنبذ التراث جملة أو تدريجيًا، أو باالنخرا
 .بالنموذج األوروبي بكافة مكوناته، أو باالنتقاء واختيار بعضه وترك اآلخر

 .االنبهار بالحضارة الغربية وما أنتجته من أفكار ومناهج وتقنيات وإن بدرجات متفاوتة .3

 .النظر إلى التراث بأنه سبب في تخلف األمة وتأخرها .4

راع وبحث عن السيطرة لسيادة النظر إلى العالقة بين اإلنسان والكون على أنها عالقة ص .5
 .اإلنسان عليها، خالفا لنظرة التعايش واالستخالف اإلسالمية

اإلنسان هو الغاية والحياة الدنيا هي المنتهى، وال سعادة لإلنسان إال في الدنيا ومادية القيم  .6
 .والمعايير

  :وبضوء هذه النقاط الست المتقدمة يمكن تقديم تعريف للحداثة على أنها

ليحقق ) ثوابته(ة صياغة نموذج للفكر والحياة يتجاوز الموروث ويتحرر من قيوده محاول
تقدم اإلنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية الغربية لتطويع الكون إلرادته واستخراج مقدراته 

  .)6(لخدمته
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  ):الحداثي(مفهوم : ثالثًا

النموذج أو يعمل على  هو الشخص الذي يأخذ بهذا): الحداثي(مما تقدم يمكن القول بأن 
تطبيقه في الواقع المعيش، فالحداثي هو المفكر الذي يعمل على تطبيق مفهوم الحداثة في فكره 

  .ومناهجه ودراساته التاريخية والمعاصرة

وبما أن الحداثة أسلوب للحياة يمارس الفكر بموجبه، فهي أيديولوجيا تنتظم بها المواقف 
ة تعتيم للواقع، خطاب مخلخل، تحريف مقصود أو غير مقصود واألفكار، فاأليديولوجيا هي قو

، فقد أصبحت بذاتها )7(للطبيعة الواقعة لحالة ما، وهي تتميز بقدرة عجيبة على حجب الحقيقة
وبهذا المعنى فإن المفكر الحديث هو الذي يقيم (أيديولوجيا ذات مشروع واضح عند أصحابها 

ائمة للفكر على مرجعياته ومؤسساته أو على نظامه وآليات عالقة نقدية مع ذاته بما يحقق عودة د
اشتغاله، وبصورة تتيح كشف مواطن العجز ومغادرة حالة القصور بإخراج قدرات جديدة للتفكير 

  .)8()والتعبير

فالحداثي صاحب أيديولوجيا تقوم على قراءة الواقع والنصوص وفق معطيات مسبقة تعتمد 
كيك، ويتعاطى مع الحداثة على أنها نهايات معرفية توزن بها الحقائق، على أولية العقل والشك والتف

بينما يتعاطى مع النصوص على أنها معطيات فكرية قابلة للنقد والتحوير، فخطاب الحداثي يعتمد 
.. الحجب واإلبعاد، بقدر ما يعلن أنه يقرأ ما يحجبه النص ويقصيه لينتهي الحداثي من حيث بدأ

وذلك أن  )9(على الحداثيين) حداثوي(عبد الرحمن استخدام مصطلح ومن هنا يقترح طه 
الذي ال ) الحداثي(هو الذي يتعصب لتقليد التطبيق الغربي لروح الحداثة في مقابلة (الحداثوي 

  .)10()يفترض فيه هذا التعصب

  صلة الحداثيين بالشيعة وبالمستشرقين: المطلب الثاني

، من أكبر المالجئ اإلثني عشرية اإلماميةا الشيعة تحديدأكثر يعد المذهب الشيعي وبشكل 
التراثية التي التجأ إليها الحداثيون العرب لتسويغ مشاريعهم، ولكن في الوقت ذاته ال يمكن اعتبار 
الشيعة مصدرا معرفيا للحداثة العربية، فهم أي الحداثيون وإن استشهدوا بكالم الشيعة ومواقفهم 

وي ومن أهل السنة ومن السلطة في اإلسالم وغيرها، إال أنهم لجأوا من الصحابة ومن الحديث النب
وعند  ،إلى هذا الفكر يبحثون فيه وينتقون منه ما يوافق رغباتهم بعد تشكل مواقفهم وتكونها

وجود ما يخالفها في الفكر الشيعي تجدهم يرفضون هذا الفكر ويناصبوه العداء، خاصة بعد الثورة 
  .وليها الحكم هناك، فكانوا من أشد المعارضين والنابذين لهذا الخطاباإلسالمية في إيران وت

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن وقوفهم موقف االستشهاد من الفكر الشيعي ما هو إال ممارسة 
انتقائية نفعية لما في هذا الفكر، وقد سبق الحداثيين العرب إلى هذا االستشهاد المستشرقون في 
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مي، والتي امتدت طوال قرون من الزمن، فسار الحداثيون العرب على نهج دراساتهم للفكر اإلسال
أسالفهم من المستشرقين وحداثيي الغرب بالوقوف على هذا الفكر، فأخذوا منه ما يعارض منهج 

  .أهل السنة وفكرهم مستشهدين به، وبالشاذ والمستبعد من الفكر اإلسالمي عموما

التأويل الباطني للنصوص فمسألة الظاهر : الشيعة ومن أسباب لجوء الحداثيين العرب إلى
والباطن لم تستنبط عند جمع من المفسرين والمؤولين والفقهاء وأصحاب المذاهب مثل الشيعة 

فغلو الشيعة في التفسير  )11(والصوفية من البحث في النص القرءاني والحديثي، والتمعن فيه
  .الباطني للنصوص كان سببا للجوء إليهم

أسباب هذا اللجوء أيضا، أنهم وجدوا في الفكر الشيعي مزيجا من األفكار  وكذا من
والديانات السابقة على اإلسالم، بل وجدوا فيه مالذا لكل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد، 

النار محرمة على الشيعي إال قليًال، : فعقيدة التشيع تشبه اليهودية بالقول بالرجعة فقال الشيعة

، وتشابه النصرانية )80: لبقرة( M R S T U V W L: اليهودي وكذا قال
في نسبتهم اإلمام إلى الله كنسبة المسيح إليه وأن النبوة ال تنقطع فمن اتحد به الالهوت فهو 

، فإذا أراد )12(النبي، وهي تشبه البراهمة بالقول بتناسخ األرواح وتجسيم الله والحلول ونحو ذلك
وجد في ) التاريخانية(م مزيج من الديانات السابقة،عليه بتطبيق منهج الحداثي إثبات أن اإلسال

  .الفكر الشيعي ملجأ وفيرًا له

ومن هنا أخذ الحداثي يمتدح الشيعة من زاوية أنه فكر المعارضة من جهة، وبكونه حقق 
ًا الشيعي ظل مهمشًا ومستبعد(مشروعه السياسي متمثال بالثورة الخمينية من جهة أخرى فالفكر 

في منظور المفكرين السنة على الرغم من تراثه النضالي والفكري، وتبنيه قضية العدل االجتماعي، 
فمال معتنقو التشيع إلى االنعزال والتقية، لذلك تهاوى نفوذهم السياسي منذ سقوط الدولة 

ض للفقه ، فاخذ الحداثي يمتدح مفكري الشيعة بإعالنهم الرف)13(الصفوية على يد العثمانيين السنة
القائم واإلفتاء بأن التقليد بدعة وصفة ذميمة استطار شررها وعم ضررها، كان هؤالء الفقهاء 
المستنيرون في الغالب األعم من قوى المعارضة الشيعية واإلباضية لذلك لم يقدر لجهودهم النجاح 

تالف معهم، ألن داعيا في نهاية المطاف إلى الوحدة مع الشيعة ونبذ الفرقة واالخ )14(واالنتشار
األمة جميعًا على مراحل وخطوات بدأت منذ عقود  فمشروعهم المعاصر مشروع شامل يستهد

  .)15(وهي مستمرة إلى اآلن لتشمل العالم اإلسالمي أجمع

ولكن الحداثيين أو كثيرًا منهم، إنما استقوا معلوماتهم عن الشيعة من خالل المصادر الغربية 
اء من الموسوعة البريطانية التي أعد المادة اإلسالمية فيها مجموعة والدراسات االستشراقية، سو

تاريخ : من الباحثين المستشرقين، أو من مؤلفات المستشرقين من أمثال هنري كوربان في كتابه
  .)16(الفلسفة اإلسالمية وغيره، كما الحال بالنسبة لمعرفة كثير منهم بالتراث اإلسالمي السني
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  :داثي بالفكر الشيعي ولجوئه إليه ما يليومن مظاهر التأثر الح

  .تبني العديد من مقاالت الشيعة تجاه أهل السنة ومعتقداتهم، وتعميمها على أنها هي اإلسالم  . أ

أخذ المقوالت الشيعية المناوئة ألهل السنة على أنها صحيحة وثابتة دون إعمال أي نقد   . ب
 .عليها أو تطبيق مناهجهم النقدية فيها

ي مع الشيعة في كسر الحواجز وإبعاد التقديس عن رموز ومقدسات اإلسالم االلتقاء الفكر  . ت
 :عند أهل السنة، والمتمثل بما يلي

  .الطعن بالقرءان والتشكيك بسالمة المصحف من التحريف والنقص .1

 .عدم قبول الحديث النبوي عند أهل السنة والطعن بصحاح السنة .2

 .رفض مسألة عدالة الصحابة .3

 .طة في اإلسالمالقول باغتصاب السل .4
 .الطعن بالنبوة والقول بأحقية علي فيها عند غالة الشيعة .5

 .رفض مسألة اإلجماع وأنها سالح بيد السلطة .6

ً  بعيدًا حتى وإن ناقض   . ث االلتقاء معهم باالستغراق في إعمال العقل في النص تأويال
  .)17(الظاهر

يث نجد هذا االتجاه في أما صلة الحداثيين بالمستشرقين فهي مما ال يحتاج إلى دليل، ح
  :كتابات العديد من المفكرين العرب المتأثرين باالستشراق أمثال

  .النص القرءاني أمام إشكالية البنية والقراءة: الطيب تيزيني في كتابه -

 .التراث والحداثة، ومدخل إلى القرءان الكريم: ومحمد عابد الجابري في كتابيه -

القرءان من التفسير الموروث إلى تحليل : فيهاشم صالح : ومترجم كتاب محمد أركون -
 .الخطاب الديني

 .نقد النص، ونقد الحقيقة: وفي عدد من مؤلفات علي حرب -

 .الخطاب والتأويل، ومفهوم النص: نصر حامد أبو زيد: وفي مجموعة من مؤلفات -

 .الثابت والمتحول: وأدونيس في كتابه -

 .لخلق األسطورةاإلسالم وملحمة ا: وتركي علي الربيعي في كتابه -

 .جدل التنزيل: ورشيد الخيون في كتابه -

 .خصائص التعامل مع التراث: رمضان بن رمضان في كتابه: وتلميذ محمد أركون -
 .الفن القصصي في القرءان: ومحمد أحمد خلف الله في كتابه -
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 .قراءة معاصرة: الكتاب والقرءان: محمد شحرور في كتابه -
 .الفكر الديني نقد: وصادق جالل العظم في كتابه -

 .سلطة النص: عبد الهادي عبد الرحمن في كتابه -

 .دراسات إسالمية، ومفهوم النص: حسن حنفي في كتابيه -

وبعد هذا العرض الموجز لرواد هذا االتجاه الطاعن في كتاب الله تعالى نبين شبهات 
  .الحداثيين من القرءان الكريم وصلتهم باالستشراق، من خالل المطلب اآلتي

  نظرة الحداثيين إلى القرءان الكريم: طلب الثالثالم

نحتاج إلى مدخل تمهيد للحديث عن آراء الحداثيين في مصدرية القرءان مقسمًا إلى أربعة 
  :مجاالت

  أصل مصدرية القرءان: أوًال

إذا أردنا أن نقدم تعريفًا بالقرءان بمجرد اإلشارة إليه كما نشير إلى األشياء  :يقول الجابري
إنه هذا النص الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، : فة المشهورة، قلنا مع القائلالمألو

هذا النوع من التعريف يشير إلى ما هو حاضر في المجال البصري أو الذهني للمخاطب، وهو 
  .تعريف حيادي موضوعي ال يضيف من عنده أي عنصر على المشار إليه كما هو معطى للمشاهد

ا تعريفًا للقرآن يرسم صورته كما هي في ذهن المسلم، وفي الغالب كما ورثها أما إذا أردن
القرءان الكريم هو كالم الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل : من محيطه الثقافي، قلنا مع القائل

، وهو المكتوب بالصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم )(عليه السالم على نبينا محمد 
فإذا نظرنا إلى هذا التعريف داخل دائرة اإلسالم والمسلمين أمكن القول عنه، إنه بسورة الناس، 

تعريف إسالمي حيادي يقتصر على وصف المشار إليه كما هو في المجال التداولي اإلسالمي، أي 
  .)18(من دون صدور عن موقف مذهبي أو أيديولوجي، سواء من داخل هذا المجال أو من خارجه

الظاهرة القرءانية وإن كانت في جوهرها تجربة روحية، نبوة ورسالة، فهي : ًالويتابع كالمه قائ
في انتمائها اللغوي واالجتماعي والثقافي ظاهرة عربية، وبالتالي يجب أن ال ننتظر منها أن تخرج 

  .)19(تمامًا عن فضاء اللغة العربية ال على مستوى اإلرسال وال على مستوى التلقي

العرب هم مصدر الكثير : ريم يرفض إال أن يعطي األمر بعدًا أكبر فيقولإال أن خليل عبد الك
من األحكام، والقواعد واألنظمة واألعراف والتقاليد التي جاء بها اإلسالم، أو شرعها حتى يمكننا 
أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بان اإلسالم ورث من العرب الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في 

  .)20(التعبدية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والحقوقية: المناحي كافة
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والحج ) الكعبة(وساق العديد من األمثلة من باب الشعائر التعبدية، كتعظيم البيت الحرام 
  .والعمرة، وتقديس شهر رمضان وغيرها

ذكرها ثم انتقل إلى الشعائر االجتماعية، وذكر منها عناية العرب باإلبل واألنعام، والتي جاء 
في القرءان، وكذا تعدد الزوجات وامتهان العرب للمرأة، وامتداد هذه النظرة االمتهانية إلى شريعة 

 :)(وقوله  ،)21("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة): "(اإلسالم، وساق لذلك أدلة مثل قوله 

 M ^ _ ` a b c d: ، وقوله تعالى)22("النساء ناقصات عقل ودين"
e f g L  )282: البقرة(.  

واألمثلة من النصوص المقدسة في هذا الباب كثيرة فهل هناك شك في أنها تبنت : يقول
من المرأة؟ وهل هناك اختالف في ) (الموقف العربي السابق على نزول الوحي على محمد 

  .)23(الموقفين

سها إال أن أركون يحمل تأصيًال من نوع فريد إذ أنه ينسف فكرة الظاهرة القرءانية من أسا
  :فيقول

كان تأثير معطى الوحي دائمًا ومتواصًال وقويًا على العقول طيلة قرون وقرون، لقد وجه 
وأخضع العقل الالهوتي المؤسس في كافة مجاالت التمييز والمحاجة واالكتشاف والنص على جميع 

تنظم عالقات أنماط المعرفة ومستوياتها، وهكذا راحوا يقدمون األحكام األخالقية التشريعية، التي 
البشر في المجتمع على أساس أنها تمثل التعبير الحقيقي إلرادة الله بالنسبة لمخلوقيه، لقد جعلوا 
الناس يتصورونها ويفهمونها ويستنبطونها ويطبقونها وكأنها تمثل فعًال مشيئة الله، وهكذا راح 

هية الموجهة لكل ما يفعله األسس اإلل) عقالنيًا(الفكر الالهوتي يبذل كل ما في وسعه لكي يحدد 
اإلنسان في الحياة الدنيا، واإلنسان ضمن المنظور الالهوتي هو مخلوق تابع مطيع شاكر للنعمة 
والجميل، وهكذا يحصل كل شيء على ضمانة أنطولوجية متعالية، دائمة، مقدسة، خارجية على 

  .)24(كل إرادة أو سلطة بشرية

هذه الفكرة من المستشرقين والباحثين من اليهود ويذكر الدكتور فضل عباس أن أركون أخذ 
أن الفقه اإلسالمي للتشريعات الربانية واألحكام وضعها الفقهاء أوًال، ثم وضعوا لها "فهم يزعمون 

ما يؤيدها من القرءان والسنة، فاألحاديث النبوية إنما هي من وضع أولئك الفقهاء تأييدًا لألحكام 
  .)25("عها وكذلك آي القرءان أسقطت فيما بعد على التشريعاتالتي شرعوها أو ألزموا بتشري
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  حقيقة القرءان: ثانيًا

كان يجهل القراءة ) (ليس في القرءان ما يدل على أن النبي محمدًا  :يقول الجابري
بمعنى عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، بل ألنه ) أمي(ال يعني أنه ) بالنبي األمي(والكتابة، ووصفه 

: مم التي ليس لها كتاب منزل، وكذلك الشأن في لفظ األميين الوارد في القرءان كقوله تعالىمن األ

M. / 0 1 2 3 4L )فالمقصود هم العرب في مقابل أهل  ،)2: الجمعة

 MT U V W: الكتاب من اليهود والنصارى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قوله تعالى

X Y Z [ \ ]^ _ ` aL )ال يدل على انه  ،)48: العنكبوت
) (كان يجهل القراءة والكتابة فهذا المعنى يقع خارج سياق هذه اآلية.  

 MN O P Q: حيث أن هذه اآلية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا باآلية السابقة لها
RL )وقد عبر القرءان عن مضمون جحدهم في آية أخرى فقال تعالى)47: العنكبوت ، :

M8 9 : ; < = > ? @ A B CD E F G HL 
  ).4: الفرقان(

إن هذا الجحود واالتهام بافتراء ): (ولذلك يرد عليهم القرءان بتوجيه الخطاب إلى النبي 
القرءان كان يمكن أن يكون مسوغًا ومقبوًال لو كان حالك قبل نزول القرءان عليك كحال األساقفة 

صل ولم يعرف عنك أنك كنت والرهبان الذين يقرؤون التوراة واإلنجيل، وينسخونها وهذا ما لم يح

 MT U V W X: ، تنسخها، بيمينك، فالمقصود في قوله تعالى)وتخطها(التوراة ) تتلو(

Y ZL )هو أحد كتب أهل الكتاب، فهي وحدها التي يمكن أن ينصرف إليها )48: العنكبوت ،
  : اتهام قريش بكونه كان ينسخ منها، وهذا ما تشهد له آيات أخرى منها قوله تعالى

M( ) * + , - .L )26()52: الشورى(.  

  إن ما حمل علماء المسلمين من جميع الفرق على نفي المعرفة بالكتابة والقراءة عن
  .، هو تأكيد الطابع المعجز للقرآن والدليل على أنه وحي من الله)(النبي 

هذا النوع من االحتجاج إن كان له مفعول في زمن كالعصور الوسطى حيث كان الناس 
ون إلى العارفين بالقراءة والكتابة بوصفهم أشخاصًا حاصلين على امتياز خاص ليس عند ينظر

جميع الناس، إال أن الناس اليوم في عصر تعميم التعليم، ونشر المعرفة، وال يعطون المعرفة 
بالقراءة والكتابة كل تلك األهمية، وهل يستطيع أمهر الكتاب وأعالهم شأنًا أن يأتي بمثل القرءان 
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أو بمثل سورة من سوره، بل إنه ال أحد من الشعراء اليوم يمكن أن يأتي بشعر يماثل شعر 
المتنبي مثال، ذلك ألن اإلبداع في القول، كما في الرسم والنحت، كما في الفكر والفلسفة، ال يمكن 

نظر  إذا –القرءان  –تقليده لسبب بسيط، هو أن التقليد بالتعريف غير اإلبداع والوحي المحمدي 
إليه من المنظور األدبي فهو قمة البالغة واإلبداع، أما من المنظور الديني، فهو تجربة روحية 

  .)27(فريدة

إن محمدًا قضى في التحنث بغار حراء، سبع سنين، تلقى خاللها من جبريل أثناء رؤية مناميه 
صف السنة، ثم اآليات الخمس األولى من سورة العلق، وعمره حينذاك اثنتان وأربعون سنة ون

انقطع الوحي لمدة سنتين ونصف ليستأنف باآليات األولى من سورة المدثر وعمره نحو خمس 
  .)28(وأربعين سنة

  :أما محمد أركون فقد ذهب إلى أبعد من ذلك

الخطاب القرءاني يختلف عن كل خطاب آخر في اللغة العربية، وال نقصد هنا التفوق الذي 
نما نقصد المعطيات الشكلية والنحوية والمعنوية والبالغية ركزت عليه نظرية اإلعجاز، وإ

واألسلوبية واإليقاعية، الخاصة بالقرءان، والتي يمكن حصرها والكشف عنها عمليًا، فالمجاز يلعب 
دورًا حاسمًا في تشكيل كلية الخطاب القرءاني، إنه هو الذي يتيح تغيير أو تحوير الوقائع 

اال، وتصعيدها وتساميها من أجل أسطرة وترميز مناخ الوعي الديني الوجودية األكثر يومية وابتذ
  .)29()خلق الرأسمال الرمزي لإلسالم(الجديد الذي يراد تأسيسه وفرضه 

إن إحدى الخصائص األساسية التي تميز الخطاب النبوي، هي أنه يمزج دائمًا وبشكل 
ي يجعل الذات البشرية تعتنق الحق والخير والجمال، وذلك لك: حميمي بين هذه القيم الثالث
  .)30(الطوباوية المنقذة بسهولة أكثر

لقد مات اإلنسان كما مات الله، ولم يبق : ومن هنا يقرر جازمًا ما يسعى إلى تأصيله وتقريره
في الساحة إال إرادات القوة الجماعية واستراتيجيات السيطرة عن طريق التقدم التقني واإلنتاجية 

ك يرى الحداثيون أن القرءان مجازي يغذي التأمل والخيال، فال يلبي حاجات ولذل. )31(االقتصادية
وال يخفى ما في هذا الكالم من . المؤمنين به، وبالتالي ال يصلح أن يكون قانونًا ينظم حياة الناس

للتأكيد على أن الخطاب القرءاني " هدى للناس"خطورة بالغة، فالله عز وجل يقول في أول كتابه 
 .لهم دون استثناءللناس ك

  .وهذا القول قد سبقهم إليه صاحب كتاب الفن القصصي في القرءان محمد أحمد خلف الله

  :أما ملخص أقواله فهي
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إن الحرية الفنية تقتضي عدم التقيد بالصدق العقلي وال بتصوير الحقائق تصويرًا صادقًا، بل   .أ 
  .قد يتقول القرآن ما لم يحصل ولن يحصل

 .الوارد في القرآن ال ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق إن تاريخ األنبياء  .ب 
إن القصص القرآني قد يكون لتصوير واقع نفسي ال لحوادث حصلت، وإنه حرب أعصاب ال   .ج 

 .أقل وال أكثر
  .إن القرآن يشمل على األساطير وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوبة  .د 

  :دةوقد رد عليه الدكتور فضل عباس ردًا علميًا من وجوه متعد

يزعم أن القصص القرآني ال ينبغي أن نفهمه على أنه حقائق ثابتة قصد القرآن إلى تقريرها 
وإنما هي أنماط من الخيال الخصب والفن المدبج لما تعارف عليه الناس في عصر نزول القرآن أو 

يه جاءت تحكي ما عرفه السابقون ويفرع على هذا أن القرآن الكريم لم ينف عن نفسه أن تكون ف

 MJ: أساطير وإنما الذي أنكره على العرب أنهم لم يؤمنوا انه من عند الله فإذا قال القرآن

K L M N O P Q RL  فليس معنى هذا أنه أنكر وجود
األساطير، ولكن الذي أنكره القرآن أن يكون النبي هو الذي اكتتبها، فكأن القرآن يقول هي 

أساطير من عند الله ويستدل لذلك بما جاء بعد  أساطير، ولكن ليست من عند محمد، وإنما هي

فيقول إن هذا القول ال يفهم منه  MT U V W X Y Z [Lاآلية الكريمة 
نفي األساطير كل الذي يفهم منه أن الله هو الذي أنزلها فهي أساطير منزلة، إنها مغالطة شر من 

المشرف عليه غاب عنهما مغالطات السفسطائيين الذين حدث عنهم التاريخ، وما نظن الكاتب و

 MT U V W X Y Z [Lفساد هذا القول وبطالنه إن قول الله تعالى 
إنما هو رد على أن يكون القرآن أساطير فهو رد على القيد والمقيد، ونحن نرى أن القرآن الكريم 

 ¯ ® ¬Mرد هذه الفرية في مواطن كثيرة، وها هو يصف صاحب هذا القول بشر الصفات 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎL  بل إن القرآن يرد بصراحة على

 ¤ £ ¢ ¡ �Mأولئك الذين قالوا هذا القول وعلى الكتاب والمشرف ومن حذا حذوهم 

¦¥ § ¨ ©L.  

فأنت ترى أن هذا القول صريح بأن الله لم ينزل األساطير كما يدعي الكتاب والمشرف عليه، 
رره من بهتان يدعي أن القصة القرآنية قد يكون الحدث فيها بدون بطل، وذلك كنبأ ونتيجة لما ق
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 MU V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` aابني آدم في قوله تعالى 

b c dL  وقد يكون هناك بطل دون حدث، وذلك في قوله )بالحق(وتناسى قوله تعالى ،

 ML M N O P Q R S T U V W X Y ZLتعالى 
  .)32(إنما هي تصوير واقع هدفه إلزام الحجة –كما ترى  –والقصة 

  التشكيك في حفظ الله لكتابه: ثالثًا

ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في القرءان كما هو في  :يقول الجابري
) صحف(المصحف بين أيدي الناس منذ جمعه زمن عثمان، أما قبل ذلك فالقرءان كان مفرقًا في 

ن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا الصحابي أو ذاك من القرءان وفي صدور الصحابة، وم
مكتوبا أو محفوظًا، كان يختلف عما كان عند غيره كمًا وترتيبًا، ومن الجائز أن تحدث أخطاء 
حين جمعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذا المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع 

 Mg h i j k l mL: تعارض مع قوله تعالىتدارك بعض النقص، وهذا ال ي
، فالقرءان نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ، قال تعالى )9: لحجرا(

  .)33()7- 6: األعلى( M¥ ¦ § © ª « ¬L: مخاطبًا رسوله الكريم

  :وفي سياق التشكيك بمصدر النبوة المبلغة للقرءان يقول شحرور

، أما الرسالة فتحتمل )يكون وال يكون(يق والتكذيب فهي من حقل إن النبوة تحتمل التصد
  .)34()أقبل أو ال أقبل(الطاعة والمعصية باعتبارها من حقل 

أننا نهدف إلى تحرير العبارات الشفهية األولى التي تلفظ بها النبي  :ومن هنا فإنهم يقررون
عليها الحقًا من قبل األمة من كل التركيبات العقائدية واإلسقاطات العقلية التي أسقطت 

  .)35(المفسرة

حريصًا  )(إن هذه الشبهات غير ثابتة حين يتم عرضها على النقد التاريخي فقد كان النبي
على كتابة ما يتنزل عليه من الوحي رغم بدائية وسائل الكتابة وصعوبة توفرها، وقد تناقلت كتب 

ن الصحابة كتابًا للوحي ومن أشهرهم م) (الروايات والتاريخ هذا الحرص حيث اتخذ النبي 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، كانوا يكتبون ما 
يتنزل من الوحي ويراجعون الرسول فيقرأون عليه ما كتبوا، وقد نص العلماء على أن القرءان كله 

والعظام لكنه لم يجمع في موضوع واحد، على الصحف واأللواح والعسب ) (كتب في عهد النبي 
  .)36(وذلك لطبيعة تنزل القرءان وترقب ورود آيات سواء كان فيها نسخ أم لم يكن
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  :ونحن نعلم أن تدوين النص القرءاني مر بثالث مراحل

  ).(في عهد النبي : األولى

  .–رضي الله عنه  –في عهد أبي بكر الصديق  :الثانية

  .–رضي الله عنه  –في عهد عثمان : الثالثة

ويمكننا أن نستنبط أن الطريقة المتبعة في التدوين في المراحل الثالث تتسم بالمنهجية 
ورضًا منه، ) ( العلمية والدقة المتناهية، كما أن التدوين في المرحلة األولى كان بأمر من النبي

ات المتعلقة بجمع القرءان وبإجماع الصحابة في المرحلتين الثانية والثالثة، وهذا كفيل برد الشبه
  .وتدوينه

  تاريخانية النص: رابعًا

إن من ضمن المنطلقات التي يعمد الحداثيون من خاللها إلى ترسيخ مفاهيمهم االدعاء 
بتاريخانية النص من خالل إثبات تاريخانية القرءان ونفي الربانية عنه، وبالتالي فصالحه لمجتمع ما 

لكم الدائرة في ذلك الزمان وال يعني بالضرورة بالنسبة لهم في تاريخ مضى إنما ينطوي ضمن ت
هناك الذين يصرون على قراءة النصوص المقدسة : قبوله على مدى األيام، يقول خليل عبد الكريم

قراءة تجريدية ال صلة لها بالزمان والمكان اللذين جاءت فيهما، وال عالقة لها بالمخاطبين آنذاك 
رجاتهم في سلم المعرفة والحضارة، وال رابطة تربطها بالوقائع التي وال مداركهم وبيئاتهم ود

واكبت النزول بالنسبة لآليات القرءانية الكريمة، أو الورود بالنسبة لألحاديث النبوية الشريفة، وال 
يريدون أن يدركوا أن اآليات بعد أن نطق بها النبي عليه وآله أفضل الصالة والسالم بلغته العربية 

ة وقت البعثة، حملت كل موروثات تلك اللغة ورموزها وإشاراتها ودالالتها وإيحاءاتها السائد
ومعانيها واستعاراتها وكناياتها وتشبيهاتها، وإن فصم ذلك كله من النصوص المقدسة أو فصلها 

  .)37(عنه والتعامل معها على أنها مجردة هو الذي يوقع في ذلك الخلط المعيب

  :لتي بشرت ومهدت للدعوة المحمدية، تتعلق بظاهرتين متكاملتينفالبشارات والتطلعات ا

تبشير بعض الرهبان من اليهود والنصارى بقرب نبي جديد من جهة، والرحلة السياحية 
للبحث عن الدين الحق، دين إبراهيم، من جهة أخرى، وال بد من النظر إلى هاتين الظاهرتين ليس 

ن خالل ما تسكتان عنه، نقصد بذلك أنهما كانتا نوعا فقط من خالل ما تصرخان به، بل أيضا م
من الدعاية ضد اإلمبراطوريتين المتحاربتين والتبشير بقرب سقوطهما، وبما أن الدعاية في ذلك 
العصر، وفي جميع العصور تقريبا، توظف الدين مطية التواصل، وبما أن نجاح هذا النوع من 

ى أصل سابق فإنه من المفهوم أن يطرح شعار الحنيفية السالح يقتضي تجاوز الخالفات والرجوع إل
  .)38()اليهود والنصارى والعرب(جد الجميع ) العودة إلى دين إبراهيم(
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أما االستعانة بأفعال الرسول وأقواله والتأسي الحسن بما كان يقول ويفعل فهو في أنه تعامل 
البحتة للعرب في شبه جزيرتهم، أي مع التنزيل الحكيم من خالل السيروروة والصيروروة التاريخية 

في حدود التاريخ والجغرافيا ضمن مستواهم االجتماعي والمعرفي وضمن اإلشكاليات المطروحة 
  .أمامه

لذا فليس غريبا أبدا أن تكون السنة بمفهومها التقليدي والمرجعية الصحابية هي السالح 
يحاول أن ، يشهرونه في وجه كل من ء التطوروهي المجن عند أعداء الفلسفة وعلم الكالم وأعدا

القرن العشرين وهم يصيحون على ) متوكلو(وهو ذاته السالح الذي يشهره اليوم .. يعمل عقله
  .)39(كال ال يسعني: أال يسعك ما وسع الصحابة؟ ولهؤالء أقول بكل بساطة: منابرهم

وفي أمكنة كونه عاش في زمن محدد وفي بيئة معينة ) (ونحن نعني بتاريخية الرسول 
  .)40(بذواتها

نحن بتاريخية النصوص وبربطها بأسباب ورودها وبالفترة الزمنية : ويؤكد آخر الفكرة بقوله
التي ظهرت فيها، وبالبيئة التي انبعثت منها، وبالمجتمع الذي ولدت فيه، بل وبالظروف الجغرافية 

وبأفقهم الثقافية، مع الوضع في  التي واكبتها، وبالدرجة الحضارية للمخاطبين بها وبمداهم المعرفي
  .االعتبار أن النصوص ذاتها ذكرت صراحة أنها تتوجه إلى أمة أمية

ألن فيها إهدارًا للسبب، " العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"نحن ال نسلم بقاعدة 
ويغيم عليه ويشوش معناه، ومن ثم يجيء الحكم " اللفظ"وإهداره يحجب المدلول الحقيقي لـ 

اجًا مائعًا غير منضبط، وهذا أحد وجوه علل اختالف الفقهاء وتناقض أحكامهم حتى في رجر
  .أخطر األمور

وال يمكن دعوى العموم في الفعل، ألن الفعل ال يقع إال على وجه معين، فال يجوز أن يحمل 
ون خاصًا على كل وجه، وفعل النبي ذاته ال عموم له باإلضافة إلى أحوال الفعل أو إلى غيره، بل يك

  .)41(في حقه إال إذا أشار إلى غير ذلك

  :ويضيف أركون مؤصًال ومنظرًا

كل الرسالة القرءانية تقدم نفسها وتمارس دورها على هيئة حداثة تقلب كل شيء بالقياس 
إلى العقائد والعادات التقليدية التي خلفها اآلباء أو األولون، وقد رمي التراث العربي السابق على 

ليًا في دائرة الجهل والفوضى والظلم والضالل والوثنية والقمع والتعسف، أي بكلمة اإلسالم ك
أخرى رمي كليًا في ظلمات الجاهلية، أما التراث بالمعنى الكبير والمثالي للكلمة فهو تراث إلهي ال 

راث يمكن للبشر أن يغيروا فيه شيئًا، أنه تعبير عن الحقيقة األبدية المطلقة، وقد حاول هذا الت
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طيلة عشرين عاما في مكة والمدينة أن يرسخ نفسه داخل ساحة اجتماعية وثقافية معادة ومضادة 
  .ثم أصبح بعدئذ التراث اإلسالمي

إن التراث المتعالي األكبر إذن ليس إال تجسيدا لدين الحق في التاريخ، إنه قوة لتقديس 
، لهذا السبب نجد أن الخليفة والسلطان الزمكان وتنزيهه، هذا الزمكان الذي تتجلى فيه حياة األمة

واألمير قد قسوا بدرجات متفاوتة عبر التاريخ على الرغم من أنهم من أصل زمني ودنيوي بحت، 
إن تصورًا كهذا يفسر لنا السبب في أن كل عضو من أعضاء األمة يشعر بنفسه معاصرا بشكل 

قين، وهذا التصور يعطي األولوية مباشر وفي آن واحد لكل أعضائها السابقين واألحياء الالح
للدينامو الروحي الخاص بالتراث، هذا الدينامو الذي يغذي شعور األمة بهويتها، ويحرك آمال 
المؤمنين ويخلع غاية أخروية وأنطولوجية على التصرفات التاريخية لهم في الوقت الذي يرفض فيه 

  .)42(أن يأخذ بعين االعتبار تاريخية كل هذه المعطيات

  .)43(ن هنا ينبغي أن نعلم إطار إدراك الزمان والمكان في القرءان هو إطار أسطوريوم

فالقرءان ذو بنية أسطورية، ولكن معنى األسطورة هنا يطابق معنى كلمة القصص في 
  .)44(القرءان

  .)45(على أن التراث جزء من التاريخ فهو جزء من الصيرورة التاريخية

ن ادعى أنه سيؤله ذاته، فبعد مرور قرون على اإلله لذلك كان نيتشة على صواب كلية حي
امتلك جميع الحقوق لقول ذلك، وحسب سيرورة تتماهى بسبب كبرياء ) اإلله اإلنسان(األخالقي 

بمحرقاته، ارتدادته، حروبه (متمركز على اإلثنية بدون شك مع المسيحية، فإن الدين كما عرفناه 
تجد التاريخانية فيه شروط إمكانيتها (في التاريخ ) نشواتهالدينية، وكذلك بالتأكيد موته الفرح و

  .)46(هو في طريقه إلى الزوال) الخاصة في الدين

وال يخفى ما يحمله مشروع الحداثيين في طياته من محاولة نزع القداسة عن النص 
  .القرءاني، بوصفه نصًا لغويًا كان له سيرورته عبر مراحل التاريخ المختلفة

يتعارض مع الفهم اإلسالمي الذي يتعامل مع النصوص بصفتها وحيًا وهي وهذا المفهوم 
بتلبسها بهذه الصفة تصلح لمطلق الزمان والمكان، أما عالقتها مع السياق التاريخي الذي نزلت أو 

التحقق األول واألمثل للمقاصد أو القيم التي تحملها (وردت فيه فهو ال يعدو أن يكون بمثابة 
ج عن هذا أنه كلما تجددت الظروف والسياقات أمكن أن يتجدد تحقق هذه القيم هذه اآليات، ينت

، )47(ويتجدد اإليمان بها فتكون اآليات القرءانية محفوظة بحفظ قيمها في مختلف األحوال واألطوار
فتبقى النصوص اإلسالمية محتفظة بصالحيتها المطلقة للزمان والمكان، والتنزل التاريخي ال يعدو 

  .محاولة للفهم األمثل لهذه النصوص وفق مراد الشارع الحكيم أن يكون
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  شبهات الحداثيين من القراءات القرءانية المتواترة عرض ونقد: المطلب الرابع

هناك سؤال يطرح نفسه؟ لماذا كانت اعتراضات الحداثيين قليلة خاصة في مجال القراءات 
ن واللغويين وحتى المستشرقين، أهل الدراسات القرءانية، حتى أنها ال تكاد تذكر مقارنة بالمفسري

  :الغربية، ال بد من أسباب موضوعية منها

موضوع القراءات القرءانية يحتاج إلى علم دقيق مختص، ولهذا حتى بين علماء التفسير قل : أوًال
  .من يبرز في هذا العلم ويختص به، فهو يحتاج إلى مثابرة ودرس عميق وصبر على التلقي

نهج الحداثيين الذي ال يعبأ بالنص القرءاني، ويدعو إلى التشكيك في حفظ الله لكتابه، م :ثانيًا
وإخضاعهم كل شيء للمساءلة العقلية، وتاريخانية النص، إلى غير ذلك من المناهج الغربية 
التي تنزع القداسة عن القرءان، وبالتالي عن القراءات القرءانية المروية باألسانيد، فالذي 

  .مصدر القرءان وتواتره، حتمًا يشكك بالقراءات القرءانية من باب أولى يشكك في

الحداثيون ظهورهم متأخر جدًا، فقد تبلور نتاجهم في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي  :ثالثًا
وبداية القرن العشرين الميالدي، وهذا حديث جدًا، مقارنة بالمفسرين واللغويين الذي بدأ 

لقرءان الكريم قبل أربعة عشر قرنًا، وحتى المستشرقين الذين بدأ نتاجهم نتاجهم منذ نزول ا
منذ القرن الثامن عشرالميالدي، وتخصصوا في علم القراءات مثل نولدكه وجولدزيهر 

  .الخ.. وشفالي وآرثر جفري

لذلك كان نتاج كل من المفسرين واللغويين في القراءات القراءنية كبيرًا ومتنوعًا، وكذلك 
تشرقين بهدف إثارة الشبهات، مقارنة بالحداثيين الذين هم حديثو العهد بالدراسة والتأليف المس
  .نسبيًا

ميدان القراءات القراءنية، دقيق يحتاج إلى مراس إلثارة الشبهات، بينما ميادين العقيدة  :رابعًا
ًا، وأرحب اإلسالمية والفرق، والتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ اإلسالمي، أكثر تنوع

مجاًال إلثارة الشبهات، خاصة أن كتب التاريخ والتفسير مليئة بالروايات الضعيفة واإلسرائيلية 
والتي تعد بيئة مالئمة للحداثيين لبث سمومهم ونشر أفكارهم، وهذا يقل في مجال القراءات 

، فال يستطيعون القرءانية، إذ أن الموضوع والشاذ ال مكان له وال يعمل به وال يقرأ به ابتداًء
  .)48(من خالله االصطياد في الماء العكر كما يشتهون

  :وهذه الشبهات إن كانت قليلة نتناولها في هذا المطلب والرد عليها

  .دعوى الحداثيين تعدد القراءات القرءانية بتعدد النص المقروء :أوال
إن هذه الدعوى من أهم اعتراضات الحداثيين على القراءات القرءانية، وتستشف من قول 

وهذا ما يفسر لنا إلحاحه على التوفيق بين : أركون في سياق حديثه عن تفسير اإلمام الطبري
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مختلف نسخ النص القرءاني، أي القراءات، ثم تفسير اآليات بعبارات تشبهها وبلغة سهلة 
  .)49(واضحة

ل في سياق آخر عن اإلمام الطبري، ولذلك نجد لديه إشارات متكررة إلى قراءات ويقو
  :مختلفة، ولكن مع الحرص المستمر على شيئين مختلفين

هو أنه يرفض القراءات المختلفة أكثر من الضروري، والتي تصعب مصالحتها مع : األول
تختلف كثيرًا فإنه يهضمها ويدمجها المعايير الالهوتية، األرثوذكسية، أما القراءات األخرى التي 

  .)50(داخل البنية العامة للخطاب القرءاني

من هذا االعتراض، أن تعدد قراءات القرءان الكريم يدل على االختالف  نإن هدف الحداثيي
نوع من التحريف، قاصدين الطعن في تعدد القراءات والحكمة من هذا  -في رأيهم  - فيه، وأن هذا 

  .تشكيك في عصمة القرءانالتعدد ومن ثم ال

  :ويمكن الرد على هذه الشبهة من خالل التأكيد على

أن تعدد القراءات ال يعني االختالف والتغاير؛ بل إن النظرة المنصفة لهذا التعدد وما : أوًال
  .نيط به من حكم من شأنها أن تبين بجالء ووضوح ما في هذا التعدد من إعجاز وبيان

شيئا عن المفهوم الحقيقي والمعنى االصطالحي لعلم القراءات،  لم يعرف هؤالء الطاعنون
فأخذوا بظاهر اللفظ من ناحية اللغة، وحسبوا أن تعدد القراءات يعني تغايرها، كما يدل عليه 

 .في العرف اللغوي العام" تعدد"ظاهر لفظ 

لمؤدي إلى ال تعني االختالف والتغاير ا -في اصطالح هذا العلم  -هنا " تعدد"بينما كلمة 
اختالف المعاني وتغايرها، ألننا إذا بحثنا في جميع القراءات لن نلحظ أي اختالف أو تغاير ذي 

  .بال في المعاني أو األلفاظ

من هنا فإننا نوجه عناية هؤالء المدعين إلى ضرورة مطالعة هذا العلم ومدارسته ومعرفة 
لى يقين ال شك فيه بأنه ال خالف بين قواعده، ونحن على يقين من أنهم بعد ذلك سوف يهتدون إ

  .القراءات، وأن تعددها ال يغير في المعاني وال فيما يترتب على ذلك من األحكام

وأما : ونزول القرءان على سبعة أحرف يقول المحقق ابن الجزري توعن أسباب تعدد القراءا
والتهوين عليها شرفا سبب وروده على سبعة أحرف، فللتخفيف عن هذه األمة وإرادة اليسر بها، 

، )(لها، وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها، وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق
أسأل ): "(، فقال "إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرءان على حرف«: حيث أتاه جبريل فقال

، )51(»بعة أحرف، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ س"الله معافاته ومعونته؛ فإن أمتي ال تطيق ذلك
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وكما ثبت أن القرءان نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وأن الكتاب قبله كان ينزل : "ثم قال
كانوا يبعثون إلى  - عليهم الصالة والسالم  -من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن األنبياء 

جميهم، وكانت بعث إلى جميع الخلق، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وع )(أقوامهم خاصة، والنبي 
مختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم االنتقال من  - الذين نزل القرءان بلغتهم  -لغات العرب 

لغة إلى غيرها، أو من حرف إلى أحرف، بل قد يكون أحدهم ال يقدر على ذلك، ولو بالتعليم 
كلفوا العدول عن فلو  )(والعالج، ال سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا، كما أشار إليه 

لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم، لكان من التكليف بما ال يستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلف 
  .)52(وتأبى الطباع

تعدد القراءات ال ينتج عنه أي اختالف في أصول الدين وال فروعه، إنما هي طرق متنوعة  :ثانيًا

  :اختالفات صرفية ونحويةفي األداء الصوتي أكثر منها،

ننا إذا نظرنا إلى األمور التي تتمايز فيها كل قراءة عن أخرى سوف يتضح لنا أن ذلك على إ
 :ضربين هما

وهي المبادئ العامة في طريقة األداء الصوتية فقط عند كل قارئ ومن يروي عنه  :األصول .1
حروف العلة إذا تالها همز  -من الرواة والنقلة اآلخذين منه، فمنهم من يمد بعض الحروف 

ومنهم من يقصرها، ومنهم من يرقق بعض الحروف ومنهم من يفخمها، كذا  -أو سكون 
الحال في إدغام بعض الحروف في بعض، واإلمالة، والفتح، والسكت على كل ساكن صحيح 

  .الخ... بعده همزة أو نقلة

د وعلى هذا األساس يسير القارئ في القرءان كله ال يتعدى القواعد التي يقرأ بها وال يحي
عنها، فأي اختالف وأي تحريف في المعاني واألحكام، ينتج عن مجرد نطق حرف مفخما عند 

وأي اختالف وأي تحريف يترتب على إمالة حرف، أو فتحه، أو ! بعض ومرققا عند آخرين؟
  !السكت عليه، أو عدم السكت عليه، أو إدغامه فيما بعده أو إظهاره؟

لثاني في طريقة أداء كل قراءة عن األخرى، وإن كان وهذا هو التمايز ا ):المفردات(الفرش  .2
األصل في هذا النوع هو تغير في بنية الكلمة، أو في حركتها األخيرة إال أنه دائما راجع إلى 
أساليب العرب في كالمها وطرق بيانها، وإذا دققنا النظر فيه من الناحية الصوتية وجدناه 

العرفية عند كل قوم خصوصا إذا كان التصريف في  أيضا تغايرا في األداء الصوتي أو النبرة
أو يشدد النبر الصوتي في أدائه " بيس"أو " بيئس" "بئيس"بنية الكلمة، كمن ينطق كلمة 

بالتشديد " يطهرن"بسكون دون تشديد أو " يطهرن" على بعض الكلمات كمن ينطق كلمة 
  .مع الفتح
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في اإلعراب، فهذا ال يترتب عليه، أي  أما إذا كان االختالف في حركات أواخر الكلمات أي
اختالف في المعاني، إال كونه تنوعا في األساليب المؤدية كلها إلى معنى واحد وحكم واحد، وقد 

  .مر معنا أمثلة كثيرة على هذا النوع

  .تعدد القراءات القرءانية ال يشمل إال كلمات وألفاظا محصورة فقط في بعض اآليات: ثالثًا

ذكر أن تعدد القراءات ال يشمل آيات القرءان الكريم كامال، وال حتى كلمات يجدر بنا أن ن
كل آية، بل يختص ببعض الكلمات في بعض اآليات، وهناك كثير من اآليات خلت من تعدد 

  .القراءات خلوا تاما

وال ألمته من بعده  )(ما كان للنبي محمد  -عز وجل  -تعدد القراءات وحي من عند الله  :رابعًا
أن يخترعوه من تلقاء أنفسهم، بل هو تيسير ورحمة من الله لعباده، وهي كلها مسموعة من 

ومنه لعامة المؤمنين، ثم شيوخ القرءان في األجيال ) ( لرسول الله -عليه السالم  -جبريل 
  .)53(إلى أن يرث الله األرض ومن عليها

الذي  "لوبلوا"ما المستشرق ونختم كالمنا بذكر شهادتين من المستشرقين المنصفين، أوله
، والثاني "إن القرءان هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر: "قال

قد تواتر  -رضي الله عنه  - إن المصحف الذي جمعه عثمان : "الذي قال" موير. د"المستشرق 
شديدة بحيث لم يطرأ  انتقاله من يد ليد، حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حفظ بعناية

إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على اإلطالق في النسخ : عليه أي تغيير يذكر، بل نستطيع أن نقول
التي ال حصر لها المتداولة في البالد اإلسالمية الواسعة، فلم يوجد إال قرآن واحد لجميع الفرق 

ول من الجميع حتى اليوم حجة اإلسالمية المتنازعة، وهذا االستعمال اإلجماعي لنفس النص المقب
ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا، والذي يرجع إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان 

  .)54(رضي الله عنه

تخطئة بعض القراءات القرءانية، حيث تناول أركون إحدى اآليات في سورة النساء، : ثانيًا
  .تواترةحيث تعرض للقراءات فيها وقام باالعتراض على قراءة م

  :ونص اآلية الكريمة
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حيث اختلف في يوصى في الموضعين فقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة، بفتح الصاد فيهما 
  .والباقون بالكسر فيهماعلى البناء للمفعول، وقرأ حفص بالفتح في األخيرة فقط، 

أما يورث فقد اتفق كل القراء على فتح الراء على البناء للمفعول، وقد ورد فيها قراءة شاذة 
  .)55(عن المطوعي بفتح الواو وكسر الراء مشددة

أما اعتراض أركون فأعرضه على شكل نقاط ليسهل الرد عليه حيث ذكر عند تفسير آية 
  :سورة النساء ما نصه

اآلية موضع الدرس والقراءة من غير شكل أو إعراب يثير الدهشة، وفي الوقت نفسه إن كتابة  .1
اللذين يمكن قراءتهما بالبناء ) يوصي(و) يورث(تثير خالفات في القراءة تخص الفعلين 

للمجهول أو البناء للمعلوم، وعندها تشكل كلمة كاللة من حيث وضعها األعرابي، وأما ما 
الذين يحفظون القرءان يقرؤون اآلية كما هي في القرءان على يثير الدهشة في هذا أن 

العكس ممن يقرؤون خاضعًا للكفاءة القواعدية واللغوية العربية والذين يختارون دائمًا القراءة 
 .)56(األخرى التي استبعدها التفسير األرثوذكسي

مناسبة للفطرة والذوق هي القراءة الطبيعية ال) بالبناء للمعلوم(القراءة التي اختارها أركون  .2
العربي السليم والملكة اللغوية، أما القراءة األخرى المفروضة في القرءان من قبل الفقهاء 
فهي صعبة جدًا وملتوية وعسيرة على الذوق اللغوي العربي وقد احتاجت إلى الكثير من 

 .الشروحات والتخريجات اللغوية القواعدية
عب وتثبيت قراءات واستبعاد أخرى وتخصيصه مكانة بالتال –رحمه الله  –اتهام الطبري  .3

خاصة للقراءة التي يجلها البعض ويعتمدونها، وهذا يكشف في رأي أركون الطريقة 
األرثوذكسية التي بواسطتها يتم التالعب لخدمة التوجهات األيديولوجية والثيولوجية للمفسر 

 .في مجالي القراءات والتفسير
بدراسة نقدية ترتفع إلى مستوى الرهان األولي، وإعادة تركيب هذه المواقف تقتضي القيام  .4

 .الصياغة اللغوية الصحيحة لكالم الله
كان االهتمام بنقد اإلسناد والذي ُخص به المسلمون ضمن إطار كتابة التاريخ السائدة في  .5

لم يزد  ذلك الزمن، وبالتالي فهذه المنهجية غير كافية للتعامل مع النصوص، وما فعله بورز
الذي سيتخذه أركون خطوة أولى ثم يتجاوزه إلى ما هو  )57(على أن التزم بالمنهج الفللوجي

أعمق من ذلك أي إلى تأكيده أن المفسرين والفقهاء قاموا باعتداءات على الكالم اإللهي حتى 
 تحول من كالم الله الحق إلى الكالم الحق للفقيه، وذلك من أجل ضمان اإليمان الحق لكل

  .)58(المؤمنين

  .وبعد ذلك يسوق عددًا من الروايات حول معنى الكاللة والتي ليست محور حديثنا
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لما أورده اإلمام الطبري في قراءتين في  )59(وقبل االنتقال إلى الرد عليه ال بد من إجمال
الجمهور ، وبين أن األولى قراءة )60(إحداها بالبناء للمفعول والثانية بالبناء للفاعل) يورث(الفعل 

  فقد اكتفى الطبري ببيان القراءات في الموضع األول، ) يوصي(من القراء، أما الفعل 

من السورة نفسها، وبعد ذكر القراءات عمل الطبري على بيان  )61(أي في اآلية الحادية عشرة
  .األقوال في معنى الكاللة

  :وبعد هذا العرض يمكن اآلن الرد على أركون وعلى حسب الترتيب نفسه

ما ذكره من أن اآلية بغير حركات أو إعراب يثير الدهشة واالستغراب، والغريب الذي يثير  :أوال
الدهشة فعًال استغرابه هو، فكل من هو على علم بمسائل القرءان وعلومه يعلم تمامًا أن 
الرسم العثماني يحتمل أوجهًا من القراءة وبخاصة إذا صح إسناد هذه القراءة ونقلها عن 

ولكن ما زعمه من أن هذه الكتابة تثير خالفات في القراءة فهو أمر  )()62(الله رسول 
مردود عليه تمامًا، وهي دعوى المستشرقين من قبل، ال شك أن كل كلمة تكتب بغير نقط 
وحركات قد تثير خالفات وإشكاالت غير أن ما يخص القرءان بالذات أمر مختلف فكل ما 

  .مكن التشكيك بإسناده وروايتهورد فيه فإنما هو محفوظ ال ي

فالكل يعلم تمامًا أن القرءان قد حفه منذ لحظات تنزله األولى التواتر في النقل وأن ما 
وصلنا من قراءات ال يمكن قبولها إال إذا تواتر سندها، ولهذا فإن المسلمين يعرفون القرءان 

ألن القراءات القرءانية تعد قرآنا فقد و... المنقول إلينا بالتواتر... الكريم بأنه كالم الله تعالى
  .اشترط العلماء لقبولهم تواتر إسنادها

من  –أعداء اإلسالم بخاصة  –كما أن هذه الكتابة لم تثر يومًا خالفًا وإال لنقل إلينا التاريخ 
، كما أن )63(ذلك منذ زمن عثمان إلى اآلن آالف المواضع الخالفية ولكن شيئًا من ذلك لم يحصل

غير الذي ذكره الطبري ونقله عنه أركون ولم  )64(كلمات المذكورة تحتمل قراءات أخرىهذه ال
ال ) القراءة(تذكر مثل هذه القراءات الكتب المختصة مما يعني أن مجرد احتمال الرسم للكلمة 

، ولو ذهبنا إلى مدى )اإلعراب(يعني اعتمادها قراءة، ولو صح الوجه من حيث المعنى أو الصناعة 
قليًال حيث اإلعجام وخلو المصحف من النقط لوجدنا احتماالت أخرى للقراءة في الفعلين، أبعد 

ولذلك يجمع الحفاظ على قراءته كما ورد،  )65(غير أن أيًا من هذه االحتماالت لم يرد فيه إسناد
  .ورفض ما سواه من القراءات المحتملة، فالتواتر هو المعيار الذي ينبني عليه القبول أو الرد

فال وجود لهم في  –على حد تعبيره  –وأما الذين يختارون القراءة وفق الكفاءة اللغوية 
التاريخ اإلسالمي ولكن األمر لو كان عائدًا على الكفاءة اللغوية لما كان في القراءة المثبتة 

مجمعون على صحة هذا التركيب وعملوا على  –جميعًا  -فالمفسرون ،والمتواترة أدنى تشكك
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البناء اللغوي فيها على هذا الوجه الذي هي عليه، وال أظن أحدًا من أهل هذا العصر يزعم توجيه 
  .انه أكفأ لغويا من أولئك العلماء المتقدمين

وصف للقراءة التي اختارها بأنها قراءة توافق الذوق السليم والملكة اللغوية ال يمكن ألحد  :ثانيًا
ة وقد أثبتها العلماء كما تم بيانه، لكن أن يحصر أن يماري فيه؛ فهي قراءة قرآنية متواتر

هذا الذوق فيها دون غيرها، ثم يقوم بوصف القراءة الثانية بأنها صعبة وملتوية وعسرة على 
فالقراءة المتواترة قرآن، ؛الذوق العربي فهو األمر الذي ال يقره عليه مسلم فضال عن عالم

ولكن بعذر الجهل نتوقف قليًال لنتساءل ما  والتشكيك فيها والطعن طعن في القرءان نفسه،
المخالف للذوق العربي والفطرة اللغوية في هذه القراءة؟ أو خفي مثل هذا على الذين سعوا 
جهدهم للطعن في القرءان وخصوصًا في نظمه منذ لحظاته األولى؟ أم أن أركون أكثر كفاءة 

ن األمور ويبنى عليه القبول أو الرفض؟ وعلمًا باللغة من أولئك؟ ليعد ذوقه مسبارًا يتم به وز
بل إن المعرفة التي يمتلكها أركون وغيره ممن ابتعدوا عن عربيتهم وجفوها هي البعيدة عن 
الذوق السليم العربي األصيل، إن أي قارئ للقرآن ال يمكن أن يشعر بأي فرق بين هذه اآلية 

ه، وحبذا لو اتسع المقام في هذا وغيرها من اآليات ال في المستوى الفني فيها وال في غير
البحث لنوع من التحليل الفني البياني فيها، وأما شروحات المفسرين وتخريجاتهم في شأن 

فإنها الطبيعية  اآليات كلها وفي القراءات جميعها، حتى تلك التي وصفها أركون بأنها تالعب
ؤالء العلماء فحبذا لو وهي المتفقة والحس والذوق، وإذا كان ثمة إشكاالت في تخريجات ه

  .)66(كشف لنا عنه

بالتالعب في الروايات وتثبيت بعضها واستبعاد بعضها  –رحمه الله  –أما اتهام الطبري 
تهمة ال يخص بها الطبري وحده بل يعممها على كل المفسرين السابقين رحمهم الله، : اآلخر فهي

العرض المجمل لتفسير الطبري في  ولكن األمر هنا يتصل بموضوع القراءات، وكما هو مبين من
هذه اآلية فإنه قد ذكر القراءة األخرى، ولم يستبعدها وأثبت أن القراءة األولى هي قراءة الجمهور 
من القراء، وليس في ذلك أي حرج، وال فيه أي نوع من استبعاد القراءة الثانية أو التقليل من 

هو محاولته أحيانًا  –رحمه الله  –مام الطبري شأنها، وأقصى ما يمكن أن يأخذ أهل العلم على اإل
لمرجح يراه الطبري، ولكن ال ) مع التأكيد على قبوله القراءتين معًا( )67(ترجيح قراءة على قراءة

 –رحمه الله  –يجوز وال يصح علميًا اتهامه بالتالعب والحذف، الذي ال يبنى على دليل فالطبري 
تخالف رأيه فكيف يستبعد أو يتقصد استبعاد قراءة متواترة لم يستبعد الروايات واألقوال التي 

  .تعد قرآنًا، إنه ألمر يجل اإلمام الطبري عن مثله

ثم يأتي تعميم أركون ذلك على كتب التفسير ومصادره األولى كلها لكي يؤكد ما ذهب إليه، 
مجالي القراءات مغالطًا، من أن هذا الفعل يبين ويكشف كيفية تشكل األرثوذكسية اإلسالمية في 
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والتفسير، وهو أمر ال شك يحمل أو يكشف الظلم الشديد واالفتئات على العلماء وإن أي تفسير 
لو فتحناه لما وجدنا فيه استبعادًا ألي قراءة متواترة، أو التقليل من شأنها كيف وكل مفسر يعد 

  !القراءة قرآنًا متواترًا ووحيًا موحى؟

تركيب الصيغة اللغوية الصحيحة لكالم الله فهي فعًال الرهان األكبر أما عن إعادة صياغة و :ثالًثا
ألركون، وهي الهدف والغاية التي تعد مرجع كل غاية ومطمح لديه، وهي الفرية الكبرى 

أن التشكيل اللغوي  –والمزعم الخطير الذي يكشف عما وراءه، فهذا كالم يعني فيما يعنيه 
بروعته  –نظم البديع الذي أقر المؤيدون والمخالفون للنص القرءاني والبناء المحكم وال

وإحكامه ودقته، هذا النظم في رأيه تالعبت به وأوصلته إلى ما هو عليه أيٍد بشرية وعوامل 
إذا صح التعبير هي  –تدشينها  –تاريخية، وإن القراءات المحدثة التي يسعى إلى افتتاحها 

األمر في أكثر من موضع من كتبه المتعددة التي ستعيد تشكيل هذا النص، ولقد أكد هذا 
ولكن ما الذي يسعى إليه أركون تمامًا في تشكيل . )68(وعلى رأسها كتابه الفكر العربي

  .هذا ما أخفاه حتى اآلن وذكر إنه إنما يقدر فقط مقترحات لتحقيق هذا الهدف! النص؟

ية والذي أقر القاصي والداني أما عن نقد اإلسناد الذي يعد إحدى خصائص األمة اإلسالم :رابعا
منهجًا علميًا نقديًا سواء فيما  –لمن أراد التأمل  –بدقة المنهجية فيه والذي يشكل حقًا 

يخص علوم رجال الحديث والجرح والتعديل أو ما ذكر بشان المتن والعلل ومشكل الحديث، 
قاء بها للوصول إلى هذه المنهجية وإن كانت في حاجة إلى نوع من التأكيد والتطوير واالرت

منهج أمثل في التاريخ والنقد، إال أنها تبني أساسا ال بد من خطوة أولى على طريق تحقيق 
الهدف المرجو والوصول إلى أفضل التحليالت والنتائج في فهم النصوص الدينية والتاريخية 

ألنه لو فعل  وغيرها، وليت أركون اعتمد على هذه النقطة مرتكزًا أوليًا في دراسته كما قال
ألراح واستراح خاصة فيما يخص الروايات غير الصحيحة التي استشهد بها على كالمه في 

  .)69(الخالف حول الكاللة

أقول إن القرءان شمس هذه الحياة ونورها المضيء، ومحاوالت الحداثيين إلطفائها لم  :وختامًا
أللوان، أسمى أمانيهم إبادة راية تتغير عبر األزمان ومدى األيام، مع اختالف األشكال وتعدد ا

  ...إن بدت صغيرة.. وشجرة هذا الدين تروى بدم أبنائها... ولكن أنى لهم ذلك... القرءان
  :وصدق القائل العظيم... إال أن جذورها ضاربة في أعماق األرض ال تلين وال تستكين

M ! " # $ % & ' ( ) * + , L )32: التوبة.(  
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  الخاتمة

بنعمته تتم الصالحات، وتشرق لنور وجهه األرض والسموات، وتسبح له كل  الحمد لله الذي
هذه المناقشة النقدية لشبهات الحداثيين من القراءات القرءانية يمكن إجمال  وبعد... المخلوقات

  :نتائج البحث على النحو اآلتي

فيها مجال،  إن مصدر القراءات القرءانية المتواترة، إنما هو الوحي وليس لالجتهاد والرأي -
لم يعمل فيها رأيًا ولم يغير فيها حرفًا، إنما بلغ ما أمر الله به فأدى رسالة ) (وإن الرسول 

الله حق األداء، وهذه الحقيقة الواضحة القوية طود شامخ في وجه أي إنكار أو اعتراض 
 .على وجه قرائي ثبتت قرآنيته

ند بعضهم مجموعة من النصوص، أو تجربة نظرة هؤالء الحداثيين للقرآن الكريم، وأنه ع بيان -
، وأنه البد أن يكون موضع تساؤالت نقدية، إلحداث )( روحية خاضها محمد بن عبد الله
فيتعمدون التشكيك في حفظ الله لكتابه من خالل إثبات  .!! طفرة حضارية، ونهضة ثقافية؟؟

 .تاريخانية القرءان ونفي الربانية عنه

قين بدراسة القراءات القرءانية بخالف الحداثيين، ذاك أنه موضوع يالحظ اهتمام المستشر -
قل من يعرفه وقل من تخصص لدراسته من أبناء المسلمين، أما الحداثيون فبضاعتهم 
مزجاة في موضوع القراءات، ألنهم ابتداًء يطعنون في القرءان الكريم، ويدعون تاريخانية 

القرءاني، حتى يصلوا إلى مرادهم بإثارة النص، ويسقطون المناهج الغربية على النص 
 .الشكوك حول قداسة النص القرءاني، وصالحيته لكل زمان ومكان

كشفت الدراسة من خالل تتبع شبهات الحداثيين من القراءات القرءانية المتواترة، بطالن هذه  -
بل إنها  الشبهات، وثبت بالتعليل والتوجيه حجية القراءات في ذاتها، وعدم تناقض دالالتها،

على إعجاز هذا القرءان وربانية مصدره، وذلك بما حوته من  –من أدلة كثيرة  -دليل آخر 
 .معان عظيمة وغزيرة ال تتعارض وال تتناقض بل تتكامل للداللة على مقاصد بديعة

  

  الهوامش
 
الحداثة والنص القرءاني، وهي رسالة ماجستير غير : تناول محمد رشيد ريان هذا المصطلح في كتابه )1(

 .، مكتبة الجامعة األردنية10صيل يمكن الرجوع إليها، صمنشورة، ولمزيد من التفا

، ومصطفى إبراهيم الزيات، 75، ص3لسان العرب، ج): هـ711ت(ابن منظور، جمال الدين أبي الفضل  )2(
 .160، ص1احمد حسن وعبد القادر، حامد والنجار، محمد علي، المعجم الوسيط، ج
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يط قاموس مطول للغة العربية، منشورات مكتبة لبنان، م، محيط المح1983البستاني، المعلم بطرس،  )3(

 .153م، ص1983بيروت، 

احمد شكري، الجامعة . د.ريان، محمد رشيد، الحداثة والنص القرءاني، رسالة ماجستير، إشراف أ )4(
 .15م، ص1997األردنية، 

  .يقصد بهم الحداثيون العرب )5(

د شرف القضاة، الجامعة .ا من السنة النبوية، إشراف أالحارث فخري عيسى عبد الله، الحداثة وموقفه )6(
 .18م، ص2010األردنية، 

جلول، فيصل، بحث نحو أفق للنقد والحوار ضمن كتاب حوار المشرق والمغرب،، رؤية للنشر،  )7(
  .44م، ص2005. 4القاهرة، ط

م، 2000الدار البيضاء، حرب، علي، حديث النهايات، فتوحات العولمة ومأزق الهوية، المركز الثقافي،  )8(
 .34ص

وذلك قياسا على مصطلح أصولوي أو اسالموي الذي يحب محمد أركون أن يسمي به أصحاب  )9(
الخطاب اإلسالمي كناية على تشددهم وتعصبهم في النظر إلى الخطاب اإلسالمي على انه نهايات 

 .معرفية

اإلسالمية، المركز الثقافي العربي،  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة )10(
  .47م، ص2006، 1بيروت، الدار البيضاء، ط

-274م، ص1997تيزيني، طيب، النص القرءاني،أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع، دمشق،  )11(
  .، بتصرف278

  .438-437م، ص1935أحمد، أمين، فجر اإلسالم، القاهرة،  )12(

، 1كر اإلسالمي الحديث بين السلفيين والمجددين، دار رؤية، القاهرة، طإسماعيل، محمود، الف )13(
  .18-17م، ص2006

  .35م، ص2005إسماعيل، محمود، التراث وقضايا العصر، دار رؤية، القاهرة،  )14(

  .193إسماعيل، الفكر اإلسالمي الحديث بين السلفيين والمجددين، ص )15(

  .324م، ص1986لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، انظر الجابري، بنية العقل العربي، ا )16(

  .71الحارث فخري عيسى عبد الله، الحداثة وموقفها من السنة النبوية، ص )17(

-17م، ص2006، 1الجابري، مدخل إلى القرءان الكريم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط )18(
  .وهو تعريف ناقص ينقصه لفظتي المعجز والمتواتر.18

  .27المصدر السابق، ص )19(

  .125م، ص2004، 1خليل عبد الكريم، الجذور التاريخية لالسالم، دار مصر المحروسة، ط )20(
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، حديث رقم 55، ص9جزء من حديث في صحيح البخاري، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ج )21(

  ).4425(، حديث رقم )(وباب كتاب النبي ). 7099(

حيح البخاري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من جزء من حديث في ص )22(
وهذه  .1462(، حديث رقم 120، ص2إحداكن، أخرجه البخاري، باب الزكاة على األقارب، ج

 وبعضهم ذكر.األحاديث لها سياقها الخاص الذي يجب أن تفهم على ضوئه، وليس كما يدعي الكاتب
 عنلفاسدة وليس جامعا لمجموع النساء حيث أن رسول الله تكّلم أن الحديث هذا خاص بالمرأة ا

صبحت الصورة واضحة إذ أن السّنة توافق أ،و بهذا ءالتى سبقتها بشي ولم يتكلم عن ،الملكةهذه 
  .فالله أثنى على الملكة بلقيس فى الوالية ؛القرءان وال تعارضه

  .، باختصار شديد41-19خليل عبد الكريم، الجذور التاريخية لالسالم، ص )23(

معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية، دار الساقي، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح،  )24(
  .56م، بيروت، لبنان، ص2001، 1ط

  .364، ص 2010، 2، ج2فضل عباس، إتقان البرهان في علوم القرءان، دار النفائس، عمان، ط )25(

  .93-91لكريم، صالجابري، مدخل إلى القرءان ا )26(

  .94-93الجابري، مدخل إلى القرءان الكريم، ص )27(

  .104المصدر السابق، ص )28(

محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، مركز اإلنماء القومي، بيروت،  )29(
  .72م، ص1987

إلسالمي، ترجمة هاشم محمد أركون، الفكر األصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر ا )30(
  .62م، ص1999، 1صالح، دار الساق، ط

  .77محمد أركون، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص )31(

  .428م، ص 1987، 1فضل عباس، القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، دار الفرقان، ط. د )32(

  .232، ص، مدخل إلى القرءان الكريمالجابري) 33(

  .59م، ص2000للفقه اإلسالمي، دار األهالي، دمشق، محمد شحرور، نحو أصول جديدة  )34(

  .128محمد أركون، الفكر األصولي واستحالة التأصيل، ص )35(

  .205، ص 1م، ج1974السيوطي، اإلتقان في علوم القرءان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  )36(

  .142خليل عبد الكريم، الجذور التاريخية لالسالم، ص )37(

  .49، في التعريف بالقرءان، ص1الجابري، مدخل إلى القرءان الكريم، ج محمد عابد. د )38(

  .60محمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي، ص )39(

  .177، سينا للنشر، ص1995، 1خليل عبد الكريم، اإلسالم بين الدولة الدينية والدولة المدنية، ط )40(
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  .108ص خليل عبد الكريم، الجذور التاريخية لالسالم، )41(

  .20-19محمد أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، ص )42(

، دار الساقي، 1990، 1محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، ط )43(
  .143ص

  .145المصدر السابق، ص )44(

  .60م، ص2006الجابري، نحن والتراث، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،  )45(

  .159م، ص2004، 1دريدا وآخرون، الدين في عالمنا، دار تويقال، الدار البيضاء، ط جاك )46(

  .203م، ص2006طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، بيروت،  )47(

هذه األسباب التي ذكرتها حسب اطالعي المتواضع، واستشارتي لبعض المختصين في علم القراءات،  )48(
  .جزاهم الله خيرًا

محمد أركون، القرءان من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح، دار  )49(
  .152م، ص2001، 1الطليعة، بيروت، ط

  .155محمد أركون، القرءان في التفسير الموروث الى تحليل الخطاب الديني، ص )50(

، وقد ورد بلفظ قريب، في )21172(، حديث رقم 103، ص35أخرجه أحمد، مسند األنصار، ج )51(
  ).821(، حديث رقم 562، ص1صحيح مسلم، باب بيان أن القرءان انزل على سبعة أحرف، ج

  .33، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج )52(

محمود حمدي زقزوق، حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين، المجلس األعلى للشؤون  )53(
، 1والزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرءان، ج .43-42م، ص2004، 2اإلسالمية، القاهرة، ط

  .130-120ص

وينظر  .، بتصرف53- 48محمود حمدي زقزوق، حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين، ص )54(
الحسن العباقي، القرءان الكريم والقراءة الحديثة دراسة تحليلية نقدية إلشكالية النص عند . كذلك د

، حيث رد عليه بالتفصيل في 228-221م، ص 2009، 1كون، دار صفحات، دمشق، طمحمد أر
  .مسألة التواتر

 :الطيبة في الجزري ابن قال .474، ص1الدمياطي، إتحاف فضالء البشر، ج )55(

  َقرا َقد اُالْخرى ِفي حْفص ومعهم... درا ِكْفًال ِصف الصاِد بَفْتح يوصى                    

يعني مصطلح األرثوذكسية الرأي المستقيم أو الصحيح، وكل ما عداه منحرف أو خاطئ أو  )56(
هذا هو المعنى االيتمولوجي األصلي، ولكن المعنى االصطالحي يعني غير ذلك تمامًا، انه .. مهرطق

رأي يعني الرأي الدوغماتي أو العقائدي المتصلب والمتزمت الذي فرض نفسه بالقوة بصفته ال
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الصحيح أو المستقيم، أي لم يفرض نفسه عن طريق اإلقناع والمحاجة والمناقشة المسبقة كما 

  .35هذا تعليق المترجم هاشم صالح، ص.. يحاول أن يوهمنا وينجح بسبب مرور الزمن المتطاول

ية والنحوية أي التبحر في العلوم اللغو: مصطلح الفللوجيا يترجم عادة إلى اللغة العربية بفقه اللغة )57(
الخ، ولكن التعريب ليس موفقًا تمامًا، أو ليس كامًال، فعلم الفللوجيا في الثقافة ... والمعجمية،

األوروبية كان علم العلوم طيلة عدة قرون وخصوصًا في القرن التاسع عشر وحتى منتصف هذا 
ال داعي لذكرها القرن، فهو يعني تحقيق النصوص القديمة أو المخطوطات على أسس علمية معقدة 

هنا، وعندما ظهر االستشراق راح يطبقه على تراثنا العربي اإلسالمي فيحقق العديد من النصوص 
  .45اإلسالمية الكالسيكية والمخطوطات القديمة، هذا تعليق المترجم، ص

، م1991، 1محمد أركون، من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، ط )58(
  .45- 40ص

  .ال يسمح المقام بعرض تفصيلي ألقوال الطبري حول معنى الكاللة، فهذا ليس محور حديثنا )59(

لم يذكر هذه القراءة أحد من أصحاب الكتب المعتمدة في القراءات المتواترة وإنما ذكرت في  )60(
م، 1981، 1، طينظر عبد الفتاح القاضي، القراءات الشواذ، دار الكتاب العربي، بيروت .الشواذ

  .41ص

  :الشاطبية في الشاطبي قال .86-53، ص8الطبري، جامع البيان، ج )61(

  مجمَال اَألِخير ِفي حْفص وواَفق دَنا َكما صح الصاِد بَفْتح ويوصى

  .حتى وضع العلماء مبدأ لقبول القراءة موافقة الرسم العثماني )62(

الناس أشكل عليه قراءة بسبب الرسم القرءاني، ولم يذكر أحد ممن حاولوا لم ينقل لنا أن أحدًا من  )63(
  .الطعن في القرءان

  .كان تقرا يورث بالتشديد مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك الفعل يوصي )64(

  .كأن تقرأ نورث بالنون أو تورث باالحتماالت األربع، وكذلك الفعل يوصى )65(

  .184النص القرءاني، صمحمد ريان، الحداثة و. د )66(

وهناك فرق بين االعتراض والترجيح، ذلك أن االعتراض فيه نوع من اإلنكار والرد، أما الترجيح فال  )67(
  .يصل إلى حد االعتراض

  .وما بعدها 27م، ص1982محمد أركون، الفكر العربي، ترجمة عادل العوا، مكتبة عويدات، بيروت،  )68(

، حيث عرض لهذه المسألة بالتفصيل، 186-184والنص القرءاني، صينظر محمد ريان، الحداثة  )69(
  .واقتصرنا على ما يفيدنا في موضوع القراءات
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 الفقه الحنبلي من منظورشركة املساهمة 
  

   *عبدالعزيز هادي مناحي العازمي

  

  ملخص

 وبهــدف الحنبلــي، الفقــه منظــور مــن المســاهمة لشـركة  الشــرعي الحكــم بيــان الــى الدراســة هــذه هـدفت 
 واصـطالحا  لغـة  الشـركة  معنـى  الباحـث  تناول فقد أسئلتها على واالجابة الدراسة مشكلة معالجة الى الوصول

 المعاصـرين  عنـد  المسـاهمة  شـركة  معنـى  تنـاول  ثم الحنابلة عند وأنواعها الشركة مشروعية ثم الحنابلة ندع
وتوصلت الدراسة إلى أن شـركة المسـاهمة ينطبـق عليهـا     . عند الحنابلة المساهمة لشركة الفقهي التكييف ثم

  .أوصاف شركة الِعنان عند الحنابلة

  .الفقه الحنبلي، التكييف الفقهيشركة المساهمة، : الكلمات المفتاحية

 
The Shareholding Company from the Perspective of Hanbali 

Jurisprudence  
 

Abdelazeez H. Al-Azemi, PhD Student - Department of Islamic Banks, 
Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This study aims at showing the Islamic Shariah ruling of the shareholding company 

from the perspective of the Hanbali jurisprudence, In order to address the problem of the 
study and answer its questions, the researcher has shown the meaning of company in 
language and as term according to Hanbali scholars, Then the researcher has tackled the 
legitimacy of company and its types according to Hanbali t scholars. After that the 
researcher has shown the meaning of Shareholding Company according to the 
contemporary scholars. And the has shown the juristic adaptation of the shareholding 
company according to Hanbali jurisprudence. The study found that the shareholding 
company meets the descriptions of a type of company namely AL Anan company 
Hanbali jurisprudence. 

Keywords: Joint stock company, Hanbali fiqh, Juristic conditioning. 
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  : المقدمة

تعد شركة المساهمة من الركائز األساسية والمهمة التي تحرك االقتصاد وتدفعه نحو النمو، 
حيث تعتبر النموذج األمثل في القدرة على حشد األموال للقيام بالمشروعات الكبيرة والعمالقة، 

  .لخدمة أغراض اقتصادية، واجتماعية

مستجدة حيث أنها وليدة العصر الحديث، ومن المعلوم أن شركة المساهمة من القضايا ال
وقد اجتهد العلماء المسلمون المعاصرون في النظر في شركة المساهمة، واستخراج األحكام 
المناسبة لها، معتمدين في ذلك على األسس المستمدة من الفقه اإلسالمي، حيث أن الفقه 

ية والقيام بتنقيتها أو تقديم اإلسالمي حافل بمبادئ وأسس صالحة للنظر في المستجدات االقتصاد
  .البدائل الشرعية

وسيقوم هذا البحث بدراسة شركة المساهمة من منظور الفقه الحنبلي، حيث أن المذهب 
الحنبلي كغيره من المذاهب الفقهية األخرى ينطلق من أصول وقواعد محكمة، وله تراث حافل 

  .يؤهله للقيام بدراسة القضايا المستجدة

   :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في بيان الحكم الشرعي لشركة المساهمة من منظور الفقه الحنبلي 
ما الحكم الشرعي لشركة المساهمة من منظور : ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي

  :الفقه الحنبلي؟ ويتفرع عنه األسئلة التالية

 ما أنواع الشركات في الفقه الحنبلي ومشروعيتها؟ -1
 التكييف الفقهي لشركة المساهمة من منظور الفقه الحنبلي؟ ما -2

  :أهداف الدراسة

 .بيان الحكم الشرعي لشركة المساهمة من منظور الفقه الحنبلي -1
 .بيان أنواع الشركات في الفقه الحنبلي ومشروعيتها -2

  .منظور الفقه الحنبلي بيان التكييف الفقهي لشركة المساهمة من -3

  :أهمية الدراسة

 .راسة األسس الفقهية التي تنظم عمل الشركات من منظور الفقه الحنبليضرورة د -1

  .إبراز الحلول الفقهية للمستجدات المالية المعاصرة من منظور الفقه الحنبلي -2
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  :الدراسات السابقة

، شركة المساهمة في القانون الليبي، )2016(دراسة بو سعيدة، محمد أحمد سالم،  -1
ارن، قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، الجامعة األسمرية رسالة ماجستير في الفقه المق

  .اإلسالمية، زلتين، ليبيا

هدفت الدراسة إلى تناول مواطن االتفاق واالختالف بين أحكام نظام شركات المساهمة في 
القانون التجاري الليبي من جانب، وأحكام الشريعة اإلسالمية المتمثلة في الفقه اإلسالمي على 

ب اآلخر، وتوصلت الدراسة إلى موافقة القانون التجاري الليبي آلراء المذاهب الفقهية الجان
  .اإلسالمية في أغلب المسائل، فيما يخص أحكام الشركات وقواعدها العامة

شركة المساهمة بين الشريعة ، )2009(دراسة السحيمي، عبدالرحمن بن عبدالله،  -2

سياسة الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير، قسم القضاء والوالنظام
  .بالمدينة المنورة

هدفت هذه الدراسة إلى تناول عقد الشركة المساهمة وأهميتها وطرق تأسيسها وإدارتها، ثم 
  .ختم الرسالة في الحديث عن شركات المساهمة في ميزان الشريعة اإلسالمية

، بحث محكم، المجلة األردنية في م والتسهيماألسه، )2007(دراسة السبهاني، عبد الجبار،  -3
  .87م، ص2009ه، 1430، )أ/2(الدراسات اإلسالمية، المجلد الخامس، العدد 

هدفت الدراسة إلى التحقيق في األسهم وشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي 
مستحدث لعالقة وحدات العجز بوحدات الفائض، وقد رجح الباحث القول بمشروعية شركة 

لمساهمة وأنواع من األسهم، وقد الحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن ا
المقاصد والمصالح المعتبرة، وقد دعى الباحث إلى التمسك بموازنة رشيدة لألسواق المالية، 

  .واإلدارة االقتصادية

م السعودي في النظا ، شركة المساهمة)1983(دراسة البقمي، صالح بن زابن بن المرزوقي  -4

، اطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات االسالمية، دراسة مقارنة بالفقه االسالمي
  .جامعة أم القرى

وتناول الباحث في دراسته شركة المساهمة في النظام السعودي مقارنًا بالشريعة االسالمية 
سة شركة المساهمة وبيان صالحية الشريعة االسالمية للتطبيق في كل زمان ومكان من خالل درا
ثار التي تترتب عليها وبيان الحكم الشرعي لألسهم والسندات واالكتتاب والشخصية المعنوية واآل

  .وحصص التأسيس وما تنفرد به شركة المساهمة عن غيرها من الشركات
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  :منهجية الدراسة

ل في هذه الدراسة يحاول الباحث تتبع المنهج الوصفي التحليلي، واالستقرائي من خال
 تكييف الفقهيالو، الحنبلي عن الشركات وأنواعها ومشروعيتهااستقراء ما قدمه علماء المذهب 

  .المذهب الحنبليمن منظور  لشركة المساهمة

  تعريف الشركة لغة واصطالحها: المطلب األول

  تعريف الشركة لغة: الفرع األول

على مقارنة وخالف الشين والراء والكاف أصالن، أحدهما يدل ) شرك(قال ابن فارس 
انفراد، واآلخر يدل على امتداد واستقامة، فاألول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين ال 
ينفرد بهما أحدهما، ويقال شاركت فالنًا في الشيء، إذًا صرت شريكه، وأشركت فالنًا، إذًا جعلته 

، وأما األصل اآلخر )32طه () يوَأشرْكه ِفي َأمر(شريكًا لك قال الله جل ثناءه في قصة موسى 
لقم الطريق، وهو شراكه أيضَا، وشراك النعل مشبه بهذا، ومنه شرك الصائد، سمي بذلك : فالشرك
  )1(.المتداده

وقال أبو العباس في المصباح شركة بفتح األول وكسر الثاني إذا صرت له شريكا، وجمع 
وأشركته في األمر والبيع باأللف جعلته  الشريك شركاء واشراك وشركت بينهما في المال تشريكًا

  )2( .صيبًا والجمع أشراكنلك شريكًا، والشرك النصيب ومنه قولهم ولو أعتق شركا له في عبد أي 

وجاء في لسان العرب البن منظور الشرَكة والشرَكة سواء مخالطة الشريكين يقال اشتراكنا 
هما اآلخر، والجمع أشراك وشركاء وفي الحديث بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجالن وشارك أحد

من أعتق شركا له في عبد، وفي حديث معاذ أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك، أي اإلشتراك في 
   )3(.األرض، وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك

  :الفرع الثاني تعريف الشركة اصطالحًا عند الحنابلة

  )4(.شركة أنها اإلجتماع في استحقاق أو تصرفتعرف ال: أوًال

وهذا هو التعريف الوحيد للشركة في المذهب الحنبلي، وأول من عرفه هو ابن قدامة في 
  .عليه فقهاء المذهب من بعده اصطلحكتابه المغني، وقد 

  شرح التعريف: ثانيًا

اشتركا فيه بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر ) اجتماع في استحقاق(أما قوله 
ورثة ورثوا من أبيهم عقارًا، فهؤالء اجتمعوا في : باستحقاق، وهذه تسمى شركة أموال، ومثاله
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استحقاق ليس بينهم عقد، وكذا لو وهب لرجلين كتاب، وقد تكون في المنافع ال في األعيان كما 
) الثُُّلِث ِفي ِلك َفهم شرَكاُءَٰذ ِمن َفإن َكاُنوا َأْكَثر: (لو منحت رجلين اإلنتفاع ببيت، ودليلها قوله تعالى

هذا اجتماع في استحقاق، واإلجتماع في االستحقاق يسمى شركة أمالك، وهي ) 12: النساء(
  )5( .القسم األول من أقسام الشركة

أي االجتماع في التصرف من بيع أو عمل، وهذا هو القسم الثاني ) أو تصرف: (ا قولهموأ
عاقد شخصان في شيء يشتركان فيه، وهذه تي شركة العقود، بمعنى أن يمن أقسام الشركة، وه

  )6( .الشركة ال تثبت إال بعقد بين المتعاقدين

وشركة العقود هي المرادة عند الحديث عن أحكام الشركات في باب الشركة في كتب السادة 
  . الحنابلة

ياته المعاني الكثيرة، حيث ويالحظ على التعريف السابق رغم قلة ألفاظه إال أنه يحمل في ط
كان التعريف جامعًا مانعًا، فقد جمع جميع أنواع الشركات بقسميها، شركة األمالك، شركة العقود 
بأنواعها كشركة الِعنان، والمضاربة والوجوه، واألبدان، والمفاوضة، كما أنه منع غير الشركة من 

  .الدخول معها في التعريف

  الشركة عند الحنابلة أدلة مشروعية: المطلب الثاني

  ثبتت مشروعية الشركة عند السادة الحنابلة من خالل عدة أدلة

  القرآن الكريم: أوًال

  :استدل الحنابلة على مشروعية الشركة من القرآن الكريم على النحو التالي

بن ا، و)11(، والبهوتي)10(، وبرهان الدين ابن مفلح)9(الزركشي )8(، التنوخي،)7(استدل ابن قدامة -1
: سورة ص) (بعض ٰوإن َكِثيرا ِمن اْلُخَلَطاِء َليبِغي بعضهم عَلى: (بقول الله تعالى) 12(. ضويان

  .أن الخلطاء هم الشركاء على ، ونصوا)24

َفهم : (بقوله تعالى )16(، والعثيمين)15(، وبن ضويان)14(، والتنوخي)13(واستدل ابن قدامة  -2
  ).12:النساء) (ِثشرَكاُء ِفي الثُُّل

هْل َلُكم ِمن ما مَلَكْت َأيماُنُكم ِمن  ۖرب َلُكم مَثًلا ِمن َأْنُفِسُكم ض: (واستدل العثيمين بقوله تعالى -3
 هقولفدل ) 28:الروم) (مشرَكاَء ِفي ما رزْقَناُكم َفَأْنُتم ِفيِه سواٌء َتَخاُفوَنهم َكِخيَفِتُكم َأْنُفسُك

  )17( .أن الشركة ممكنة على تعالى
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  :ثانيًا السنة النبوية

  :استدل السادة الحنابلة على مشروعية الشركة من السنة النبوية على النحو التالي

، وابن )21(، والبهوتي)20(، وبرهان الدين ابن مفلح)19(، والتنوخي)18(استدل ابن قدامة -1
أنا ثالث : ى الله عليه وسلم قال يقول اللههريرة أن رسول الله صل أبي، بحديث )22(ضويان

  )23( ."الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما

، بحديث أبي حيان التميمي عن أبيه قال قال )26(، والزركشي)25(، والتنوخي)24(استدل ابن قدامة -2
دهما صاحبه، فإذا يد الله على الشريكين ما لم يخن أح: (رسول الله صلى الله عليه وسلم

   )27( .)خان صاحبه رفعها عنهما

، بما روي أن البراء بن عازب، وزيد بن )30(، وابن ضويان)29(، والتنوخي)28(ابن قدامةاستدل  -3
أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ الرسول صلى الله عله وسلم، فأقرهما 

  )31( .أن ما كان بنقد فأحيزوه وما كان نسيئة فردوه

اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم : (، بحديث ابن مسعود قال)32(استدل الهاشمي -4
  )33(.)بدر

  اإلجماع: ثالثًا

قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع 
نية والسنة النبوية سادة الحنابلة باآليات القرآلومما سبق تبين مشروعية الشركة عند ا )34(.منها

  .وإجماع العلماء على مشروعيتها

  أنواع الشركة عند الحنابلة: المطلب الثالث

  :قسم فقهاء الحنابلة الشركة إلى

في ملك معين، مثل أن يشتريا أو يوهب لهما  بفعلهمامالك وهي التي تحصل أشركة : الفرع األول
ا في نصيب شريكه كاألجنبي ال يجوز له فيقبال، أو بغير فعلهما مثل أن يرثا، وكل واحد منهم

  )35( .التصرف فيه إال بإذنه، فإن تصرف ببيع أو هبة أو رهن نفذ في حصته

وهي على خمسة أضرب، شركة ِعنان وشركة مضاربة وشركة وجوه : الفرع الثاني شركة العقود
لى دان وشركة مفاوضة، وال يصح شيء منها إال من جائز التصرف ألنها عقد عأبوشركة 

   )36(.تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع
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وسميت بشركة . )37(بأـنها االجتماع في التصرف: وقد عرف شركة العقد الموفق ابن قدامة
العقد بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه وهذه ال تثبت إال بعقد بين 

  )38(.المتعاقدين

  :لمعاصرينتعريف شركة العقد عند بعض ا

أنها عقد بين اثنين أو أكثر على اإلشتراك في المال وربحه أو على اإلشتراك : عرفها الخفيف
في رأس المال، وتسمى بالحال األولى بشركة األموال وتسمى في الحال الثانية مضاربة أو 

  )39(.قراضًا

كسب بواسطة وعرفها أحمد أبو الفتح بأنها عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل لل
   )40( .نم والغرم بينهما باالتفاقغاألموال أو األعمال أو الوجاهة، ليكون ال

قدان، والمعقود عليه، اويرى السادة الحنابلة أن أركان الشركة كأركان البيع وهي الع
   )41(.والصيغة، أي اإليجاب والقبول، وشركة العقود ال تصح إال من جائز التصرف

  :الحنابلةأقسام شركة العقد عند 

  شركة الِعنان -  أ

  :تعريف شركة الِعنان في الفقه الحنبلي

هي عقد شركة بين عدد على رأس مال معلوم، لكل منهم قدر معين ليعمل فيه جميعهم على 
   )42(.كون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوميأن 

، ويدفع زيد في مال، فيدفع عمرو عشرة آالف دينارو أن يشترك عمرو: صورة شركة الِعنان
زيد عشرة آالف، ويّتجران في هذا المال، فيعمل هذا، و زيد مثله، أو يدفع عمرو عشرين ألفًا،

  )43(.ويعمل ذاك، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، فهي إذا شركة في المال والعمل

وإنما إختلف في بعض شروطها وفي علة  عوهذه الشركة متفق عليها وهي جائزة باإلجما
نه، عوهي مبنية على الوكالة واألمانة، ألن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه  )44(.ميتهاتس

   )45( .وبإذنه له في التصرف وكله، وال يصح شيء منها إال من جائز التصرف

  :خصائص شركة الِعنان عند الحنابلة

ال يمكن الرجوع يشترط في شركة الِعنان العلم بالمالين، فال تصح من مجهولين، إذ المجهول  -1
 )46( .إليه بعد فسخ الشركة
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يشترط حضور رأس المال عند العقد على الصحيح من مذهب الحنابلة، ولكنهم أجازوا مافي  -2
اقبض وديعتي : معنى الحضور، مثل لو قال اقبض ديني الذي على فالن وضارب به، أو قال
القبض وتعليقها  من زيد أو منك وضارب بها، ألنه وكله في القبض وعلق الشركة على

  )47( .صحيح
جواز انعقاد شركة الِعنان بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد، وقال منقح  -3

 )48( .المذهب المرداوي هو الصواب
يشترط أن يكون الربح مشاعا معلومًا، بأن يشرط لكل واحد منهما جزءًا من الربح مشاعًا  -4

الربح مستحق لهما بحسب اإلشتراط، وسواء معلومًا، كالنصف أو الثلث أو غيرهما ألن 
شرطًا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح أو أقل منه، أو أكثر ألن الربح مستحق 

  )49( .ًا من ربح مالهحظبالعمل، وقد يتفاضالن فيه، لقوة أحدهما وحذفه فجاز أن يجعل له 
راهما، وال يشترط أن يكونا من ال يشترط اختالط المالين في شركة الِعنان إذا عيناهما وأحض -5

 )50(. جنس واحد

وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من  :شركة المضاربة -  ب
  )51(.ربحه

أن يدفع عمرو إلى يزيد مائة ألف دينار، ويقول له، اّتجر فيها ولك : صورة شركة المضاربة
  )52(.. نصف الربح، أو ربعه، أو ثلثه

ع على جوازها، وقد ضارب الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف لهم في والمضاربة مجم
لناس حاجة إلى المضاربة، فإن الدراهم والدنانير ال تنمي إال لالصحابة مخالف، فكان إجماعًا، و

  )53( .بالتقلب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، وال كل من يحسن التجارة له مال

  :ذهب الحنبليخصائص المضاربة في الم

تنعقد المضاربة بما يؤدي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها، ألن المقصود  -1
 )54( .جاز بكل ما يدل عليهف ىالمعن

المضاربة أمانة ووكالة، فالمضارب أمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف في المال، ألنه  -2
هما في الربح، وإن فسدت المضاربة العامل فشركة، الشتراك حصرف لغيره بإذنه، فإن ربمت

فإجارة، ألن العامل أخذ أجره على عمله، وإن تعدى العامل ما أمر له رب المال فغصب يرد 
  .)55(المال وربحه، وال شيء له نظير عمله كالغاصب
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ترط في رأس مال المضاربة أن يكون معينًا معلومًا قدره، فال تصح المضاربة برأس مال شي -3
الربح، وال يمكن ذلك مع  ِليعلمبد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ مجهول، إذ ال 

  )55(.الجهل
، فإن قال بالشرطيشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، ألنه ال يستحقه إال  -4

 )56( .رب المال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح

 )57( .تص برأس المال وال تتعداه إلى المضاربالوضيعة أي الخسارة في المضاربة تخ -5
فإذا انقضت فال تبع،  ،تصح المضاربة مؤقتة، مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة -6

 )58( .وال تشتر
 هإذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فعله، فهو ضامن للمال، ألنو يد المضارب يد أمان -7

كالغاصب، وإذا تعدى وربح فالربح لرب صرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان تم
  )59( .المال

وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما على حسب ما  :شركة الوجوه  - ج
  )60(.يتفقان

ال يملكان ماًال، لكن لهما وجاهة وقدر وثقة  -أو أكثر–أن يتفق رجالن : صورة شركة الوجوه
ثم يقومان ببيعها نقدا، وسداد ما في ذمتهما،  بين التجار، على أن يشتريا بضاعة باألجل،
  .واقتسام الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه

وهي جائزة، إذ معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع، والكفالة بالثمن، وكل 
  )61( .ذلك صحيح وألنها مشتملة على مصلحة من غير مضرة

  :خصائص شركة الوجوه

جوه على الوكالة والكفالة، ألن كل واحد منهما وكيل لآلخر فيما يشتريه مبنى شركة الو -1
 )62( .ويبيعه، وكفيل عنهه بالثمن

 )63( .الربح في شركة الوجوه على ما شرطاه كالِعنان من ربع أو ثلث أو غيره -2

من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضعية، وعلى من  علىالخسارة على قدر ملكيمها فيما يشتريانه،  -3
  )64( .ك فيه الثلث ثلثهايمل

 )65( .وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم :شركة األبدان  - د

  )66(.ركة عليه، كالمالشحت الصوشركة األبدان جائزة حيث أن العمل أحد جهتي المضاربة، ف
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  :وهي نوعان

  .ونحوهمن مباح، كاحتشاش، واصطياده  أبدانهماأن يشتركا فيما يمتلكا : النوع األول

  .أن يشتركا فيما يتقبالن في ذممهما من عمل كحدادة، وخياطة، ونجارة: النوع الثاني

  :خصائص شركة األبدان

مبنى هذه الشركة على الضمان، فما تقبله بعض الشركاء من العمل يكون في ضمانهم جميعًا  -1
 )67( .فيطالبون به ويلزمهم عمله

 )68( .كاشتراك حداد ونجار وخياطتصح شركة األبدان ولو مع اختالف الصنائع،  -2

الربح في شركة األبدان على ما اتفقوا عليه، من مساواة أو تفاضل، ألن العمل يستحق به  -3
 )69( .الربح، وقد يتفاضالن في العمل، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل

ال يشترط معرفة الشريكين الصنعة التي يتقبالن لها العمل، فيصح اشتراك من اليعرفون  -4
لخياطة مثال لتقبلوا أعمال الخياطة ويدفعوا ذلك لمن يعملها وما بقي من األجرة يكون ا

 )70(.بينهم

  :شركة المفاوضة

  .شركة المفاوضة في المذهب الحنبلي على ضربين أحدهما فاسد واآلخر صحيح

أن يدخال بينهما في الشركة اإلشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من : الضرب الفاسد -1
ده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم اآلخر من أرش جناية، جأو ما يميراث، 

وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان، فهذا فاسد، ألن الشرع لم يرد بمثله، وألن 
فيه غررًا، وبيان غرره أنه يلزم كل واحد ما لزم اآلخر، وقد يلزمه شيء ال يقدر على القيام 

 )71(.به
، ومضاربة، وتوكيًال، هو تفويض كل منهما إلى صاحبه شراًء وبيعًا: )72(حيحالضرب الص -2

وشراَء في الذمة، ومسافرة بالمال وارتهانًا، وتقبل ما يرى من األعمال كخياطة وحدادة، فهي 
شركة صحيحة، ألنها ال تخرج عن شركة الِعنان والمضاربة والوجوه واألبدان، وجميع هذه 

 .فصحت مع غيرها كحالة اإلنفراد الشركات صحيحة منفردة،

أن يتفق شريكان مهندسان على إقامة شركة مفاوضة، تضم جميع أنواع الشركة : مثال ذلك
، فيدفع كل واحد منهما مائة ألف دينار كرأس مال )الِعنان، والمضاربة، والوجوه، واألبدان(

نان، ويتفقان فهذه شركة ِعللشركة، ويتفقان على التجارة في السيارات، والربح بينهما نصفين، 
أيضا على فتح ورشة لتصليح السيارات، والربح بنهما نصفين، فهذه شركة أبدان، وتورد لهما 
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سيارات في ذمتهما، نظرا لوجاهتهما وكونهما أهال للثقة، فيبيعانها نقدا، ) بيعًا(شركات السيارات 
 - مثال–معينا معلوما، كأربعين ألفًا  فهذه شركة وجوه، ويتفقان أيضا مع عامل على أن يعطياه مبلغًا

عل أن يتاجر بها في قطع غيار السيارات، والربح بينهم على الثلث، لكل واحد منهم، فهذه شركة 
  .مضاربة

فهذه الشركة جمعت أنواع الشركات في شركة واحدة، وكل شريك فيها مفوض في مال 
  )73(.شريكه بكل تصرف مالي وبدني تقتضيه هذ الشركات

  :األسهم طبيعتها وحكم إصدارها: لب الرابعالمط

من خالل البحث في مدونات الفقه الجنبلي لم يقف الباحث على مصطلح شركة المساهمة 
الحديثة التي نشأت  عند فقهاء الحنابلة من حيث اإلسم، إذ تعد شركة المساهمة من الشركات

اد شركات كبيرة قادرة على في جميع مجاالت الحياة، األمر الذي تطلب إيج استجابة للتوسع
ن عاستيعاب المشاريع الكبيرة، والتي عادة ما تتطلب وجود رؤوس أموال كبيرة جدًا تعجز األفراد 

  .تأمينها، ولكي تتضح الصورة ال بد من تعريف السهم في اللغة واالصطالح

  :تعريف السهم لغة: الفرع األول

والميم أصالن أحدهما يدل على تغير في  السين والهاء :)74(س اللغةييقال ابن فارس في مقا
  .لون، واآلخر على حظ ونصيب وشيء من أشياء

النصيب، ويقال أسهم الرجالن، إذا اقترعا، وذلك من السهمة والنصيب، أن يفوز : فالسهمة
  ).141الصافات )(َفساهم َفَكان ِمن اْلمدحِضين: (صيبه، قال الله تعالىيكل واحد منهما بما 

د من السهام، كأنه نصيب من أنصباء وحظ من حسمي السهم الوافل على ذلك محثم 
  .الحظوظ

قاسمة أي أخذ سهما أي نصيبًا معه ومنه شركة ) ساهمة: ()75(وجاء في المعجم الوسيط
  .المساهمة

  :تعريف السهم عند الحنابلة: الفرع الثاني

  .)76(المقنع السهم بالنصيبعرف شمس الدين محمد البعلي في كتابه المطلع على ألفاظ 

وتعريف السهم بالنصيب هو المراد في هذا المبحث حيث أنه يصدق على السهم االصطالحي 
  .المراد تعريفه لغة
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  :تعريف السهم اصطالحًا عند بعض المعاصرين: الفرع الثالث

، صك يمثل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة، قابل للتداول: عرف السهم بأنه
  )77( .يعطي مالكه حقوقًا خاصة

النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل : وعرف السهم أيضًا بأنه
  . )78(السهم في صك يعطى للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة

جزء من رأس مال شركة المساهمة، يمثل حق المساهم مقدرًا بالنقود، : وعرف أيضًا
  .)79(مسؤوليته ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها لتحديد

  :الحكم الشرعي الصدار األسهم في ضوء المذهب الحنبلي: الفرع الرابع

األشهر في المذهب الحنبلي جواز المشاركة بالعروض العينية في تكوين رأس : السهم العيني: أوال
ثلية أو غير مثلية، وقال مال الشركة، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد، وسواء كانت م

  .)80(هو الصواب -في جواز المشاركة في العروض–منقح المذهب عالء الدين المرداوي 

قال ابن قدامة وال خالف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير، : السهم النقدي: ثانيا
صلى الله عليه فإنهما قيم األموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي 

  )81( .يركوسلم إلى زمننا من غير ن

وتصح الشركة بالفلوس إذا كانت نافقة، ألنها ثمن، فجازت الشركة بها، كالدراهم والدنانير، 
ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال، نافقة أو غير نافقة، بناًء على جواز الشركة 

  .)82(بالعروض

ار األسهم الممتازة عند الحنابلة، والتي يترتب على إصدارها ال يجوز إصد: األسهم الممتازة: ثالثًا
  .إعطاء أصحابها نسبة معينة من الربح، ثم يتم توزيع األسهم بالتساوي

وأصحاب هذه األسهم لم يقدموا ماًال زائدًا أو عمال زائدًا، أو ضمانا يستحقون بسببه هذه 
ن حصة الربح الذي يحصل عليه الزيادة في الربح، حيث يشترط فقهاء الحنابلة، أن تكو

الشركاء جزءًا مشاعًا كالنصف والثلث والربع، فإذا اتفق على أن يكون ألحد الشركاء دراهم 
معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يجعل لنفسه جزءًا أو عشرة دراهم، بطلت 

  .)83(الشركة

ة شائعة في موجودات الشركة هو حص) السهم لحامله(بما أن المبيع في : األسهم لحامله: رابعًا
وأن شهادة السهم هي وثيقة إلثبات هذا االستحقاق في الحصة فال مانع شرعًا من اصدار 

  .)84(أسهم الشركة بهذه الطريقة وتدوالها
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  مفهومها وأهميتها وأدلة مشروعيتها: شركة المساهمة: المطلب الخامس

  تعريف شركة المساهمة عند بعض المعاصرين: الفرع األول

هي الشركة التي يقسم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية القيمة : عرفها عبدالعزيز الخياط
كل جزء يسمى سهما، فيشترك كل واحد بعدة أسهم وتكون هذه األسهم قابلة للتداول، ويكون 
الشريك المساهم فيها مسئوًال أمام الغير بمقدار أسهمه وال تعنون بإسم أحد الشركاء إن كانت 

  .)85(ذ لها إسما يدل على عرضهاتتخ

شركة يكون لها رأس مال يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وتطرح : فيفخوعرفها علي ال
ما يستطيع شراءه،  لشرائها وتداولها فيكون لكل شريك عدد منها بقدر هذه األسهم في السوق

  .)86(وال يكون كل شريك فيها مسئوًال إال في حدود أسهمه

أن يشترك عدد من األشخاص برأس مال مقسوم إلى أسهم : سليمان وعرفها مبارك آل
متساوية، قابلة للتداول في مشروع تجاري، أو صناعي، أو زراعي أو غيره، على أن يختاروا من 

  .)87(بينهم أو من غيرهم من يتولى إدارة هذا المشروع بجزء معلوم من الربح، أو مقابل أجر

) تصرف(المساهمة، وهو وحدة تمويل ووحدة تصويت ويعد السهم وحدة البناء في شركة 
  )88(.ويفترض المساواة في هذه االعتبارات ذات الصلة) ضمان(ووحدة مخاطرة 

  مشروعية شركات المساهمة: الفرع الثاني

استدل العلماء المعاصرون على مشروعية شركة المساهمة باإلضافة لما سبق من آيات 
  :ة عند الحنابلةكعية الشرقرآنية وأحاديث نبوية شريفة لمشرو

األصل في المعامالت اإلباحة، حيث أن األصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وال يحرم  -1
منا ويبطل إال ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، نصًا أو قياسًا، عند من يقول به، وأصول 

أحمد أكثر  نلك أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه،: ة عنهصأحمد المنصو
  .)89(تصحيحًا للشروط، فليس في الفقهاء األربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه

شركة المساهمة تنطبق عليها قواعد شركة الِعنان، وهي إما شركة ِعنان بحتة، وإما شركة  -2
  .)90(ِعنان ومضاربة، وكالهما من الشركات الجائزة شرعًا باإلجماع

  :)91(ساهمةأهمية شركة الم: الفرع الثالث

 .شركة المساهمة أداة مهمة لجمع رؤوس األموال الطائلة .1
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شركة المساهمة هي األداة التي تمكن الناس من القيام بالمشروعات الكبرى، كالصناعات  .2
 .الكبيرة، واستثمار األراضي الزراعية الشاسعة، واستخراج المعادن والنفط

ة لوجود أصحابها مما يسمح تقوم شركات المساهمة على استثمار األموال دون حاج .3
للكثيرين بالمشاركة فيها برؤوس أموالهم مع احتفاظهم بعملهم األصلي، مما أدى إلى سهولة 

 .هداف التنميةأتداول األموال واشتراكها في خدمة 

تساهم شركات المساهمة في زيادة الثروة االقتصادية العامة، ذلك ألنه عندما تتدفق أموال  .4
 :ت المساهمة يعود من ذلك فائدتانالمواطنين إلى شركا

رج من مخابئها لتجد سبيلها خللجمهور على العموم ألن األموال المعطلة ت: الفائدة األولى
بواسطة هذه الشركات إلى الجمهور من التجار والمزارعين والعاملين، وغيرهم من 

  .جين، فيكثر اإلنتاج، ويكثر تداول البضائع والمواد األولية واستهالكهاالمنت

للمساهمين أو المشتركين حيث تزيد دخولهم بقدر زيادة األرباح الناتجة من : الفائدة الثانية
  .رواج اإلنتاج واإلستهالك

  :الحنبلي من منظور الفقهالتكييف الفقهي لشركة المساهمة : الفرع الرابع

ا سبق أن شركة المساهمة تنطبق عليها قواعد شركة الِعنان، وهي إما شركة عنان ذكرنا فيم
  .نان ومضاربةبحتة، وإما ِع

أما أنها شركة فألنه يصدق عليها أنها اجتماع في استحقاق أو تصرف كما يعرفها 
  .)92(الحنابلة

ف إما أن وال يقال إن شركة المساهمة ال يتحقق لهم جميعا اإلشتراك في التصرف، فالتصر
  )93( .يكون منهم جميعا، وإما أن يكون ممن هو وكيل عنهم، وهو مجلس اإلدارة

ومجلس ) المساهمين( ءوالتكيف الفقهي لشركة المساهمة يكون بحسب العالقة بين الشركا
  :اإلدارة

أن يكون مجلس اإلدارة مساهمًا وعامًال، وهذا هو الغالب، فهنا بذل ماالن وبدن، البدن من  .1
فهي . مجلس اإلدارة، والمال األول من مجلس اإلدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين

: أن يشتركا في المال والبدن، وشركة المضاربة: تجمع بين الِعنان والمضاربة، شركة الِعنان
أن يدفع إليه المال ويقوم بالعمل، فمن حيث إنه من كل منهما مال فهذه ِعنان ومن حيث أن 

 .وهذه الصورة تطرق لها السادة الحنابلة. عمل واآلخر لم يعمل، هذه مضاربةأحدهما 
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فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين (حيث جاء في األنصاف للمرداوي 
ومضاربة، فمن حيث أن كال منهما ) نانع(فهذه الشركة تجمع . .صح ويكون عنانًا ومضاربة

من حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من يدفع المال تشبه شركة الِعنان، و
  )94( .)الربح هي مضاربة، وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب

أن يكون مجلس اإلدارة عامًال دون مساهمة، فهذه شركة ِعنان ألن المال والعمل من جميع  .2
 )95( .إدارةالشركاء، فالشركاء دفعوا المال، والعمل أيضًا منهم حيث أنهم استأجروا مجلس 

أن يكون لمجلس اإلدارة نسبة من الربح من المساهمين، ومن مجلس اإلدارة العمل، فمجلس  .3
 )96( .اإلدارة لم يساهم لكن منه العمل، فهذه شركة مضاربة

غ العقود الجديدة للمشاركة بحسب يمن خالل ما سبق تبين أن شركة المساهمة ُتعد من ِص
  :تكوينها وشروطها

المال عند العقد على الصحيح من مذهب الحنابلة، ولكنهم أجازوا مافي يشترط حضور رأس  -1
اقبض وديعتي : معنى الحضور، مثل لو قال اقبض ديني الذي على فالن وضارب به، أو قال

من زيد أو منك وضارب بها، ألنه وكله في القبض وعلق الشركة على القبض وتعليقها 
  )97( .صحيح

هذا األصل ويجوز في المذهب الحنبلي انعقاد . )98(نانيرأن يكون رأس المال دراهم أو د -2
الشركة بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد، وقال منقح المذهب ومحققه 

 )99( .المردواي هو الصواب
ولذا فأنه يجوز أن يقدم الشريك حصة عينية، وهي التي تتعين ويتحدد نوعها، وتكون 

  .، أو منقوًال مثليًا، أو قيميًا، أو حقوقًا لدى الغيرمتقومة بالمال، سواء أكانت عقارًا

، حيث أن أصحاب األسهم )100(يحرم على الشركة إصدار أسهم امتياز أو سندات قرض -3
الممتازة امتازوا بربح زائد عن أصحاب األسهم العادية مع أن السهم واحد في القيمة لهم 

ليس ألصحاب األسهم الممتازة مال أو جميعًا، وهذا غير جائز شرعًا ألن األسهم متساوية، و
، ومن المقرر في المذهب الحنبلي أن الربح ال )101(عمل يستحقون به هذه الزيادة في الربح
أنها قرض بزيادة  فحقيقتها، أما سندات القرض، )102(يستحق إال بالعمل أو المال أو الضمان

 )103( )ير خالفكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغ(مشروطة، وقال ابن قدامة 
في حال وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة  -4

ومن مقررات الفقه الحنبلي أن الخسارة على كل واحد . )104(بنسبة مساهمته في رأس المال
إن كان متساويًا تساويا في الخسران، وإن كان اثالثًا كان اثالثا، وال نعلم : منهما بقدر ماله

 )105( .خالفًا فيه
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  :منظور الفقه الحنبلي مشكالت تواجه شركة المساهمة وحلولها من: الفرع الخامس

ين عدم جواز شركة المساهمة ومن أبرزهم تقي الدين صريرى مجموعة من الفقهاء المعا
  :النبهاني، حيث استدلوا على عدم جواز شركة المساهمة بما يلي

د بين اثنين أو أكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل الشركة في اإلسالم عق: المشكلة األولى -1
مالي، بقصد الربح، فال بد في عقد الشركة من المال والعمل، وهذا المعنى ال يوجد في 
شركة المساهمة، وليس في عقد الشركة الذي يبرمه المؤسسون، ويكتتب فيه بقية 

لي، غاية ما في األمر أنهم اتفقوا المساهمين إال بمجرد اإلشتراك بالمال، ال القيام بالعمل الما
ر، من الشركاء أو من غيرهم، لقيوم بإدارة الشركة بعد ثعلى أن يفوضوا شخصًا أو أك

تأسيسها، وهذا االتفاق بين الشركاء ليس عقدًا مع ذلك الشخص، وال يتأتى أن يعقد 
زم به أحد، فالعقد الشركاء بينهم عقدًا على قيام غيرهم بعمل ما، ألنه ال يكون عقدًا، وال يل

 )106( .به العاقد، ويجري على تصرفاته هو، ال على غيرهيلتزم إنما 

إن عقد الشركة ليس فيه ذكر من يقوم بالعمل، : قولكم: أن يقال الجواب على هذه المشكلة
 -كنظام الشركات السعودي–ركات، وجميع األنظمة، فإن في بعض األنظمة شغير مسلم في جميع ال

عضاء مجلس اإلدارة قد يتم تعيينهم، والنص عليهم في عقد الشركة، وإن كان يلزم ما يفيد أن أ
موافقة الجمعية التأسيسية على هذا التعيين، وهذا ال يضر، ألن هذا ال يعدوا أن يكون تعليقًا 

  )107( .لتعيينهم على موافقة الجمعية التأسيسية

   )108( .المستقبل على أمر في الشركةوالمذهب عن الحنابلة أنه يصح تعليق 

عدم توفر اإليجاب والقبول في عقد شركة المساهمة، إذ يعد اإليجاب : المشكلة الثانية -2
والقبول ركن من أركان عقد الشركة، فشركة المساهمة تصرف بإدارة منفردة، إذ يكفي 

 )109(. الشخص أن يشتري األسهم ليصبح شريكًا

أصًال، حيث أن أركان الشركة من إيجاب وعند التدقيق نرى أن هذه المشكلة ال تعد مشكلة 
وقبول متوفرة في شركة المساهمة، فاإليجاب يتمثل في طرح الشركة أسهمها لإلكتتاب، والقبول 

  )110(. يتمثل في إقدام المساهم على شراء األسهم

والمتقرر في المذهب الحنبلي أن اإليجاب والقبول في عقد الشركة ال يشترط أن ينص فيه 
ركة وأن الشركة تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وإن اختالف على لفظ الش

اصطالح الناس في األلفاظ واألفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم، وليس لذلك حد 
   )111( .ال في الشرع وال في اللغة، بل يتنوع بتنوع إصطالح الناس كما تتنوع لغاتهم
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من المشكالت التي .. المساهمة شركة من األموال ال من األشخاصشركة : المشكلة الثالثة -3
أثيرت أن الشركة ال وجود فيها للعنصر الشخصي، بل المعول عليه هو العنصر المالي، 
فاألموال هي التي اشتركت مع بعضها، أما البدن فال وجود له، وإذا كان كذلك فالشركة لم 

 )112( .تنعقد أصًال، فتكون باطلة شرعًا

د التدقيق نرى أنها ليست ثمة مشكلة، حيث أن الواقع يخالف ذلك التوصيف، والواقع أن وعن
طبيعة شركة المساهمة ينوب فيها أعضاء مجلس اإلدارة عن باقي الشركاء، ويديرها عنهم 

وإن لم يكن منصوصًا عليها فإن  )113(بالوكالة، والوكالة قد تكون منصوصًا عليها بـعقد الشركة،
في المذهب الحنبلي يتضمن الوكالة، ألن مبنى الشركة عند السادة الحنابلة مبني على عقد الشركة 

   )114( .الوكالة واألمانة

ومن الردود كذلك على هذه المشكلة المثارة، أنه ال مانع شرعًا من عدم تواجد العنصر 
تصار شريك الشخصي، فإن رب المال في المضاربة ال يباشر العمل، وقد أجاز السادة الحنابلة اق

   )115( .الِعنان على تقديم المال فقط

حيث ينطبق على شركة المساهمة معنى الشركة :مما سبق يتبين جواز صحة شركة المساهمة
في الفقه الحنبلي، فهي عقد بين المتشاركين في األصل والربح، إضافة إلى تحقق اإليجاب والقبول 

مساهمته في رأس مال الشركة، كما  فيها، ويتحمل كل شريك المخاطرة والخسارة كل بحسب
يتحقق فيها معنى اإلذن في التصرف وذلك من خالل تفويض الشركاء مجلس اإلدارة، فالشركة 

  .قائمة على الوكالة شرعًا، ومجلس اإلدارة وكيل الشركة في إدارتها

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

رؤوس األموال الطائلة إلقامة المشاريع  ُتعد شركة المساهمة أداة مهمة وفعالة لتجميع -1
 .الضخمة

تساهم شركة المساهمة في زيارة الثروة االقتصادية من خالل توظيف األموال وخروجها من  -2
 .دائرة االكتناز

يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون مسؤولية كل شريك  -3
 .بمقدار ما يمكله من أسهم

 .المساهمة أوصاف شركة العنان في الفقه الحنبليينطبق على شركة  -4

  .ريادة الفقه الحنبلي في تقديم الحلول للمشكالت التي تواجه عمل شركة المساهمة -5
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  : صور من كفالة اليتيم في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون األردني
 دراسة تحليلية ملفهوم االحتضان واألسر البديلة

  
   *هدى يوسف علي غيظان

  

  ملخص

، )الــدمج( القـى هـذا البحـث الضـوء علـى صـور مـن كفالــة اليتـيم تتمثـل فـي االحتضـان واألسـر البديلـة             
ي والوصفي لدراسة صور كفالة اليتيم في المجتمع األردني وما يسمح به حيث تم استخدام المنهج االستقرائ

ودليــل ذلــك وحرمتــه أو تحليلــه فــي الشــريعة   . فــي الشــريعة اإلســالمية والقــانون ووزارة التنميــة االجتماعيــة  
وقد قسمت البحث إلى مبحثين ومطلبين تحدثت فـي المبحـث األول عـن األسـر البديلـة فـي كفالـة        . االسالمية

تــيم وشــروطها فــي األردن والحلــول المقترحــة، ملقيــا الضــوء علــى البرامجالمتاحــة مــن قبــل وزارة التنميــة   الي
ــع األدلــة             ــة م ــة للحرم ــت الرضــاعة المثبت ــي وق ــاء ف ــاني تكلمــت فيــه عــن آراء الفقه ــة، والمبحــث الث االجتماعي

كفالـة اليتـيم ومـن فـي      واختتم البحث بخاتمـة وتوصـيات تتمثـل فـي حـث الشـريعة االسـالمية علـى        . والترجيج
حكمــه ووجــوب رعايتــه واإلحســان إليــه وعظــم األجــر عنــد اللــه تعــالى، وحرمــت االعتــداء عليــه وعلــى مالــه،     

 وأن برنــامج التحضــين فــي األســرة البديلــة يشــترط عــدم قــدرة الــزوجين علــى اإلنجــاب   . وحفظــت لــه حقوقــه
ــر القريــب إن تعــذر الق   ) العقــم( ريــب باحتضــان طفــل مــن أطفــال التفكــك    وجــوب تعــديل القــانون للســماح لغي

  .ومن الضروري نشر ثقافة كفالة اليتيم بجميع صورها. األسري المودعين في دور الرعاية

  .فاقدي السند األسري، كفالة، اليتيم، التحضين، الدمج، األسرة البديلة: الكلمات المفتاحية
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Some Lights of an Orphan Sponsorship in Sharia'a Perspective and 
Jordanian Law: An Analytical Study of the Concept of Accolade and 

Alternative Families  
 

Huda Y. A. Ghidan, Assistant Professor, Department of Jurisprudence and its 
Fundamentals, Sheikh Noah Al-Qudah College of Sharia and Law, 
International Islamic University of Science, Jordan. 

 

Abstract 
This research focuses on images of orphan sponsorship represented in Accolade 

and alternative families (integration) where an inductive and descriptive approaches 
were used to study the images of orphan sponsorship in Jordanian society and what is 
permitted in Sharia'a, Law , and the Ministry of Social Development. The evidence of 
prohibiting or allowing it in Sharia'a. The researcher divided this research paper into two 
subjects and two demands. The first subject is about alternative families in orphan 
sponsorship and it's terms in Jordan and suggested solutions, spotting the focus on the 
available programs of the ministry of social development. The research is concluded 
with recommendations represented in the Islamic sharia , urging the sponsorship of the 
orphan and those of similar rule and the necessity of kindness to him and the greater 
reward from God Almighty, and abusing him and his money is prohibited, and his rights 
are preserved for him. Thus, the Accolade program in the surrogate family stipulates the 
inability of the spouses to conceive (sterility), and that the law must be amended to allow 
the non-relative if the relative is unable to embrace a child from the children of family 
breakdown who are placed in foster homes. So, it is necessary to spread the culture of 
sponsoring an orphan in all its forms. 

Keywords: Orphan sponsorship, Incubation program and alternative families 
(integration). 

  

  : المقدمة

اإلنسانية العظيمة في المجتمع  والقيمة ،إن كفالة اليتيم من المواضيع ذات األهمية الكبيرة
ففي الدين اإلسالمي أجر . والمجتمع البشري على وجه العموم ،اإلسالمي على وجه الخصوص

 "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" :حيث قال الله تعالى ،كبير لكافل اليتيم
) 2:األنعام"(إال بالتي هي أحسنوال تقربوا مال اليتيم " :وقال الله تعالى) 8سورة اإلنسان آية (

وأما األدلة من ). 9:الضحى"(وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب" :وقال الله تعالى
أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار " :-صلى الله عليه وسلم - فقد قال النبي. السنة النبوية

 ،من مسح رأس يتيم لم يمسحه إال لله:"-لمصلى الله عليه وس –وقال . 1"بالسبابة والوسطى
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ألنها  ،حيث أن كفالة اليتيم من السنن الحميدة المتبعة 2"كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات
: قال الله تعالى .تعمل على تجديد روح األمل لدى األيتام ومساعدتهم وإحياء لسنن حميدة

   .)32:المائدة"(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

وقيل  ،وفي سائر الحيوان من قبل أمه ،بأنه انقطاع الولد عن أبيه قبل بلوغه: ويعرف اليتم
كل منفرد عن العرب : وااليتيم. 3فهو من فقد أمه :وأما اللطيم ،من فقد أباه قبل أن يبلغ :اليتيم

وج وقيل ال يزول والمرأة تدعى باليتم مالم تتز ،فإذا بلغ الصبي زال عنه اسم اليتم ،يتيم ويتيمة
ومن األعمال التي يتقرب . 4وفي االصطالح كذلك ،وجمع اليتيم يتامى وأيتام ،عنها اسم اليتم أبدا

بها العبد لله سبحانه وتعالى كفالة اليتيم واإلحسان إليه وحفظ حقوقه ومساعدته والحرص على 
دور األيتام التي تعنى وفي وقتنا الحالي تعددت . سالمته وحمايته ومساعدته في بناء مستقبله

باأليتام وبأحوالهم وتعمل على رعايتهم بشكل مباشر من خالل تواجدهم وعيشهم في مساكن 
ومن الممكن أن يقوم بعض المحسنين . خاصة لأليتام وبوجود إشراف على تربيتهم والعناية بهم

دار األيتام بما  بتقديم الدعم أو تبني عدد من األيتام من خالل دفع تكاليف معيشتهم ومساعدة
وفي أغلب األحيان تكون دور األيتام مسؤولة بشكل . تقدمه لهم من خدمات ومساعدات وعناية

  .5مباشر على العناية بشؤون األيتام

حيث تقوم وزارة  ،وتعددت صور كفالة األيتام لتشمل االحتضان واألسر البديلة والدمج
والنظر في إجراءات يتم إتباعها من أجل رعايتهم التنمية االجتماعية بعمل برامج لرعاية األيتام 

ومساعدتهم ومساعدة فاعلي الخير ومن يكفلون األيتام على القيام بدورهم الذي يرغبون 
 ،وقد جعل الله إيتاء المال لأليتام من أعمال البر التي يثاب عليها المسلمون. بتأديتهتجاه األيتام

لُّوا وجوهُكم ِقبَل اْلمشرق واْلمْغرِب وَلِكن اْلبر من آمن باللَِّه واْليوم َليس اْلبر َأن ُتو" :فقال تعالى
ساْلمى وَتاماْليى وبِه َذِوي اْلُقربَلى حاَل عآَتى اْلمو ينيالنَّباْلِكَتاِب وَلاِئَكِة واْلمو اْلآِخراِكين"... 

  ). 177:البقرة(

). 6:الضحى( "َأَلم يجدك يِتيما َفآوى" :ال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلموق
فلقد . والمراد باإليواء في اآلية الكريمة الرعاية االجتماعية والتربوية فضال على الكفالة المادية

وكان في  ،ص عليهكان اليتم وحده مدعاة إلى المضيعة وفساد الخلق لقلة من يحفل باليتيم ويحر
لكن عناية الله التي كانت ترعى محمدا  ،خلق أهل مكة وعاداتهم ما فيه إضاللة لو أنه سار سيرتهم

ومن ثم الرعاية االجتماعية واإليواء األسري في كنف جده ومن  ،صلى الله عليه وسلم في صغره
عليه  ،لذي ال يكذبوالصادق ا ،واألمين الذي ال يخون ،كان الوفي الذي ال يميل ،بعده عمه

  .6الصالة وأتم التسليم
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آل (" وكفلها زكريا" ،7أي الضامن: والكافل والكفبل ،وتعرف الكفالة بأنها من الكفل
وخير من كفل في صغره وأرضع وربى الرسول  ،8أي ضمنها حتى تكفل بحضانتها): 37:عمران

 ،قيام بأمور اليتيم ومصالحهال: والمراد بالكفالة في موضوعنا هي. 9محمد صلى الله عليه وسلم
هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من طعامه وكسوته " :وعرفها الذهبي في كتابه الكبائر

  . 10"وتنمية ماله إن كان له مال وإن كان ال مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله تعالى

ة الحالة النفسية لهذا وعلى المسلمين عند إغاثة األيتام وتقديم الدعم والعون لهم معرف
أن تقديم المال والطعام له في غاية األهمية لكن  ،الطفل الذي فقد معيله ومصدر أمانه وطمأنينته

هذا الذي ينبغي أن يدركه أبناء المجتمع اإلسالمي  ،اليتيم يحتاج إلى دعم نفسي ومعنوي
ن الكريم بالمسلمين وقد أهاب القرآ. وباألخص الذين يقومون على رعاية األيتام وكفالتهم

كما حذر من إيذائهم البدني أو المادي أو زجرهم ولو  ،للمسارعة وتقديم العون والغوث لهم
َفَأما اْليِتيم " :لقول الله تعالى ،بكلمة قاسية أو بنظرة ازدراء من شأنها الحاق الضرر النفسي بهم

ر9:الضحى" (َفَلا َتْقه .(  

أن يتم تقديم العون المادي لهم عن طريق توفير : دة لأليتامومن طرق تقديم العون والمساع
احتياجاتهم من مطعم وملبس ومسكن واحتياجات مادية تساعدهم على عيش حياتهم بطريقة 

كما أنه من الممكن أن يقوم الشخص باحتضان الطفل اليتيم من . طبيعة كباقي أفراد المجتمع
. تقديم الدعم المادي لليتيم مع بقائه في دار األيتام فيتمكن من ،خالل وزارة التنمية االجتماعية

حيث أن االحتضان يفترض بأن يقوم المحتضن بتوفير الحنان . كما أن هناك ما يسمى باالحتضان
وقد . والعطف واإلنفاق عليه والقيام على شؤونه مع أوالده وضمه إليهم كأسرة بديلة عن والديه

طا خاصة تضمن حقوق الطفل اليتيم وسالمته وتشرف على وضعت وزارة التنمية اإلجتماعية شرو
كما أن من أوجه العناية باليتيم أن يتم تقديم أسرة بديلة له تعمل على . حسن تعامل المحتضن له

ويجب التنويه في هذا . ليعيش وكأنه فرد من أفراد هذه األسرة ،ودمجه بين أفرادها ،العناية به
حيث أن التبني يكون فيه إثبات نسب الولد إلى غير أبيه  ،كفالةالصدد إلى الفرق بين التبني وال

 ،ويثبت الحقوق لكل منهما لآلخر بالنسب والميراث والحرمة كالخلوة والمصافحة والرؤية ،الحقيقي
ا آباَءهم ادعوهم ِلآباِئهم هو َأْقسُط ِعْند اللَِّه َفإن َلم َتعَلمو" :فحرم اإلسالم التبني بقوله تعالى

وبُكم وَكان َفإْخواُنُكم ِفي الدين ومواِليُكم وَليس عَليُكم جَناح ِفيما َأْخَطْأُتم بِه وَلِكن ما َتعمدْت ُقُل
  ).5:األحزاب"(اللَّه َغُفورا رِحيما

في بيته أو في  -يقة أو حكماحق - أما كفالة اليتيم أو المعروف باألسر البديلة من تربية اليتيم
واإلنفاق عليه مع احتفاظ الطفل بنسب  ،ورعايته واإلحسان إليه والقيام بأموره ومصالحه ،غير بيته

وال يرث إرثا شرعيا مع امكانية الهبة والوصية  ،أبيه وإن جهل نسبه دعي مولى وأخا في الدين
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التي حث  ،من أعمال البر واإلحسان فهذا جائز شرعا ومندوب إليه وهو ،بحدود الثلث فما دونه
  .11عليها اإلسالم بمواضع كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

وفي تحريم وخطورة إيذاء اليتيم وأكل ماله أن جعل الله ذلك من السبع الموبقات أي 
يا رسول  :قالوا" اجتنبوا السبع الموبقات: "- صلى الله عليه وسلم–حيث قال النبي  ،المهلكات

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إال بالحق وأكل مال الربا : قال ؟وما هن ،الله
  . 12"وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت

فقد تعددت طرق الرعاية والكفالة لتشمل أشكاال  ،ومما لكفالة األيتام ورعايتهم من أجر كبير
وفي هذا البحث يتم تسليط الضوء على كفالة اليتيم وأهميتها وبعض أنماطها . ماطا مختلفةوأن

  .وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وما يواجهها من مشكالت وتحديات مختلفة

  : أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على برامج وزارة التنمية اإلجتماعية في كفالة اليتيم من 
مما يعكس صور كفالة اليتيم في  .وشروطها) األسر البديلة(المالية والتحضين والدمج  الكفالة

  . وحلول مقترحة ،وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وتحديات ومشكالت ،المجتمع األردني

  :منهج البحث

فتتبعت نظرة الشريعة اإلسالمية من كفالة  ،اتبعت هذه الدراسة المنهج االستقرائي والوصفي
وتتبعت برامج وزارة التنمية  ،وآراء الفقهاء وأدلتهم في سن الرضاع الموجب للحرمة ،يتيمال

اإلجتماعية في األردن مع آخر احصائية تابعة لها مع بياني للمخالفات والمحاولة اليجاد حلول 
  .مقترحة

 : الدراسات السابقة

فإن الدراسات السابقة  ،على حسب اطالع الباحث في الدراسات السابقة حول كفالة األيتام
حول كفالة األيتام قليلة في األردن على وجه التحديد حيث لم يتم ايجاد أي دراسة محلية وتم 

  :إيجاد القليل من الدراسات من الوطن العربي والتي يتم الحديث عنها كما يلي

ت م حول نوع الرعاية وتأثيره على مفهوم الذا1998في دراسة لعباس قام باجرائها عام 
حيث طبقت على أفراد العينة قائمة  ،في األردن) األيتام( كمفهوم تكيفي لدى عينة من األطفال

كان لمتغير : عاما وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 16مفهوم الذات لألطفال دون سن 
ن يعيشون لصالح األيتام الذي ،نوع الرعاية أثر ذو داللة إحصائية في األداء على قائمة مفهوم الذات

وكان لمتغير الجنس أثر ذو داللة  ،في رعاية أسرية ممتدة إلى جانب برنامج خاص يقدم له



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  غيظان

  4312

ولم يكن لمتغير العمر أثر ذو داللة  ،إحصائية في األداء على قائمة مفهوم الذات لصالح اإلناث
ة التي تقدم إحصائية في األداء على قائمة مفهوم الذات كما أظهرت النتائج مدى أهمية نوع الرعاي

  . 13لألطفال األيتام

 ،م في الجامعة اإلسالمية في غزة2002وفي دراسة قام بها الباحث أنيس أبو شمالة في عام 
فهدف . وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي ،حول أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام

ند األطفال األيتام وفق األساليب الباحث لمعرفة الفروق في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي ع
وتم تطبيق اختبار توافق شخصي واجتماعي من أجل . التي يتلقونها في مؤسسات الرعاية

التوصل للنتائج التي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي 
حيث  ،تثناء البعد النفسيباس ،)إناث –ذكور (واالجتماعي بين عينات الدراسة تعزى إلى الجنس 

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  ،وجدت هذه الفروق لصالح الذكور
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  ،لصالح مجموعة الرعاية التعليمية ،المجموعات الثالث

عليمية ومتوسطات مستوى التوافق النفسي واالجتماعي بين متوسطات درجات أطفال الرعاية الت
لصالح أطفال الرعاية التعليمية ما عدا البعد الجسمي حيث ال يوجد  ،درجات أطفال التعليم العام

  . 14فروق بين المجموعتين

قامت باعدادها الباحثة تنسيم استيني في عام  ،وفي دراسة لحقوق اليتيم في الفقه اإلسالمي
ه اإلسالمي قديما وحديثا حث على االعتناء وجدت بأن الفق ،م في جامعة النجاح الوطنية2011

 ،وأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية والمدنية ،باأليتام من حيث رعايتهم
وغرس المبادئ والقيم والمعاني السامية والفاضلة فيهم وتنمية قدراتهم من خالل تربيتهم 

وعقدت  ،ال عبئا ثقيال عليهم ،نهوض بأمتهمليكونوا أناسا قادرين على ال ،وتأديبهم وتوجيههم
الباحثة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية التي كفلت حقوق الطفل قبل أربعة عشر قرنا ونيف وبين 

ألنها لم  ،اتفاقيات حقوق الطفل الدولية وخلصت من هذه المقارنة إلى تميز الشريعة اإلسالمية
بل شددت على ضرورة تطبيقها  ،تفاقيات الدوليةتكتف بالمناداة بهذه الحقوق كشعارات فقط كاال

وأوجبت عقوبات على كل من يتساهل فيها ويقلل من شأنها أو يتعدى على أي  ،على أرض الواقع
  . 15منها
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األسر البديلة في كفالة اليتيم وشروطها في األردن، والحلول المقترحة، : المبحث األول

  : وفيه مطلبان

  :ديلة في كفالة اليتيم وشروطها في األردناألسر الب: المطلب األول

وحضنه ومده بالحنان  ،بأن يقوم بتربيته ،من الممكن أن يقوم كافل اليتيم بضمه إلى منزله
 ،وضمه إليهم كأسره بديلة عن والديه ،والقيام على شؤونه مع أوالده ،واإلنفاق عليه ،والعطف

رة على اإلنجاب داخل األردن وخارجها وهو خاص باألسر غير القاد ،بصورة دائمة غير مؤقتة
وله شروط خاصة فيه كأن يكون طالب االحتضان أسرة قائمة  ،ضمن ما يسمى برنامج التحضين

بحجة إسالم  ،أو أن يمضي على إسالمهما ثالث سنوات على األقل ،مكونة من زوجين مسلمين
انت الزوجة هي التي ال تنجب فإذا ك ،كما ينبغي عدم قدرة الزوج أو كليهما على اإلنجاب. موثقة

فال يحق لها طلب االحتضان ألنها بإمكانها اشباع رغبتها باألمومة  ،وللزوج ولد من زوجة أخرى
وبعد السؤال واالطالع على األسباب أن نسبة األطفال لالحتضان قليلة جدا  .مع أوالد زوجها

فاألولوية تمنح إلى غير  ،رهابالنسبة لألسر البديلة وأنها تنتظر سنوات وسنوات حتى يأتي دو
كما أنه ينبغي أن ال يقل عمر الزوج عن خمس وثالثين سنة وأال . القادرين على اإلنجاب مطلقا

. وأن ال يقل عمر الزوجة عن ثالثين عاما وال يزيد عن خمسين ،يزيد عن خمس وخمسين عاما
كما  ،عن خمس سنوات وقد مضى على زواجهما مدة ال تقل ،أن يقيم الزوجان في مكان مشترك

 ،أنه يجب أن يكون هناك دخل ثابت لألسرة الحاضنة بما ال يقل عن خمسمائة دينارأردني شهريا
وأال يقل عمر الطفل المنوي تحضينه عن خمس سنوات للزوجة التي تجاوزت خمسا وأربعين عاما 

افة أشكال الرعاية ومن الضروري أن تتعهد األسرة الحاضنة بتوفير ك. والزوج تجاوز خمسين عاما
كما  .المطلوبة للطفل اليتيم وذلك يشمل الشؤون التربوية والصحيةوالنفسية والمادية واالجتماعية

يجب أن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية ونفسية تمكنهما على تنشئة وتربية الطفل للقيام بشؤونه 
طفل إلى األسرة طالبة وأال ينسب ال ،وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة باآلداب ،ورعايته

  .االحتضان

كما أنه على األسرة أن تحقق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان الطفل المحتضن ذكر يتم 
وإن كان المحتضن أنثى يتم إرضاعها من سيدة من طرف  ،ارضاعه من سيدة من طرف الزوجة

بين الطفل واألسرة يشترط تثبيت واقعة الرضاعة ضمن ملف الطفل لثبوت حرمة الرضاع  ،الزوج
في العامين األولين من عمر المحتضن كما هو معتمد في قانون األحوال الشخصية  ،البديلة

األردني الذي اشترط لثبوت حرمة الرضاع أن يكون في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات 
   :من القانون 27متفرقات وهو ما نصت عليه المادة 

  ". لرضاع ما يحرم من النسبيحرم على التأبيد بسبب ا" -أ
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الرضاع المحرم هو ما كان في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع " -ب
  ". الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر

محروم من وهو برنامج يعنى برعايةطفل  ،ويوجد في األردن برنامج مرادف لبرنامج التحضين
وله شروطه الخاصة  - برنامج الدمج األسري –ضمن برنامج الرعاية األسرية البديلة ،السند األسري

فهو برنامج  ،لكن كونه لالحتضان فيطبق على فئة محدودة جدا من فاقدي السند األسري .فيه
تنبيه مع ضرورة ال. مخصص لفئة عمرية أكبر من األطفال ممن ال تنطبق عليهم شروط االحتضان

بوجوب االلتزام بضوابط الشريعة االسالمية بعدم وجود حرمة بين الطفل واألسرة البديلة لفاقدي 
 . مع إمكانية تواجدها في حاالت التفكك األسري ،النسب

ومدة  ،وما يميز هذا البرنامج عن برنامج االحتضان أنه لفترة دائمة لفاقدي السند األسري
إلى حين إيجاد مأوى مالئم للطفل في حال تخلي  ،كك األسريمحدودة وليس بصورة دائمة للتف

أو  أو مطالبة أهله به في حال فقدهم فانقطعت أخبارهم وال يعرف حياتهم من مماتهم ،والديهم عنه
حيث أن عدم قدرة األسرة البديلة على اإلنجاب  ،إلى حين االنتهاء من سير االجراءات القضائية

يس من ضمن الشروط فتمكن النساء غير المتزوجات العزباء أو وأن الزواج ل ليس من شروطها
ومن  ،القادرات على توفير الرعاية المالئمة بأن تكون هي األسرة البديلة للطفل المطلقة أو األرملة

وأن ،ضمن شروط برنامج الدمج األسري اتحاد الدين وأن يكون أحد الزوجين أردني الجنسية
جتماعيا ونفسيا وماديا ولديها دخل ثابت يغطي احتياجاتها تكون األسرة البديلة مستقرة ا

المعيشية وتوفير كافة الرعاية المطلوبة مع وجود عدم محكومية لكال الزوجين وأن يتوفر مكان 
وتقوم األسرة باصدار وثائق ثبوتية للطفل  ،للطفل وتتوفر فيه شروط السالمة سكن مالئم وآمن

دنية شريطة أال ينسب الطفل إلى األسرة البديلة إذا كان حسب األصول من دائرة األحوال الم
فمن خالل تنسيب وزارة التنمية اإلجتماعية وبعد قرار حكم قاضي دائرة ،الطفل مجهول النسب

واإلسم  )اإلسم األول(األحداث يسجل في دائرة األحوال المدنية باسم تختارة األسرة البديلة 
 ،واإلسم الثالث والرابع يوضع بدائرة األحوال المدنية األردنية ،الثاني يأخذ اسم رب األسرة البديلة

ويأخذ الطفل أيضا اإلسم األول لألم البديلة وذلك كله للحفاظ على نفسية الطفل في المدارس بين 
مع ضرورة التنبيه أن األطفال اللقطاء ، زمالئه ومعلميه منعا للتنمر عليه وحفظا على مشاعره

في بداية رقمهم الوطني لمعرفتهم لدى الجهات  2000يأخذوا ترميز ومجهولي النسب كانوا 
م عدل القانون فال يوجد ترميز حفظا لحق الطفل 2000وبعد عام  ،م 2000الرسمية قبل عام 

مع  ،بالتشهير به وصونا لكرامته بحيث يتعذر معرفته بأنه لقيط لدى المؤسسات والجهات الرسمية
 ،ويحمدوا على ذلك فهي خطوة جميلة بها رحمة ورأفة بهم. لمعرفةاإلحتفاظ بحق الطفل المعني با

  .وموافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية وال يوجد أدنى مخالفة فيها
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ويشترط في الطفل أن يكون من منتفعي دور الرعاية وأن يكون التسليم ألقارب الطفل في 
ابا في مصلحتهوإتاحة الفرصة حتى يترعرع ويكبر في كنفهم مما يؤثر ايج حاالت التفكك األسري

من قانون  9المادة  )بموجب أحكام القانون ،لألطفال للعيش في أسر ممتدة ومجتمع ينتمون اليه
في حاالت التفكلك األسري يشترط التسليم إلى  :الدمج األسري التابع لوزارة التنمية االجتماعية

أطلقته وزارة التنمية  البديلة الذيوهذا هو بالتفصيل برنامج األسر الراعية ) األسر القرابية
وهذه الفئات تعتبر في حكم . 16ليكون بديال عن الرعاية المؤسسية. م2011اإلجتماعية منذ العام 

اليتيم من الناحية اللغوية والشرعية والقانونية ويجب علينا أن نوليهم عناية خاصة وننشر ثقافة 
واألمر . لى نوع واحد وهي الكفالة الماديةكفالة اليتيم في جميع صورها وال نجعلها تقتصر ع

يتعدى أكثر من ذلك بخصوص أطفال الالجئين من دول مجاورة نتيجة الحروب فلهم علينا حق 
وخاصة في وقتنا الحاضر الرتفاع عددهم في ظل الظروف والكوارث . فردي وجماعي ومجتمعي

بخصوصهم أنهم من غير منتفعي وكان رد وزارة التنمية . والحروب المحيطة بنا من دول مجاورة
دور رعايتها وغير مسؤولة عنهم بموجب القانون وال سلطة لها عليهم وأن هناك فئات وجهات 

  .17دولية مختصة برعايتهم ودمجمعهم في المخيمات مع أسر بديلة

فإننا نجد بأن هناك تغيير في  ،ووفق الظروف التي تعيشها المجتمعات في وقتنا الحالي
 لوزارة التنمية اإلجتماعية فإن عدد األيتام حقيقة وحكما 2020ففياحصائية  يتاماحصائيات األ

   :داخل المؤسسات التابعة لوزارة التنمية اإلجتماعية

 - لقيط -مجهول األب واألم ( ،)178مجهول األب  ،معروف األم() طفل 463تفكك أسري (
  ). 10يتيم األبوين (، )47

ح بأن أعلى نسبة لحاالت التفكك األسري وكان باإلمكان ويتض. 18طفل 698: المجموع الكلي
مع العلم  ،من تقليل النسبة بتعديل القانون بجواز دمجهم مع أسر بديلة ال تمت للطفل بأدنى قرابة

من 186في المادة  2019بأن دائرة قاضي القضاة قد قدمت حالجذريالهذه الفئة في التعديل لسنة 
تلزم األم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين :" ي ما نصهقانون األحوال الشخصية األردن

ومع االلزامية حماية ". ورفضت حضانة أوالدها يلزم القاضي األصلح ممن له حق الحضانة بها
للطفل في كثير من الحاالت نكون أمام نتيجة حتمية بوضعهم بدور الرعاية التابعة لوزارة التنمية 

   .االجتماعية

على البرامج المتاحة داخل الوزارة واالطالع على النظام الداخلي المتبع  وبعد االطالع
لإلجراءات وعرض الفرص المتاحة قام الباحث بتقديم طلب احتضان طفل على برنامج دمج األسر 

لوجود أوالد له من صلبه حتى وإن  لمجهولي النسب كونه البرنامج الوحيد المالئم لحالته وذلك
موجودين في األردن فشرط عدم وجود أوالد لكال الزوجين لعدم قدرتهم على كانوا مسافرين غير 
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وأطفال التفكك األسري فقط يتم لألقارب وال يسمح لغير ، اإلنجاب شرط أساس لبرنامج االحتضان
مع تأكيدي بضرورة تغير النطام والسماح لغير القريب باحتضانهم (القريب برعايتهم واحتضانهم 

االهتمام بإثبات الحرمة بين الطفل واألسر  وكانت المخالفة العظمى بعدم) إن تعذر من القريب
البديلة وال يوجد أي مانع إذا كان الطفل تعدى العامين األولين من عمره الثبات حرمة الرضاع 

  .بين الطفل واألسر البديلة

  : الحلول المقترحة: المطلب الثاني

  : والذي يحل المشكلة بنظري ما يلي

األرامل والمطلقات والغير متزوجات من النساء أو من الرجال بكفالة اليتيم ومن في دعوة  -1
فالنساء تحتضن اإلناث والرجال يحتضنوا  ،حفظا للحرمة الشرعية ،حكمه لذات الجنس

الذكور ممن يكونوا من أهل الصالح والتقوى مع متابعة الوزارة لهم بصورة دورية واخضاع 
ي بصورة دورية ومتابعتهم عن كثب وعمل زيارات مفاجئة لهم األطفال لجلسات عالج نفس

   .وبذلك تتحقق الحرمة الشرعية بين الطفل وحاضنه أو حاضنته مع حمايته

السماح لغير القريب احتضان طفل من أطفال التكفكك األسري الموجودين في دور الرعاية وإن  -2
تى يحصلوا على حقهم ببيت دافئ تعذر ذلك من القريب لكثرة أعدادهم في دور الرعاية وح

  .أسري

 ،األخذ بأقوال فقهية أخرى بثبوت الرضاعة المحرمة عَله أن يكون مخرجا في الزمن البعيد -3
وعدم ثبوتها  ،علما بأني أقول كما قال جمهور الفقهاء لثبوت حرمة الرضاع شرط الصغر

سن الصغر إلى دون سن التمييز لكن ربما يأتي علينا زمن ونعدل القانون برفع  ،للرجل الكبير
ليكون مخرجا فقهيا في ظل تزايد أعداد األطفال في دور 19كما نقل عن عمر بن عبد العزيز

فإن أراء الفقهاء في وقت الرضاعة  ،وفي الحديث عن الرضاعة في هذا الصدد. الرعاية
  : المثبتة للحرمة ما يلي

  :بتة للحرمة مع األدلة والترجيجآراء الفقهاء في وقت الرضاعة المث: المبحث الثاني

وذهب إليه داوود الظاهري وابن حزم بأن شرط الصغر ال يشترط وأن الرضاع : القول األول
وهو قول عائشة أم المؤمنين رضي  ،ينشر الحرمة في الرجل الكبير كما ينشرها في الطفل الصغير

وهو قول الليث بن  ،وعطاء بن أبي رباح ،وعروة بن الزبير ،ويروى عن علي ،الله عنها
  .21"كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه:" فقال ابن حزم في المحلى.20سعد

  : بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واستدلوا
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  : القرآن الكريم: أوال

وجه ) 23:ءالنسا(".وُأمهاُتُكم اللَّاِتي َأرضعَنُكم وَأَخواُتُكم ِمن الرضاعِة" :بقول الله تعالى
والعموم ال يجوز تخصيصه ، جاءت اآلية عامة لم تخصص في حولين وال في وقت معين :الداللة

فيبقى النص على عمومه فرضاع الكبير محرم ولو  ،إال بنص قطعي ال بظن وال بمحتمل ال بيان فيه

ية مخصص أن عموم اآل :وأجاب الجمهور عليه22.كما يحرم رضاع الصغير وال فرق ،أنه شيخ يحرم
فنسخ حكمه بما ثبت من أدلة التي تبين أن الرضاع المحرم ما دفع الجوع وأنبت ،باآلحاديث النبوية

وأذكر من األحاديث ما نقل عن عائشة أنها  ،23اللحم وأنشز العظم وذلك رضاع الصغير دون الكبير
: وقلت" ذا؟يا عاتشة من ه: "قال ،دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل:" قالت

  .24"فإنما الرضاعة من المجاعة ،انظرن من إخوانكن ،يا عائشة" :قال ،أخي من الرضاعة

  : السنة النبوية الشريفة: ثانيا

دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي : قالت ،أن عائشة رضي الله عنها :عن مسروق -أ
انظرن من  ،يا عائشة" :قال ،أخي من الرضاعة: وقلت" يا عاتشة من هذا؟: "قال ،رجل

أن للكبير من الرضاعة في طرد : وجه الداللة. 25"فإنما الرضاعة من المجاعة ،إخوانكن
إن الرضاعة التي : وأجاب عنه الجمهور .26فهو عموم لكل رضاع ،المجاعة نحو ما للصغير

  . 27تثبت الحرمة بجوع الرضيع الذي يسده اللبن وال يكون ذلك إال في الصغر

يا رسول : فقالت ،جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قالت ،شةعن عات -ب
 :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،إني في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفة ،الله
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير: قالت ،"أرضعيه"

   .28"كبيرقد علمت أنه رجل : "وقال

على ثبوت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت في  دل ذلك: وجه الداللة: وجه الداللة
  . 29الطفل الصغير

. أي أنها خاصة بسالم فال تعمم ،أن الحديث مختص بسهلة وسالم :وأجاب عليه الجمهور
ورد عليهم  .30بدليل قولها وكيف أرضعه أي أنها كانت تعلم بأن حرمة الرضاع ال تثبت إال للصغير

  . 31وإن الظن ال يعارض السنن ،بأن دليل الخصوص ظن بال شك:ابن حزم بقوله

الذي ما  ،إنه يدخل عليك الغالم األيفع ،لعائشة ،قالت أم سلمة: قالت ،عن زينب بنت أم سلمة - ج
أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ : فقالت عائشة: قال ،أحب أن يدخل علي

وفي نفس  ،إن سالما يدخل علي وهو رجل ،يا رسول الله: ن امرأة أبي حذيفة قالتإ: قال



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  غيظان

  4318

أرضعيه حتى يدخل : "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أبي حذيفة منه شيء
  .32"عليك

واختيار عائشة كان  ،بأن احتجاج أم سلمة كان باختيارها من باب االحتياط :وجه الداللة
أما لك في رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة : وقولها لها ،وشتان بينهما ،بالسنة الثابتة

بأن ما روي  :وأجاب الجمهور. 33حسنة؟ وسكوت أم سلمة ينبئ برجوعها إلى الحق عن احتياطها
في مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا 

بأن دعوى : ورد ابن حزم. 34ووجه آخر بأنه منسوخ. سالم كانت خاصةوأن حادثة ". أرضعيه"
النسخ دعوى باطلة بيقين ألنه ال يحل ألحد أن يقول في نص ثابت هذا منسوخ إال بنص ثابت 

كيف : بدليل قول سهلة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،مبين غير محتمل
وجلي؛ ألنه بعد نزول هذه اآليات المذكورات وباليقين أنه أرضعه وهو رجل كبير؟ فيه بيان واضح 

لو كان خاصا بسالم أو في التبني لبين الرسول عليه السالم كما بين ألبي بردة في الجدعة إذ قال 
كيف يحل للكبير أن يرضع من ثدي امرأة  :وأجيب من وجه آخر. له تجزئك وال تجزي أحدا بعدك

ته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وال التقت بشرتاهما وهذا وقال القاضي لعلها حلب ،أجنبية
ورد . 35الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر

فللمملوكة  ،بأن هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر به: ابن حزم
  .36"صرتهاأن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخا

: 40والحنابلة 39والشافعية 38والمالكية 37وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية: القول الثاني
إلى أن الرضاع ال يثبت الحرمة إال إذا كان صغيرا واستدلوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية 

  :الشريفة

  :القرآن الكريم :أوال

 "َأوَلادهن حوَلين َكاِمَلين ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعَةواْلواِلداُت يرِضعن " :تعالىقال الله  -أ
  ).14:لقمان(" وِفصاُله ِفي عامين" :قوله تعالى-ب). 233:البقرة(

دلت اآلية الكريمة أن ال رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما : في اآلية األولى وجه الداللة
أي أن فطامه : ووجه الداللة في اآلية الثانية .41لمن أراد أن يتم الرضاعة هو في الحولين األولين

  . 42فدلت اآليات على أن مدة الرضاع الكاملة عامين ،في عامين

وليس في هذا تحريم  ،فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين" :ورد ابن حزم بقوله
وُأمهاُتُكم " :وكان قول الله تعالى .43"ينوال أن التحريم ينقطع بتمام الحول ،الرضاعة بعد ذلك
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َنُكمعضولم يقل تعالى في حولين وال في وقت زائد على اآليات األخر" ):23:النساء(" اللَّاِتي َأر، 
  . 44"وال بمحتمل ال بيان فيه ،وعموما ال يجوز تخصيصه إال بنص يبين أنه مخصص له ال بظن

فنسخ حكمه بما  ،آليات مخصص باآلحاديث النبويةأن عموم ا: وأجاب الجمهور على ذلك
وذلك  ،وأنشز العظم ،وأنبت اللحم ،ثبت من األدلة التي تبين أن الرضاع المحرم ما دفع الجوع

  . 45رضاع الصغير دون الكبير

  : السنة النبوية الشريفة: ثانيا

ه وسلم وعندي دخل علي النبي صلى الله علي: قالت ،أن عائشة رضي الله عنها :عن مسروق -أ
انظرن من  ،يا عائشة" :قال ،أخي من الرضاعة: وقلت" يا عاتشة من هذا؟: "قال ،رجل

  .46"فإنما الرضاعة من المجاعة ،إخوانكن

: "من المجاعة" ،أي التي تثبت بها الحرمة :"فإنما الرضاعة". "أي تأملن وتفكرن" :أنظرن
دل الحديث على : وجه الداللة. في الصغرجوع الرضيع الذي يسده اللبن وال يكون ذلك إال : أي

يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وذلك ال  ،أن الرضاع المثبت في الحرمة ما يرد الجوع
  . 47يحصل بإرضاع الكبير

ال رضاع إال ما فتق " :قال ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن عبد الله بن الزبير -ب
   .48"األمعاء

ال يحرم من الرضاعة إال ما فتق ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التعن أم سلمة ق - ج
  .49"وكان قبل الفطام ،األمعاء في الثدي

فجعل  ،فاحتبس لبنها ،فولدت امرأته ،أن رجال كان في سفر ،عن أبيه ،عن أبي موسى الهاللي - د
 ،ى ابن مسعودفأت: قال ،حرمت عليك: فقال ،فأتى أبا موسى ،فدخل حلقه ،يمصه ويمجه
إال ما أنبت  ،ال يحرم من الرضاع" :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسأله؟ فقال

  . 50"وأنشز العظم ،اللحم

أن الرضاعة ال تثبت الحرمة إال ما كان في العامين األولين : وجه الداللة في األحاديث السابقة
  .51ن هذه الصفاتفهذه أوصاف للرضاع المحرم ومعلوم أن رضاع الكبير عار م

ورد ابن حزم كما بينت سابقا وأضاف على هذه األحاديث التي ذكرت اختاللها في السند في 
واألحاديث في هذا الجانب كثيرة ويكفي الذكر ال على سبيل  .52الرواة بطريقته الخاصة المعروفة

  . الحصر
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ة األحاديث التي ولكثروكما هو معلوم بأن قول الجمهور هو الصحيح المعتمد لقوة أدلتهم 
وأن رضاع الكبير ال ينشز لحما وال  ،ثبت بها انتساخ حكم إرضاع الكبير وانفراد حديث سالم
وهو ما عليه أكثر أهل . وهو األحوط ،عظما فال يحصل به البعضية التي هي سبب وعلة التحريم

لنبي صلى الله العلم وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج ا
وهو . 53وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة وإسحاق وأبو ثور واألوزاعي ،عليه وسلم سوى عائشة

  . المعتمد في قانون األحوال الشخصية األرني

  ،واختلفوا بعد ذلك في تحديد السن الذي يؤثر فيه الرضاع بالتحريم

. 54عند زفر ثالث سنينو ،وعند أبي يوسف ومحمد سنتان. فعند أبي حنيفة ثالثون شهرا
الرضاع المحرم : 57والحنابلة ،56وعند الشافعية. 55حوالن وشهر أو شهران بعد ذلك: وعند مالك

ومدته  .وبهذا القول أخذ القانون ،فإن أرضع بعد الحولين فال يحرم شيئا ،ما كان في الحولين
عنه ربيعة أن مدته وحكى  ،أي ما كان دون سن التمييز ،عند عمر بن عبد العزيز إلى سبع سنين

  . 58حوالن واثنا عشر يوما

  :الخاتمة والتوصيات

 :يعرض هذا الجزء الخاتمة والتوصيات التي توصل إليها الباحث والممثلة فيما يلي
وتكون كفالة . كدعمه ماليا مع ابقائه في دور الرعاية ،تتعدد صور كفالة اليتيم حقيقة أو حكما -1

 .وهو ما يعرف ببرنامج التحضين ،بيته والقيام على شؤونهاليتيم بضمه إلى حجر كافله بتر
وكفالة الطفل المحروم من السند األسري ضمن برنامج األسرة البديلة والمعروفبالدمج 

 .األسري

حثت الشريعة اإلسالمية على كفالة اليتيم ومن في حكمه ووجوب اإلحسان إليه وعظم األجر  -2
  .مت اإلعتداء عليه وعلى مالهوحفظت له حقوقهوحر ،عند الله تعالى

وثبوت  ،)العقم( برنامج التحضين في األسرة البديلة يشترط عدم قدرة الزوجين على اإلنجاب -3
  . حرمة الرضاع قانونا ال عمليا تطبيقيا في وزارة التنمية اإلجتماعية األردنية

سري وللتفكك برنامج الدمج في األسرة البديلة وهو برنامج متخصص لفاقدي السند األ -4
وال ثبوت الحرمة بين الطفل . ال يشترط فيه عدم قدرة الزوجين على اإلنجاب ،األسري

لذلك ال بد من توعية الناس في حرمة الرضاع . واألسرة البديلة ال قانونا وال تطبيقا عمليا
وفي أي سن تثبت الحرمة حتى عندما يضعوا شروطهم في الطفل الراغبين في حضانته 

   .يتالئم مع ذلكوضمه بما 
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دعوة األرامل والمطلقات والنساء غير المتزوجات والرجال كذلك من األرامل والمطلقين وغير  -5
  .لتحقيق الحرمة بين الطفل وحاضنيه ،المتزوجين إلى كفالة اليتيم برعايتهم وضمهم

التفكك وجوب تعديل القانون للسماح لغير القريب إن تعذر القريب باحتضان طفل من أطفال  -6
األسري المودعين في دور الرعاية مع ابقاء ملفاتهم سرية في الوزارة حماية لألسرة البديلة 

مع إمكانية فتح الملف عن  ،من أسرته البيولوجيه إن كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك
  . طريق القضاءإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك

  . من الرضاع إلى أكثر من سنتيناألخذ بأقوال فقهية أخرى لرفع سن التحريم  -7

  .وأن الرضاع المثبت للحرمة ما كان في الصغر،التعريف بحرمة الرضاع -8

نشر ثقافة كفالة اليتيم بجميع صورها ودعوة الجميع بزيارتهم في دور الرعاية والتعرف عليهم  -9
اء لرضى الله ابتغ. واظهار حب واهتمام األفراد بهم حتى ال ينشؤوا ناقمين على مجتماعاتهم

   .تعالى فإن أفضل األعمال بعد اإليمان بالله التعظيم ألمر الله والشفقة على خلق الله
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فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: حديث صحيح،تحقيق

  . البابي الحلبي

، )هـ279: المتوفى(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  -49
دار : بشار عواد معروف، الناشر: ،المحقق294،ص2سنن الترمذي،ج - صحيح،الجامع الكبير حديث 

  . م 1998: بيروت، سنة النشر –الغرب اإلسالمي 

، )هـ241: المتوفى(الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  -50
عادل مرشد،  - شعيب األرنؤوط : المحقق، 189،ص7حديث صحيح، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ج
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األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: وآخرون، إشراف

  . م 2001 - هـ  1421

51- ،يْلب182ص ،2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش.  

  

  . 211،ص10المحلى باآلثار، ج -52

حمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ابن قدامة، أبو م -53
، 8، المغني البن قدامة، ج)هـ620: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 -هـ 1388: ، تاريخ النشر10: بدون طبعة، عدد األجزاء: مكتبة القاهرة، الطبعة: ، الناشر177ص
  . م1968

  .27ص ،2ج هرة النيرة،الجو -54

55-  

  . 31،ص5األم، ج -56

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  -57
الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي . 220،ص3الدمشقي، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج

  . م 1994 - هـ  1414األولى، : ، الطبعةدار الكتب العلمية: الناشر، )هـ620: المتوفى(

، زاد )هـ751: المتوفى(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  -58
مكتبة المنار اإلسالمية،  -مؤسسة الرسالة، بيروت : ، الناشر514،ص5المعاد في هدي خير العباد، ج

 . م1994/هـ 1415السابعة والعشرون، : الكويت، الطبعة

 

  :المراجع

  القرآن الكريم

أبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم 

: ، ومعه حاشية ابن القيمعون المعبود شرح سنن أبي داود، )هـ1329: المتوفى(آبادي 
: بيروت، الطبعة –العلمية  دار الكتب: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، الناشر

  .هـ 1415الثانية، 

، جامعة النجاح الوطنية، حقوق اليتيم في الفقه اإلسالمياستيني، تنسيم محمد جمال حسن، 
 .م2011رسالة ماجستير،
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: ، الناشرالمدونة، )هـ179: المتوفى(األصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني 
 . م1994 -هـ 1415األولى، : بعةدار الكتب العلمية، الط

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من  البخاري،

محمد : المحقق ،صحيح البخاري= أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
إضافة ترقيم ترقيم مصورة عن السلطانية ب(دار طوق النجاة : زهير بن ناصر الناصر،الناشر

 .2 -.هـ1422األولى، : الطبعة ،)محمد فؤاد عبد الباقي

: المتوفى(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات : ، ومعهالروض المربع شرح زاد المستقنع، )هـ1051
مؤسسة  - دار المؤيد : القدوس محمد نذير، الناشرعبد : الشيخ السعدي، خرج أحاديثه

  . الرسالة

: المتوفى(أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  الترمذي،

دار الغرب : بشار عواد معروف، الناشر: ، المحققسنن الترمذي - الجامع الكبير ، )هـ279
 . م 1998: بيروت، سنة النشر –اإلسالمي 

هانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي الت

، تقديم وإشراف موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، )هـ1158بعد : المتوفى(
عبد : علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية. د: رفيق العجم، تحقيق. د: ومراجعة

بيروت،  –مكتبة لبنان ناشرون : جورج زيناني، الناشر. د: جنبيةالله الخالدي، الترجمة األ
 .م1996 -األولى : الطبعة

، كتاب التعريفات، )هـ816: المتوفى(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
دار الكتب العلمية : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: المحقق
 .م1983-هـ 1403األولى : ن، الطبعةلبنا–بيروت 

، )هـ597: المتوفى(الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 .الرياض –دار الوطن : ، الناشركشف المشكل من حديث الصحيحين

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلسي القرطبي الظاهري 

بدون طبعة : بيروت، الطبعة –دار الفكر : ، الناشرالمحلى باآلثار، )هـ456: المتوفى(
  .وبدون تاريخ
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 ، بيروت، مؤسسة الرسالة،نظرات إسالمية في مشكلة التمييز العنصريعمر عودة،  الخطيب،
 .م1998

الذهبي، تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز الذهبي 

  . بيروت –دار الندوة الجديدة : الناشر ،الكبائر، )هـ748: ىالمتوف(

، )هـ800: المتوفى(أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيِدي اليمني الحنفي  الزبيدي،

  . هـ1322األولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة: ، الناشرالجوهرة النيرة

، )هـ 743: المتوفى(خر الدين الزيلعي الحنفي الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، ف

يْلبشهاب الدين أحمد بن : ، الحاشيةتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش
 يْلبالناشر)هـ 1021: المتوفى(محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش، :

  .ه 1313ى، األول: بوالق، القاهرة،الطبعة -المطبعة الكبرى األميرية 

، المبسوط، )هـ483: المتوفى(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي 
 . م1993-هـ1414: بدون طبعة، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة –دار المعرفة : الناشر

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 

، جمع وتحقيق تفسير اإلمام الشافعي، )هـ204: المتوفى(لمطلبي القرشي المكي مناف ا
المملكة  -دار التدمرية : ، الناشر)رسالة دكتوراه(أحمد بن مصطفى الفران . د: ودراسة

 . م 2006 - 1427: العربية السعودية، الطبعة األولى

بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 

 –دار المعرفة : ، الناشراألم، )هـ204: المتوفى(بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 . م1990/هـ1410: بدون طبعة، سنة النشر: بيروت، الطبعة

أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق النفسي أبو شمال، أنيس، 

 .م2002جامعة اإلسالمية في غزة ، الواالجتماعي

، )هـ241: المتوفى(الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 

: عادل مرشد، وآخرون، إشراف - شعيب األرنؤوط : ، المحققمسند اإلمام أحمد بن حنبل
 -هـ  1421األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر

  .م 2001
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الشوارد ، )هـ650: المتوفى(رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصغاني  الصغاني،

مصطفى حجازي، المدير العام للمعجمات : ، تحقيق وتقديمما تفرد به بعض أئمة اللغة= 
مين العام لمجمع الدكتور محمد مهدي عالم، األ: وإحياء التراث، مجمع اللغة العربية، مراجعة

األولى، : القاهرة، الطبعة –الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية : اللغة العربية،الناشر
  .م1983 -هـ 1403

 ،منار السبيل في شرح الدليل، )هـ1353: المتوفى(ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم 
 . م1989- هـ 1409لسابعة ا: المكتب اإلسالمي، الطبعة: زهير الشاويش، الناشر: المحقق

: المتوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،  أبو جعفر الطبري، الطبري،

مؤسسة : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحققجامع البيان في تأويل القرآن، )هـ310
  .م 2000 -هـ  1420األولى، : الرسالة، الطبعة

على مفهوم الذات كمفهوم تكيفي في عينة من األطفال نوع الرعاية وتأثيره عباس، علي حسن، 

 .م2002، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، في األردن

بدائع الصنائع ، )هـ587: المتوفى(عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 

  .م1986 -هـ 1406الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشرفي ترتيب الشرائع

الصحاح تاج اللغة ، )هـ393: المتوفى(الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

 بيروت، –دار العلم للماليين : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: ، تحقيقوصحاح العربية
 . م1987 -  هـ1407الرابعة : الطبعة

  . 2019 قانون األحوال الشخصية المعدل

محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  ابن قدامة، أبو

، المغني البن قدامة، )هـ620: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 - هـ 1388: ، تاريخ النشر10: بدون طبعة، عدد األجزاء: مكتبة القاهرة، الطبعة: الناشر
  . م1968

محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ابن قدامة، أبو 

: المتوفى(، الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي الكافي في فقه اإلمام أحمدالدمشقي، 
  . م 1994 -هـ  1414األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ620
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ن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد ب

دار : ، الناشر62ص ،3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، )هـ595: المتوفى(الحفيد 
  . م 2004 -هـ 1425: بدون طبعة، تاريخ النشر: القاهرة، الطبعة –الحديث 

، )هـ751: المتوفى(ة ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي

مكتبة المنار اإلسالمية،  - مؤسسة الرسالة، بيروت : ، الناشرزاد المعاد في هدي خير العباد
  . م1994/هـ 1415السابعة والعشرون، : الكويت، الطبعة

، )هـ1094: المتوفى(أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،  الكفوي،

محمد  -عدنان درويش : ، المحققمصطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في ال
 . بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر المصري،

سنن ، )هـ273: المتوفى(ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد 

ل عيسى فيص -دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيقابن ماجه
 . البابي الحلبي

المسند ، 2287،ص4، ج)هـ261: المتوفى(مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري 

، الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
  بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق

محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  الفضل، أبو ابن منظور،

 -الثالثة : بيروت،الطبعة –دار صادر : الناشر ،لسان العرب، )هـ711: المتوفى(اإلفريقى 
 . هـ 1414

المجموع شرح ، )هـ676: المتوفى(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

طبعة كاملة (دار الفكر، : ، الناشر210،ص18، ج))السبكي والمطيعيمع تكملة ((المهذب 
  ). معها تكملة السبكي والمطيعي

  http://www.mosd.gov.jo .األردن -وزارة التنمية اإلجتماعية
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 ةيمقاربة تداول: يح البخاريصح يف يمراعاة حال املتلق
  

  ** خ عمريدعاء عبدالله عطا الشو  *ل نزاليفوز سه

  

  ملخص

، يح البخاريصح ين فيألحوال المتلق يتقوم هذه الدراسة على استنكاه مكامن مراعاة الخطاب النبو
ة، يث مقاربة تداولية مقاربة األحاديغاق هذه اليه، وتتوسل لتحقية فيث النبوينة من األحاديار عيعبر اخت

ن، وموجه يصدر عن متكلم معيعبر دراسة لغة هذا الخطاب عند استعمالها باعتبارها كالمًا محددًا 
ة يإظهار التفاعل يتماه ين، انطالقًا من تضافر مبادئها، ودور هذا الخطاب فيمقام مع يلمخاطب محدد ف

د الغرض من الرسالة يتحد ية، وأثرهم فياق والقصدية السيلى خصوص، مع الحفاظ عين المتكّلم والمتلّقيب
ه عن ير حاله لألفضل مقبًال على الخطاب، متأثرًا به، أو تثنيي، وتحرص على تغيتحترم المتلق ية التيالنبو

 .هين فيفعل مع

تقبًال بكل بًا للخطاب ميكون مستجيالذهن، وآخر قد  ين متلق خالين، ما بيوقد تعددت أحوال المتلق
 .كون منكرًا مكذبًايكون مترددًا شاكًا، أو قد ية، وإما أن يحيأر

ن ية الطـرح مـا بـ   يـ فيه السـالم، واختلفـت ك  يـ عل ياتبعها النب يب اإلقناع التيه فقد اختلفت أساليوبناء عل
ه مقتضـى حــال المخاَطــب، فتقولبــت  يــمليه المقــام، ومــا يقتضـ يره، كــل حســب مــا يـ حـوار وتــدرج وِحجــاج وغ 

  .ةية االتصالينجاح العمل يه، وبالتاليجد القبول واألثر لديقالب خاص  يف يث حسب نوع المتلقياألحاد

  .يح البخاريصح يف ي، أحوال المتلقية، الخطاب النبويالتداول: ةيالكلمات المفتاح
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Taking into Account the Condition of the Recipient in Sahih Al-
Bukhari: A Pragmatic Approach  

 

Fooz S. Nazzal and Doaa A. Al-Shikh Omar, Department of Arabic Language 
and Literature, University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
By sampling a number of the hadiths and prophetic exhortations mentioned in it, 

this study explores the deposits of prophetic discourse’s consideration of the conditions 
of the recipients in Sahih Al-Bukhari. To this end, the study deliberatively approaches 
the Hadiths by examining their rhetoric, taking into account that they share fundamental 
principles transmitted from a specific source and directed to a specific receiver in a 
specific context. Furthermore, the study considers the rhetoric’s role in demonstrating 
the receiver-transmitter interactionism, taking into account the context-specificity and 
intentionality, and its role in determining the purpose of the prophetic message that 
respects the receiver and is keen to change his\her condition for the better by simulating 
the exhortations that either encourage or discourage a certain action. 

The recipients’ conditions varied, as some had no solid background, while others 
were highly responsive, on the other hand, some were reluctant out of doubt, while 
others were ignorant out of disbelief.  

Therefore, the prophet’s means of precaution and proposition varied from dialogue, 
gradualism, reasoning, etc., according to the context and the recipients’ conditions, so 
that they accept his rhetoric and get positively influenced by it, ensuring the success of 
the communicative process. 

Keywords: Deliberating, Prophetic rhetoric, The recipients’ conditions in Sahih Al-
Bukhari. 

  

  : المقدمة

ة ال تخرج عن إطار التبدل والتحول من حال إلى يمعظم المعاجم العرب ية فيالتداول يمعان
ن يوتلك حال اللغة متحولة من حال لدى المتكلم، إلى حال أخرى لدى السامع، ومتنقلة ب"حال، 

أكثر ثبوتًا بهذه الداللة من المصطلحات ) ةيتداول(كان مصطلح  نهم، ولذلكيتداولونها بيالناس، 
   (1)."ةياقية، السية، النفعيالذرائع: األخرى

ة، ية والمعرفية واللغوير من المعارف والدراسات الفلسفيكث يوقد نشأت بفعل تالقح وتالق
عتت بأنها حتى ن (2)"دةية عدين حقول معرفيحلقة وصل هامة ب: "يرى مسعود صحراويكما  يفه

 .حكمانهايعلى اعتبار أن الفوضى واختالف المصادر سلة مهمالت المناهج، 
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انغلقت على  يرها التية وغيوية، كالبنيلكنها استطاعت أن تثور على مبادئ المناهج النص
 ،بالجمل ال بالمفردات داخل الجمل ية، وباتت تعتنيالنص، فتجاوزت بذلك مكونات النص الشكل

ة داخل النص، وخارجه، داخله بالتعامل مع ية وأدبية نفسها سلطة لغوياولأعطت التد"فقد 
.... دية اإلنشاء، والتوكية إلنتاج الداللة، مثل أدوات الربط، والضمائر، وأبنيرياألدوات التعب
المتكلم، المخاطب، : ةية هذه األدوات لتخرج بها من النص مالحقة أطرافه الخارجيوتأخذ التداول

 )(3."ًايجعل خروجها خروجًا ثقافينهما، وهو ما يجمع بي ياق الذيالس

دراسة اللغة أثناء "ة على يفات على أنها تقوم التداوليأما اصطالحًا فقد أجمعت التعر
نتج ملفوظًا أو قوًال موجهًا  ين المتكلم الذيب يتبادل كالم: "فقد عرفها مرتاض بأنها" االستعمال

 ية، وذلك تبعًا لنموذج الملفوظ الذيجابة واضحة أو ضمنسماع أو إ يرغب فينحو متكلم آخر 
  .(4)"أصدره المتكلم

ة إال من خاللها، المتكلم، ية التواصليعملالة ال تتم يبهذا تقوم على أطراف أساس يوه
 .يمعلوم للمتكلم والمتلق يوزمان ياق مكاني، والخطاب، ضمن سيوالمتلق

 ية عن المتكلم نفسه، فهو الطرف األبرز فيلتواصلة ايالعمل ية فيقل أهميال  يالمتلق وحضور
ة ية واألسلوبية بنجاح، وقد أولت الدراسات البالغية التواصل، ولواله لما تمت هذه العمليعمل
نشأ ألجله ية، فهو من ية اإلبالغي، ألنه أحد أركان العمليتها بالسامع والمتلقيثًا عنايمًا وحديقد

  .(5)"ب من موضوع النصيأسبق إلى ذهن الخط يور المتلقالخطاب، وربما كانت صورة الجمه

، سواء أكان يوالقارئ هنا هو المتلق(6) نتج إنتاجًا مواٍز للنصيتواصل مع المبدع، ويفالقارئ 
كون محموًال برغبة يًا، يويكل نص سواء كان نصًا مقدسًا أم نصًا دنو حاضرًا سامعًا، أم قارئًا،

 .(7)"تجه نحوهي يخلق القارئ الذ

ومن هنا فإن . ق مقاصد المتكلم، والوصول إلى مراده من الحواريتحق ير فياق دور كبيوللس
صّلى  ينة، من النبية معيحمل مقاصد خطابيحد ذاته،  يف يف خطاب إقناعيالشر يث النبويالحد

ة مجسدة من خالل ين، ورسالة ربانيوم الديه وسلم للصحابة والناس من حوله إلى يالله عل
، والتفاعل الناشئ ين المنشئ والمتلقية بيفتها التواصليمكن تغافل وظية للتواصل ال يجياتاستر

من  ية وردود فعل للمتلقيحمله هذا الخطاب من أغراض إنجازينهما من هذا الخطاب، وما يب
 .اقه الخاصيخالل فهمه للخطاب ضمن س

صادرًا من متكلم محدد إلى ة تدرس اللغة عند استعمالها باعتبارها كالمًا يوكون التداول
من خالل  ينا دراسة الخطاب النبويحّتم عليمحدد، فهذا  يمقام تواصل يمخاطب محدد ف
 ة وأثرياق والقصدية السيمع الحفاظ على خصوص ين النص والمتكلم والمتلقية بيالعالقات التفاعل
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ن ين للخطاب ما بيمتلقة الي، وقابليد الغرض من الرسالة، على اختالف أشكال التلقيتحد يف هذا
 .كون آخر منكرًا نافرًاين يح يكون متشككًا، فيوآخر قد  ب،ي، أو مستجمتلق خال الذهن

 : ة الدراسةيأهم

ف ألحوال يالشر يأنها تحاول إبراز مراعاة الخطاب النبو ية هذه الدراسة فيتكمن أهم
ر حال المخاطب حتى تصل ييتغ يف يف ساهم األسلوب النبوين على اختالف أشكالها، وكيالمتلق

 ية والتفاعل االجتماعينة، حققت الكفاءة االتصالياقات معيالرسالة المرجوة من الخطاب ضمن س
 .ر به أكثر، واالستجابة للرسالة أسرعي، والتأثين المتكلم والمتلّقيب

صال يإ يف ين وأعمارهم وثقافاتهم، ومع ذلك نجع الخطاب النبويفقد تعددت أشكال المتلق
 .نيوم الديوحتى بل  ومنا هذا،يإلى  يالمتلق يلرسالة وأّثر فا

 : أهداف الدراسة

 : تهدف الدراسة إلى عدة أهداف
دًا، كونه أكثر الكتب يتحد يح البخاريف وصحيالشر يث النبوياستحقاق شرف دراسة الحد .1

 .ه وسلميصّلى الله عل ياهتمامًا بضبط السند واتصاله بالنب
 .على اختالفها يح البخاريصح ين فيخطابه كمتكلم ألحوال المتلق يف يتتبع مراعاة النب .2

 ية من خالل ربط اللغة بالوظائف التيث باعتبارها خطابًا مقاربة تداوليمقاربة هذه األحاد .3
ونجاح  يره بالمتلقيتعاضد هذا الخطاب وتأث ية فيف ساعدت مبادئ التداوليها، وكيتؤد

 .ةية االتصاليالعمل
ب على ين، وإسقاط هذه األساليالمتلق ير فية للتأثية والخطابيالتربو يب النبيلاإلفادة من أسا .4

 .ل متمكن واعية الستنهاض األمة وبناء جيومياة اليالح

 :الدراسات السابقة

، وتعددت مناهجها، ومسالكها يح البخاريصح يف يان النبويحقل الب يتنوعت الدراسات ف
ر من الدراسات األخرى، فهناك دراسات تناولت يتقاطع مع كثوموضوعاتها، لذا فإن هذه الدراسة ت

 يف يان النبويوهناك من درس الب، يح البخارية وطبقتها على صحيا التداولية من قضايفرع
ه، إال أن هذه يان والبالغة واللغة فيب البي، وهناك دراسات ومؤلفات تعرضت ألساليح البخاريصح
 ،يح البخاريصح ين فيه وسلم ألحوال المتلقيصلى الله عل يبة بالذات، ودراسة مراعاة النيالجزئ

 دراسة مقتضى الحال، فقد وجدت دراسات عدة ين فية للمخاطبيم البالغة العربيبناء على تقس
 : منهامشابهة لها، 
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ه الباحثة نجاح العزام إلى يفقد تعرضت ف) إن(د ية لحرف التوكيانية والبيبحث األسرار البالغ
د معلومة يه، ال لتأكيبما ف يوإلزام المتلق ية الخطاب النبويد وإبراز أهميكان للتأك) إن(أن الحرف 
" سورة البقرة أنموذجًا يالخطاب القرآن ية فياألبعاد التداول"ره من الدراسات مثل يفحسب، وغ

تناولت  يرها من الدراسات التيوغ. ضريسى تومة من جامعة محمد خيرسالة دكتوراه لع يوه
 .ًايًا أو بالغيلغو يبخارح اليصح

  : ةيا التداوليقضا

 : ة أبرزهاية على محاور أساسيتقوم التداول
 يالفكرة األولى الت" ية فهيتقوم حولها التداول يتعتبر أفعال الكالم النواة الت: أفعال الكالم: أوًال

 .(8)"ةيلخ منها للتداويمكن التأرية، ومن أهم مراجعها، بل يات التداولينشأت منها اللسان

ة مقصد المتكلم، والكشف عن المعنى المقصود، يتجل ية تساهم إلى حد ما فينظر يوه
فقط، بل إنجاز حدث  يس هدفه إبراز منطقوق لغويل ياالستعمال اللغو"فتقوم على مبدأ أن 

 .(9)"الوقت نفسه يضًا فين أيمع ياجتماع
ه يإل يرميما "راد به يو: م الواسعةيهعد هذا المفهوم من المفايو: ياالستلزام الحوار: ًايثان

 (10)"لكالمه إلى معنى آخر يتجاوز المعنى الظاهرير مباشر، جاعًال مستمعه يالمتكلم بنحو غ
ره، كما أن المستمع يقصد غيقول كالمًا ويأن المتكلم " يتواصل ضمن يفاالستلزام الحوار

 .(11)"ر ما سمعيفهم غيسمع كالمًا وي

اق، يات السيلها وفق مقتضيًا، وتأويرًا تداولير الجملة تفسيتفس قوم هذا المفهوم علىيو
 .طة بتلك الجملة من الخارجيوالظروف المح

، يس مجموعة من القواعد، عدها ضابطة لكل تبادل لغويث اقترح غريح: مبدأ التعاون
 يفالناس ف طة به،ير العوامل المحيختلف من مقام آلخر، نظرًا لتأثياللغة حاملة لمعنى "فأدرك أن 
قصدون عكس ما يقولون، وقد يقصدون أكثر مما يقصدون، وقد يقولون أكثر مما يحواراتهم 

ة يه فإن نجاح العمليوعل. (12)"قصديقال وما ين ما يضاح االختالف بيقولون، فجعل همه إي
 :ن بهدف واحد، قائم على عدة قواعديعود الشتراك المتحاورية يالحوار

مقدار الفائدة  ينقص المتحاورون فيد أو يزيلولة دون أن يا الحراد منهيو: قاعدة الكم
 .كن الكالم على قدر الحاجة، وأال تتجاوز اإلفادة الحد المطلوبيالمطلوبة، فل

جب أن تقول إال ما أنت متأكد من صحته دون ادعاء أو يأنه ال  يتتلخص ف: فيقاعدة الك
 .كذب
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 .ل المخاطبضرورة مراعاة حا يتتلخص ف: قاعدة المالءمة

 .جازيقة المناسبة للقول، دون إطناب أو إيقصد بها الطريو: ةيفيقاعدة الك

س قاصرًا عن إدراك يث اعتبرت مبدأ التعاون عند غرين الكوف، حيمبدأ روب: مبدأ التأدب
ة يتبادالتهم الكالم ين فيالمتخاطب"قوم هذا المبدأ على يعها، ويات المحادثات جميخصوص

ة أكثر مما ير من األدب والبعد عن العدوانيدًا على االلتزام بقدر كبيرصًا شدحرصون غالبًا حي
 .(13)"توخون الوضوحي

تعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة ي، يإجرائ يمفهوم تداول (14):متضمنات القول: ثالثًا
اق الحال ين الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العامة، كسية من قوانية وخفيبجوانب ضمن

 :، وأهمهارهيوغ

 .نهميها بين والمتفق علينطلق منها المتخاطبي يات التيالمعط يوه: االفتراض المسبق

مكن ي يكتلة المعلومات الت" ية الخطاب وهيوتحدد على أساس وضع: األقوال المضمرة
بعكس  ،(15)"ثياق الحديات سيبقى رهن خصوصيالواقع  يقها فيها، ولكن تحقيحتويللخطاب أن 
 .ات تسبق القوليحدد بناء على معطي يسبق الذاالفتراض الم

ن، وجنسهم إلى يعة المتحاوريللتلفظ وطب يضم عناصر اإلطار الزمكانيو: اقية والسيالتفاعل: رابعًا
ن من التعامل مع يلة بأن تنقل المتخاطبيالكف يجانب لحظة التلفظ، هذه المكونات الخارجة ه

 .(16)"يل التداوليإلى التأو يالمستوى اللغو
ئًا متوقعًا داخل الملفوظ، وال حتى يس شيباختصار أن معنى الملفوظ ل يوتعن :ةيالقصد :خامسًا

عتقد المخاطب أن ي يزعم المتكلم أنه وضعه بداخله، بل هو المعنى الذي يذلك المعنى الذ
 :وتنقسم إلى. (17)"ضًايالمتكلم أراد إبالغه عبر الملفوظ وبواسطته أ

 .نةيه المتكلم من حمل مخاطبه على معرفة معلومة معيقصد إلي ما ية، وهية إخباريمقصد

 .(18)ية، تتعلق بحمل المخاطب على معرفة مقصده اإلخبارية تواصليمقصد

 : يالبخار حيصح ين فيأحوال المتلق

عند اإلنسان، وذلك بالرد على  يلنجاح النشاط االتصال عدة ل عناصريحدد هارولد الزو
  :(19)يأسئلة خمسة، وه

منتج الخطاب وباعثه، وهو ). المتكلم، الباث، المخاِطب(قول؟ والمقصود بها المرسل ين م
ف بالرسول يالشر يالخطاب النبو يتمثل فية، وهو ية االتصاليللعمل يس واألساسيالطرف الرئ

 .ه أفضل الصالة والسالميعل
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 ).الرسالة، الخطاب(قول؟ والمقصود يماذا 

د المرسل يري يالمضمون الذ يفه (20)"قهيتصال إلى تحقة االيتهدف عمل يالهدف الذ يوه
قد و ،يفهمها المتكلم والمتلقينة يفقد تكون كلمات مباشرة، أو تكون رموز مع، يصاله للمتلقيإ

 .ر منطوقةيتكون مكتوبة، أو منطوقة، أو غ

 تمت دراستها ومقاربتها ينات التي، والعيح البخاريكتاب صح يهذه الدراسة ه ينة فيوالع
 .ًايتداول

 :المخاَطب، السامع، المستقبل) يالمتلق(قول؟ والمقصود يلمن 

قوم ية االتصال إلى ما يقاس نجاح عمليتوجه له الرسالة من المتكلم، و يوهو الشخص الذ
ل على نجاح الرسالة يقدمه المرسل، فالسلوك هو المظهر، والدليًا، ال ما يبه المستقبل سلوك

 .(21)"ق الهدفيوتحق

ن اتخذوا يالحاضر، وهم الصحابة، الذ يف على المتلقيالشر يقتصر الخطاب النبويوال 
ًا، وإنما هناك يعيه وسلم قدوة لهم، واتخذوا أقواله وأفعاله أمرًا تشريرسول الله صّلى الله عل

ف القارئ يالشر يث النبويللحد يبقى المتلقيالمنكر، المجادل، والمشكك، والمكّذب، وس يالمتلق
 .هايرث الله األرض ومن عليع إلى أن تقوم الساعة، ووالسام

 .وهو اإلقناع) ر واالستجابةيالتأث(أثر؟  يوبأ

لة اإلقناع، واستقبال الرسائل يها الفرد بعد التعرض لعميكون علي ير إلى الحالة التيشيو
 .(22)"وتفاعله معها

ط يتح يالتة ين، وهو العوامل الخارجياق أو مرجع معيد ضمن سيوهذا كله بالتأك
إبراز  يسهم في"نة، مما ية معية، أو اجتماعية، أو ثقافين، وقد تكون هذه العوامل نفسيبالمتحاور
 .(23)"تقاربها أو تبدو متشابهة لها ينة عن تلك التيجعلها متبايمعناها و

 ية التلقي، واختلفت قابلهيف يتنوعت أشكال التلق، فقد ينطبق على الخطاب النبويوهذا 
ه وسلم، واختلفت ياتبعها رسول الله صّلى الله ع يب اإلقناع التياختلفت أسال يوبالتال للخطاب،

ه مقتضى يمليه المقام، وما يقتضيره، كل حسب ما ين حوار وتدرج وحجاج وغية الطرح ما بيفيك
ه، يجد القبول واألثر لديقالب خاص  يف يث حسب نوع المتلقيحال المخاَطب، فتقولبت األحاد

  .ةية االتصالينجاح العمل يوبالتال
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 :الذهن يخال يالمتلق: أوًال

ة معلومة مسبقة عن يملك أيال  يد للخبر، ألن المتلقيحتاج إلى تأكيال  يالذ يوهو المتلق
صال الرسالة الموجهة من المرسل، ية إليلة إقناعيكوس -إن جاء –ه يد فيالتوك يأتيالخبر، وإنما 

كونون هم الصحابة الكرام، وهم مصدقون بكل ما جاء به يما غالبًا  يالخطاب النبو يألن متلق
لتجعل من قوله صّلى "دات هنا على تعدد أشكالها جاءت يه وسلم، فالتوكيرسول الله صّلى الله عل

د هو لفت ية من التأكيه، والغايوحى إليما أن رسول الله يقة قائمة، ال سيه وسلم حقيالله عل
 يرة فيوهذا أمثلته كث. (24)"ما به، واستشراف الواقع والمستقبلتهيللخبر، وشد عنااالنتباه 

 : يح البخاريصح

كون اللَّه ورسوُله يأن : مانيحَلاوَة اإل  وجد هيف ُكن من  َثَلاٌث: "ه السالميقوله عل: المثال األول
ْكره يالُكْفر كما  يعود فيْكره أن يِللَِّه، وَأن ِحبه إلَّا يِحب المرَء ال يِه مما ِسواهما، وَأن يأحب إَل

 فيأن (25)"النَّار يْقَذف 

زًا له ي، وتحفيقًا للمتلقيه تشويف) ثالٌث(ه بذكر العدد ي، بدأ ف(26)يهذا الخطاب خبر ابتدائ
مل تم حصره والعيمكن أن يل للسامع، ويعلى العمل بما بعده على وجه السرعة، ألن عدد ثالثة قل

مان، وقد يحالوة اإل يجة الكبرى، وهيالنفس األمل والتوق للحصول على النت يبعث فيبه، فهو 
ل إرضاء الله يسب يوصلهم للرضا عن أدائهم فيبحثون عن كل ما يأنفسهم  يكان الصحابة ف
 يوالمرسل ف يعد من باب االفتراض المسبق، واالنطالق من أن كالهما المتلقيورسوله، وهذا 

 .مان، والوصول إلى حالوتهيمان المطلق، بل البحث عن لذة هذا اإليق اإليقهم إلى تحقيطر

كتِف بفائدة الخبر، ية متعددة، فهو لم يحقق أغراضًا تداوليهنا ل يوقد خرج األسلوب الخبر
ق هذه األمور الثالثة لتذوق حالوة يوإنما أضاف للخبر معنى الطلب والحض على اإلسراع بتحق

 ية مستلزمة تستدعيحة، إلى قوة إنجازية الصرية الحرفيواألفعال هنا تعدت القوة اللفظمان، ياإل
ل على ي، وهنا دليه تراسل للحواس وتذوق ما هو معنويوجوب إدراك هذه الدرجات، كما أن ف

 .تعدت فعلها إلى تذوقها واالستمتاع بنتائجها ية لألفعال، فهيالقوة اإلنجاز

أحد إلَّا َغَلبه، َفسددوا  نيالد شاديسر، وَلن ي نيالد إن: "ه السالميعلقوله : يالمثال الثان
 (27)"ٍء ِمن الدْلجِةيُنوا بالَغدوِة والروحِة وشيوَقاِربوا، وَأبِشروا، واسَتِع

ة التعامل مع يفيلك انية االمتثال للحكم، وبيدًا ألهميتأك) إن(د بـ ي، والتوكيه خبر ابتدائيفف
 .تقبل الخطابلد، وااللتزام به، وإثارة حواس السامع ين الجديالد

حمل معنى النصح واإلرشاد واإللزام بالتمسك يث خروج عن فائدة الخبر، ليهذا الحد يوف
 يد، وتقارب، وبشرى، واالبتعاد عن الغلو والتشدد فيه من تسديترتب علين، وما يبهذا الد
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ر والبعد عن يسية لموضوع المطروح وهو التين للداللة على أهميكلمة الدن، وقد كرر يالد
 .التشدد

ة، فبمجرد التلفظ بهذه األفعال وجب يفة إنجازيوظ... ه سددوا، قاربوايوقد حملت األفعال ف
ن كل الحرص يصينهم، حريتعلمون أمور دين يذها بناء على االفتراض المسبق بأن المستمعيتنف

ترتب يًا بما يه قوًال مضمرًا خفيام به على أكمل وجه، وفيمان، والقيدرجات اإلق أعلى يعلى تحق
كل  يعلى التشدد والغلو من آفات على الفرد والمجتمع، وضرورة االستعانة على ذلك ما أمكن ف

لة على النفس، ية ممتدة من الغدو وحتى الدلجة، وإن كانت الدلجة ثقيإشارة زمان ين، فيوقت وح
 .يالراحة والسكون، ال العمل والسعألنها وقت 

ضًا يأ (28)"ها راِحَلةيالمَئِة، ال َتكاد َتجد ف  كاإلبل النَّاس إنَّما: "ه السالميقوله عل: المثال الثالث
ام بحدث ية إلى القيفة اللغويها الفعل من الوظية خرج فيقي، ومعلومة تشويخبر للمتلق

 .بل الراحلةل مقام اإلير لتحصيالتنافس على الخ

تقوى  يالت) الراحلة(ل وسام الشرف يز ما أمكن، وتحصية التميها إلظهار أهميجاء الحصر ف
ة، قادرة، وهكذا نفس يمطواعة، قو يشكو منها صاحبها، فهيل، دون أن ير والرحيعلى المس

 .المؤمن

ق ي، فتحقيلقنفس المت يق فير، إلثارة التشويالمبالغة والتكث) مئة(واإلشارة إلى العدد هنا 
ست بالسهلة، لكن القول المضمر بأن باستطاعة المرء إذا داوم على يالمرتبة األولى على مئة نفر، ل

 .بيالراحلة ال ر يمًا ستكون هيصناعة بناء ذاته بناء سل

َطه عَلى رجٌل آتاه اللَّه ماًلا، َفسلَّ: نياْثَنَت يف إلَّا حسد ال: "ضًايومن الشواهد أ: المثال الرابع
 (29)".علِّمهيبها و يْقِضيالحق، وآَخر آتاه اللَّه ِحْكمًة َفهو  يهَلَكِتِه ف

ة للحصر، فهو حصر ال على يفة اللغويخروج عن الوظ يالخبر يهذا الخطاب النبو يفف
ستوجب يام بما يللق ية، وفعل إنجازيضيفة تحريحمل وظيل التعداد فحسب، وإنما هو حصر يسب
فة، وهنا افتراض مسبق يوالمنافسة الشر ،تدفع إلى بذل الجهد يرة التي، والغيجابياإل حسدال

 يل الحصر فين بأن الحسد فعل منبوذ مذموم، لكنه هنا وعلى سبيومعلومة متوفرة لدى المتلق
للمنافسة،  ير، فهو فعل إنجازيام بما هو خيدفعك إلى القيهذه الحاالت محمود، ألنه حسد 

 .فيما مبدأ الكيرت هنا الفكرة السائدة، وخالفت مبدأ التعاون السي، فقد تغلجادوالعمل ا
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 : بيالمستج يالمتلق: ًايثان

إما  ي، وهذا المتلقية تجاه الخطاب النبويجابيأبدى استجابًة وردَة فعل إ يالذ يوهو المتلق
إلى استجابته هذه، وقد ة متنوعة أدت يب إقناعيث من أساليه الحديحتويث لما يأنه تأثر بالحد

 : ل المثال ال الحصريكثرت الشواهد على هذا، على سب

ُثم  يصعصعَة اَألْنصاِر يعن عبِد الرحمن بن عبِد اللَِّه بن عبِد الرحمن بن َأب: المثال األول
َة، يَأراك ُتِحب الَغَنم والباِد يإنِّ: ، َقاَل َلهيٍد الُخدِريِه، َأنَّه َأْخبره َأن َأبا سِعي، عن َأبيالماِزِن

سمع مدى يَال «: ِتك، َفَأذَّْنَت بالصَالِة َفارَفع صوَتك بالنِّداِء، َفإنَّهيَغَنمك، َأو باِد يَفإَذا ُكْنَت ِف
َال شو ْنسَال إو نج ،ذِّنؤِت الموٌءيص َله دهلَّا شالِقي، إ مِةيوِع»امو سٍدي، َقاَل َأب : ِمن ُتهعمس

  .(30)ِه وسلَّميرسول اللَِّه صلَّى الله عَل

ب بأن هذا العمل إذا ما يوترغ" د للغنميحب أبو سع"فهو هنا استغالل لالفتراض المسبق 
، يامة، فهو هنا فعل كالميوم القينس له ق إلى ضمان شهادة الجن واإليء آخر فهو طرياقترن بش

 .م الثوابية المطاف األجر وعظينها يحصل فيحة حتى ياته العمل بهذه النصيط يحمل في

 يه.. فارفع صوتك... فأذنت.. غنمك يوتسلسل السرد زاد من إثارة الموضوع، كنت ف
ه، ير ما كانت عليءت بغد على أدائها، لكنها هنا جاين اعتاد أبو سعيروت يمراحل إذن، كأنما ه

ة واالبتعاد عن يد له سكون النفس، حتى وإن أحبت الباديدة، تعيكون رفع الصوت إضافة جديل
على المعنى معنى  يضفيالوصف  يء، هذا االتساع فيالبشر، فإن المؤنس هنا الجن واإلنس والالش
ثم إن العبادات تتجدد ر، ية، فإن خلق الله كثيالباد يمضمرًا، وهو أنك لست وحدك، وإن كنت ف

 .رهاينبت خيات، ويما تجددت الن

ة على رحابته وسعته، إال أن يإقناع الخطاب، ففضاء الباد ية فيوقد زادت اإلشارة المكان
 .، فضاء متسع شاسع"ةيالباد يوف... سمع مدى صوت المؤذن جن وال إنسيال "اإلشارة إلى أن 

اللَّهم صلِّ : (ه وسلم إَذا أَتاه رجٌل بصدَقٍة، قاَليصّلى الله عل يكان النب: يالمثال الثان
 .(31)أوَفى يأب  آل اللَّهم صلِّ عَلى: َفقاَل يفأَتاه أب )ُفَلان آل عَلى

نال يام بالصدقة حتى ية مستلزمة للقيب بالصدقة، وقوة إنجازيترغ يهذا الخطاب الدعو يف
 .ه وعلى آلهيالمتصدق صالة الرسول عل

 ية كانت قائمة على فكرة العشائر، والمنافسة دائمًا فيالجاهل ياة فيه افتراض مسبق، فالحيوف
، يال تزال تسكن اإلنسان العرب ياة كلها، وكأنما هو استغالل لنقطة الضعف هذه، التيمجاالت الح

ه يى الله علل صالة الرسول صّليًا، والفخر بنيرة عاليه إثارة لشعور المنافسة، ورفع اسم العشيفف
 .هميوسلم عل
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ه وسلم َقعد عَلى يصّلى الله عل يه، َذَكر النبيبكرة، عن أب يوعن عبدالرحمن بن أب: المثال الثالث
وم هذا؟، َفسَكْتَنا حتَّى َظَننَّا أنَّه ي يأ: قاَل -أو بزماِمِه  -رِه، وَأمسك إْنسان بِخَطاِمِه يبِع
يسميسمى اسيأل: ِه، قاَلِه ِسو ؟ ُقْلَنايسرالنَّح َلى، قاَل: ومَكْتَنا حتَّى  يفأ: بهذا؟ َفس رهش

يَظَننَّا أنَّه سمِه، َفقاَليِه بغيسماس بِذيأل: ر ِة؟ ُقْلَنا يسَلى، قاَل: الِحجب) : ،اَءُكمِدم فإن
بلِّغ يبَلِدُكم هذا، ِل يشهرُكم هذا، ف يوِمُكم هذا، فيرمِة َنُكم حرام، َكحيوَأمواَلُكم، وَأعراضُكم، ب

 ى أنسع اِهدالش فإن ،الَغاِئب اِهدى له منهيالشعن هو أولَِّغ م(32))ب. 

قة، تتجلى من يللتوصل إلى فكرة عم يح، وهو حوار جدلياستفهام صر يهذا الحوار النبو يف
د ضرورة البقاء على حرمة الدم والعرض والمال، يوراء الكلمات، وتأكخالل الوقوف على ما 

ة الحفاظ على هذه الحرمة، يؤكد أهمين، ليوكأنما هو حوار آل إلى وضع خطوط حمراء للمسلم
 ...اعيوإال فمآل األمة الهالك والض

وان هم رضيمع أصحابه عل يه النبياجتمع ف يالمكان والزمان الذ يث بوصف الراويبدأ الحد
نفوس الصحابة  ية، استفهام إلثارة ما فيقيالله تعالى، فبدأ الحوار باستفهام خرج عن داللته الحق

 .الصحابة الغرابة والتعجب يمن إجابات فعلى وضوح اإلجابة، إال أن السؤال استثار ف

ن، زادت يجبه بها المتلقيس يمسبقا لإلجابة الت يفمن باب االفتراض المسبق، ومعرفة النب
 .حملها هذا الخطابي يد على المعنى المراد، والرسالة التيرصة التأثر والتأكف

هم، فظنوا أن اإلجابة لبداهتها يفالصحابة رغم معرفتهم اإلجابة، لكنه هنا كسر أفق التوقع لد
 نتظرون رد فعل آخر،يه وسلم، وكأنما كانوا يصّلى الله عل يه النبيفّكر فيرة لما يوسهولتها مغا

دًا قاعدة يهذا خروج عن مبدأ التعاون، وتحد ي، وف"ر اسمِهيِه بغيسميَننَّا أنَّه سحتَّى َظ"
ه وسلم لهم، بل سكتوا، فأجابهم يجب الصحابة على سؤال الرسول صّلى الله عليالمالءمة، فلم 

 يما فدًا على يوكان الجواب تأك -وم، أو الشهرير اسم الييوهو تغ -أذهانهم  يإجابة تجاوزت ما ف
د كان بمثابة صدمة لهم، فإعادة وصف ي، هذا التأكيأذهانهم من حقائق وأخبار مقررة بشكل بده

 .ة األمريقة أد أهميالحق

حمل االستفهام معنى يد، ليجد يإلى معنى فرع يفجاء االستفهام هنا خارجًا عن المعنى األصل
ام بعمل ما، وهو هنا يالمتكلم بالق لزمي يح إلى فعل التزامير واإللزام، وخروج الفعل الصريالتقر

د بإضافة حرمة المكان على االلتزام، ثم إلزام آخر يوم، وهذا الشهر، بل التأكيااللتزام بحرمة هذا ال
 .هذه المحاورة يتمت مناقشتها ف يغ هذه المعلومات التيبضرورة تبل

ة يوة اإلنجازن القيح ياستفهام، ف يحة للملفوظ هية الصريه تكون القوة اإلنجازيوعل
ة، يث كانت تؤازر القوة اإلنجازيالحد يات فيكما أن اإلشار. ر، والنصحيالتقر يًا هيالمستلزمة مقام
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 يمعنى إال أن وجودها ف يذاتها ال تحمل أ يوإن كانت مبهمة ف يوتدفع بالحوار نحو اإلقناع، فه
 . فعته إلى دفة اإلقناعث بالذات، أضفى لها معان زادت الحوار هنا قوة، ودياق هذا الحديس

حد ذاته قوٌل مضمر للداللة على  يف" إنسان"ر يمسك زمام البعيواصفًا من  يفقول الراو
شخص هذا اإلنسان، ولكنهم كانو كثرة،  يكثرة الحضور من الصحابة، فلو كانوا قلة لعلم الراو

ألمر للداللة على بدأ بمحاورتهم بهذا ايه وسلم هذا الجمع ليصّلى الله عل يواستغالل النب
 . ما وأنه أوصاهم بضرورة بالغ الحاضر للغائبيضرورته، ال س

ة خاصة، فهو ين قدسيه المسلميولي يثم اإلشارة إلى المكان هنا وذكر البلد الحرام، الذ
ن حرمته وحرمة دم المسلم وزاد من مساحة اإلقناع، والتأثر بكالم يقبلتهم، جعل من المقارنة ب

 .ن بعضهم البعضين بيم مكانة المسمليه وسلم وتعظيعل صّلى الله يالنب

مصّلاه، ما َلم  يعَلى أحِدُكم ما دام ف يالمالِئَكُة ُتصلِّ: (ه وسلميقوله صّلى الله عل: المثال الرابع
صالٍة ما دامِت الصالُة َتحبسه، ال  يزاُل أحدُكم فياللَّهم اْغِفر له، اللَّهم ارحمه، ال : حِدْثي
 .(33))ْنَقِلب إلى أهِلِه إلَّا الصالةيمَنعه أن ي

التعلق بالصالة، وأن هذا الفعل مدعاة لدعاء المالئكة  يب فيترغ يهذا الخطاب النبو يف
أال وهو اق، ينة السيبقر يإلى معنى فرع يواستغفارهم له، والدعاء هنا خرج عن معناه األصل

 .م لمن تعلق قلبه بالمساجديالمدح والتعظ

جلس يته ومسامرتهم واالستئناس بهم ليحبذ ترك أهله وبيه افتراض مسبق بأن ال أحد يوف
دًا، ولكن الموازنة هنا جعلت من كفة االختالء للصالة األرجح، وذلك ألن الفوائد أجل يدًا بعيوح

ضًا، وفوق هذا وذاك دعاء من أهل يأ) اللهم ارحمه: (لكتِف بها بي، ولم )اللهم اغفر له(وأعظم، 
 .السماء ال األرض فحسب

الحرص على حضور الصلوات، بل والبقاء ما أمكن  ية للفعل، تستدعيضًا قوة إنجازيه أيوف
 .اتيالمصل يف

أعِط مْنِفًقا  اللَّهم  :ماقوُل أحدهيْنزالن، فيِه، إلَّا مَلكان يصبح الِعباد ِفيوم يما ِمن : (المثال الخامس
 .(34))أعِط ممِسًكا َتَلًفا  اللَّهم :قوُل اآلَخريَخَلًفا، و

هذا  يوم، وكأن القول المضمر فية ممتدة متكررة ما من يث إشارة زمانيهذا الحد يف
 .زةيق هذه الميأس أحد من تحقييام، فال يالخطاب أن الفرصة تتجدد بتجدد األ

ة، ففعل أعط منفقا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا من متضمنات القول ية إنجازيالمه أفعال كيوف
 .ق البركة للمنفق، ومحق بركة مال الممسك، حتى إن امتلك مال قارونيها تحقيف
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ما : (ا رسوَل اللَِّه؟ قاَلي  الساعُة  مَتى :ه وسلميصّلى الله عل يأن رجًلا سَأَل النب: المثال السادس
دا؟أعَت َلها ِمن َكِث: قاَل) دُت َلهددَقٍة، وَلِكنِّيما أعدوَلا ص موَلاٍة وَلا صص ير  اللَّه ُأِحب

 .(35))إنك مع من أحببت: (ورسوَله، قاَل

امة، يه القيوم ستقوم فيمؤمن بأن هناك  ية قامت على افتراض مسبق بأن المتلقيهذه الحوار
ن، وضمانة ييالجنة مع النب يتحقق حلم المؤمن بالخلود فيه سية، وفيالبشر اةيكون ختام الحيوس

 .رضا الله تعالى

ر حاله، أو يغينهض به ما استطاع، حتى يحاول أن ي، ويومستواه الفكر يحترم المتلقيحوار 
 .اتهيعزز سلوكيمته، ويعز يقوي

ح له فرصة يتيما يفحصل أعلى مراتب الجنة مع من أحببت يه قول مضمر، بأن المسلم يوف
 .عًا لله ورسولهيكون محبًا مطيه وسلم، وذلك بأن يصّلى الله عل يمجاورة النب

 :الشاك يالمتلق: ثالثًا

المتردد، وقد  يكون بمؤكد واحد، وهو المتلقيًا، يتطلب خبرًا طلبين يوهذا النوع من التلق
 :هيشاكًا أو مترددًا، ومن األمثلة عل يكون المتلقي

ا رسوَل ي: قالوا) ِه ِمن ماِلِه؟يأحب إَل  واِرِثِه  ماُل  ُكميأ: (ه وسلميقوله صّلى الله عل: ولالمثال األ
 .(36) )ما أخَّر واِرِثِه  فإن ماَله ما َقدم، وماُل: (ِه، قاَلياللَِّه، ما ِمنَّا أحد إلَّا ماُله أحب إَل

ق يًا، وحضهم على الصدقة، عن طراعتمد على االفتراض المسبق ومعرفة الجواب مسبق
ر، فالحرص على يار التوفياخت يهين مال موفور ومال مصروف مفقود، فمن البدير، ما بييالتخ

 .المال من طبع البشر

 .م األجر والثوابية للحض على اإلنفاق، وبذل المال، وتعظيالفعل هنا قوة إنجاز يوف

: د؟ ُقلُتين ُتريأبو بْكرَة، َفقاَل أ يِنيهذا الرجَل، َفَلِقَذهبُت ألْنصر : ثيالحد يف: يالمثال الثان
إَذا : (قوُليه وسلم يسمعُت رسوَل اللَِّه صّلى الله عل يارجع؛ فإنِّ: أْنصر هذا الرجَل، قاَل

بس انِلمسْقُتوُل فيَفيالَتَقى المما َفالَقاِتُل والمي: ، َفُقلُت)النَّاِر يهسوَل اللَِّه، هذا الَقاِتُل َفما ا ر
 .(37))صا عَلى َقْتل صاِحبِهيإنَّه كان حر: (باُل المْقُتول؟ قاَل

ن، لكن يكل ح يقوم على افتراض مسبق بأن الفرصة متاحة للدفاع عن النفس فيهذا الحوار 
س من يوضعه غر يقة خالفت هذا االفتراض، فكانت اإلجابة خروج على مبدأ التعاون الذيالحق
شك  يأ يح عن المتلقيزي، وجاءت مؤكدة بما ية لما توقع المتلقية الكم، فاإلجابة جاءت منافيناح
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م يق بل والتسليفكرة التصد يالمتلق ير فيل الشك، وتثيلدرجة تز ير قويصحتها، والتبر يف
 .ضًايأ

وجهه  يرفع فياوة، أو أن ة عديه المسلم أيكن ألخيأن  ينبغيه قوٌل مضمر بأن المسلم ال يوف
 .ستوجب عذاب الناريم يالسالح، وأن هذا عند الله عظ

ة يرية تأثيوجه المسلم، وقوة إنجاز يعن رفع السالح ف يالنه يحة هية صريه قوة إنجازيوف
صًا على نصرة صاحبه، والصفح عنه، ال عداوته يكون المسلم حريبعدم التباغض والتنافر، وأن 

 .د لهيوالك

 .مًايقًا وتسليده تصديزي، ويل الشك عن المتلقيزيد إنه ليلتأكوجاء ا

وله ما   ايالدْن  رجع إلىيِحب أن يدُخُل الجنََّة يما أحد : (ه وسلميقوله صّلى الله عل: المثال الثالث
رى ِمن يشر مراٍت ِلما ْقَتَل عيا، فيالدْن رجع إلىيَتمنَّى أن يد، يٍء إلَّا الشهيعَلى األرض ِمن ش

 ).الَكرامِة

 يا وباألهل، وهذا االفتراض موجود مسبقًا فيالتردد، والتمسك بالدن يفالشهادة تستدع
ها واإلسراع يا وما فيترك الدن ية، تستدعيرية تأثينفوس الصحابة، لكن الفعل هنا له قوة إنجاز

 .للشهادة

 .والمقارنة هنا نحت بالخطاب منحى اإلقناع

، فلو لم ي، ووسعت مجال التمنيدة للمتلقيفتحت آفاقًا عد) عشر مرات(واإلشارة هنا بالعدد 
 .ف إن كانت عشرة داللة المبالغةيتكن الكرامة بهذا القدر لما تمنى الرجوع أكثر من مرة، فك

لصحابة، م ايالشاك، وإعادة مفاه يالرد على المتلق يه وسلم فيقوله صّلى الله عل: المثال الرابع
حِلبْت ِلرسول اللَِّه : "الله عنه يقول أنس بن مالك رضيفالمتعارف عنده نسفته هذه الجلسة، 

 يب َلبُنها بماٍء ِمن البْئر الَّتيداِر أَنس بن ماِلٍك، وِش يف يه وسلم شاٌة داجن، وهيصّلى الله عل
الَقدح، َفشرب منه حتَّى إَذا   ه وسلميلله علداِر أَنس، فأعَطى رسوَل اللَِّه صّلى ا يف

عَنز حيِه، وعَلى يِمن ِف الَقد نوع ،ْكراِرِه أبو بيسيمابريِنِه أعرمَفَقاَل ع ، : أن ِطيوَخافيع ه
ابرياألع ْكرا بِط أبي، أعابراألع َطاهفأع ،كسوَل اللَِّه ِعْنديعَلى  يالذ يا رَقاَليم ِنِه، ُثم :

 ."منيمن َفاألياأل

مة، وصاحب الشأن، صاحب رسول لله أبو بكر، يفاالفتراض المسبق هنا هو إعطاء ذو الق
، لكن يها لألعرابيعطيما وأن عمر خاف أن يم الصحابة، ال سير مفاهيغيلكن الرسول أراد أن 

مجهول،  يحاباة، فأعطى القدح ألعرابف اسمه المين الحنيالد يء فيرسول الله أكد لهم أن ال ش
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ن يم شعائر الله، وقوانيتعظ ية تستدعيهذا الفعل قوة إنجاز يمن، وفيمن فاأليثم أكد القاعدة األ
 . تقوم على المساواة يف التين الحنيالد

 :المنكر يالمتلق: رابعًا

سب درجة د على حيكون التوكيد المرسل، ويريوهو المخاطب المكّذب أو المعتقد عكس ما 
 : هياإلنكار، من األمثلة عل

من َذا؟ : ، َفدَقْقُت الباب، َفقاَليأب  عَلى كان نيد يه وسلم فيصّلى الله عل يُت النَّبيَأَت: المثال األول
  .(38)َكأنَّه َكرهها! أَنا أَنا: أَنا، َفقاَل: َفُقلُت

، يه استنكاريتشب يحة للملفوظ هية الصريقوم على قوة إنجازي، ي، إقناعيتربو يخطاب نبو
 .خ وذم الفعليالتوب يًا هية المستلزمة مقامين القوة اإلنجازيح يكأنه كرهها، ف

تها هنا، لذلك ينًا إلظهار مقصدياق معيكن السية مبهمة، ولم ير، وهو هنا إشاريفأنا ضم
ثمة شقاق وخالف  يالفتها المطلوبة، وبالتيوظ يه وسلم، ألنها ال تؤديصّلى الله عل يكرهها النب

 .ن الناس لغموض ما تحمله هذه الكلمةيبقى بيس

 ية المعنى فيل إلى تقويوعقله، وهو السب يقلب المتلق ير فيب التأثيالتكرار من أسال"و
ه وسلم يصّلى الله عل يتكرار النب يوف. (39)"عاب الفكرةياست ية فيه مراعاة للفروق الفردينفسه، وف

 .رهايكراهة هذه اإلجابة، والنفور منها، واستحسان غ د علىير تأكيلهذا الضم

، وخروج على مبدأ يده المتلقيريحمل أكثر مما ي ياستلزام حوار يهذا الخطاب النبو يوف
اق يخدم السية بما يحد ذاتها إلنهاء الحوار، ولكنها هنا لم تكن كاف ية فيالتعاون، فإجابة أنا كاف

 .هيا لم تزل الغموض واللبس عن الخطاب، بل زادت فث أنهيتخالف مبدأ التعاون من ح يفه

تمكن المرء ية، حتى يتم إال باإلفصاح عن الهويد، ولكنه ال يه قول مضمر أن االستئذان جيوف
كان، لذلك  يها استقبال أيع فيستطيحالة ال  يكون فيتناسبه، وقد  يمن استقبال زائره بالحالة الت

م، ياستجابة وتسل يتتلقى هذا الخطاب تلق يلحال األمة الت ن، ومراعاةيكان مراعاة لحال المتلق
 .ةيعة سماوي، وشريربان يألنه وح

ه وسلم إلى الحرَقِة، َفصبحَنا الَقوم َفهزمَناهم، وَلِحْقُت ياللَِّه صّلى الله عل رسوُل  بعَثَنا: يالمثال الثان
، َفَطعْنُته يَفَكف األْنصاِر اللَّه،  ال إَله إلَّا: َناه، َقاَليَلما َغِشأَنا ورجٌل ِمن األْنصاِر رجًلا منهم، َف

ا ُأسامُة، أَقَتْلَته بعد ي: (ه وسلم، َفَقاَليصّلى الله عل يحتَّى َقَتْلُته، َفَلما َقِدمَنا بَلَغ النب يبرمِح
َلم أُكن أسَلمُت  يُت أنِّيَكررها، حتَّى َتمنَّيَتعوًذا، َفما زاَل كان م: ُقلُت ،)اللَّه ال إَله إلَّا: ما َقاَل

 .(40)وميَقبَل ذلك ال
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كان  ية األحداث التيلألحداث، عبر روا ي، قائم على التتابع المنطقيهذا الخطاب سرد حكائ
دًا، بعد أن قامت ية نحت منحى جديحوار يه وسلم، فيصّلى الله عل يها هو المحاور للنبيالبطل ف

اض وتوبة أن تمحو يف للحظة بيعلى افتراض مسبق من الصحابة بأن هذا المقتول كان كافرًا، فك
ة الكم، يوالكفر، ولكن اإلجابة جاءت خارقة لمبدأ التعاون، من ناح يء بالمعاصيماض أسود مل

ه ندمًا، يديعلى  عضي، وهو أسامة هنا يألنها جاءت أكثر مما توقع السامع، بل جعلت المتلق
 يه المتكلم، ولشدة ما كان للحجاج النبويسلم قبل هذا، لشدة ما أثر فيتمنى لو أنه لم يو

ضًا على يتظن أنها على علم، فجاء الرد خارجًا أ ية التيالنفس اإلنسان ير أثر فيواإلقناع من كب
، ولكن الرد جاء مخالفًا لما على قتله لهذا الكافر يثنيس يتوقع أن النب يقاعدة المناسبة، فالمتلق

 . رة ومخالفة تمامًا للمتوقعي، فخلق ردة فعل مغايذهنه، ناسفًا ما توقعه المتلق يف

ة الموضوع، وشدته عند الله يمن أهم يلسؤاله الموجه للمتلق يوقد زاد من تكرار النب
 .النص ية فيلة ال جمايلة تربويم ما جاء به، فهو هنا وسيعظ ية عن المبالغة فيتعالى، كنا

صَلاُة العصر، َكأنَّما وِتر أهَله  َتُفوُته  يالذ(  :ه وسلم َقاَليأن رسوَل اللَِّه صّلى الله عل: المثال الثالث
اَلهعن مبدأ التعاون، فجاء الجواب أكثر مما  يه الخطاب النبويف، خرج فيه مخيتشب .(41))وم

، ففوات الصالة عند الله يخرجت عن المعنى اللفظ ة للفعل،يه قوة إلزاميتوقع السامع، وفي
 .اةيأشد بأسًا من فقد األهل والمال، وهما قوام الح

إلى ضرورة صالة العصر، وربط الحوار  يح قويومن هنا نلمح أن ثمة قول مضمر، وكأنه تلم
 ].238: البقرة[ن﴾ يِللَِّه َقاِنِت وُقوموا ٰ◌ ة، ﴿حاِفُظوا عَلى الصَلواِت والصَلاِة اْلوسَطىية القرآنيباآل

فوت يد لكل من ير الشديالتحذ ية هيفة انفعاليوظ يؤديفقد خرج الفعل هنا عن معناه ل
حرص على الحفاظ على ماله يها كما يصًا على الحفاظ عليكون المسلم حريصالة العصر، وأن 

 .وأهله

ة، واستثارة الحواس، يالذهن ب الصورةيه المعقول بالمحسوس لتقريوضرب المثل هنا، وتشب
 .نينفوس المتلق يومكامن الغضب والنفور ف

أسود،  ُغَلام  يل وِلد ا رسوَل اللَِّه،ي: ه وسلم، َفقاَليصّلى الله عل يأن رجًلا أَتى النب: المثال الرابع
ها ِمن يهْل ِف: (ر، قاَلحم: قاَل) ما أْلواُنها؟: (َنعم، قاَل: قاَل) هْل لك ِمن إبل؟: (َفقاَل

  .(42))َفَلعلَّ ابَنك هذا َنزعه: (َلعلَّه َنزعه ِعرق، قاَل: قاَل) فأنَّى ذلك؟: (َنعم، قاَل: قاَل) أورق؟

ه وسلم يصّلى الله عل يكونو بلون آبائهم، لكن النبيافترض الرجل مسبقًا أن أوالده ال بد أن 
صاحب اإلبل إلى وجهة نظر أخرى،  يأخذ األعرابير وجهة الحوار، ويغيج أن استطاع عبر الحجا
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ره، فهو حجاج قائم على سرد الحجج يحين ما ين ما هو ظاهر ملموس أمامه، وبيوازن بيفجعله 
 .أركان نفسه يتشتعل ف يرة التيطفئ نار الحيعود أدراجه، ويأن  يتكّفل للمتلق يالت

ما قاعدة الكم، ي، وخروج على مبدأ التعاون، سيحوار هذا الخطاب نلمح استلزام يوف
رتبط يتوقع المخاطب، وخروج على مبدأ المناسبة، فالكالم عن اإلبل ال يفالجواب جاء أكثر مما 

واإلبل، بل وتعداد أموالها  يالوالدة، ولكن الموازنة هنا واستحضار عالم المواش يثيبحال بحد
 .نةيًا عبر الحجج المتية تأثرًا عكسيتأثر بالحواريد حساباته، ويعي يجعل هذا األعراب

د من يزيفهمهما، وانتقاء المفردات بما ي يومخاطبته باللغة الت يه مراعاة لحال المتلقيوف
 .يالنبو يق وااللتزام بالهديالتصد ي، وبالتالية الخطاب النبويإقناع

إنَّك ُتواِصُل، : رحمًة لهم، َفقالوا  الوصال عن ه وسلمياللَِّه صّلى الله عل  رسوُل َنهى: المثال الخامس
  .(43))نيسِقيو يرب يْطِعمِني يَئِتُكم إنِّيَلسُت َكه يإنِّ: (قاَل

ة مطلقة للوصول إلى ية، واستخدام البرهان بفنيمقاربة حجاج يحتوي يهذا الخطاب النبو
لإلذعان لترك  ينة، تدعو المتلقيم بحجة متالمتكل ير رأيعبر تمر ،هير في، والتأثيإقناع المتلق

 .الوصال

اختاره الله  ياألمة، الذ ير األنا، وهو نبيالخطاب المتكلم بضم ين طرفيفالموازنة ب
حاولون الوصول إلى مراتب يالبشر، فهم مجرد أشخاص  ين باقيالبشر، وب يواصطفاه على باق

ر يية لتغين الكافيم، وذلك عبر سرد البراههم عن مبتغاهينياتهم، فجاء الجواب ليأعلى من إمكان
 . امين للصيفكرة المواصل

دل على أن هؤالء يإنك  يإشارة ف) ك(ر يات، فالضميوقد احتوى هذا الخطاب على إشار
وصل لما واصل، يه السالم، فلوال أنه رآه يصون كل الحرص على اتباع محمد عليالصحابة حر

 .ولكنه الحرص على االتباع

هنا إلى  يالصوم، النه يعن الوصال ف يتمثل بالنهي، يضًا على فعل إنجازيأكما احتوى 
 .ية، وكأن وراء عدم االتباع عقاب ربانيمعنى اإللزام، فهو من األفعال اإللزام

ة الحصول يفيك يكتنف الجواب، فيف، فالغموض يقاعدة الك يه خروج على مبدأ التعاون فيوف
اإلجابة إلى معان  يف يامه، وأن المتكلم تعدى المعنى المعجمه وسلم على طعيصّلى الله عل يالنب
 يه، وهذا افتراض مسبق متأصل فية مرتبطة بأن محمد رسول الله نؤمن بذلك ونتوكل علياقيس

 .ن كانت أول أركان إسالمهم شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول اللهين الذينفوس المسلم
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 يف فيالشر يالخطاب النبو ين فيمن مراعاة أحوال المتلقض يض من فيختامًا فإن هذا غ
واختالف  يات التلقيعاب كافة مستويز بالمرونة والقدرة على استيتمي، وأنه خطاب يح البخاريصح

 يم ودوره فيالحك يان األسلوب النبوية تتعاضد مطواعة لبيا التداولين، وأن قضايأحوال المتلق
 .رهاية وغية والعمريئية والبية والثقافياقات االجتماعيف السن على اختاليمراعاة أحوال المتلق
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  املدرسية الناجحة وأثرها في تحسني درجة التزام املعلمني  اإلدارة
 بخطط وزارة الرتبية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

  
   *أمل محمد محمود الحوامدة

  

  ملخص

اإلدارة المدرســية الناجحــة فــي تحســين درجــة التـــزام      اســتهدفت الدراســة الحاليــة التعــرف علــى أثـــر      
، ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة اتبعــت  تربيــة والتعلــيم األردنيــة للتعلــيم عــن بعــد المعلمــين بخطــط وزارة ال

الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، وذلك من خالل تطبيق أداة الدراسة والتي كانت عبارة عن استبانة مكونـة  
عينــة  فقــرة موزعــة علــى كــل مــن مجــال اإلدارة المدرســية الناجحــة ودرجــة التــزام المعلمــين، علــى   ) 25(مــن 

إلدارة المدرسـية  مدير ومديرة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر دال إحصـائيا لـ  ) 124(الدراسة البالغة 
، وكـذلك  الناجحة في تحسين درجة التزام المعلمين بخطـط وزارة التربيـة والتعلـيم األردنيـة للتعلـيم عـن بعـد       

والتعلـيم األردنيـة للتعلـيم عـن بعـد تعـزى       عدم وجود فروق في درجة التـزام المعلمـين بخطـط وزارة التربيـة     
لكــل مــن متغيــر المســتوى التعليمــي والجــنس وســنوات الخبــرة، كمــا توصــلت الدراســة إلــى أنــه يمكــن التنبــؤ    

مـن خـالل اإلدارة المدرسـية     التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعلـيم األردنيـة للتعلـيم عـن بعـد     بدرجة 
توعية مديري المدارس في كافة محافظات المملكة للعمل وفًقا لمقومات  الناجحة، وأوصت الدراسة بضرورة

ــة فــي هــذه           ــة التعليمي ــادئ اإلدارة المدرســية الناجحــة لمــا لهــا مــن أثــر واضــح فــي تحســين ســير العملي ومب
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Successful School Administration and its Impact on Improving the 
Degree Of teachers' Commitment to the Jordanian Ministry of 

Education's Plans for Distance Education  
 

Amal M. Al-Hawamdeh, High School Principal - Jordan. 
 

Abstract 
The study aimed to identify the effect of the successful school administration in 

improving the degree of teachers ’commitment to the Jordanian Ministry of Education’s 
plans for distance education. To achieve the objectives of this study, the researcher 
followed the relational descriptive approach. Through the application of the study tool, 
which was a questionnaire consisting of (25) items distributed on both the field of 
successful school administration and the degree of teachers ’commitment. on the study 
sample of (124)School manager, The study found a statistically significant effect of 
successful school administration in improving the degree of teachers ’commitment to the 
Jordanian Ministry of Education plans for distance education. as well as the absence of 
Differences in the degree of teachers ’commitment to the Jordanian Ministry of 
Education’s plans for distance education attributable to each of the educational level, 
gender and years of experience variable. The study also found that the degree of 
teachers’ commitment to the Jordanian Ministry of Education’s plans for distance 
education could be predicted through the successful school administration. The study 
recommended to Educating school principals in all governorates of the Kingdom to work 
in accordance with the principles of successful school administration because of their 
clear impact on improving the progress of the educational process in these exceptional 
circumstances. 

Keywords: Successful management, School administrators, Distance education, 
Teachers, Strategic plan. 

  

  : المقدمة

يعتبر العمل التربوي والتعليمي الجاد إحدى أهم أولويات خطط التطوير الطموحة التي 
طور الذي تشهدها الدولة على كافة األصعدة والمقاييس، وركن أساسي من أركان منظومة الت

تشهده وزارة التربية والتعليم في جميع مجاالتها، إذ تبرز مسؤوليات الوزارة في الصعيد األول في 
العناية بالمعلمين وممارساتهم التربوية والتعليمية ودورهم الحيوي في معالة القضايا التي 

األمر الذي يتعرضون لها داخل الغرفة الصفية وخارجها، وما يكتنفها من تحديات وصعوبات، 
يسهم في حماية الميدان التربوي من االخطار المؤثرة على العملية التربوية والتعليمية وتنقية 

  .البيئة المدرسية من الشوائب



 ...المدرسية الناجحة وأثرها في تحسين درجة التزام المعلمين  اإلدارة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4355

ومن أجل قيام المدرسة بممارسة دورها على أكمل وجه وبكفاءة عالية فالبد من توفر إدارة 
المدرسي وتحقيق أهدافه من أجل واعية تكون ذات قدرات تسهم في حل مشكالت المجتمع 

تحسين العملية التعليمية والتربوية في المدرسة، وإدراًكا من وزارة التربية والتعليم األردنية 
وتحقيًقا لرسالتها في النهوض بالعملية التربوية في كافة محاورها وفي مقدمتها اإلدارة المدرسية، 

اما كبيرا بما يتناسب مع الدور المنوط به إيماًنا فقد أولت مدير إدارة المدرسة عناية فائقة واهتم
منها بأنه القائم األول على تنفيذ السياسة التعليمية داخل المدرسة إذا ما تمتع بالمعرفة والقدرة 

  .)2018، الترتوري( على إدارة مدرسته إدارة ناجحة

فاإلدارة الناجحة هي األسلوب والطريق التي من خاللها يتمكن مديري المدارس من تحقيق 
األهداف التي تصبوا إليها مدارسهم، كما إنها خليط من العلم والفن، فهي علم من حيث اهتماماتها 
بتجديد الظاهرة وتحليلها وقياسها، وهي فن من ناحية أن المدير الناجح ال بد أن يتوافر فيه 

تحقيق مجموعة من السمات التي تالئم هذه المهنة، وأسلوبه الشخصي الذي يمكنه من اإلبداع في 
  .)2018، ةعطي( مراده من نتائج مرجوة

وفي هذه الظروف التي جاءت نتيجة جائحة كورونا أصبحت اإلدارة الناجحة هي الحل األمثل 
أجبرت جائحة فيروس كورونا جميع البلدان تقريبا على إغالق  للخروج من هذه االزمة، فقد

حاء العالم يذهبون إلى مليار طفل في جميع أن )1.6(وفي ذروة األزمة لم يكن نحو  ،مدارسها
ويتحمل مديرو المدارس المسؤولية األساسية عن ضمان سالمة موظفيهم وطالبهم، ، المدارس
 أثناء تعليق العملية التعليمية في المدارس تعليمهملضمان تلقي الطالب  المناسبة طرقالوإيجاد 

  .)ت.، دالتكالي( والتحول للتعليم عن بعد

ط والمشكالت والتحديات، فمسؤولية مدير تتعرض اإلدارة المدرسية للكثير من الضغو
المدرسة األولى هي الحفاظ على سالمة الموظفين والطلبة، ومتابعة تعلم الطلبة والتزام المعلمين 
بالخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم األردنية، التي عملت على تنظيم العملية التعليمية من 

المرئية والمسموعة، إال أن هذا التعليم لن يأتي أوكله دون  خالل العديد من المواقع اإللكترونية
التزام واضح وصريح من قبل الهيئة التدريسية في مدارس المملكة األردنية الهاشمية ومتابعتهم 
الحثيثة لطلبتهم والتواصل معهم بكافة األشكال والطرق الممكنة، وهذا لن يتم اّال في ظل وجود 

على رفع العقبات وتحفيز المعلمين على االلتزام بمضمون الخطة  إدارة مدرسية ناجحة قادرة
، من هنا برزت )وزارة التربية والتعليم األردنية(التربية والتعليم األردنية  ةاالستراتيجية لوزار

اإلدارة المدرسية الناجحة في الحاجة إلى إجراء مثل هذا النوع من البحوث للوقوف على أثر 
  .معلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعدتحسين درجة التزام ال
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  :مشكلة الدراسة

تبرز الحاجة إلى متابعة مدى التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم 
عن بعد في ضوء ما يشهده النظام التربوي من تحديات فرضتها جائحة كورونا، وما رافق ذلك من 

المعلومات والمهارات واالتجاهات الحديثة في اإلدارة الحديثة وأدوات تنفيذها في ظل  تجدد في
عملية التعلم عن بعد، إذ من الضروري أن يمتاز مدير المدرسة بالعديد من المميزات التي تمكنه 
من العمل على تنظيم العملية التعليمية للطلبة من خالل متابعة المعلمين وتوعيتهم وإرشادهم 

يفية التغلب على أية عقبات قد يتعرضون لها أثناء متابعتهم للطلبة، وكذلك متابعة المعملين لك
الذي قد يعتقدون بأن التحول للتعليم عن بعد قد يتيح لهم المجال للتهاون في أداء المهام 

  :المطلوبة منهم، وبهذا تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

في تحسين درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية  إلدارة المدرسية الناجحةلهل يوجد أثر . 1
  ؟والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

 درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد تختلفهل . 2
  ؟باختالف المستوى التعليمي والجنس وسنوات الخبرة لدى مديري المدارس

 درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعدهل يمكن التنبؤ ب. 3
  من خالل مقومات اإلدارة المدرسية الناجحة؟

  :أهداف الدراسة

  :هدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي

لعملية اإلدارية التعرف على مميزات وسمات مدير المدرسة الناجح التي تسهم في تحسين ا. 1
  .داخل المدرسة

أثر اإلدارة المدرسية الناجحة في تحسين درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التعرف إلى . 2
  .التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

المستوى التعليمي والجنس وسنوات الخبرة لدى مديري التعرف إلى أثر كل من متغير . 3
  .المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد في درجة التزام المدارس

  :أهمية الدراسة

استمدت هذه الدراسة أهميتها من أهمية المرحلة التي تمر بها وزارة التربية  :األهمية النظرية
والتعليم األردنية والتي أجبرتها إلى التحول لعملية التعليم عن بعد دون سابق إنذار، وهو 

الذي أربك كافة القائمين والمسؤولين عن العملية التربوية والتعليمية في األردن، إذ  األمر
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استدعى ذلك تظافر كافة الجهود للخروج من هذه المرحلة والحفاظ على المستوى التعليم 
  .لكافة الطلبة

ية من تفهم قد تفيد هذه الدراسة أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم األردن :األهمية العملية
ضرورة تبني مدراء المدارس ألسلوب اإلدارة الناجحة واالبتعاد عن األساليب القديمة 
كاألسلوب المستبد أو الفردي أو المتمسك وغيرها من األساليب السلطوية، التي تعيق عجلة 

  .النمو والتقدم في وزارة التربية والتعليم األردنية

  :حدود الدراسة

تطبيق هذه الدراسة في منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي تم : الحد الزماني. 1
)2020/2021.(  

  .تم تطبيق هذه الدراسة في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية جرش: الحد المكاني. 2

اقتصرت هذه الدراسة على مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية : الحد البشري. 3
  .جرش

  :ريفات اإلجرائيةالتع

هي تلك اإلدارة التي تتضمن تنظيم الموارد البشرية والمادية واالستخدام : اإلدارة الناجحة. 1
األمثل لها بأعلى كفاءة واقل كلفة ممكنة من اجل تحقيق أهداف المؤسسة، من خالل 

  .مجموعة من العمليات اإلدارية والتنظيمية والرقابية والتوجيهية الذكية

بأنها الدرجة التي يحصل عليها مديري المدارس على مقياس الدراسة ضمن : رائياوتعرف إج
  .فقرات مميزات ومقومات المدير الناجح

وُتعرف إجرائيا بانها الدرجة التي يحصل عليها معلمي المدارس من خالل : التزام المعلمين. 2
بدرجة التزام المعلمين تقيمهم من قبل مديريهم على مقياس الدراسة وضمن الفقرات الخاصة 

   .بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعلم عن بعد

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتوقف تقدم المجتمعات ونموها وتطورها تربويا وأكاديميا على درجة كفاءة وإعداد والتزام 
لوزارة، التي يمكن من ووضوح رؤية اإلداريون في وزارة التربية والتعليم وتكاملها مع خطط ا

خاللها مجابهة كافة التحديات والصعوبات التي قد تعيق العملية التربوية والتعليمية في مختلف 
المؤسسات التعليمية، ومن هذا المنطلق فقد حظيت اإلدارة المدرسية باهتمام كبير في الدراسات 

العملية التربوية، إذ أن مدير  التربوية لما لها من دور حيوي وفعال ومهم وآثار بارزة في إنجاح
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المدرسة يعتبر مسؤوًلا عن قيادة جميع المهمات واألفراد داخل إطار مدرسته وتوجيهها وإرشادها 
  .)Antoniou, 2013( لتحقيق األهداف المرجوة

فاإلدارة المدرسية ال تقتصر على األمور والشؤون اإلدارية الفنية فقط، وإنما تتعدى ذلك 
في المدرسة من حيث نشاطها وفعاليتها، باإلضافة إلى إسهامها لتكون مسؤولة عن سير المهمات 

الكبير في تربية الفرد من خالل ما تقوم به المدرسة من تعليم الطالب باعتبارهم الفئة المهمة في 
المجتمع، وبالتالي فإن لإلدارة وظائف عديدة ومتنوعة من خاللها نتمكن من تحقيق األهداف 

  .)2006، عويسات( المرجوة بنجاح

  :إلدارة التربوية والمدرسيةمفهوم ا

يرتبط مفهوم اإلدارة التربوية بكل من مفهوم اإلدارة بشكله العام ومفهوم التربية وتطور 
مؤسسة المدرسة وتعقدها من جهة أخرى، وكما أن اإلدارة تهتم بجملة من العمليات اإلدارية التي 

عمل على تنظيم جهود العاملين في تتطلب رسم السياسات واتخاذ القرارات، فإن اإلدارة التربوية ت
المؤسسات التربوية وتنسيقها لتنمية الفرد تنمية شاملة، في إطار اجتماعي متصل به وببيئته، 

  .)2012، الدويك( ويتوقف مدى نجاحها على مدى المشاركة في اتخاذ القرار

عملية تنظيم كافة الموظفين في المؤسسة التربوية وتنسيق : "وتعرف اإلدارة التربوية بأنها
أعمال العاملين فيها، وتوجيههم وذلك لتكوين السياسة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف صحيحة 

  .)2009،بلقيس( "وفعالة وتنفيذها وتطويرها

مجموعة من العمليات المتشابكة والشاملة لكل من النظام التربوي في : "كما تعرف بأنها
ات تربوية وأنظمة وما المجتمع المتمثل في جهاز التربية والتعليم الرسمي وما يضعه من سياس

يحدده من مناهج وخدمات ومراحل تعليمية، وهي تعنى بتنظيم العنصر البشري من معلمين وطلبة 
وموظفين واولياء األمور، وكذلك تنظيم العناصر المادية من أبنية وأدوات ومرافق صحية وغيرها، 

، عابدين( "ة متنوعةمحاطة بأنظمة وتشريعات وأفكار وقيم واتجاهات ومناهج ومقررات دراسي
2001(.  

أما اإلدارة المدرسية فهي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تقوم بها هيئة المدرسة 
بقصد تهيئة مناخ صالح تتم فيه العملية التربوية والتعليمية بما يحقق السياسة التعليمية 

المعلمين  وأهدافها، وهي بذلك عبارة عن جزء من اإلدارة التربوية من حيث تنظيم وتوجيه فعالية
 ورفع الكفاية اإلنتاجية للعملية التعليمية وتوجيهها توجيها كافيا لتحقيق األهداف التربوية

)Barber et al., 2010(.  
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مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي تتم عن : "كما تعرف اإلدارة المدرسية بأنها
والنفسي والمادي طريق العمل الجماعي التعاوني المنظم الهادف، من أجل توفير المناخ الفكري 

المناسب الذي يحفز الهمم ويبعث الرغبة في العمل الفردي والجماعي لتحقيق األهداف التربوية 
  .)Day and Johansson, 2008( "واالجتماعية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها

وبهذا يمكن القول بأن اإلدارة المدرسية عبارة عن جملة من العلميات والجهود واألنشطة 
متابعة وتوجيه ورقابة يقوم بها مدير المدرسة مع كافة العاملين من الهادفة من تخطيط وتنظيم و

مدرسين وإداريين وفنيين، بغرض بناء وإعداد الطلبة من جميع النواحي العقلية والفكرية 
واألكاديمية والوجدانية واالجتماعية والجسمية ليكونوا قادرين على التكيف مع كافة الظروف 

  .تمون إليهالمحيطة في المجتمع الذي ين

  :وظائف اإلدارة التربوية

تسهم اإلدارة التربوية في تربية الفرد من خالل ما تقوم به المدرسة من تعليم الطلبة 
باعتبارهم الفئة المهمة في المجتمع، وبالتالي فإن لإلدارة التربوية وظائف عديدة ومتنوعة من 

  :وهذ الوظائف هيخاللها يمكن تحقيق األهداف التربوية والتعليمية بنجاح، 

يتضمن تحديد األهداف التربوية والتعليمية المسبقة، وكذلك تحديد ومعرفة : التخطيط. 1
الوسائل إلنجازها وتحصيلها، فالتخطيط يتعلق بتحديد ما يجب عمله وكيفية عمله ومن 
الذي سيقوم بهذا العمل، وهو بذلك الرابط ما بين الوضع الذي نحن عليه وما بين الهدف 

  .)Scheerens, 2012( ي نريد تحقيقهالذ

وهي أحد أهم الوظائف والمهمات اإلدارية التي تقع على عاتق مدير المدرسة والتي : الرقابة. 2
يتم من خاللها وبواسطتها جمع المعلومات عن مستوى أداء كافة العامين في المدرسة، 

تم تحديدها باإلضافة إلى مقارنة هذا المستوى من اإلنجاز بمعايير اإلنجاز والتحقيق التي 
  لوزارات التربية والتعليم في مختلف البلدان والدول  ةفي الخطط االستراتيجي

وهو عبارة عن تعيين المهام التي تم تحديدها في عملية التخطيط سابًقا والتي سيتم : التنظيم. 3
 متابعتها من خالل عملية الرقابة، إذ يوفر ذلك آلية لوضع المخطط العام وبدء التنفيذ، وبه

يتم تحديد واجبات األفراد في المؤسسة باإلضافة إلى توزيع المهام وتنظيمها، وبالتالي فإن 
 ذلك يساعد كل فرد في فهم مهمته مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة التعليمية بشكل كامل

)Slater, 2011(.  
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  :مهارات وصفات المدير الناجح

ة الناجحة إن لم يكون هناك ترتبط اإلدارة الناجحة بالمدير الناجح فال يمكن أن تتحقق اإلدار
مدير مدرسة على قدر عالي من المعرفة والمهارة والمرونة في التعامل مع المواقف التربوية التي 
قد تتعرض لها المدرسة، لذا فإن هناك العديد من العوامل التي تدعم الصفات والمهارات التي 

  :يجب ان يتمتع بها المدير الناجح ومنها ما يأتي

والمقصود هنا بالمهارة هي أداء العمل بسرعة ودقة وهي : المتعلقة بالمهارات اإلدارية العوامل. 1
بهذا المعنى تختلف عن القدرة، حيث أن القدرة تعني إمكانية أداء العمل بصرف النظر عن 
السرعة والدقة نهائيا، ومعنى هذا أن المهارة قدرة فائقة متطورة تتعدى حدود انجاز 

هنا بالنوع والكم في آن واحد، وتتميز المهارة بأنها مكتسبة ونامية أي أن األعمال فالفرق 
اإلنسان يكتسبها من خالل خبراته وتجاربه وممارسة للعمل اإلداري مع الكثير من المثابرة 
لصقل هذه القدرة وجعلها تتخطى حدود العمل واإلنجاز وصًال إلى التميز والرقي واإلبداع 

  .)Hallinger & Huber, 2012( بويفي العمل اإلداري التر

ويندرج تحت هذه العوامل مقدرة المدير : العوامل المتعلقة بالمهارات التصويرية والمعرفية. 2
على تصوير الحاجيات المؤسسية وحل المشكالت ويتم ذلك بجمع المعلومات واضافة 
المقترحات وطرح العديد من البدائل القابلة للتطبيق، وكذلك التفريق بين المشاكل التعليمية 

لتربوية والتنظيمية، وفحص وتقدير اإلنجازات األكاديمية والتربوية واالجتماعية وتقييم وا
مراحل العمل تباعا وبشكل متواصل وتقديم التغذية الراجعة لكافة العاملين في المؤسسة 

  .)Hallinger, 2011( التربوية

كما يندرج تحت هذه العوامل المهارات االجتماعية الشخصية ويقصد بذلك القدرة على 
يطرة الذاتية بشكل فطري، والقدرة على التأقلم مع الظروف الطارئة بسرعة، باإلضافة إلى إدارة الس

البرامج الجماعية وتقديم النقد البناء في وقته المالئم، باإلضافة إلى التقدير لآلخر وتقديم الدعم 
، واألخذ بعين الجيد وإعطاء الشعور باألهمية وفهم اآلخرين والتعاطف وفهم الذات وفهم اآلخرين

االعتبار احتياجات المدرسة، وامتالك القدرة على الربط بين النظرية والتطبيق العملي والتجديد 
  .)Hallinger, 2010( والتحديث المستمر في العمل

على المدير الناجح وصاحب اإلدارة الناجحة أن يتحلى : العوامل المتعلقة بالصفات الشخصية. 3
فهي صفة مهمة تتضمن اقتراح اآلراء المتنوعة بعدد من الصفات واولها صفة المبادرة، 

والمفيدة واقتراح الفعاليات المالئمة للمدرسة، باإلضافة إلى تميزه بالقدرة على استغالل 
الفرص والقدرة على تجنيد قوى مؤثرة للمدرسة البشرية منها أو االقتصادية، كما يجب أن 

فهم مهنته والقدرة على التنسيق وإصدار يتوفر في المدير الناجح صفة القيادة التي تتيح له ت
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القرارات واألمانة والثقة، كما يجب أن تتوفر فيه صفات االتصال الجيد وإبراز القدرات 
المختلفة لآلخرين وبالتالي مشاركتهم في إنجاز األعمال واتخاذ القرارات ووضع األهداف 

ديم المجموعة وإظهار القدرات والمشاركة في القيادة والمسؤولية، باإلضافة إلى التطوير وتق
  .)May et al., 2012( المختلفة ألفراد الهيئة التدريسية واإلدارية

العوامل المتعلقة باستخدام المهارات التكنولوجية والقدرة على التكيف مع الوسائل واألدوات . 4
ويندرج تحت هذه العوامل امتالك المدير للمهارات التكنولوجية التي تمكنه التعامل : المتاحة
سائل التكنولوجيا المطلوبة إلدارة التعلم عن بعد، وكذلك تمكنه من استخدام وسائل مع و

التواصل التعليمية لمتعابعة عملية التعلم عن بعد وعقد وإدارة اإلجتماعات مع الكادر اإلداري 
التدريسي والطلبة للوقوف على أهم المستجدات والتطورات والمشكالت التي تطرأ أوًلا بأول 

  . )Hallinger, 2011( التعلم عن بعد في عملية

  :الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

من أحد اهم األدوات التعليمية الحديثة، حيث يتم نقل الحصص " التعليم عن بعد"يعد 
في و .الصفية والمعلومات المنهجية عبر وسائل التكنولوجيا من المؤسسة التعليمية الى الطالب

لظروف الراهنة النتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم كله، تم تفعيل عملية التعليم عن ظل ا
بعد في األردن وإيقاف ارتياد الطالب للمدارس ضمن اإلجراءات االحترازية لتحقيق التباعد 

خطة متكاملة للتعليم عن بعد، شملت إنشاء  من خالل تبني النتشار الفيروس ااالجتماعي منع
طالق برنامج كما شملت الخطة إ ،درسك وبث الدروس المتلفزة للطلبة لجميع الصفوف منصة

مساقات تدريبية للمعلمين ) 6(لتدريب المعلمين على التعليم عن بعد عبر منصة خاصة توفر 
، مساقات منها بنجاح )4(االف أخرين  )3( أنهىمعلم ومعلمة، فيما  ألف )34(سجل عليها نحو 
تفعيل خاصية العالقات التدريسية للمعلمين والطلبة لضمان التفاعل في  ة علىكما عملت الوزار

وزارة التربية ( العملية التعليمية عن بعد وتبادل االستفسارات واالسئلة والمعلومات الدراسية
  .)2018، والتعليم األردنية

االستجابة، والتعافي، ومرحلة االستدامة، إلى : هي 3الخطة، التي تضمنت مراحل  تهدفوقد 
مستدامة وتفاعلية ومستجيبة لحاجات جميع الطلبة، وتوظيف  "عن بعد"توفير بيئة تعلم 

ف مع التكنولوجيا لضمان تعزيز جودة التعليم والتعلم، وتوفير الدعم للطلبة والمعلمين للتكي
والتعليم المتمازج ليالئم " عن بعد"تكنولوجيا التعليم الحديثة وتبنيها، وتحديث برامج التعليم 

وزارة ( "عن بعد"نشر التوعية المجتمعية حول أهمية استدامة التعلم جميع األوقات، إضافة إلى 
  .)2020، تربية والتعليم األردنيةال
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برامج لتعزيز المهارات والمعارف األساسية لدى الطلبة،  أنه سيتم تنفيذ إلى ت الوزارةوأشار
ومع عودة الطلبة في الفصلين الدراسيين  )2020/2021(للعام الدراسي خالل العطلة الصيفية 
 تطوير منصة درسك والمحتوى التعليمي عمدت الوزارة إلى ، وكذلكقادمالاألول والثاني من العام 

  .)2021، جريدة الغد( فيها

  :الدراسات السابقة

، ومن هذه الدراسات ما اإلدارة المدرسية الناجحةتعددت الدراسات السابقة في موضوع 
  :ييأت

دراسة هدفت التعرف على النظريات الحديثة في التعلم وأثر  )2018(أجرى الترتوري 
دارة الناجحة في تحقيق التميز المؤسسي، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي اإل

التحليلي، إذ تم تطبيق أداة الدراسة والتي كانت عبارة عن استبانة على عينة الدراسة من مديري 
ت ، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المدراس التي حقق)214(المدارس في القدس البالغ عددهم 

  . معايير وشروط التميز المؤسسي كانت تلك المدراس التي تدار بأسلوب اإلدارة الناجحة

دراسة هدفت التعرف إلى مدى  )Hallinger & Huber, 2012(كما أجرى هالنجر وهوبر 
ولتحقيق أهداف الدراسة إمكانية أن تحدث اإلدارة المدرسية فرًقا في تحسين البيئة المدرسية، 

مدير ) 285(، إذ تم تطبيق أداة الدراسة على عينة قوامها التحليليالمنهج الوصفي  انحثاتبع البا
أسلوب اإلدارة الناجحة كان األوفر  ، وقد توصلت الدراسة إلى أنفي مدينة بنما ومديرة مدرسة

  .حًظا في إيجاد بيئة مدرسية آمنه وإبداعية

رف على درجة التزام المعلمين في دراسة هدفت التع )Sammons, 2011(وأجرى سامونز 
إنجلترا بخطط اإلصالح التعليمية التي تم اقراراها من قبل وزارة التربية واللجان المحلية، 
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، إذ تم تطبيق أداة الدراسة على 

اسة إلى أن أكثر المعلمين التزاما مدير ومديرة مدرسة، وقد توصلت الدر) 487(عينة قوامها 
هم المعلمين الذين يعملون في المدارس التي تدار بأسلوب اإلدارة  بخطط اإلصالحات التعليمية

الناجحة، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة التزام المعلمين بخطط اإلصالح 
  .رة لمدير المدرسةالتعليمي باختالف المستوى العلمي والجنس وعدد سنوات الخب

دراسة  )Sammons, Gu, Day, & Ko, 2011(كما أجرى كل من سامونز وجو وديي وكو 
ولتحقيق أهداف هدفت التعرف على تأثير القيادة التربوية على مخرجات التعليم في إنجلترا، 

ت عبارة عن والتي كان ، إذ تم تطبيق أداة الدراسةالتحليلي المسحيالدراسة اتبع الباحث المنهج 
مدير ومديرة مدرسة، وقد توصلت ) 1028(على عينة قوامها  فقرة) 38(استبانة مكونة من 
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أن تأثير القيادة التربوية على المخرجات التعليمية يختلف باختالف النمط اإلداري  الدراسة إلى
بأسلوب  المتبع ولصالح نمط اإلدارة الناجحة، كما توصلت الدراسة إلى أن المدارس التي تدار

  .اإلدارة الناجحة على أكثر المدارس التزاما بمعايير وخطط التعليم في تلك المنطقة

دراسة هدفت إلى فهم أثر القيادة الرئيسية في المؤسسات  )Slater, 2011(وأجرى سالتر 
 ، إذ تم تطبيق أداةالوصفي االرتباطيولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التعليمية، 

على عينة موزعة على ثالثة أبعاد فقرة ) 55(الدراسة والتي كانت عبارة عن استبانة مكونة من 
وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة المدرسية تؤثر  أتالنتا،في  مدير ومديرة مدرسة) 748(قوامها 

للمدارس بشكل كبير جدا على درجة التزام المعلين والطلبة داخل المدرسة إذ كان التأثير األكبر 
التي تدار بأسلوب اإلدارة الناجحة، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في التزام المعلمين 
والطلبة باألنظمة والتشريعات الخاصة بالمدرسة باختالف المستوى التعليمي وعدد سنوات الخبرة 

  .وجنس مدير المدرسة

رة الناجحة وأثرها على المناخ دراسة هدفت التعرف على اإلدا )2006(كما أجرى عويسات 
التحليلي، إذ تم تطبيق أداة  الوصفيولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج المدرسي، 

على عينة الدراسة من مديري فقرة ) 45(مكونة من الدراسة والتي كانت عبارة عن استبانة 
وجود أثر دال  ة إلى، وتوصلت الدراسمدير ومديرة )187(البالغ عددهم  عجلونالمدارس في 

  .إحصائيا لإلدارة الناجحة في تحسين المناخ المدرسي وتهيئة البيئة التعليمية المالئمة

  التعليق على الدراسات السابقة

من خالل مراجعة الدراسات السابقة والتي كانت أغلبها دراسات أجنبية لعدم توفر دراسات 
هذه الدراسات تؤكد على فاعلية وأهمية اإلدارة الناجحة في  عربية، الحظت الباحثة بأن كافة

تحسين البيئة المدرسية وزيادة التزام العاملين فيها، إال أن هذه الدراسات أجريت في فترات زمنية 
كان التعليم فيها وجاهيا، من هذا المنطلق ارتأت الباحثة أن تحاول الكشف عن مدى قدرة 

ليب اإلدارة في ظل التعلم عن بعد جراء جائحة كورونا، كما قد وفاعلية هذا األسلوب من أسا
   .استفادت الباحثة من هذه الدراسات في تحديد عينة الدراسة وبناء أداتها وتحليل البيانات

  الطريقة واإلجراءات

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي لإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق  :منهج الدراسة
  .ألغراض الدراسة هذا المنهج وذلك لمالءمتهالوصول إلى النتائج، أهدافها و

كافة مديري المدارس الحكومية التابعين لمديرية تربية  تأّلف مجتمع الدراسة من :مجتمع الدراسة
  ).م2020/2021(مدير ومديرة للعام الدراسي ) 176(جرش والبالغ عددهم 
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تم اختيارهم بطريقة عشوائية من  مدير ومديرة )124( تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة
 google(، من خالل توزيع أداة الدراسة عليهم إلكترونيا من خالل برمجية مجتمع الدراسة

drive (وفيما يلي توزيع . وذلك بسبب الظروف التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا
  .أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة

  توزيع أفراد عينة الدراسة) 1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  من حيث

  المستوى التعليمي
 %75  93  بكالوريوس
 %25  31  دراسات عليا

 الجنس
 %41.9  52  ذكر
 %58.1  72  أنثى

 سنوات الخبرة
 %33.1  41  سنوات 10أقل من 

 %66.9  83  سنوات فأكثر 10
 %100  124  المجموع

أفراد عينة الدراسة قد توزعوا بنسب متفاوتة على متغيرات أن ) 1(يتبين من الجدول 
الدراسة الديموغرافية وهو األمر الذي من شأنه أن يزيد من التنوع في البيانات التي يتم الحصول 

  .عليها وبالتالي الحصول على قراءة واضحة ودقيقة ألهداف وأسئلة الدراسة

  :أداة الدراسة

العمل على تطوير أداة الدراسة اإلجابة عن اسئلتها، تم ألجل إجراء هذه الدراسة ومن ثم 
والتي كانت عبارة عن استبانة مقسمة إلى قسمين رئيسيين، شمل القسم األول المتغيرات 
الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، فيما شمل القسم الثاني على مجاالت وفقرات األداة والتي 

فقرة، فيما ) 17(م اإلدارة المدرسية الناجحة بواقع توزعت إلى مجالين غطى المجال األول مفهو
غطى المجال الثاني درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد 

فقرات، وقد تم عرض األداة على عدد من المحكمين المختصين في مجال اإلدارة ) 10(بواقع 
آرائهم في مدى مالئمة الفقرات لمجاالتها ومدى وضوحها المدرسية وخبراء قياس وتقويم إلبداء 

وتغطيتها للمجال الذي تنتمي إليه، وقد تم اعتماد الفقرات التي حازت على نسبة توافق زادت عن 
  .وبذلك لم يتم حذف أية فقرة واعتمدت األداة بصورتها الحالية%) 90(
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  لألداة دالالت صدق البناء. 1

تطبيقها ميدانيا على عينة استطالعية تم العمل على األداة ات البناء لفقرللتأكد من صدق 
من مجتمع الدراسة وخارج مدير ومديرة من مدراء المدارس في محافظة جرش ) 30(مكونة من 

معامل االستقرار بين درجة تقدير فقرات األداة من خالل البناء لعينتها، وقد تم قياس صدق 
  :، كما هو موضح في الجدول التاليالذي تنتمي إليهللمجال الفقرة وبين الدرجة الكلية 

  دالالت صدق البناء لألداة :)2(جدول 

  مدرجة االلتزا  اإلدارة المدرسية الناجحة

  معامل االستقرار  الرقم  معامل االستقرار  الرقم
1 0.652** 16 0.757** 
2 0.651** 17 0.720** 
3 0.665** 18 0.800** 
4 0.779** 19 0.676** 
5 0.698** 20 0.684** 
6 0.523** 21 0.634** 
7 0.554** 22 0.632** 
8 0.761** 23 0.541** 
9 0.657** 24 0.683** 
10 0.771** 25 0.683** 
11 0.633**   
12 0.564**   
13 0.544**   
14 0.758**   
15 0.642**   
16 0.557**   
17 0.641**   

  )α≥0.01(الداللة دالة احصائيا عند مستوى  **              

أن جميع معامالت االستقرار بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمجال ) 2(يتبين من الجدول 
معامالت االستقرار بين  ، كما تراوحت قيم)0.779- 0.523(اإلدارة الناجحة قد تراوحت بين 
التعليم األردنية درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية و درجة الفقرة والدرجة الكلية لمجال

، وقد كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.800- 0.541(للتعليم عن بعد بين 
 يشير مما إحصائية، داللة َذات جميعها لمعامالت االستقرار القيم هذه ، وتعتبر)α≤0.01(الداللة 
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 صالحة وتعد بنائيا، صادقة اوأنه مقبولة الفقرات المكونة لالستبانة بين الداخلي االتساق إلى أن
  .على أفراد عينة الدراسة ّللتطبيق

  األداةدالالت ثبات . 2

تم التحقق من ثبات االداة من خالل حساب االتساق الداخلي الستجابات أفراد العينة 
لتقدير الثبات والتي بلغت ) Cronbach Alpha(االستطالعية، وفقًا لمعادلة كرونباخ ألفا 

لمجال درجة ) 0.891(لمجال اإلدارة المدرسية الناجحة، و) 0.874(داة ككل، ولأل )0.948(
وبذلك ) 0.70(قد زادت عن  ومجاالتها ، ومن المالحظ أن قيم معامل الثبات ألداة الدراسةااللتزام

تكون قد تجاوزت النسبة المطلوبة في مثل هذا النوع من الدراسات اإلنسانية وحققت قيم ثبات 
  .ل األداة صالحة للتطبيق على العينة الرئيسية للدراسةمرتفعة تجع

  :متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية

  .المستوى التعليمي والجنس وسنوات الخبرة: المتغيرات المستقلة الثانوية. 1

  .اإلدارة الناجحة: المتغير المستقل الرئيسي. 2

  .المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعدالتزام درجة : المتغير التابع. 3

  :المعالجات اإلحصائية

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتقدير درجة اتساق الفقرات، كما تم استخدام اختبار . 1
  .كرونباخ ألفا لتقير ثبات أداة الدراسة

  .ل األول للدراسةتم استخدام اختبار تحليل التباين لإلجابة على السؤا. 2

  .تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد لإلجابة على السؤال الثاني .3

  .تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي لإلجابة على السؤال الثالث. 4

  :عرض النتائج ومناقشتها

 إلدارةهل يوجد أثر ل" النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول والذي نص على: أوًلا
المدرسية الناجحة في تحسين درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية 

  "؟للتعليم عن بعد

  :كما يأتي) ANOVA(لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين 
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ن إلدارة المدرسية الناجحة في تحسين درجة التزام المعلمياثر تحليل التباين أل :)3(جدول 
  بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

 المصدر
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  وسطتم

  المربعات
F  

  مستوى

 الداللة
  مربع

  ايتا
 0.485 0.000 3.056 1.452 29  42.122  الناجحةالمدرسية اإلدارة 
    0.475 94  44.684 الخطأ

     123  86.807 المجموع
a. R Squared =.485 (Adjusted R Squared =.326) 

لإلدارة المدرسية الناجحة في بأن هناك أثر ذو داللة إحصائية ) 3(يتبين من خالل الجدول 
، إذ يمكن تحسين درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

مستوى الداللة المحسوب بمستوى الداللة االستدالل على هذه النتيجة من خالل مقارنة قيمة 
، إذ أن القيمة المحسوبة جاءت أقل من القيمة الحرجة )0.05(المحدد لهذه الدراسة والذي بلغ 

وبالتالي التأكيد على وجود األثر، كما يتبين من خالل الجدول السابق بأن حجم األثر لإلدارة 
بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم  تحسين درجة التزام المعلمين المدرسية الناجحة في

وبهذا يمكن القول أن اإلدارة المدرسية الناجحة لها القدرة على تحسين ) 0.485(قد بلغ  عن بعد
  .درجة التزام المعلمين بدرجة مرتفعة

 وتعزوا الباحثة هذه النتيجة إلى عدة عوامل من أبرزها ما تمتاز به اإلدارة الناجحة من مرونة
في اتخاذ القرارات في مختلف لآلخرين واألخذ بآرائهم، وكذلك المبادرة جيدا  اءصغفي التعامل اإل

، وكذلك مما مع الهيئة التدريسية بمهنية بحتهالتي قد تتعرض لبها المدرسة، والتعامل  الظروف
، وامتالك سةعالقات طيبة مع كافة األفراد داخل المدرتتيحه اإلدارة المدرسية الناجحة من بناء 

بمهارات متنوعة في الجانب والتمتع  القدرة على اقناع اآلخرين بالرأي السليممدير المدرسة 
والمالي والتنظيمي، وما تحتويه اإلدارة المدرسية الناجحة من توجيهات للعمل بقيادية  اإلداري

متابعة صغائر  بعيدا عن التسلط او الترهل اإلداري، وكذلك ما تفرضه هذه اإلدارة من ضرورة
األمور وكبائرها، بإلضافة الى أهمية اتقان المدير الستخدام األدوات التكنولوجية المتاحة ووسائل 

. التي تمكنه من متابعة عملية التعلم عن بعد) Zoom, Microsoft Teams(التواصل التعليمية 
ت جائحة كورونا بكل كل هذه المميزات مكنت اإلدارة المدرسية الناجحة من التعامل مع متطلبا

حرفية وتميز وبالتالي استطاعت أن تتأقلم مع الوضع الراهن وتحسن من سوية سير العملية 
  .التعليمية في المدارس

والتي ) 2018(الترتوري وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من 
مؤسسي كانت تلك المدراس توصلت إلى أن أكثر المدراس التي حققت معايير وشروط التميز ال



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الحوامدة

  4368

 التي )Hallinger & Huber, 2012(هالنجر وهوبر ، ودراسة التي تدار بأسلوب اإلدارة الناجحة
، توصلت إلى أن أسلوب اإلدارة الناجحة كان األوفر حًظا في إيجاد بيئة مدرسية آمنه وإبداعية

زاما بخطط اإلصالحات أن أكثر المعلمين التالتي أظهرت  )Sammons, 2011(سامونز ودراسة 
وكذلك التعليمية هم المعلمين الذين يعملون في المدارس التي تدار بأسلوب اإلدارة الناجحة، 

أن المدارس التي بينت ب )Sammons, Gu, Day, & Ko, 2011(سامونز وجو وديي وكو دراسة 
، وكذلك ط التعليمالتي تدار بأسلوب اإلدارة الناجحة على أكثر المدارس التزاما بمعايير وخط

توصلت إلى أن القيادة المدرسية تؤثر بشكل كبير جدا على التي  )Slater, 2011(سالتر دراسة 
سلوب إدرجة التزام المعلين والطلبة داخل المدرسة إذ كان التأثير األكبر للمدارس التي تدار ب

ائيا لإلدارة الناجحة وجود أثر دال إحصالتي أظهرت ) 2006(عويسات ، ودراسة اإلدارة الناجحة
 .في تحسين المناخ المدرسي وتهيئة البيئة التعليمية المالئمة

درجة التزام  تختلف له" النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والذي نص على: ثانيا
باختالف المستوى التعليمي  المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

  "؟نوات الخبرة لدى مديري المدارسوالجنس وس

كما ) MANOVA(لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد 
  :يأتي

درجة التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية لتحليل التباين المتعدد  :)4(جدول 
  المدارس ت الخبرة لدى مديريللتعليم عن بعد باختالف المستوى التعليمي والجنس وسنوا

 المصدر
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
F  

  مستوى

  الداللة
 0.373 0.799 0.573 1  0.573  المستوى التعليمي

 0.837 0.042 0.030 1  0.030 الجنس
 0.791 0.070 0.050 1  0.050 سنوات الخبرة

   0.717 120  86.007 الخطأ
    123  86.807 المجموع

لدرجة التزام المعلمين بخطط عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 4(يتبين من خالل الجدول 
ختالف المستوى التعليمي والجنس تعزى الوزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد 

إذ يمكن االستدالل على هذه النتيجة من خالل مقارنة قيمة مستوى ، وسنوات الخبرة لدى مديري
ن القيمة أ، إذ )0.05(اللة المحسوب بمستوى الداللة المحدد لهذه الدراسة والذي بلغ الد
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فروق تعزى لمتغيرات وجود عدم على  التأكيدمن القيمة الحرجة وبالتالي  أكبرالمحسوبة جاءت 
  .الدراسة

 وتعزوا الباحثة هذه النتيجة إلى أن المتغيرات آنفة الذكر ليست هي المتغيرات الدالة على
مدى براعة مدير المدرسة في القيام بواجباته ومهامه اإلدارية، وبالتالي فإن التزام المعلمين بخطط 
وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد أو التعليم الوجاهي لن تتأثر كثيرا بمثل هذا النوع من 

ا كما تبين معنا من المتغيرات، فاألسلوب اإلداري المتبع داخل المدرسة هو األهم واألكثر تأثير
  .خالل إجابة السؤال األول في هذه الدراسة

) Sammons, 2011(سامونز وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من 
توصلت إلى عدم وجود فروق في درجة التزام المعلمين بخطط اإلصالح التعليمي باختالف  التي

 ,Slater(سالتر ، وكذلك دراسة رة لمدير المدرسةالمستوى العلمي والجنس وعدد سنوات الخب
توصلت إلى عدم وجود فروق في التزام المعلمين والطلبة باألنظمة والتشريعات  التي) 2011

  .الخاصة بالمدرسة باختالف المستوى التعليمي وعدد سنوات الخبرة وجنس مدير المدرسة

درجة التزام هل يمكن التنبؤ ب" النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث والذي نص على
من خالل مقومات اإلدارة  المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

  "المدرسية الناجحة؟

  :لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل االنحدار البسيط كما يأتي

المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم بدرجة التزام تحليل االنحدار البسيط للتنبؤ  :)5(جدول 
  األردنية للتعليم عن بعد من خالل مقومات اإلدارة المدرسية الناجحة

 F  المتغير
  مستوى

  الداللة
T 

  مستوى

  الداللة
Tolerance  VIF  الثابت  

  معامل

  االنحدار
اإلدارة المدرسية 

  0.793  3.403  1  1  0.000  8.261  0.000  30.935  الناجحة

عدم وجود مشكلة التعدد الخطي في النموذج المقترح ويمكن ) 4(ل الجدول يتبين من خال
، )10(والتي جاءت أقل من ) VIF(االستدالل على هذه القيمة من خالل قيمة معامل التضخم 

وبالتي يمكن المضي قدما في معرفة مدى صالحية النموذج، وبالنظر إلى قيمة مستوى الداللة 
يمكننا القول بأن النموذج يصلح للتحليل، ومن خالل ) 0.05(قل من والتي جاءت أ) F(الختبار 

، يمكننا القول بأنه )0.05(والتي جاءت أقل من  )T(االطالع على قيمة مستوى الداللة الختبار 
درجة التزام المعلمين بخطط توجد عالقة دالة إحصائيا بين كل من اإلدارة المدرسية الناجحة و
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، وبالتالي يمكن اشتقاق معادلة التنبؤ من خالل م األردنية للتعليم عن بعدوزارة التربية والتعلي
  :معامل االنحدار والثابت والتي يمكن توضيحها كما يلي

  ).اإلدارة المدرسية الناجحة*0.793+  3.403= درجة االلتزام (

درجة ي وتعزوا الباحثة هذه النتيجة إلى أن اإلدارة المدرسية الناجحة ذات تأثير إيجابي ف
، وبالتالي يمكن أن تكون التزام المعلمين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

  .ذات قدرة تنبؤيه جيدة مقارنة بغيرها من العوامل األخرى، التي ال يمكن إغفال أثرها

  :التوصيات

ت ومبادئ ضرورة توعية مديري المدارس في كافة محافظات المملكة للعمل وفًقا لمقوما .1
اإلدارة المدرسية الناجحة لما لها من أثر واضح في تحسين سير العملية التعليمية في هذه 

  .الظروف االستثنائية

وكذلك برامج ووسائل  ضرورة تمكين مديري المدارس من أدوات التكتنولوجيا المتاحة .2
تابعة العملية التواصل الداعمة للتواصل األكاديمي لما لها من أثر واضح في تحسين سير وم

  .التعليمية في هذه الظروف االستثنائية

أن يتم اعتماد نتائج مديري المدارس في دورات القيادة كمعيار أساسي إلى جانب كل من  .3
 .سنوات الخبرة والمؤهل العملي للتثبيت في وضيفة مدير مدرسة

مع الهيئة  ضرورة القيام بحمالت توعية لكافة مدير المدراس في المملكة لتجنب التعامل .4
التدريسية بأساليب إدارية قديمة في مثل هذه الظروف التي قد تتيح المجال للبعض أن 

 .يهملوا متابعة طلبتهم، كرد فعل عكسي لألسلوب اإلداري المتبع في المدرسة
التي تساعد في زيادة  ىإجراء المزيد من األبحاث والدراسات للوقوف على العوامل األخر .5

لتحسين سير  مين بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد،المعلدرجة التزام 
  .العملية التربوية والتعليمية في األردن
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  أداة الدراسة) 1(ملحق رقم 

درسية الناجحة وأثرها في تحسين درجة التزام المعلمين بخطط وزارة اإلدارة الم

  التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد

  ...................................................... .....ة/ة الفاضل/المدير

  .السالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ أما بعد

تحاكي مفهوم اإلدارة الناجحة وأثرها في تحسين درجة التزام المعلمين بين أديكم استبانة 
بخطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعد، لذا ارجو من حضراتكم اإلجابة عليها بما 
تمتلكونه من معرفة وخبرة في العمل اإلداري واختيار البديل الذي ترونه مناسبا لكم، مع العلم بأن 

  .داة لغايات البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامةهذه األ

  المتغيرات الديموغرافية: القسم األول

  ).  (دراسات عليا )   (بكالوريوس : المستوى التعليمي. 1

  ).  (أنثى  )  (ذكر  :الجنس. 2

  .(  ) سنوات فأكثر 10    )    (سنوات  10أقل من : سنوات الخبرة. 3

  مجاالت وفقرات األداة: القسم الثاني
  موافق   قرةالف  الرقم

  بشدة
  غير   محايد  موافق

  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

  اإلدارة المدرسية الناجحة
            أصغي جيدا لمن حولي وال أهمل رأي أحد منهم  1
            أبادر في اتخاذ القرارات في مختلف الظروف  2
            أتعامل مع الهيئة التدريسية بمرونة  3
            داخل المدرسةتربطني عالقات طيبة مع كافة األفراد   4
            لدي القدرة على اقناع اآلخرين بالرأي السليم  5
            اتمتع بمهارات متنوعة في الجانب اإلداري  6
            أتعامل مع نفسي كقدوة حسنة لكافة األفراد في المدرسة  7
            أفضل العمل كقائد وليس كمدير فقط  8
            يلدي رؤية واضحة لمجريات األمور في مدرست  9

            أتابع التطورات التي تجري على المناهج باستمرار  10
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  موافق   قرةالف  الرقم
  بشدة

  غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            أتعامل مع الهيئة التدريسية بمهنية بحته   11
            أكون حازما في المواقف التي تستدعي ذلك  12
لدي القدرة على استغالل أصحاب الوظائف في المدرسة   13

  كنواب لي
          

            أتمتع بشخصية قوية  14
            أهتم بصغائر األمور وكبائرها  15
ُأتقن استخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة ووسائل   16

  التواصل التعليمي والمنصات
          

يمكنني عقد وتنظيم اجتماعات مع الكادر اإلداري   17
والتدريسي والطلبة عبر وسائل التواصل 

  )Zoom, Microsoft Teams(التعليمية

          

  خطط وزارة التربية والتعليم األردنية للتعليم عن بعدالتزام المعلمين ب
            يتابع المعلمين منصة درسك بشكل يومي  1
            يستجيب المعلمين الستفسارات الطلبة دون تردد  2
            يلتزم المعلمين بإرسال الواجبات األسبوعية للطلبة  3
يوفر المعلمين العروض التقديمية للطلبة عند الطلب   4

  منهم
          

يبادر المعلمين بتعبة النماذج المتعلقة بسير العملية   5
  التعليمية بشكل فوري

          

يقوم المعلمين بإرسال اختبارات قصير للطلبة للحصول   6
  على التغذية الراجعة

          

          يلتزم المعلمين بأيام الدوام الرسمي الذي تم االتفاق عليه   7
            في الوقت المحدديحضر المعلمين إلى المدرسة   8
ينشئ المعلمين العديد من الدروس على جسور التعلم   9

  الخاصة بالوزارة
          

يلتزم المعلمين باالشتراطات الصحية لمجابهة جائحة   10
  كورونا
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   *حمد الطراونةم

  

  ملخص

اسـتهدفت الدراسـة تحليـل العوامـل المــؤثرة فـي الـتعلم عـن بعـد أثنــاء جائحـة كورونـا مـن وجهـة نظــر             
أعضاء الهيئة التدريسية، ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استبانة لجمع البيانات علـى جميـع أعضـاء الهيئـة     

جــاءت العوامــل المــؤثرة فــي  وأظهــرت النتــائج . 2020/2021تدريســية فــي الجامعــة خــالل العــام الجــامعي  ال
وأن . الـتعلم عــن بعــد مـن وجهــة نظــر أعضـاء الهيئــة التدريســية فـي جامعــة جــرش ضـمن المســتوى المرتفــع       

وبينـت  . عـن بعـد   السمات التكنولوجية التي يمتلكها عضو هيئة التدريس من أهم العوامل المؤثرة فـي الـتعلم  
ُتعزى لمتغيرات النوع االجتماعي وعدد سـنوات  ) ≤α 0.05(الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وأوصت . ُتعزى لمتغير نوع الكلية) α≥ 0.05(الخبرة والرتبة األكاديمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
وتطـوير المحتـوى   . ء الهيئة التدريسـية والطلبـة  إقامة دورات تدريبية بشكل مستمر ألعضا الدراسة بضرورة

العلمي في نظام التعلم عن بعد بما يضمن تعزيز وتنمية مستوى مخرجات العملية التعليمية، وجودة الطلبة 
  .الخريجين

  .الجامعات، التعليم اإللكتروني، الطالب، العملية التعليمية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        
   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

    :m.tarawneh@jpu.edu.joEmail     .اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة جرش، جرش، األردن   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطراونة

  4376

Distance Learning during the Coronavirus Crisis in Jordanians 
Universities: Case Study in Jerash University  

 

Mohammad AlTarawneh, Department of Agricultural Economics and 
Extension, Faculty of Agriculture, Jerash University, Jerash, Jordan. 

 

Abstract 
The aim of this study was to An Analytical View of the Factors Affecting in 

Distance Education during the Coronavirus Crisis: The Point of View of Faculty 
Members in Jerash University- Jordan. To achieve this objective, questionnaire was 
prepared for data collection. It was distributed to faculty members for the academic year 
20/21. The results showed that in Distance Learning from the point of view of faculty 
members at Jerash University. The science of technologies possessed by a faculty 
member is one of the most important factors affecting distance learning. The results 
showed that there are no statistically significant Differences that need to be referred to 
regarding some variables (gender variable, years of experience and academic rank), 
however, there are statistically significant differences amongst different college type. 
The study recommended was conducted in the training courses on an ongoing basis for 
faculty members and students. University education in educational education, and the 
quality of the graduate student. 

Keywords: Universities, E-learning, Students, Educational. 
  

  : المقدمة

كان العالم يعيش حالة من الرخاء واالستقرار، بحيث  COVID-19قبل ظهور جائحة كورونا 
استطاع االنسان أن يطوع الطبيعة لخدمته ورفاهيته، واعتقد االنسان أنه استطاع أن يسيطر على 

ا الذي وباء كورونالطبيعة، وظن أنه أذكى مخلوق على وجهة األررض، إال أننا استيقظنا على وقع 
وقد انتشر  ،من مدينة ووهان األكثر اكتظاًظا بالسكان في الصين 2019تفشى في ديسمبر 

 17في  اجلت أول حالة مؤكدة خارج الصين في بانكوك تم تشخيصهسوالفيروس إلى دول أخرى، 
   .WHO,2020)( 2020 من عام مارس شهر تايالند خالل، وفي 2019من عام  يناير

٪ سنويا في المؤسسات 15.4ينمو بنحو  قبل ظهور الجائحة، ونيكان التعلم اإللكتر
بشكل كبير حيث بدأت تغير الوضع  إال أن ،)Toth-Stub,2020(التعليمية في جميع أنحاء العالم 

المؤسسات التعليمية في تقديم معظم خدماتها عبر التعلم عن بعد، بما في ذلك المدرسون 
٪ من الطالب حول العالم 60عبر عدة منصات ألكثر من  للطلبة اصحبت مختلفةالتقييمات الو

اتخذت العديد من البلدان تدابير و ،COVID-19 بسبب تدابير التقييد العالمية لتقليل انتشار



 دراسة حالة جامعة جرش :لتعّلم عن بعد أثناء جائحة كورونا في الجامعات األردنيةا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4377

عن بعد بشكل كامل احترازية بما في ذلك إغالق المدارس والجامعات، والتحول إلى وضع التعلم 
أوصت بها  ما وذلك بناًء على ،ت المستقبلية المتوقعةيا للموجاأثناء انتشار فيروس كورونا تفاد

 COVID-19 (Alqahtani & Rajkhan,2020:2)منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار 

وعلى الرغم من ، وقد فرضت العديد من الدول اإلغالق وحظر التجول، وحتى قيود السفر
ة، إال أنها أدت أيضا إلى إغالقات أن إغالق المدن وفرض التباعد االجتماعي أدى إلى نتائج إيجابي

هذه اإلغالقات على الصعيد المحلي ). Figueiredo et al.2020(فورية للمؤسسات التعليمية 
وفي ظل تزايد . ٪ من الطالب الصغار على أنشطتهم التعليمية80تؤثر سلبًا على أكثر من 

ء إلى التحول إلى أنظمة التعلم وإنتشار الوباء تواجه المؤسسات التعليمية تحديات من خالل اللجو
على مصادر  والمدرسينإعتمدت المدارس والكليات والجامعات و ).2020 ،اليونسكو(عن بعد 

في هذا الصدد أطلقت ، ولمواصلة مسيرتهم التعليمية من خالل تطبيقات الذكية عن بعدالتعلم 
يتحمل كل من الطالب ، حيث وباءالعديد من البلدان بًثا تلفزيونيا لدعم التعلم عن بعد أثناء ال

يساعد على مواصلة عملية ، األمر الذي عن بعدمسؤولية متساوية لقبول التعلم  والمدرسين
 أنظمة التعلم عن بعدالتعليم اليوم أكثر مالءمة من خالل أنظمة التعلم حيث أصبح الوصول إلى 

)Ali,2019 .( ،بأن األزمة الحالية ليست  ونيجادلالعديد من الباحثين والمدرسين فومع ذلك
التعامل مع هذه األزمة بشكل إذا تم  ،ا، لذالتعليم غير رسميإلى التعليم الرسمي تحوًلا طبيعيا من 

، يمكن لهذا التحول العاجل تحقيق العديد من النتائج اإليجابية لكل من الطالب استراتيجي
   .)Alhumaid,2020 and Adnan,2020(والمعلمين 

طال الحديث عنه هو نوع من التعلم  Open Distance Learning (ODL(عد والتعلم عن ب
والجدل حول ضرورة دمجه في العملية التعليمية؛ قبل جائحة كورونا، إال أنه أصبح بديل وضرورة 

 ميالتعلأن ) Koumi, 2006(ويرى ملحة الستمرار التعليم في ظروف تفرض التباعد الجسدي، 
لوجية، خاصة بعد أن تأثرت العملية التعليمية بشكل مباشر وطورات التكنجاء نتيجة للت اإللكتروني

إنترنت "و) Artificial Intelligence" (الذكاء الصناعي"بأتمتة الصناعة وتطور تكنولوجيا 
، وكذلك ثورة تكنولوجيا المعلومات التي اقتحمت الغرفة الصفية )Internet of Things" (األشياء

  .نهاوأصبحت جزءا أصيال م

 أو "عبر اإلنترنت التعلم" ،"التعلم اإللكتروني"مصطلحات مثل  ،في مجال الدراسات التربوية
التعلم "فإن مصطلح  ،على الرغم من تنوع المصطلحات" التعلم اإللكتروني" أو "بوابة التعلم"

) Kaplan-Leiserson )2000وقد عرف . هو تعتبر األكثر شعبية واألكثر استخداما" اإللكتروني
التعلم اإللكتروني على أنه إلى استخدام األجهزة اإللكترونية للتعلم، بما في ذلك إيصال المحتوى 
عبر اإلنترنت الوسائط مثل اإلنترنت أو الصوت أو الفيديو والبث عبر األقمار الصناعية والتلفزيون 

   .التفاعلي واألقراص المدمجة وما إلى ذلك
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مجموعة واسعة من التطبيقات "التعلم اإللكتروني بأنه Abbas et al (2005)  عرفوقد 
". الوسائط اإللكترونية واألدوات لتقديم التعليم والتدريب المهني والعمليات التي تستخدم المتاحة

استخدام أدوات تكنولوجية متنوعة "التعلم اإللكتروني هو أن ) Muhammad )2016ذكر و
 & Basilaia)ويرى  ".للتعليم الويب أو قادرة على الويب تستند إلى الويب أو موزعة على

Kvavadze, 2020)  أن التعليم اإللكتروني هو عملية منظمة تهدف إلى تحقيق النتاجات التعليمية
باستخدام وسائل تكنولوجية توفر صوتًا وصورة وأفالم وتفاعل بين المتعلم والمحتوى واألنشطة 

  .سب لهالتعليمية في الوقت والزمن المنا

المرونة  مثل ،يتزايد التعلم اإللكتروني عاما بعد عام نظرا لوجود العديد من المزاياو
هذه المزايا ). Naveed et al.,2017(وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت والفعالية من حيث التكلفة 

بحيث ، (Hameed et al.,2008)وفًقا لـ و. عملية التعلم مدى الحياة إلى يمكن أن تحول التعليم
يسمح للطالب بتذكر المعلومات كما عدة مرات،  ،يمكن الوصول إلى المحاضرات في أي وقت

تعد مرونة التعلم اإللكتروني حًال اللتزامات الطلبة و .لتعليم التقليديمن ا المطلوبة بشكل أفضل
ع من والمدرسين تجاه أسرهم أو عملهم، مما يزيد من عدد الطلبة الذين يلتحقون بهذا النو

التعليم، ويعطي مرونة للمؤسسات التعليمية تطبيق تقنيات التعلم اإللكتروني لتحسين التواصل بين 
المتعلمين والمعلمين لتبادل المعرفة بشكل أفضل وكذلك لتقوية مجتمع التعلم لتحقيق أهداف الكل 

  (Basak et al.,2016)منهم 

التعلم اإللكتروني إلنجاح نظام التعلم في وألن الجامعات تنفق الوقت واألموال إلنشاء أنظمة 
جامعتها والحفاظ على مكانتها في سوق العمل، لذلك تسعى الجامعات معرفة العوامل التي تخلق 
عائق أمام تطورها في مجال التعلم االلكتروني سواء البشرية أو المادية أو التقنية، سواء أكانت 

 ,.Osman et al( ملين، والخدمات المقدمةأنظمة الجودة، وجودة المحتوى، وتوجهات العا
2018(.   

وأظهرت الدراسات المتعلقة بالعوائق والتحديات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية أن من 
أهم العوامل التي تشكل عائق أمام أعضاء الهيئة التدريسية الستخدام منظومة التعلم اإللكتروني 

دة الســتخدام المنظومــة، وعــدم امــتالك الكثيــر مــن الطلبــة تمثلت في ضـعف البنيـة التحتيـة المعــ
لمهــارات اســتخدام المنظومــة، والعــبء التدريســي الكبيــر الملقــى علــى عــاتق عضــو هيئــة 
التــدريس، والبحث العلمي، تحديات تقنيات التعلم اإللكتروني، تحديات مالية وإدارية، تحديات 

& ) 2013(القضاة والمقابلة ((وتقويم، وإدارة، وتخطيط، وتصميم التعلم اإللكتروني مهنية، 
  .))2015(العمري 
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تفاعل التعلم اإللكتروني يتألف من هيكل ثالثي ) Bashir,2019(وكشفت نتائج دراسة 
ئج وبينت نتا. وهو واجهة المتعلم، وتفاعل التغذية الراجعة، باإلضافة إلى محتوى التعلم: العوامل
يتحدى الجامعات لمواصلة التغلب  COVID-19  أن جائحة (Draissi, Yong, 2020) دراسة

على الصعوبات التي تواجه كل من الطالب واألساتذة، واالستثمار في البحث العلمي وجهودها 
أنه على الجامعات تنفيذ القوانين  (Sahu,2020) وأظهرت نتائج دراسة. المستمرة الكتشاف لقاح

ويجب أن يتلقى الطالب والموظفون معلومات منتظمة من خالل البريد , نتشار الفيروسإلبطاء ا
اإللكتروني، ويجب أن تكون صحة وسالمة الطالب والموظفين على رأس األولويات، وأن تكون 

وأيضا على السلطات تحمل مسؤولية , خدمات االستشارة متاحة لدعم الصحة العقلية للطالب
للطالب الدوليين، وعلى أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا بشكل ضمان الغذاء والسكن 

أن هناك سرعة  (Yulia,2020) وبينت دراسة .دقيق لجعل تجارب الطلبة مع التعلم غنيا وفعاًلا
عالية لتأثير وباء كورونا على نظام التعليم، حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي لينتشر بدال منه 

خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل وبالتالي يقلل اختالط األفراد ببعضهم، التعلم من 
وأثبتت الدراسة أهمية استخدام االستراتيجيات المختلفة لزيادة سالسة , ويقلل انتشار الفيروس

  .وتحسين التعليم من خالل االنترنت

دريسية فقد أكد راشد وآخرون وفيما يتعلق بالخصائص العامة التي يمتلكها أعضاء الهيئة الت
عدم وجود فروق معنوية في واقع التعليم اإللكتروني حسب متغيرات ) 2021(والعنزي ) 2020(

والجابري ) 2011(وهذا ما أكده كذلك حساموا والعبدالله . الخبرة، ونوع الجامعة، والجنس
ريسية والتخصص لم أن متغير الرتبة العلمية والخبرة التد) 2016(ودراسة الصعيدي ) 2011(

  .تشكل فروق ذات داللة إحصائية في واقع وتوظيف التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية

اطالع الباحث على مجمل الدراسات السابقة، يمكن القول أن بعض الدراسات  لمن خال
الطلبة  رتناولت التعلم عن بعد بشكل عام، فيما تناول البعض اآلخر التعلم عن بعد من وجهة نظ

أعضاء الهيئة التدريسية في بيئات مختلفة بشكل عام أيضًا، لكن ما يميز هذه والبعض منها حول 
سة أنها تناولت تأثير بعض العوامل في عملية التعلم عن بعد من وجهة نظر أعضاء الهيئة الدرا

  .التدريسية

   :وأسئلتها مشكلة الدراسة

فقد إعتمدت وزارة التعليم العالي تشار جائحة كورونا تكمن مشكلة الدراسة في أنه نتيجة إلن
جائحة في األردن، نظام التعلم عن بعد، وتحول التدريس في الوالبحث العلمي األردنية منذ تفشي 

الجامعات والكليات إلى التعلم عن بعد، باستثناء المساقات التي يتطلب التدريس فيها الجانب 
وهنا فقد وجدت الجامعات نفسها فجأة مجبرة . الطبية العلميةالتطبيقي مثل المختبرات والكليات 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطراونة

  4380

على التحول للتعلم عن بعد لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم، واستخدام شبكة االنترنت 
الجامعات  منوجامعة جرش هي  .والهواتف الذكية والحواسيب في التواصل عن بعد مع الطلبة

، مجبرة على التحول للتعلم عن بعد من الجامعات األردنيةكغيرها  األردنية التي وجدت نفسها
لحة لمعرفة وتوظيف وسائل تواصل لخدمة طلبتها والعاملين فيها، لذلك فقد ظهرت حاجة م

العوامل التي تؤثر في التعلم عن بعد، ومدى تحقيقه ألهداف التعليم، وقدرته على تلبية احتياجات 
  .عن التعلم وجهًا لوجهالطلبة، وإيجاد بيئة تفاعلية تغني 

  :ويندرج تحتها السؤالن اآلتيان

أثر منصة التعلم عن بعد في جامعة جرش على العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء ما . 1
  .الهيئة التدريسية

في متوسطات آراء أعضاء الهيئة  0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل . 2
لمتغيرات تبعا ل 19ل المؤثرة في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد التدريسية نحو العوام
، النوع االجتماعي، الرتبة األكاديمية وعدد سنوات الخبرة في العمل لكليةالمدروسة مثل نوع 

  .الجامعي

  : أهداف الدراسة

ثناء يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في الكشف عن العوامل المؤثرة في التعّلم عن بعد أ
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش، وسيتحقق ذلك من خالل  19جائحة كوفيد 

  :األهداف الفرعية اآلتية

من وجهة نظر أعضاء  19كوفيد–واقع التعلم عن بعد في جامعة جرش في ظل جائحة كورونا . 1
  .الهيئات التدريسية

من وجهة نظر أعضاء  19كوفيد–ة كورونا واقع التعلم عن بعد في جامعة جرش في ظل جائح. 2
الخبرة في العمل  ،الكلية، النوع اإلجتماعي،(الهيئات التدريسية تبعًا للمتغيرات االتية 

  ).الجامعي، الرتبة األكاديمية

  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية

في  ن بعد لدى أعضاء الهيئة التدريسيةتساعد الدراسة الحالية في التعرف الى واقع التعلم ع. 1
  .جامعة جرش

  .من خالل الدراسة الحالية تحديد ابرز ايجايبات وسلبيات التعلم عن بعد .2
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على مستوى من أهمية الدراسة قلة الدراسات واالبحاث التي تناولت موضوع التعلم عن بعد . 4
  .الجامعات الخاصة

ية على عقد دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في االستفادة من نتائج الدراسة الحال. 5
  .عبر اإلنترنت في تدريس الجامعيالتعلم عن بعد مجال توظيف 

  :التعريفات االجرائية

مع أعضاء جرش العملية المخططة والهادفة التي يتفاعل فيها طلبة جامعة وهي  :التعلم عن بعد -
حددة من خالل توظيف البرمجيات التعليمية هيئة التدريس لتحقيق أهداف ونتاجات م

التفاعلية والشبكات اإللكترونية واألجهزة الذكية لضمان التباعد الجسدي خالل فترة انتشار 
  .فيروس كورونا

هم أعضاء الهيئة التدريسية الذي يدرسون في الكليات العلمية  :أعضاء الهيئة التدريسية -
  .2020/2021الدراسي األول للعام الجامعي واإلنسانية في جامعة جرش خال الفصل 

  :وإجراءات الدراسةالطريقة 

  :منهج الدراسة

الذي يعتمد على جمع  التحليلي،وصفي في إجراءاتها على المنهج الالدراسة  هذه اعتمدت
باستخدام االستبانة المعدة ألغراض هذه  أعضاء هيئة التدريسعينة الدراسة من البيانات من 

  .وتحليلها أعضاء هيئة التدريسودراسة استجابات  ة،الدراس

  :مجتمع الدراسة

 212جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش البالغ عددهم  منالدراسة  يتألف مجتمع
من مختلف استبانه  176، وتم استرجاع )2020دائرة الموارد البشرية، (عضو هيئة تدريس 

   .عةكليات الجامومن جميع التخصصات 

  :الدراسةأداة 

لجميع توجيهها ، وتم )االستبانه(تم تصميم أداة الدراسة  ,الدراسةهذه لتحقيق أهداف 
زمة انتشار فيروس أخالل  اإللكترونيمارسوا التعليم  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والذين

التي تناولت التعليم  السابقةدراسات الوتم تطوير االستبيان من خالل االطالع على , كورونا
ق أواف(فقرة يقابلها تدريج خماسي  )26( النهائية من هابصورت ةاالستبان تتكون، وقد اإللكتروني
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فقرات االستبانة وتوزعت ) 1=بشدة وافقأال , 2=وافقأال , 3=محايد, 4=وافقأ, 5=بشدة
  :مجاالت هي ةربعأعلى 

 فقرات )6(المجال ذا تضمن ه: السمات التكنولوجية لدى عضو هيئة التدريس -

 .فقرات )6(المجال تضمن هذا : اإللكترونيالتعليم  دور الجامعة في تسهيل -

 .فقرات )9(المجال تضمن هذا : التفاعل والتقييم في عملية التعلم عن بعد -

المجال تضمن هذا  :السمات التكنولوجية لدى الطلبة من وجهة نظر عضو هيئة التدريس -
 .فقرات )5(

  :الدراسة داةأ وثبات صدق

 محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في 5األولية على  ابصورته ةجرى عرض االستبان
ومعرفة مدى  ة،وذلك بهدف تحكيم فقرات االستبان جرشجامعة البحث العلمي والتدريس من  مجال

في ظل انتشار فيروس كورونا من  اإللكترونيوشموليتها لكافة جوانب التعليم  فقراتها وضوح
وإبداء الرأي  جرش، وكذلك مالئمة صياغة الفقرات،في جامعة أعضاء هيئة التدريس وجهة نظر 

وقد تركزت آراء المحكمين على إعادة الصياغة اللغوية لبعض  ،ةفي طريقة تصحيح االستبان
 باخ الفانواستخدم اختبار كرو .في ضوء آراء المحكمين ةبتعديل االستبان وقام الباحثالفقرات، 

Cronbach’s Alpha) ( بلغ معدل ثبات االستبانة و ،أداة الدراسةالختبار ثبات)وهي  ،)0.937
  .قيمة عالية جدا يعتد بها لتطبيق المقياس

  :ةاالحصائي المعالجة

  :تم استخدام

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أعضاء الهيئة التدريسية نحو  -
  .المؤثرة في التعلم عن بعدالعوامل 

اختبار تحليل التباين األحادي واالنحراف المعياري للتأكد من وجود اختالف في آراء أعضاء  -
  .الهيئة التدريسية في جامعة جرش نحو التعلم عن بعد

واستخدم برنامج  .اختبار شيفيه للتعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية تبعأ لمتغير الدراسة -
 .في تحليل البيانات SPSS V 23حليل االحصائي الت
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   :ومناقشتها الدراسة نتائج

  :نتائج المقياس بشكل عام -

) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية وتحليل إختبار  )1(يوضح الجدول رقم 
العوامل  للعينة الواحدة لقياس الفروق بين إجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش حول

  . 19المؤثرة في التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا كوفيد 

من % 78درجة شكل نسبة  3.91وُتبين نتائج التحليل أن المتوسط العام للمقايس ككل بلغ 
وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ت(، وأظهرت تحليل إختبار )درجات 5(الدرجة الكلية للمقياس 
وكان محور السمات التكنولوجية التي يمتلكها  .جابات المبحوثينبين إ 0.05عند مستوى أقل من 

 4.52أعضاء الهيئة التدريسية هي من أعلى المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة، فقد بلغ 
محور و درجة، 4.34درجة يليها محور دور الجامعة في تسهيل التعلم عن بعد بمتوسط حسابي 

وأخيرًا محور السمات  3.43ن بعد بمتوسط حسابي التفاعل والتقييم في عملية التعلم ع
  .درجة 3.30التكنولوجية لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بمتوسط 

لمحاور مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى المعنوية : )1( جدولال
  الدراسة

 العدد المجال الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  مستوى

  المعنوية

  قيمة

  ت

 44.009 0.000 0.45 4.52 176 السمات التكنولوجية لدى عضو هيئة التدريس 1
 24.653 0.000 0.72 4.34 176 دور الجامعة في تسهيل التعلم عن بعد 2
 7.752 0.000 0.74 3.43 176 التفاعل والتقييم في عملية التعلم عن بعد  3

4 
ية لدى الطلبة من وجهة السمات التكنولوج

 4.373 0.000 0.93 3.30 176 نظر عضو هيئة التدريس

 20.681 0.000 0.58 3.91 176  المتوسط العام للمقياس

  :الدراسةور امح نتائج -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة لفقرات ) 2(يوضح الجدول رقم 
ئة التدريسية في جامعة جرش حول العوامل المؤثرة على التعلم الدراسة من وجهة نظر أعضاء الهي

  .19عن بعد في ظل جائحة كورونا كوفيد 
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المقياس لفقرات  ةالموافق ونسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)2(جدول ال
  )176عدد الحاالت (حسب محاور الدراسة 

 المحور الرقم
المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  نسبة الموافقة

مستوى 

المعنوية

  قيمة

  ت
موافق 

  جدا
  محايدموافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  نهائيا

  السمات التنكولوجية لدى عضو هيئة التدريس :ولالمحور األ

1  
أستخدم أجهزة 
الحاسوب بكافة 

 .أشكالها
3.97 0.18 0.06  96.6  2.8  0  0  0.000  70.555  

2  
أستطيع التعامل مع 

  36.312  0.000 0 0 6.8 21.0 72.2 0.60 4.65 .شبكة االنترنت

3 

أستطيع استخدام 
أدوات المنصة الخاصة 

 بالتعلم اإللكتروني
 .ورفع المواد عليها

4.69 0.67  
78.4 15.3 2.1 0 1.1 0.000  33.536  

4  
أستطيع التعامل مع 
منصة االختبارات 

 .وإدارة أدواتها
4.63 0.68 72.7 20.5 4.5 2.3 0 0.000  31.963  

5 
أستطيع التعامل مع 

وإدارة  zoomتطبيق 
 .أدواته

4.67 0.55 72.2 23.3 4.5 0 0 0.000  39.832  

6  

ع بناء وإعداد أستطي
محتوى أكاديمي 

إلكتروني وتقديمه 
 .للطلبة

4.47 0.76 63.1 22.7 13.1 1.1 0 0.000  25.682  

  دور الجامعة في تسهيل التعلم اإللكتروني: المحور الثاني

1  

منصة الجامعة 
اإللكترونية الخاصة 
بالتعلم اإللكتروني 

بسيطة ويمكن التعامل 
 .معها

4.45 0.74 58  32.4  6.8  2.8  0  0.000  25.834  
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 المحور الرقم
المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  نسبة الموافقة

مستوى 

المعنوية

  قيمة

  ت
موافق 

  جدا
  محايدموافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  نهائيا

2  

نظام التعليم 
اإللكتروني يوفر 

تواصال مباشرا بين 
أعضاء النظام التعليمي 

االدارة، المدرس، (
 ).الطالب

4.26 0.82 46.6 36.9 14.2 1.1 1.1 0.000  20.261  

3 

توفر الجامعة دعم فني 
مالئم لتسهيل توظيف 
التكنولوجيا في المادة 

 التعليمية

4.38 0.98 61.9 22.7 10.8 0.06 4 0.000  18.612  

4  
الدعم اللوجستي من 

الجامعة متوفر لمتابعة 
 .العملية التعليمية

4.31 1.06 60.2 22.2 11.4 1.1 5.1 0.000  16.378  

5 

تم توفير دليل 
الستخدام الموقع 
الخاص بالمادة 
 .التعليمية للطلبة

4.25 0.96 49.4 35.2 9.7 2.3 3.4 0.000  17.183  

6  
امعة تقوم إدارة الج

بتقييم مستمر آللية 
 التدريس عن بعد

4.39 0.84 56.3 31.3 10.2 0 2.3 0.000  21.769  

  )التعلم اإللكتروني(التفاعل والتقييم في عملية التعلم عن بعد : المحور الثالث

1  
االختبارات عن بعد 

وسيلة مناسبة لتقييم 
 تحصيل الطلبة

2.56 1.26 4  26.7  19.9  20.5  29  0.000  4.578-  

2  

االختبارات في التعلم 
اإللكتروني أكثر فاعلية 

من حيث استغالل 
الوقت أكثر من التعليم 

 التقليدي

2.82 1.28 10.8 23.3 23.3 23.3 19.3 0.080  1.760-  
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 المحور الرقم
المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  نسبة الموافقة

مستوى 

المعنوية

  قيمة

  ت
موافق 

  جدا
  محايدموافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  نهائيا

3 

هناك مصداقية عالية 
في تقييم الطلبة من 
خالل نظام التعليم 

 اإللكتروني

2.32 1.19 3.4 15.9 24.4 22.7 33.5 0.000  7.458-  

4  
أساليب التقييم المتبعة 

مناسبة وتتم بطرق 
 متنوعة

2.93 1.11 6.3 29 27.8 25.6 11.4 0.420  0.808-  

5 
يتم تقييم الطالب 

بشكل مستمر اثناء 
 عملية التعليم عن بعد

3.10 1.09 9.7 27.8 33.5 21 8 0.215  1.244  

6  
يتم إرفاق المادة 
التعليمية للطلبة 

 بسهولة ويسر
4.32 0.90 53.4 32.4 9.1 3.4 1.7 0.000  19.460  

7  

يجيب المدرس بسهولة 
على استفسارات 
الطلبة عن المادة 

  العلمية المرفقة

4.42 0.80 59.7 26.1 11.4 2.8 0 0.000  23.541  

8  

يشتمل المحتوى 
التعليمي على تمارين 
وواجبات تساعد على 

  التعلم

4.11 0.94 41.5 36.9 14.2 6.3 1.1 0.000  15.562

9  

يتيح الموقع للطالب 
الوصول إلى المحتوى 

المعرفي بالوقت 
  والزمان المناسب له

4.31 0.90 52.3 34.7 8 2.8 2.3 0.000  19.266  

  السمات التكنولوجية لدى الطلبة من وجهة نظر عضو هيئة التدريس: المحور الرابع

1  
أشعر بالرضا عن مدى 

استفادة الطلبة من 
 التعليم اإللكتروني

3.09 1.17 13.1  24.4  32.4  19.3  10.8  
  

0.279  
1.087  
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 المحور الرقم
المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  نسبة الموافقة

مستوى 

المعنوية

  قيمة

  ت
موافق 

  جدا
  محايدموافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  نهائيا

2  
يتفاعل الطلبة مع نظام 

التعليم اإللكتروني 
 بشكل مستمر

2.77 1.24 9.7 12.5 35.8 22.2 19.9 0.016  2.423-  

3 

يفهم الطلبة المادة 
العلمية المقدمة عن 

طريق التعلم 
اإللكتروني بشكل سهل 

 .وسلس

3.41 1.06 14.2 38.1 27.8 14.8 5.10 0.000  5.164  

4  
عرض المادة الكترونيا 
يزود الطالب بمهارات 

 اضافية
3.30 1.12 11.4 40.3 23.3 17 8 0.000  3.555  

5 

يستطيع الطالب طرح 
أي تساؤالت 

واستفسارات من خالل 
 التعلم اإللكتروني

4.02 1.01 37.5 40.9 9.7 10.2 1.7 0.000  13.308  

نتائج بيانات المحور األول المتعلق بالسمات التنكولوجية لدى عضو هيئة التدريس، وُتشير 
كحد أدنى، ) 3.97( وبين كحد أعلى) 4.69(أن جميع فقرات المحور تراوح متوسطها الحسابي 

وجميع فقرت المحور تقع ضمن المستوى المرتفع، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية . P=0.000إحصائية عند مستوى 

سواء الثابت منها أو  يمتلكون سمات متقاربة من ناحية مدى استخدامهم ألجهزة الحاسوب
قدرة جميع أعضاء الهيئة التدريسية على التعامل مع شبكة االنترنت  إلى أنباإلضافة . المحمول

واستخدام أدوات المنصة لرفع المواد الدراسية، وكذلك قدرتهم على التعامل مع تطبيق زووم 
وكذلك بناء محتوى أكاديمي وتقديمه بشكل سهل للطلبة، وهذا يدل على أن أعضا الهيئة 

، الذي ركين لمكانة التعليم اإللكتروني وأهميته في التدريس الجامعيالتدريسية في جامعة جرش مد
إنعكس على تطور المفاهيم لدى أعضاء الهيئة التدريسية وبالتالي أثر على الوعي لديهم بأهمية 

  .التعلم عن بعد
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، فقد "دور الجامعة في تسهيل التعلم اإللكتروني"أما فيما يتعلق نتائج المحور الثاني 
 كحد أعلى) 4.45(متوسط فقراتها تراوح بين إلى أن ) 2(لنتائج في الجدول رقم أشارت ا

كحد أدنى، وكانت جميع الفقرات تقع ضمن المستوى المرتفع، وأظهرت النتائج وجود ) 4.25(و
وهذا يشير إلى أن االتجاه االيجابي لدى . P=0.000عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية 

ة نحو دور الجامعة في تسهيل التعلم اإللكتروني من خالل الورش التدريبية أعضاء الهيئة التدريسي
التي تعقدها الجامعة قبل وبعد الجائحة وبشكل مستمر من خالل منصة الجامعة وإرسال 
الفيدويوهات التوضيحية حول التعلم اإللكتروني، هذا من جانب باإلضافة إلى ما توفره الجامعة من 

  .من خالل فريق الدعم الفني مره في جميع األوقاتالخدمات الفنية المست

التفاعل والتقييم في عملية "ميع فقرات المحور الثالث جأن ) 2(يتضح من الجدول رقم 
تقع ضمن المستوى المرتفع إلى المنخفض، حيث تراوح متوسط فقرتها بين  "التعلم عند بعد

ا ذات داللة معنوية بإستثناء الفقرة ، وكانت جميع فقراتهكحد أدنى) 2.32(و كحد أعلى) 4.42(
أساليب ) "4(وفقرة رقم  ،"يتم تقييم الطالب بشكل مستمر أثناء عملية التعلم عن بعد) "5(رقم 

االختبارات في التعلم اإللكتروني ) "2(وفقرة رقم  ،"التقييم المتبعة مناسبة وتتم بطرق متنوعة
فلم يظهر النتائج وجود فروق  ،"لتعليم التقليديأكثر فاعلية من حيث استغالل الوقت أكثر من ا

، وهذا يشير إلى مدى االختالف بين إجابات أعضاء 0.05ذات داللة معنوية عند مستوى أقل من 
أن أساليب التقييم من ويمكن أن يرجع ذلك إلى . فيما بينهم حول الفقرات السابقةالهيئة التدريسية 

الكليات العلمية مختلفة عن الكليات االنسانية حيث تختلف  وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في
  طبيعة األسئلة 

وجاءت نتائج المحور الرابع واألخير في مقياس الدراسة ضمن المستوى بين المرتفع 
كحد أدنى، وأظهرت ) 2.77(و كحد أعلى) 4.02(والمتوسط، وكان متوسط فقراته تراوح بين 

لجميع الفقرات للمحور الرابع بإستثناء  0.05وى أقل من النتائج وجود فروق معنوية عند مست
، وهذا يشير إلى "أشعر بالرضا عن مدى استفاده الطلبة من التعلم عن بعد) "1(الفقرة رقم 

مدى إختالف إجابات أعضاء الهيئة التدريسية حول الفقرة السابقة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى قناعة 
ليم الوجاهي هو أفضل من التعلم عن بعد من ناحية مدى قدرة أعضاء الهيئة التدريسية بأن التع

  .الطلبة على تلقي المعلومة بالشكل المباشر من المدرسين

التي كشفت أن  (Draissi, Yong, 2020)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
كان يواجه  وتنفيذ التعليم عن بعد في الجامعات المغربية COVID-19)(االستجابة لتفشي مرض 

التي كشفت أن   (Yulia,2020)ودراسة . بعض الصعوبات والتحديات لكل من المعلم والطالب
جائحة كورونا أثرت على إعادة تشكيل التعليم في أندونيسيا، حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي 
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يقلل اختالط لينتشر بدال منه التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل وبالتالي 
التي كشفت أن  (Basilaia, Kvavadze, 2020)األفراد ببعضهم، ويقلل انتشار الفيروس، ودراسة 

تجربة االنتقال من التعليم في المدراس إلى التعلم عبر االنترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونا 
ا المعلمون والطالب ويمكن االستفادة من النظام والمهارات التي اكتسبه, في جورجيا كان ناجحا

وإدارة المدرسة في فترة ما بعد الوباء في حاالت مختلفة مثل ذوي االحتياجات الخاصة الذين هم 
بحاجة لساعات اضافية، أو من خالل زيادة فاعلية التدريس الجماعي أو زيادة االستقاللية لدى 

 .الطالب والحصول على مهارات جديدة

  صائيةنتائج إختبار الفروض اإلح -

في متوسطات  0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية األولى

نحو العوامل المؤثرة في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة آراء أعضاء الهيئة التدريسية 

  :تبعا لمتغير نوع الكلية 19كوفيد 

نحرافات المعيارية كما تم لإلجابة على هذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل
يبين المتوسطات الحسابية ) 3(والجدول رقم . للعينات المستقلة) ت(استخدام إختبار 

وكانت  واالنحرافات المعيارية ألثر نوع الكلية في آراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش
  :نتائج التحليل على النحو اآلتي

آراء أعضاء الهيئة عينات المستقلة لمتغير نوع الكلية حسب لل) ت(نتائج إختبار  :)3(الجدول 
   19في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  المؤثرةالتدريسية نحو العوامل 

  العدد  الفئة
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة

  ت

  مستوى

  الداللة

  درجة

  الحرية
  174  * 0.020  2.339  1.13  3.47  92  كليات علمية

        0.80  3.82  84  إنسانيةكليات 
 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *      

ظاهرية بين متوسطات إجابات أعضاء الهيئة  إلى وجود فروق) 3(أشارت نتائج الجدول رقم 
بين إجابات أعضاء  0.05عند مستوى أقل من  التدريسية تبعا لمتغير نوع الكلية، وكانت الفروق

ا لمتغير نوع الكلية، وكانت الفروق المعنوية لصالح الكليات الهيئة التدريسية في جامعة جرش تبع
 بمعنى أن أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات اإلنسانية .درجة 3.82اإلنسانية بمتوسط حسابي 

آرائهم حول العوامل المؤثرة في التعلم عن بعد تختلف عن زمالئهم في الكليات العلمية، ويمكن 
اء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية ربما درسوا مساقات في تعليل هذه النتيجة بأن أعض
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تطبيق الحاسوب واإلنترنت بحكم تخصصاتهم العلمية أكثر من زمالئهم في الكليات اإلنسانية ومن 
هنا يتوقع أن تكون مهارات أعضاء الهيئة التدريسية في مجاالت الحاسوب وتطبيقات اإلنترنت 

 .الكليات اإلنسانيةأفضل بكثير من زمالئهم في 

في متوسطات  0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الثانية

آراء أعضاء الهيئة التدريسية نحو العوامل المؤثرة في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة 

  :النوع اإلجتماعيتبعا لمتغير  19كوفيد 

وسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية كما تم لإلجابة على هذه الفرضية، تم استخراج المت
يبين المتوسطات الحسابية ) 4(والجدول رقم . للعينات المستقلة) ت(استخدام إختبار 

في آراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش  ع اإلجتماعيواالنحرافات المعيارية ألثر النو
  :وكانت نتائج التحليل على النحو اآلتي

حسب آراء أعضاء  االجتماعينوع الللعينات المستقلة لمتغير ) ت(نتائج إختبار  :)4(الجدول 
   19في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  المؤثرةالهيئة التدريسية نحو العوامل 

  العدد  الفئة
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة

  ت

  مستوى

  الداللة

  درجة

  الحرية
  174  0.744  0.327  0.58  3.90  122  ذكر
        0.60  3.93  54  أنثى

تباينا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية آلراء أعضاء الهيئة  )4(أظهرت نتائج الجدول رقم 
عدم وجود فروق ذات داللة معنوية  وقد أظهرت النتائج. فئات النوع االجتماعي حسبالتدريسية 

يسية في جامعة جرش تبعا لمتغير بين إجابات أعضاء الهيئة التدر 0.05عند مستوى أقل من 
ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن إمتالك أعضاء الهيئة التدريسية سواء الذكور منهم . النوع االجتماعي

وال تختلف كثيرا، إذ أن التعلم عن بعد يمكن ممارسته أو اإلناث نفس اآلراء حول التعلم عن بعد، 
راشد وآخرون و )2021(مع العنزي وتتفق هذه النتيجة  .من قب الجنسين على حد سواء

 .التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي) 2020(
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في متوسطات  0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الثالثة

ني أثناء جائحة آراء أعضاء الهيئة التدريسية نحو العوامل المؤثرة في التعلم اإللكترو

  :في العمل الجامعي تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة 19كوفيد 

لإلجابة على هذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية كما تم 
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 5(والجدول رقم . التباين األحادياستخدام إختبار 

في آراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  عدد سنوات الخبرة في العمل الجامعيالمعيارية ألثر 
  :وكانت نتائج التحليل على النحو اآلتي ،جرش

آراء أعضاء الهيئة التدريسية نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)5(الجدول 
عدد سنوات حسب متغير  19يد في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوف المؤثرةالعوامل 

  الخبرة في العمل الجامعي

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  الفئة
  0.52  3.98  73  أقل من خمس سنوات

  0.69  3.77  53  سنوات 10إلى  5من 
  0.50  3.91  50  سنوات 10أكثر من 

  0.58  3.90  176  المجموع

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء يبين الجدول السابق تباينًا ظاهريًا في المت
أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش نحو العوامل المؤثرة في التعلم عن بعد أثناء جائحة 
كورونا، بسبب إختالف فئات متغير الخبرة في مجال التعليم الجامعي، ولبيان داللة الفروق 

تحليل التباين األحادي للخبرة في العمل تخدام اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم اس
 ).6(الجامعي، كما يظهر الجدول رقم 

راء أعضاء آلتحليل التباين األحادي لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل الجامعي  :)6(الجدول 
حسب  19في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  المؤثرةالهيئة التدريسية نحو العوامل 

  سنوات الخبرة في العمل الجامعي عددمتغير 

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  المصدر
  0.137  2.010  0.670  2  1.340  بين المجموعات
      0.333  173  57.671  داخل المجموعات

        175  59.001  الكلي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطراونة

  4392

مستوى داللة أقل من  وجود فروق ذات داللة إحصائية عندعدم يتبين من الجدول أعاله 
) ف(في المتوسطات الحسابية ُتعزى ألثر متغير الخبرة في العمل الجامعي حيث بلغت قيمة  0.05

حسب متغير  وجود فروق دالة إحصائيًا بين أعضاء الهيئة التدريسيةعدم وقد يرجع  .)2.010(
دريسية على إختالف عدد إلى أن الجامعة تولي العناية المتساوية لجميع أعضاء الهيئة الت الخبرة

سنوات خبرتهم في العمل الجامعي، وأن التجهيزات الالزمة متوفرة بين أيدي أعضاء الهيئة 
رغبة جميع أعضاء الهيئة التدريسية على  هذا باإلضافة إلى .التدريسية دون النظر ألي عامل آخر

مات وخبرات لخدمة إختالف خبرتهم في التعلم عن بعد وتكريس ما يمتلكونه من معارف ومعلو
  .طلبتهم أثناء هذه الجائحة

ودراسة ) 2011(الجابري ودراسة ) 2016(الصعيدي  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
التي بينت أنه ال توجد فروق في اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية تعزى ألثر ) 2011(حسامو 

ت على وجود فروق معنوية التي أكد) 2021(وتختلف هذه النتيجة مع العنزي  .متغير الخبرة
 .تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

في متوسطات  0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الرابعة

آراء أعضاء الهيئة التدريسية نحو العوامل المؤثرة في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة 

  :الرتبة األكاديميةتبعا لمتغير  19كوفيد 

ابة على هذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية كما تم لإلج
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 7(والجدول رقم . استخدام إختبار التباين األحادي

في آراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش وكانت نتائج  الرتبة األكاديميةالمعيارية ألثر 
  :تحليل على النحو اآلتيال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آراء أعضاء الهيئة التدريسية نحو  :)7(الجدول 
  الرتبة األكاديميةحسب متغير  19في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  المؤثرةالعوامل 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  الفئة
  0.41  3.39  31  أستاذ دكتور
  0.59  3.90  36  أستاذ مشارك
  0.64  3.93  92  أستاذ مساعد

  0.53  3.73  17  مدرس
  0.58  3.91  176  المجموع
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ة آلراء يًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريبين الجدول السابق تباينًا ظاهري
تعلم عن بعد أثناء جائحة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش نحو العوامل المؤثرة في ال

كورونا، بسبب إختالف فئات متغير الرتبة األكاديمية، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين 
  ).8(المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي للرتبة، كما يظهر الجدول رقم 

في العمل الجامعي آلراء أعضاء تحليل التباين األحادي لمتغير عدد سنوات الخبرة  :)8(الجدول 
حسب  19في التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوفيد  المؤثرةالهيئة التدريسية نحو العوامل 

  الرتبة األكاديميةمتغير 

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  المصدر
  0.586  0.647  0.226  3  0.677  بين المجموعات

      0.349  172  59.978  جموعاتداخل الم
        175  60.655  الكلي

يتبين من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 
 0.647) ف(في المتوسطات الحسابية ُتعزى ألثر متغير الرتبة األكاديمية حيث بلغت قيمة  0.05

اء الهيئة التدريسية إلى أن الجامعة تولي وقد يرجع عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أعض
  .رتبهم األكاديميةالعناية المتساوية لجميع أعضاء الهيئة التدريسية على إختالف 

  :االستنتاجات

  :في ضوء النتائج المتحصل عليها فإنه يمكن التوصل إلى اآلتي

لتدريسية في جامعة جاءت العوامل المؤثرة في التعلم عن بعد من وجهة نظر أعضاء الهيئة ا. 1
  .ضمن المستوى المرتفعجرش 

كانت السمات التكنولوجية التي يمتلكها عضو هيئة التدريس من أهم العوامل المؤثرة في . 2
  .التعلم عن بعد

في العوامل المؤثرة ) ≤α 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
عضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش تبعًا لمغيرات في التعلم عن بعد من وجهة نظر أ

  .النوع االجتماعي وعدد سنوات الخبرة والرتبة األكاديمية

في العوامل المؤثرة في ) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود. 4
نوع ير التعلم عن بعد من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش تبعًا لمتغ

الكلية هو المتغير الوحيد من بين المتغيرات المدروسة التي تؤثر في آلية التعلم عن بعد من 
 .وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
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  :التوصيات

  :بناًء على نتائج الدراسة فإنه يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية

والطلبة من أجل التعامل مع إقامة دورات تدريبية بشكل مستمر ألعضاء الهيئة التدريسية . 1
  .التعليم اإللكتروني بشكل متناغم

تطوير المحتوى العلمي في نظام التعلم عن بعد بما يضمن تعزيز وتنمية مستوى مخرجات . 2
  .العملية التعليمية، وجودة الطالب الخريجين

 .إجراء المزيد من الدراسات فيما يتعلق بالتعلم عن بعد خاصة على الطلبة. 3
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في املرحلة األساسية العليا بتدريس اللغة اإلنجليزية  الصعوبات التي يواجهها معلمو
 "الجندر، واملؤهل العلمي"في لواء عني الباشـا بضوء متغريي ظـل جائحة كورونا 

  
   *ة حمدان عبد الوريكاتــغالي

  

  ملخص

الصعوبات التي يواجهها معلموا المرحلة األساسية العليا  حدة عرف علىتَّإلى الراسة هدف هذه الدت
على امتداد  ،ًا لتقديرات معلميهافي لواء عين الباشـا، وفقبظـل جائحة كورونا بتدريس اللغة اإلنجليزية 
 فروق ذات داللة التعرف على مدى وجود هدفت ألجل وكذلك ، 2021و 2020الفترة الفاصلة بين سَنَتي

أو المؤهل العلمي، وفقًا ) ذكر، أنثى(لمتغير النوع االجتماعي  عزىحدة الصعوبات ُتإحصائية لمستوى 
  .ة األساسية العليا في لواء عين الباشـامعلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلالستجابات 

تـم توزيـع   ، معلمـاً ) 60(راسـة مـن   الد حقـل حيث تكون  ؛المسح االجتماعيراسة منهج بعت الداتَّهذا و
قـد  وهـذا   .فقـط تـم اسـترجاعها    اسـتبانة ) 51(غير أن الدراسة ستعتمد على عليهم جميعًا، موحدة استبانة 

كـذلك خلصـت الدراسـة بعـدم وجـود فـروق       كـان متوسـطًا،   حـدة الصـعوبات   ن مستوى أإلى راسة صت الدُلَخ
األبحـاث   تكثيـف راسـة بضـرورة   الدهـذا وتوصـي   ، )النوع االجتماعي والمؤهل العلمـي (فيما يتعلق بمتغيرات 

ــا بوبــاألخص  موضــوعهاالمرتبطــة ب ــيظــل جائحــة كورون ــأن، إذ تب ــة  األبحــاث ن ب ــواء عــين  قليل وخصوصــًا بل
  .لباشاا

  .لواء عين الباشا، جائحة كورونا، اللغة اإلنجليزية ،العليا المرحلة األساسية: الكلمات المفتاحية
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The Difficulties Faced by Teachers of the Upper Basic Stage in 
Teaching English in the Shadow of the Corona Pandemic in the Ain 

Al-Basha Region in the Light of the Variables of "Gender & 
Educational Qualification"  

 

Ghalia H. A. Wreikat, Master’s degree in English Language & Literature, 
Educational Supervisor at the Ministry of Education, Ain Al-Basha District, 
Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to identify the difficulties faced by teachers of the upper basic stage 

in teaching English in the shadow of the Corona pandemic in Ain Al-Basha Region, 
according to the estimates of its teachers, over the period between 2020 and 2021, and 
also aimed to identify the extent to which there are statistically significant differences in 
the level of Difficulties are attributed to the gender variable (male, female) or 
educational qualification, according to the responses of English language teachers for the 
upper basic stage in Ain Al-Basha Region. 

The study followed the social survey method. Where the field of study consisted of 
(60) teachers, a standardized questionnaire was distributed to all of them, but the study 
will depend on only (51) questionnaires that were retrieved. The study concluded that the 
level of the severity of the difficulties was moderate, and the study also concluded that 
there were no differences with regard to the variables (gender and educational 
qualification), and the study recommends the need to intensify research related to its 
topic, especially in the shadow of the Corona pandemic, as it was found that research is 
few, especially the Ain Al-Basha Region. 

Keywords: Upper Basic Stage, English language, Corona pandemic, Ain Al-Basha 
region. 

  

  : المقدمة

ديدة المختلفة التي تندرج تحت للغة اإلنجليزية أحد التطورات الج يعد االنتشار العالمي
  .عالوة على ذلك، فهي ال تتأثر بحدود البالد، وبالتالي فهي لغة العولمة ظاهرة العولمة،

ة اإلنجليزية في البلدان غير لمون اللغيتع اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية تشير إلى أولئك الذينو
ون يتعلمون اللغة اإلنجليزية في بلدهم كلغة ليزية، وبهذا فإن الطلبة األردنيالناطقة باللغة اإلنج

يمكن االستغناء  وبهذا فإنها ليست اللغة األولى في األردن أو اللغة الرسمية، إال أنه الأجنبية، 
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دخول سوق العمل، وكذلك ألجل التواصل مع من الشروط األساسية ألجل  عنها؛ فهي قد تعتبر
  .اآلخرين في بلدان العالم كافة عبر وسائل التواصل االجتماعي

لها مكانة خاصة ال يمكن االستغناء عنها وخصوصًا لطلبة العلم  وبهذا فإن اللغة اإلنجليزية
ى الطلبة ة أساسية يجب علغكل الجامعات والمدارس األردنية أهميتها والمعرفة؛ ولهذا أدركت

ونظرًا ألهميتها للطلبة، كانت اللغة اإلنجليزية هي أول لغة أجنبية يتم تدريسها في األردن  تعلمها،
بجميع المدارس األردنية في سن الحادية عشرة،  ، إذ تم تدريسها1946قبل وبعد االستقالل بعام 

ت بدأ تدريسها إلى إال أنه وبعد التعسنيا لمدة ساعة واحدة ومحاضرة واحدة أسبوعيًا فقط،
  .)1(جانب اللغة العربية بكافة مدارس المملكة في سن السادسة

وفي الوقت الحاضر، يبدأ تعلم اللغة اإلنجليزية بمرحلة ما قبل المدرسة وخصوصًا 
ونتيجة  ويبدأ بعض أولياء األمور بتعليم اللغة اإلنجليزية ألطفالهم منذ الوالدة، بالمدارس الخاصة،

اع التربوي األردن بهذه اللغة في التدريس أصبح ينظر للتدريس باألردن بنظرة فريدة الهتمام القط
  . )2(ومختلفة مقارنة مع غيرها بالبالد العربية األخرى

اللغة  خريجي األردنية لخدمة احتياجاتنا من للغة اإلنجليزية في الجامعات هذا وتوجد أقسام
اللغة الرسمية للدول العظمى، بل ألنها أصبحت لغة  ال ألنها دبها، واألردن بحاجةاإلنجليزية وآ

  .)3(غنى عنها في القيام باألعمال التجارية والمعامالت مع العالم كله مشتركة ال

ن جائحة كورونا وأعلنتها منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية أهو متداول ومعروف بوكما 
زال هذا المرض يفتك بالكثير من دول ، وال ي)19-كوفيد(، وهو يعرف أيضًا 2019يناير  30في 

الحد من هذا ألجل الكثير من المنظمات التربوية كغيرها بالمساهمة ت هذا وقد عمد العالم،
إطالق وذلك من خالل اإلجراءات االحترازية ألجل الحد من تفشيه الكثير من المرض من خالل 

لطلبة في المدارس، كما قامت بتطوير ، وبهذا حدت من تزاحم ا)عدعن ب(التعليم المدمج والرقمي 
من خالل  الحد من هذا الوباءتعليمية ألجل ذلك، كما وساهم المعلمين في  وتصميم منصات

القيام بتدريس الطلبة من خالل هذه المنصة، ومنهم من كان متقبًال لهذه اإلجراءات ومنهم من كان 
  .مغتصًا من هذه اإلجراءات

نجليزية كغيره من المساقات الدراسية، أصبح يدرس من خالل تدريس اللغة اإلوبهذا فإن 
منصات تعلم إلكترونية، كما وقامت الوزارة بمحاوالت جادة ألجل تحسين البنية التحتية الالزمة 
ألجل تطوير التعلم عن بعد، إال أنه ورغم الكثير من الجهود المبذولة، ال يزال هناك الكثير من 

إلى المأمول، فهناك تحديات مرتبطة بمهارات المعلم، وكذلك صعوبات  الصعوبات تحد من الوصول
بالطالب نفسه ألجل استخدام وسائل التعلم اإللكتروني، كما وأن هناك تحديات وصوبات  مرتبطة

  في المنهاج نفسه، وبهذا تحاول وزارة التربية والتعليم تذليل هذه الصعوبات 
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ام والواجبات بالعملية التربوية؛ فهو يعتبر بحق حجر ولما كان المعلم يقوم بالكثير من المه
الزاوية والمسؤول عن تنفيذ وتطبيق المنهاج الدراسي للغة اإلنجليزية، وهو المسؤول عن تحقيق 
ومتابعة تنفيذ األهداف التربوية؛ ونظرًا لتعدد الواجبات والمهام الموكلة للمعلم، فإن المعلم يواجه 

ريس الطلبة اللغة اإلنجليزية، ولما كان المعلم غير مؤهًال للتدريس عن الكثير من الصعوبات في تد
باإلضافة  أساليب التدريس اإللكترونية الحديثة، لديه بكافة وليس التدريب الكافي، يتلق ولم بعد،

والتفاعل مع  إلى عدم مساهمة اإلدارة والمشرف التربوي في تذليل الصعاب الناجمة عن التواصل
   .)4(بح البد من طرح هذه الموضوح ومناقشته بشكل علمي ومنهجيأص الطلبة،

لعلَّ هذا ووبهذا فإن هناك الكثير من الصعوبات والتحديات تواجه تدريس اللغة اإلنجليزية، 
يواجهها الصعوبات التي "التعرف على ، إذ سنحاول هذه الدراسة الحديث يعيدنا إلى موضوع

 في لواء عين الباشـابظـل جائحة كورونا اللغة اإلنجليزية تدريس با المرحلة األساسية العليمعلموا 
تائج كما سُنذيل هذه الدراسة بجملة من النَّ ،"الجندر، والمؤهل العلمي"بضوء متغيري 

  .ا في هذا المجالونأمل أن نصيب بذلك وجه ،وصياتوالتَّ

 : الدراســــــــــــة وتساؤالتهــــــا اشكالية

والتي أكدت على ضرورة  )2013الزعبي، ( ودراسة )Suryanto, 2021(قًا من توصية انطال
 على صعوبات الطلبة فيما يتعلق بتعلم اللغة اإلنجليزيةانطالق دراسات جديدة؛ تقوم على التعرف 

القطاع ، تأتي هذه الدراسة تلبية لها، لكي تقوم بتطبيقها عمليًا على بأماكن ومناطق مختلفة
  .)6) (5( من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية بلواء عين الباشاوتحديدًا  ،التربوي

تعلم لصعوبات  وضع حلول مالئمةبضرورة  )Menakapriya , 2016(كما وأكدت دراسة 
تأتي هذه الدراسة استجابة لها، من واستخدام الوسائل الحديثة في التدريس، ، اللغة اإلنجليزية

، كما اللغة اإلنجليزيةالمعلمين في تدريس الصعوبات التي تواجه  رةخالل تسليط الضوء على ضرو
مستويات الطلبة في اللغة  تحسينأنه فعليًا هناك ضرورة لذلك لما له من إنعكاسات إيجابية على 

  .)7(اإلنجليزية

لمتعلمي اللغة اإلنجليزية بكافة أنحاء  لغة أجنبية مصدر قلق كبير علمه لطالما كان ّتوأن كما
األشخاص المهتمين بتغلم لغة أجنبية،  العالم، والتي تعتبر من أصعب موضوعات التعلم التي تواجه

وهذا هو السبب في أن معظم الطالب ليسوا على  وفي األردن، اللغة اإلنجليزية هي لغة أجنبية،
قت متعددة أثناء التعلم، في حين أن الطالب لديهم و دراية بها، وغالبًا ما يواجهون مشاكل

محدود لتعلم اللغة اإلنجليزية خالل الحصة الدراسية، وال يزال لدهم ما يكفي من التشجيع 
لممارسة اللغة اإلنجليزية خارج الفصل من أجل اتقانها، كما وأن المعلمين يعانون الكثير من 

 بظل جائحة المشاكل في تدريس اللغة اإلنجليزية في التعليم الوجاهي، وازدادت هذه الصعوبات
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كورونا، إذ أن عنصر التفاعل ما بينه وما بين الطلبة قد يكون ضعيف أو معدوم ببعض األحيان، 
مرده ألسباب عديدة؛ لعل أبرزها ضعف الطلبة في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة بشكل  وهذا

قنيات الت جيد، كما وأن المعلمين ليس لديهم الخبرة الكافية والتدريب؛ ألجل التدريس عبر
قد ال  ، والوزارةوباألخص بظل جائحة كوروناهذه المشكلة قد تفاقمت؛ الحديثة، وعلى ما يبدو 

  .تأهيل معلميهاتقوم باالهتمام الكافي ألجل 

من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة المذكورة آنفا  شكاليةاال ويمكننا أن ُنجسدكما 
  : اآلتية

المرحلة األساسية العليا بتدريس اللغة  واجهها معلموالصعوبات التي ي حدة ما مستوى -
 ؟ في لواء عين الباشـا، وفقًا لتقديرات معلميهابظـل جائحة كورونا اإلنجليزية 

لتقديرات حدة صعوبات تدريس اللغة اإلنجليزية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
النوع  يلمتغيررونا تبعًا للمستويات األساسية العليا بلواء عين الباشا بظل جائحة كو

  "؟معلميهاأو المؤهل العلمي، وفقًا الستجابات ) ذكر، أنثى(االجتماعي 

  : أهداف الدراســــة

تتجسقاط اآلتيةراسة من خالل النِّد أهداف هذه الد :  

- ف على  بهدفراسة الحالي؛ تطوير أداة قياس مرتبطة بموضوع الدمعلمي اللغة  تفاعالتالتعر
  .موضوع الدراسة مع إلنجليزيةا

المرحلة األساسية العليا بتدريس  الصعوبات التي يواجهها معلمو حدة مستوىالتَّعرف على  -
  .في لواء عين الباشـا، وفقًا لتقديرات معلميهابظـل جائحة كورونا اللغة اإلنجليزية 

ة للمستويات الصعوبات تدريس اللغة اإلنجليزياختالف التقديرات مدى الالكشف عن  -
 وع االجتماعيالنَّ(لمتغير  راجعٍة، بظـل جائحة كورونا األساسية العليا بلواء عين الباشا

  .لتقديرات معلميهاوفقًا  ،)المؤهل العلميو

ــــــــــة الدراســــــــــةأهمي :  

  :من خالل المجالين اآلتيينجليًا تظهر أهمية الدراسة 

موضوعات مهمة في صة ة إلى تقديم دراسة متخصراسة الحاليتسعى الد :ألهمية النظريةا -
المرحلة األساسية العليا بتدريس اللغة اإلنجليزية  كالصعوبات التي يواجهها معلمو ؛وحديثة

كما  ."الجندر، والمؤهل العلمي"في لواء عين الباشـا بضوء متغيري بظـل جائحة كورونا 
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من خالل بلواء عين الباشا  وزارة التربية واإلدارة المدرسية ماهتمامدى  بيانإلى  تهدف
بهذه الموضوعات وانعكاسات  ،لدراسةات لنيعكمعلميها من الدراسة  التي جمعتها ستجاباتاال

  :ق اآلتيراسة أن تحقِّكما يمكن لهذه الد تحصيل الطلبة األكاديمــي،هذا االهتمام على 

1. راسة تفتح المجال أمهذه الدام دراسات ميدانيرات أخرى غير التي تم ة أخرى تتناول متغي
  .تناولها في هذه الدراسة

تذليل الصعوبات التي يواجهها المعلمين في تدريس اللغة اإلنجليزية؛ الوعي بأهمية  زيادة .2
 . بظل جائحة كورونا وباألخص

في مديرية التربية جليزية اللغة اإلن معلميأال وهي جديدة نة عيعلى راسة موضوع الدطبيق ت .3
 .عين الباشــاوالتعليم للواء 

 تحسين مستويات بهدف؛ للقطاعات التربوية وصيات والمقترحاتتائج والتَّتقديم جملة من النَّ .4
 .بأوقات األزمات واألوبئة تدريس اللغة اإلنجليزية وخصوصًا

- ة العمليةاألهمي :  

ا في مجال موضوعات ومفاهيم حديثة نسبيها تناول في ،ةحاليراسة اللدل العملية ةهمياألتكمن 
في  السيمازال البحث فيه محدودًا، يالذي ما و موضوع الدراسة، وباألخص بظل جائحة كورونا

الدحعلى ، وذلك ةراسات العربي ناالعوإطِّنا علمد .  

، هاين بموضوعارسين المهتميمكن لهذه الدراسة ونتائجها أن تكون مفيدة للباحثين والدكما 
المدارس  ، وتحديدًافيما يتعلق بالقطاعات التربويةتقديمها ألفكار ومداخل جديدة  من خالل
؛ وكذلك قد تفيد الكثير من صناع القرار والمهتمين، من خالل وضع استراتيجيات لتذليل الحكوميـة

   .سية العليا بالمدارس الحكوميةالصعوبات التي توجه تدريس اللغة اإلنجليزية للمرحلة األسا

تقديم نتائج وتوصيات يمكن أن تفيد الباحثين  إن الغرض من هذه الدراسة هوكما و
 في المجال الحيوي في متابعة أبعاد أخرى من البحث المستقبلي والمّطلعين على هذا الموضوع

  .القطاعات التربويةوالفاعل في عمل 

  :ـــــــــــــــةـــــعريفات اإلجرائيالتَّ

  : اآلتــيفي راســة ت الداــــل تعــــــريفـــتتمثــَّ

وهي المشكالت والمواقف التي تواجه مدرسي اللغة اإلنجليزية أثناء القيام بعملية  :الصعوبات
  .طالب المرحلة األساسية العليا وتقف حجر عثرة دون تحقيق الهدف المراد تحقيقه تعليم
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كما أنها المسيطرة دوليًا في ، وهي اللغة األولى واألكثر انتشارًا في العالم :زيةاللغة اإلنجلي
  .الدبلوماسية والتجارة والتعامل والتواصل مع األفراد على مختلف جنسياتهم

، وهومرض يصيب الجهاز التنفسي 19جائحة عالمية وتعرف أيضًا بكوفيد وهي  :جائحة كورونا
   .لإلنسان

طلبة اللغة اإلنجليزية لتدريس  ن علىالقائموالمعلميون  هم: ساسيا العلياالمرحلة األ معلمو
  .األساسي) التاسع والعاشر(الصف 

 ، وتضماألردناإللزامية بالوزارة بحدى المراحل التعليمية إوهي  :المرحلة األساسية العليا
  .)العاشر األساسيوالتاسع األساسي (الصفوف 

تقع بمحافظة البلقاء على الطريق الفاصل ما بين مدينة صويلح  هي منطقة: لواء عين الباشـا
، ويشمل مجموعة من المدن وكذلك الجاف صيفًا والبارد شتاءوجرش، ويمتاز مناخه بالحار 

   ).وكذلك قرية أبو نصير، صافوط، سلحوب(من أبرزها

   :راســـــــــةالــــــد حدود

حدودد تتجس يـــــــما يلفي  راســــةالــــــد:   

 . لواء عين الباشـاعلى تقتصر  راســــةالــــــد هذه :ةالحدود المكانيـَّ -1

2- إجراء هذه  تم :ـةالحدود الزمنيراســــةالــــــد م2020/2021راسي خالل العام الد. 

 .اللغة اإلنجليزية في لواء عين الباشـا معلمو :ةـــَّالحدود البشري -3

  :ةـــــــــــابقراسات السوالد ظرياإلطار النَّ

  : ريــــــــــــــــظاإلطار النَّ: أوًال

إذ تعتبر أداة مهمة في االتصال والتفكير ما بين األخرين والتعبير  للغة أهمية بحياة اإلنسان،
تعليم  كما وأن كما أنها وسيلة من وسائل التقدم والتطور الحضاري، عن متطلباتهم واحتياجاتهم،

العالم يبدي اهتمامًا ملحوظًا غة يعتبر من األولويات التي تحرص عليها الحكومات، كما وأن الل
  .ليم اللغة اإلنجليزية لمقدرتها على تكثيف مصادر المعرفة والعلمعبت

الثقافات  هذا وتتمثل أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية بأنها تؤدي إلى التوجه واالنفتاح نحو
سان يصبح أكثر إدراكًا بثقافته ووعيًا لهويته الوطنية، كما وأنها تساعد في وبهذا فإن اإلن األخرى،

الفهم لحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم، كما وأن  تحسين عملية التواصل ما بين اآلخرين، وزيادة
الفرد المهنية، ومن خالل هذه الدراسة سيتم  التحدث بهذه اللغة يؤدي إلى تحسين ميزات وكفاءة



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الوريكات

  4404

الصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم اللغة أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية، وكذلك  التطرق إلى
المعلم بتدريس اللغة اإلنجليزيــة بظل جائحة كورونــا، أدوار مدرس اللغة اإلنجليزية، دور 

أهمية و ،اإلنجليزية في إدارة التدريس الوجاهي بظل جائحة كورونا، واستخدام التكنولوجيا
دور معلم اللغة اإلنجليزية باعتباره مختصًا في أساليب التدريس بظل يا بظل الجائحة، التكنولوج

 .وواقع تعلم اللغة اإلنجليزية في األردن، جائحة كورونا

  :ة اإلنجليزيـةـــــتعلم اللغ أهمية

 للغة اإلنجليزية أهمية كبيرة وباألخص في الوقت الحاضر، إذ تعتبر من أكثر اللغات 
الدول العربية ومن بينها األردن على تعليم طلبتها  هذا وحرصت ًا وانتشارًا في العالم،استخدام

  : )8(خالل النقاط اآلتيـة هذه اللغة، لما لها من أهمية؛ ويمكن إيجاز هذه األهمية من

 .االندماج الثقافي المرتبط باالنتاج األدبي والعلمي في التراث العالمي -

 .ايا األمة للعالم ككلالتفاهيم الدولي وتبيان قض -

الطلبة من مواصلة تعليمهم الجامعي في المرحلة الجامعية األولى، وكذلك في الدراسات  تمكين -
 .العليا بكافة أصناف المعرفة

 .وتطوير شخصية الطالب عن طريق التواصل بثقافات العالم المختلفة تنمية -

كافة المستويات التكنولوجية  على القيام بمتابعة أعمالها العاملة بما تحسين مهارات القوى -
 .والمهنية والعلمية

بل يجب ، وبهذا بات من الضرورات الملحة قيام الطلبة بتعلم هذه اللغة، وليس هذا فقط
  .ثقافته وتطوير لما له من كبير األثر على تحسين، إجادتها

  : التي تواجه الطلبة في تعلم اللغة اإلنجليزيةالصعوبات 

  :)9(النحو اآلتي تؤثر على تعلم اللغة اإلنجليزية، يمكن إيجازها علىبات صعوعدة  هناك

وهي تمثل المسافة الجغرافية إذ تشكل صعوبة في التواصل ما بين  :الصعوبات المادية -
 .الناطقيين األصليين وما بين المتعلمين لهذه اللغة

الفكرية  اة والبيئةوهي اختالف العادات االجتماعية وأساليب الحي :الصعوبات الثقافية -
 .واالقتصادية والعالقات اإلنسانية
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 هناك اختالفات ما بين اللغة األم واللغة اإلنجليزية عائدة للقواعد: الصعوبات اللغوية -
وأساليب الكتابة وعدد المفرادات الكبير، كما وأن هناك عدم ترابط ما بين اللغة األم واللغة 

 .اإلنجليزية

تعلم اللغة  طلبة المرحلة األساسية العليا صعوبة في ن ان يواجهونتيجة لهذه األبعاد يمك
تحبيب الطلبة  اإلنجليزية، إال أن دور المعلم هنا يبرز في تذليل هذه الصعاب والمشاكل، ويحاول

 .بتعلمها بهذه اللغة وإقناعهم

   :المعلم بتدريس اللغة اإلنجليزيــة بظل جائحة كورونــادور 

ربوية في الفترة األخيرة تقدما ملموسا في جميع المجاالت، ففي عصر شهدت العملية الت
العولمة اتسع نطاق التغيير واالرتقاء بكفاءات المعلمين لصورة أفضل وذلك ألجل تحقيق مردودية 

  .تربوية جيدة، وخصوصًا بظل استخدام الوسائل التقنية الحديثة ألجل التعلم

الي من المجاالت التي توسعت بشكل كبير وواضح أصبحت اللغة اإلنجليزية في عصرنا الح
ولقد أصبحت تزخر باهتمام كبير من كافة الطلبة وأولياء األمور؛ وبهذا فإن مهام المدرس لم تعد 

بل أصبح واجبا عليه االبتكار والتجديد لترغيب , قاصرة على الدور التقليدي المعروف للجميع
  .)10( بصورة ايجابيةالطالب بتعلم اللغة اإلنجليزية وممارسته 

انه ، إذ لمعلم اللغة اإلنجليزية )الحديثة(األدوار الجديدة ) 2011( ويضيف الديري والحايك
وهو  في خضم عصر التقدم العلمي والتكنولوجي يجب أن يؤدي المعلم أدوارآ تجديدية أبداعية،

  : )11(ذكر منهافارس الميدان التربوي ومهندس العملية التدريسية من خالل أدوار معينة ن

 .المعلم مخطط ومنظم ومشرف ومنسق ومنفذ ومقوم مشارك للعملية التدريسية -1

 .المعلم ميسر للعملية التعليمية -2

 .المعلم العمود الفقري للحراك والتفاعل النشط للفعاليات التدريسية -3

 .المعلم يقدم خبرات وظيفية تواجه أعباء الحياة اليومية الخاصة بالطلبة -4
  .بير وناقد متمرسالمعلم خ -5

وترى الباحثة بأن هناك ضرورة ملحة لقيام مدرس اللغة اإلنجليزية باألخذ بمبادئ وأعراف 
واستراتيجيات التدريس عبر الوسائل التقنية الحديثة، لما له من الفائدة الكبيرة على طبيعة فهم 

بطبيعة الحال باإليجاب  الطلبة وخصوصًا في ظل تعلم الطلبة عن بعد وليس وجاهيًا، وهذا ينعكس
  .على تحصيلهم األكاديمي
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   :أدوار مدرس اللغة اإلنجليزية في إدارة التدريس الوجاهي بظل جائحة كورونا

الى عدة أدوار يجب أن يقوم بها مدرس اللغة اإلنجليزية ألجل ) Suryanto, 2021(ويشير 
   :)12(ويمكن ترتيبها على النحو اآلتي، إدارة التدريس الفعــال

وهذا المحور األساسي لمهنة مدرس اللغة اإلنجليزية فمهنته األولى القيام بمجموعة  :التدريس -
التخطيط (وتنحصر هذه المهام في . المهام التي تؤدي إلى حدوث التعلم من قبل التالميذ

  ).متابعة تعلم الطلبة –تقويم تعلم الطلبة  –تنفيذ التدريس  –للتدريس 

ويتضمن ذلك أسلوب توزيع المقاعد داخل القاعة في حال  ):فيزيقيا(تعليمية تنظيم البيئة ال -
والحرص على ، كان التعليم وجاهيًا، ويراعي التباعد ما بين الطلبة، وتوزيع المواد التعليمية

والمحافظة على النظلم والنظافة داخل القاعة  –توفير التهوية الجيدة واإلضاءة المناسبة 
  .الدراسية

البعد عن الفوضى وتوفير فرص التعلم الجاد والتفاعل اإليجابي بين  :وحفظ النظام الضبط -
األستاذ الجامعي والطالب وبيئة التعلم وتؤثر شخصية مدرس اللغة اإلنجليزية في ذلك 

  .وسماته ونمط إدارته للفصل

مشاعر من خالل أن يسود العملية التدريسية : المناسبتوفير المناخ النفسي واالجتماعي  -
الود والتراحم والتعاون والتقبل العاطفي بين مدرس اللغة اإلنجليزية وتالميذه وبما يجعل 

  .العملية التعليمية التعلمية تسير في دفء وصداقة بما يحقق األهداف المرغوبة

من خالل مراعاة قدراتهم واستعداداتهم وحاجاتهم ومتطلباتهم  :توجيه سلوكيات الطلبة -
  .النمائية

ويتم ذلك من خالل ضبط عملية التفاعل الصفي بين  :نظيم التفاعل الصفي داخل الفصلت -
مدرس اللغة اإلنجليزية والطلبة من خالل األسئلة وكمها ونوعها ومراعاتها لمستويات التعلم 

  .لدى الطلبة

ه ومن خالل العرض السالف يتبين لنا دور المعلم في إدارة العملية التدريسية، كما ويجب علي
بشكل دوري على المالحظة والرصد ألداء الطلبة وتقييمه، كما ويجب أن يالحظ الطلبة ويتعرف 

طارئ يجب أن يقوم بتبليغ الجهات المعنية ألجل أخذ اإلجراءات الالزمة  أصحتهم، وفي حال طر
  .للمحافظة على سالمة الطلبة
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  : نجليزيةمجال تعليم اللغة اإلخالل جائحة كورونا ب استخدام التكنولوجيا

من المتطورة والحديثة باستخدام آليات االتصال للتدريس فهو طريقة التعليم اإللكتروني 
وبوابات إلكترونية، ورسومات، وآليات بحث صوت، صورة ووسائطه المتعددة، وحاسب شبكات و

  .ومكتبات إلكترونية، سواء أكان من بعد أو في الفصل الدراسي

عبر الوسائط ) إلكتروني(لكتروني يمكن تقديم محتوى تعليم كما وأنه ومن خالل التعلم اإل
المتعددة على الكمبيوتر وشبكاته إلى الطالب بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا 
المحتوى ومع المدرس ومع أقرانه، سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وإتمام هذا 

ة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال عن إدارة هذا التعلم أيضا التعلم في الوقت والمكان وبالسرع
  .)13(من خالل تلك الوسائط

وبهذا فإن التعلم اإللكتروني يستند إلى الوسائط اإللكترونية، ويعطي مجاال واسعًا لعمليات 
 التعلم والتعليم عن بعد، من مختلف مصادر المعرفة التي تتيحها البوابة اإللكترونية، من خالل

  .مناهج تم تحويلها إلى كتب إلكترونية

  : ةـــاللغة اإلنجليزيبظل جائحة كورونا بدعم تدريس طلبة أهمية التكنولوجيا 

تدريس طلبة اللغة اإلنجليزية وخصوصًا بظل  هذا واستخدم التعليم اإللكتروني في دعم
 كما ملية التدريسية،التعليم كان له دور كبير في المحافظة على سير الع جائحة كورونا، وهذا

 وعمل كثيرًا تأمين الطلبة بوسائل تقنية حديثة في التعلم، مثل استخدام منصات التعلم واليوتيوب،
وأن التعليم  والمنتديات وغيريا من مواقع التفاعل والتواصل ما بين الطلبة والمعلمين، كما

كن تبيان ذلك من خالل النقاط ويم، بدعم العملية التربوية اإللكتروني بظل الجائحة اعتمد ساهم
  : )14(اآلتية

 .تصميم منصات تكنولوجية للتعلم تمتاز بسهولة استخدامها وقلة تعقيدها -

مشاركًا فاعًال قادرًا على  وكذلك جعلته بتحسين مهارات المعلم في التفكير الناقد، ساهمت -
 .التعامل مع األساليب التكنولوجية المختلفة

في تحسين مهارات الطالب في  كما وساهمت قت بشكل فعال،مت بتوزيع وإدارة الوساه -
 .التعلم والنمو

في تحسين مشاركة األهل وكذلك دمجهم عن تصميم خطط  التقنية الحديثة ساهمت الوسائل -
 .واستراتيجيات التعلم
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وبهذا فإن وسائل التواصل االجتماعي ساهمًا كثيرًا في الحد من انتشار كورنًا، وذلك من 
الصفوف الدراسية، كما وقامت  لم المنزلي، وبهذا قللت بشكل كبير وملحوظ التزاحم فيخالل التع

يد االستراتيجيات التعليمية، وحسنت مهارات الطالب فيما يتعلق باستخدام الوسائل التقنية حبتو
  .الحديثة

  : دور معلم اللغة اإلنجليزية باعتباره مختصًا في أساليب التدريس بظل جائحة كورونا

تقوم  طرقًا جديدة ويتخلى عنها، ويتبنى، يعيد المعلم النظر في الطرق التقليدية يجب أن
، ومن المعروف أن طرق التدريس التي ، وكذلك التعلم باألساليب التقنية الحديثةالذاتي على التعلم

ي طرق التعلم التقن: ستستخدم في المستقبل ستختلف عن الطرق المستخدمة حاليًا، ومنها
حل و التعلم اإلبداعي،و التعلم التعاوني،و والتكنولوجي والتعلم الذاتي الفردي واإلرشادي،

الجودة الشاملة في التدريس، كما يجب على و االكتشاف،و الحوار واالتصال والتفاعل،و المشكالت
ل التقنية سائاستخدامه الو التي تواجه طلبته نتيجة مناسبة للمشاكلالالمعلم أن يضع الحلول 

الحديثة في التعليم؛ ولهذا يجب أن يكون المعلم مؤهًال ومستعدًا لذلك، كما ويجب على الوزارة 
معلم اللغة اإلنجليزية لكي  القيام بالكثير من السياسات واالستراتيجيات القائمة على إعادة تأهيل

  .)15(يكون قادرًا على تدريس الطلبة من خالل الوسائل التقنية الحديثة

بتدريب المعلمين وإشراكهم بدورات متخصصة بمجال بأن االهتمام  ةرى الباحثتوبهذا 
يعبتر غاية أساسية، لما له من كبير األثر على تحسين  وسائل التدريس عبر التقنيات الحديثة

  .مستوياتهم األكاديمية

   :واقع تعلم اللغة اإلنجليزية في األردن

 ردن في المدارس الحكومية من الصف األول األساسي منذباأل تدريس اللغة اإلنجليزية بدأ
) 6-5(هذا ويتم تدريسها بواقع  عوضًا عن الصف الخامس الذي كان متبعًا سابقًا، م،2001عام 

، حصص وبشكل أسبوعي، كما أنه إلزامي، كما وأن أسلوب التدريس ال يعتمد على أسلوب محدد
لمدارس الخاصة باالهتمام بتعليم اللغة اإلنجليزية كما وتقوم ا بل بما يتطلبه مستوى الطالب،

  .)16(لطلبتها بشكل ملفت لالنتباه

الدةـــــــــــــــــــــابقـراسات الس : 

يمكن ترتيب الديــعلى النحو اآلت تنازليًاراسة راسات المرتبطة بموضوع هذه الد : 

التعرف على الصعوبات التي هدفت الدراسة إلى  )Suryanto, 2021( سيريانتو دراسة
 ELED(مركز  يواجهها طالب قسم تعليم اللغة اإلنجليزية في الجامعات األندونيسية، وتم اختيار
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هذا واستخدمت الدراسة المنهج النوعي  لتعلم اللغة اإلنجليزية ألجل إجراء الدراسة،) األندونيسي
اإلنجليزية ألجل التعرف على كما وشارك طالب قسم اللغة  كوسيلة لجمع بيانات الدراسة،

 المواقع التعليمية المفعلة على وبينت الدراسة بأن طالب،) 18(وتم إجراء المقابلة على  الصعاب،
عملت على زيادة الثروة ) Google(الشبكة العنكبوتية، وكذلك تعلم اللغة اإلنجليزية باستخدام 

لغة اإلنجليزية من خالل وسائل التواصل اللغوية للطلبة، كما وبينت الدراسة بأنه يمكن تعلم ال
 االجتماعي، وقراءات المقاالت والقصص اإلنجليزية، ومشاهدة اإلفالم اإلنجليزية غير المترجمة،

واالنضمام إلى دورات متخصصة باللغة اإلنجليزية، وكذلك  واالستماع إلى األغاني اإلنجليزية،
ة اليومية الروتينية، هذا وأوصت الدراسة بضرورة الحيابممارسة مهارات التحدث باللغة اإلنجليزية 

  .)17(زيادة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة على أن تشمل مجتمعات وبيئات مختلفة

، هدفت الدراسة ألجل التعرف على الصعوبات التي تواجه طلبة )2018مساعد، (دراسة 
الكمي، من خالل توزيع استبانة  المنهج اسةالدر هذا واستخدمت، المرحلة بتعلم اللغة اإلنجليزية

هذا وخلصت الدراسة لمجموعة من ، )كبوشية السودانية(معلم لغة إنجليزية بمدرسة ) 60(على 
 كما وبينت المشكالت التي يعاني منها الطلبة مستوى متوسط، مستوى كان من أبرزها بأن النتائج

على الطلبة، هذا وأوصت  يؤدي لتأثير سلبي الدراسة بأن قلة التعاون ما بين الطلبة ومعلميهم
بتدريس اللغة  إعادة تأهيل المعلمين وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة الدراسة بضرورة

  . )18(اإلنجليزية

، هدفت ألجل تحديد )Banditvilai & Cullen , 2018( بانديتفيلي وكولين دراسة
 كاسيتسارت(غير اللغة اإلنجليزية في جامعة المشاكل والصعوبات الرئيسة لطالب التخصصات 

، وتقديم بعض االقتراحات والتوصيات ألجل حل المشكلة، هذا واستخدمت المنهج )التايلندية
ول على من الحص من طلبة الجامعة حتى يتمكنوا) 255(الكمي من خالل توزيع استبانة على 

تعلم اللغة اإلنجليزية، تشير  الب فيتفاصيل عن الصعوبات والعقبات الرئيسية التي يواجهها الط
كما وبينت الدراسة بأن الغالبية العظمى من ، النتائج أن الكتابة واالستماع تعتبر أكبر المشاكل
في حياتهم اليومية والروتينية، هذا وأوصت  الطالب ال يدرسون أو يمارسون اللغة اإلنجليزية

مهاراتهم باللغة اإلنجليزية، وتطوير المناهج  طلبة لتحسينلالدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية ل
  .)19(التعليمية

طلبة جامعة  ، هدفت الدراسة ألجل التعرف على الصعوبات)Barerah, 2017( باريرا دراسة
المنهج الكمي من خالل توزيع استبانة  في تعلم اللغة اإلنجليزية، هذا واستخدمت الدراسة كشمير

هذا وأشارت الدراسة بأن مستوى  وطالبة بجامعة كشمير، طالب) 125(على عينة مكونة من 
متوسطة، كما وبينت الدراسة بأن  الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تعلم اللغة اإلنجليزية كانت
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م اللغة اإلنجليزية، كما وبين البعض شعور معظم الطالب بأن اللغة األم تعتبر أحد معوقات تعل
اآلخر بأن الفصول الضيقة لها تأثير سلبي على تعلم اللغة اإلنجليزية بشكل فعال، كما بينت 

 غير كافي لتعلمها بشكل أفضل، كما الدراسة بأن وقت المحاضرة المخصصة للغة اإلنجليزية
نجليزية يجب دعمها بأمثلة مناسبة وفعالة، وبينت عينة الدراسة بأن المنهاج المرتبط بتعلم اللغة اإل

وكذلك هناك عدد كبير من الطلبة في الفصول الدراسية، هذا وأوصت الدراسة بضرورة الحد من 
 .)20(تزاحم الطلبة في الفصول الدراسية

، هدفت الدراسة ألجل التعرف على المشاكل التي )Tippabhotla , 2017(تيبابوتال دراسة 
استخدمت الدراسة المنهج النوعي ألجل تحقيق غايات  تعلم اللغة اإلنجليزية، إذ تواجه الطلبة في

هناك  كما وتمثلت عينة الدراسة بسبعة من المعلمين، هذا وبينت الدراسة بأن وأهداف الدراسة،
والقواعد  لعل أبرزها بأن المفردات الطلبة لتعلم اللغة اإلنجليزية، الكثير من التحديات تواجه

الجمل غير مألوفة، كما وأن هناك عدم إلمام بمفردات اللغة اإلنجليزية، كما وأوصت  وتراكيب
األنشطة بالفصول الدراسية بغرض تحسين مهارات االستماع والقراءة  الدراسة بضرورة لتحسين

للتغلب  والفهم لغايات تنمية لغة الطالب، وكذلك االعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في التعلم
 .)21(التحديات التي يواجهونها في تعلم اللغة اإلنجليزية على

كالت المش ، هدفت الدراسة ألجل التعرف على)Menakapriya , 2016( مينكابريا دراسة
التي يعاني منها الطلبة في تعلم اللغة اإلنجليزية، هذا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بعيدًا 

لى الكثير من الدراسات السابقة وأدبيات الدراسة المرتبطة عن التحليلي، وذلك من خالل الرجوع إ
الكثير من المشاكل والصعاب  بتدريس اللغة اإلنجليزية وتعلمها، كما وبينت الدراسة بأن هناك

التي يستخدمها المعلمون  تعلم اللغة اإلنجليزية لعل من أبرزها بأن طرق التدريس وأدواته تواجه
تعتمد على األساليب والتقنيات الحديثة، هذا وأوصت الدراسة  زالت قديمة وروتينة، وال ال

  .)22(واألساليب الحديثة في تعلم اللغة اإلنجليزية بضرورة استخدام التقنيات

ك واليوتيوب على فيسبو، هدفت الدراسة ألجل التعرف على أثر ال)2016أبو دولة، (دراسة 
وتم  منهج الشبه التجريبي، خدمت الدراسةتحصيل الطلبة في تخصص اللغة اإلنجليزية، هذا واست

أفرادها  والثانية عدد) 16(تدريس باستخدام اليوتيوب والفيسبوك، األولى كان عدد أفرادها 
اختبار تحصيلي وتم تطبيقه على طلبة الصف الثامن في المدارس  تلميذ، هذا واستخدم) 27(

وكانت لصالح الخبرة ، يتعلق الخبرةالدراسة لوجود فروق فيما  الحكومية األردنية، هذه وخلصت
الكبيرة، وكذلك وجود فروق فيما يتعلق بالمعدل التراكمي، هذا وأوصت الدراسة بضرورة 

الدراسة على استخدام  لتدريس اللغة اإلنجليزية، كما وأكدت) الفيسبوك، واليوتيوب(م ااستخد
  .)23(زيةاألساليب التقنية الحديثة والمتطورة ألجل تعليم اللغة اإلنجلي
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، هدفت الدراسة ألجل التعرف على العالقة ما بين سلوك الطلبة في )2013الزعبي، (دراسة 
هذا واستخدمت  ،النوع االجتماعيالمتغيرات مثل  تعلم اللغة اإلنجليزية، وعالقتها مع بعض

 وتم اختيارهم طالبة وطالب،) 303(الكمي من خالل توزيع استبانة على عينة  الدراسة المنهج
مدينة عمان وتحديدًا الصف األول الثانوي، هذا  بأسلوب عشوائي من طلبة المدارس الحكومية في

، كما أظهرت الدراسة بأن مستوى النوع االجتماعيوخلصت الدراسة بعدم فروق فيما يتعلق ب
تعلم اللغة اإلنجليزية والصعوبات التي تواجههم في تعلمها كانت متوسطة، وأوصت الدراسة 

  .)24(زيادة األبحاث المرتبطة بتعلم اللغة اإلنجليزيــــة بضرورة

، هدفت الدراسة ألجل التعرف مشكالت تدريس اللغة اإلنجليزية )2013الضمور، (دراسة 
التي تصادف طلبة األول الثاني، هذا واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خالل توزيع استبانة 

الدراسة بأن مستوى مشكالت  للغة اإلنجليزية، وخلصتمعلمًا ومعلمة ) 60(على عينة مكونة من 
 تعليم اللغة اإلنجليزية كان مرتفعــــًا، وفيما بتعلق بالمستوى المرتبط بالمقرر الدراسي كان مرتفع،

والمشكالت المرتبطة باإلدارة كان مرتفــــع، والمشكالت المرتبطة بالمعلم كان متوسطًا، كما وبينت 
، النوع االجتماعيتالف فيما يتعلق بتدريس اللغة اإلنجليزية تبعًا لمتغير الدراسة عدم وجود اخ

ووجود فروق فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي والخبرة، وأوصت الدراسة بزيادة األبحاث 
  .)25(الدراسة على أن تشمل عينات مختلفة المرتبطة بموضوع

از هذه الدراسة عـــــــما يميعقيبالتَّ( هاسبق م على الدةـــــابقراسات الس:(  

 باألساس تكانراسات هذه الد أن، ابقةراسات السلدل يمكننا أن نتبين في معرض تصفُّحنا
في بيئات عربية وأجنبية المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم اللغة اإلنجليزية ف عرلتَّل

 دراسة، و)Barerah, 2017(دراسة  ؛إليها سالفًار المشاالدراسات  لة هذهمن أمثو ،مختلفة
)Banditvilai & Cullen , 2018(  ودراسة)Suryanto, 2021 ( ودراسة)Menakapriya , 

علم اللغة توصعوبات مشكالت دراسات تناولت الموضوع وجود  غير أّننا لم نعاين،)2016
 وبظل جائحة كورونا على وجه التحديد، )لواء عين الباشا(بيئته هذه المتمثِّلة في  اإلنجليزية
   .يميز هذه الدراسة عن سابقاتها نعتقد أنَّه وهذا ما

  : ة وإجراءاتهاـــــــــمنهجية الدراس

  : يمكن بيان ذلك من خالل النِّقاط التالية

ــَّـــــــــة    :المنهجيـ

م إذ ت ،المسح االجتماعي ألنه يتناسب مع غايات الدراسةمنهج قامت الباحثة باستخدام ال
 اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية العليا بلواء عين الباشا، هذا يستوزيع االستبانة على كافة مدر
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صف المنهج الذي يهدف إلى توظيف المنهج العلمي؛ من أجل و"على أنه هذا المنهج ويعرف 
، كما ويهدف إلى جمع البيانات ظاهرة أو سلوك أو مشكلة اجتماعية، وتقييمها ومقارنتها

والمعلومات بشكل منتظم لفئة معينة األفراد أو ظاهرة معينة في ظل ظروف وعوامل معينة، وغالبًا 
ف وال يعتمد هذا المنهج على وص. )26("ما تشمل البيانات والمعلومات الشخصية أو االجتماعية

الظاهرة فقط، وإنما يتعداه إلى التفسير والتحليل للوصول إلى حقائق عن الظُّروف القائمة، من 
اإلحصائية لمتغيرات الدراســــة وارتباطاتها، وفقًا  هباإلضافة إلى معالجت .أجل تطويرها وتحسينها

  .وأيضا بيان نتائج الدراســــة وتوصياتها. لتساؤالت وفرضيات تطرحها

  : مجتمع الدراســـــــــــــــة وعينته

التاسع (معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية العليا تكون مجتمع الدراســــة من جميع 
معلمًا ومعلمة ) 60(بوزارة التربية والتعليم بمنطقة لواء عين الباشا، إذ بلغ عددهم ، )والعاشر

اللغة اإلنجليزية معلمي وتمثلت عينة الدراسة بكافة  ،)2020/2021وزارة التربية والتعليم، (
 ,Sekaran & Bougieلتقديرات سكاران وبوجي (بلواء عين الباشا، ووفقًا لصفي التاسع والعاشر 

بتوزيع االستبانة عليهم جميعًا عن طريق البريد االلكتروني، وكذلك ، وقامت الباحثة )27()(2013
الذين هم على رأس عملهم، ونظرا لما المعلمين عن طريق استبانة تم تطويرها وتوزيعها على 

واإلجازات للكثير منهم زادت من عناء ) 19/كوفيد (يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا
 أن مناه نتيجة لذلك منهم) 9(التوزيع، بيدمما جعل عدد االستبانات لم يتجاوبوا مع ما قد ،

استبانة فقط، بهذا تبلغ نسبة االستبانات ) 51(القابلة إلجراءات التحليل اإلحصائي تنحصر في 
كما واستخدمت الدراســــة نظام برنامج الحزمة ). %85.0(المستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي 

، وذلك للوصول إلى (SPSS,ver24) )الرابع والعشروناإلصدار (االجتماعية اإلحصائية للعلوم
  .البيانات األولية لمتغيرات الدراسة )2(و) 1(وتبين الجداول . غاياتها وأهدافها المرجوة

  : النَّوع االجتماعـــــــــــي: أوًال

  .قرات هذا المتغيرالتَّكرارات والنِّسب المئوية، لكل فقرة من ف) 1(يمثِّل الجدول 

  توزيع أفراد عينة الدراســــة حسب متغير النَّوع االجتماعي): 1(الجدول 

النِّسبة المئوية التَّكرار  النَّوع االجتماعي 
 % 29.41 15 ذكور
 % 70.59 36  إناث

  %100 51  المجمــــــوع
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، بنسبة بلغت )36( نذ بلغ عدده، إالذكورأعلى من اإلناث بأن عدد ) 1(نالحظ من الجدول 
على  ويمكن إرجاع سبب تفوق نسبة اإلناث. %)29.41(الذكور، بينما بلغت نسبة %)70.59(

الشكل رقم  ، ويمكن هذه النسب من خاللتزايد عدد إنجاب اإلناث مقارنة مع الذكور، إلى الذكور
)1.(  

  
ـــة حسب متغير): 1(شكلال   النَّوع االجتماعي توزيع أفراد عينة الدراسـ

  : المؤهل العلمـــــــــــــي: ثانيًا

  .التكرارات والنِّسب المئوية، لكل فقرة من فقرات هذا المتغير) 2(يمثِّل الجدول 

  توزيع أفراد عينة الدراســــة حسب متغير المؤهل العلمي): 2(الجدول 

  المئوية النِّسبة التَّكرار  المؤهل العلمــيّ 
 % 9.80 5 دبلوم فما دونه

 % 78.43 40 بكالوريوس
 %11.77 6 دراسات عليا

  %100  51  المجموع

أن النِّسبة األعلى تعود إلى حمَلة الشهادة الجامعية األولى ) 2(ُتظهر بيانات الجدول 
، )الدراسات العليا(دة ، يليهم المتحصلون على شها%)78.43(، إذ بلغت نسبتهم )البكالوريوس(

وبهذا فإن %). 9.80(بنسبة بلغت ) دبلوم فما دونه(، ومن ثم طلبة %)11.77(بنسبة بلغت
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حملة البكالوريوس قادرون على القيام بواجباتهم نحو الطلبة بكفاءة، كما وأنَّهم قادرون على 
ة العليا أثناء تدريس اللغة التعامل مع الصعوبات التي تواجه طلبة المرحلة األساسيالتَّعامل مع 

  ).2(الشكل رقم  ، ويمكن هذه النسب من خالل، ومحاولة إيجاد حلول لهااإلنجليزية

  
ـــة حسب متغير ): 2(شكلال   المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسـ

  : أداة الدراســــــــــــــة

ــــة، اعتمدت هذه األخيرة على للحصول على المعلومات والبيانات قصد تنفيذ مرامي الدراس
، وهي أداة قياسية تم االعتماد في تطويرها على آراء ودراسات وأدبيات )استبانة(تطوير مقياس 

لضمور، ، اSuryanto, 2021 ،Barerah, 2017، 2018مساعد، ( تربوية سابقة منها دراسة
2013(ت مراعاة مدى وعيناتها، ودقَّتها، ووضوحها،  ، وقد تمالخاضع لها بهدفها، ومكو

  .وتجانسها، بالطريقة التي تخدم غايات وأهداف الدراســــة وأسئلتها

وقد صممت االستبانة . فقرة) 23( هذا وبلغ عدد فقرات االستبانة بعد التمحيص والتَّطوير

الخماسي، وذلك حرصا منَّا على تحقيق أهداف الدراسة  )ScaleLikert(ج ليكرت بناًء على نموذ
تتألَّف من جزأين؛ اشتمل الجزء األول على بيانات المعلومات الشخصية، واشتمل  وهي. وأغراضها

وقد تم تدريج مستوى اإلجابة عن كّل فقرة . الجزء الثاني على فقرات شارحة لموضوع الدراســــة
  . مقياس ليكرت الخماسيوفق 

  : ثبات الدراســــة وِصدقهـــــــــــــــا

  : يوضح ذلك) 3(والجدول رقم . لحساب ثبات التَّجانس) ألفا -كرونباخ(تم استخدام معادلة 
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  معامالت ثبات التَّجانس ألداة الدراسة ومجاالتها: )3(جدول ال

  المجـــــــــال  الفقرات
  ثبات

  التَّجانس

  عدد

  لفقراتا

1-5  
صعوبات مرتبطة بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه أثناء : األول

  5  0.86 وقبل الخدمة

  6  0.90 صعوبات مرتبطة باإلشراف التربوي واإلدارة :الثَّاني  6-11
  5  0.82 صعوبات متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي بظل جائحة كورونا: الثَّالث  12-16

17-23  
مرتبطة باستخدام التكنولوجيــــا ووسائل التعلــــم بظل  عوباتص: الرابع

  7  0.86 جائحة كورونا

23  0.86  الكلـــي  

أن معامالت ثبات االستقرار والتَّجانس الخاصة بأداة الــــدراســـة ) 3(يظهر من الجـــــــدول 
إذ ورد . في الــــدراســـة فــــي شكلها النِّهائيومجاالتها، ُتعتبر مؤشرات كافيــــــة يمكن اعتمادها أداًة 

، وبناًء عـــلــــــى %60فــــي الدراسات السابقة كمعيار للثبات؛ بلوُغ معامل الثبات نسبًة أكبر من 
هذا وقد . أعلى من هذه النِّسبة) 3(ذلك تعتبر جميع معامالت الثبات المشار إليها فــــي الجـــــــدول 

يعد ثباتًا مرتفعًا، ومن هذا %) 60(بأنه إذا كان معامل الثبات أكثر من ، (Miller, 2013)بين 
  . )28(المنطلق ُتعتبر معامالت الثَّبات في هذه الدراســــة عاليًة

كما وقد تم عرض الدراسة على مجموعة من المحكِّمين في الجامعات األردنية والقطاعات 
كما وقد تم . تم توزيع االستبانات على العينة المذكورةق األداة، ومن ثم التربوية، للتَّأكد من صد

تفريغ إجابات عينة الدراســــة على جهاز الحاسوب، وتحليل البيانات باستخدام نظام التحليل 
  ).الرابع والعشــروناإلصدار ) (SPSS,ver24(اإلحصائي 

  : تصميم الدراســــــة

داف الدراسة وأغراضها، قامت الدراسة بتطوير استبانة مخصصة لهذا ألجل تحقيق أه
  .الغرض

  : متغيرات الدراســــــة
صعوبات مرتبطة بإعداد ( تتمثَّل متغيرات الدراسة في متغيرات الرضا الوظيفي المتمثِّلة في
إلشراف التربوي واإلدارة، معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه أثناء وقبل الخدمة، صعوبات مرتبطة با

مرتبطة باستخدام  صعوبات متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي بظل جائحة كورونا، صعوبات
النَّوع (، والمتغيرات الوسيطة المتمثِّلة في )التكنولوجيــــا ووسائل التعلــــم بظل جائحة كورونا

  ).المؤهل العلمــي، و"أنثى /ذكر"االجتماعي
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  : دراســــــةعرض بيانات ال
للتعرف على توجهاتهم فيما لمعلمي اللغة اإلنجليزية بلواء عين الباشا،  تم توجيه االستبانة

الخماسي، إذ تضمنت االستبانة درجة " ليكرت"هذا وتم االعتماد على مقياس . يتعلق بفقراتها
االستجابات على الحاسوب فئات، حيث تم إدخال هذه ) 4(الموافقة على كل فقرة مقسمًة إلى 

  ).4(حسب ما هو مبين في الجدول

  درجة االستجابة ورمزها): 4(جدول 

  الرمــــز  درجة االستجابــــة
  5  بدرجة كبيرة جدًا

  4  بدرجة كبيرة
  3  بدرجة متوسطة

  2  بدرجة قليلة
  1  بدرجة قليلة جدًا 

تم احتساب المتوسط الحسابي  وبناًء على الرموز المقترنة باالستجابات المختلفة،
لالستجابات بدافع الحكم على درجة الموافقة لكل فــــقــــــرة من فقرات االستبانة، كما وتم تحديد 

   :، بناًء على المعادلـــــــة التاليـــــــة)منخفض، متوسط، مرتفع(ثالثـــــــة مستويات هي 

  .عدد المستويات÷  )الحد األدنى للبديل -لالحد األعلى للبدي(= طول الفئـــــــة 

)5 -1 ( ÷3 =1.33  

أقل من ) 2.33(من  :، المتوسط)2.33(أقل من ) 1(من  :المنخفض: وبالتَّالـــــــــي
  ).5(إلى ) 3.66(من  :المرتفع ).3.66(

  : ــــةــــــــــــــــــج الدراســــــــة نتائــــــــمناقش
  : الدراسة، من خالل اإلجابة عن أسئلتها التَّاليةيمكن تلخيص نتائج 

  :النتائج المرتبطة بالسؤال األول: أوًال
  : تم في ما يلي عرض نتائج الدراسة بناًء على ترتيب أسئلتها، وهي على النحو اآلتي

 الصعوبات التي يواجهها معلموا المرحلة األساسية العليا حدة مستوى" :َنص هذا السؤال على
في لواء عين الباشـا، وفقًا لتقديرات بظـل جائحة كورونا بتدريس اللغة اإلنجليزية 

  ".؟معلميها
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد ُكل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب، 

) 5(والجدول . ربعةالّخَاصة بتفاعل أفراد عينة الدراسة مع الفقرات المرتبطة بمجاالت الدراسة األ
   .هذه النتائج يوضح
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب الخاص بإجابات أفراد العينة ): 5(الجدول 
  "بالســُّـــــــــؤال األول" المتعلقة

 المجـــــــــــال الفقرة
  الوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 التَّرتيب

  درجة

 الموافقـة

1 
صعوبات مرتبطة بإعداد معلم اللغة  :لاألو

 متوسطـة 4 0.76  3.43 .اإلنجليزية وتدريبه أثناء وقبل الخدمة

2 
ـــــصعوبات مرتبطة باإلشراف الترب :الثَّاني وي ـ

 متوسطة 3 0.75 3.44 .واإلدارة

3 
صعوبات متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي : الثَّالث

 متوسطة 2 1.12 3.49 .اــــــبظل جائحة كورون

4 
مرتبطة باستخدام التكنولوجيــــا  صعوبات: الرابع

ـــووسائل التعلــــم بظل جائحة كورون  مرتفعـة 1 1.11  3.68 .اـــــــ

 متوسطــة  0.93  3.51 المجال الكلــــــــــــــــــي
 

لواء األساسية العليا بيواجهها المعلمين للمرحلة الصعوبات التي  حدةالحظ بأن مستوى ُن
، بانحراف )3.51(كانت متوسطة، إْذ بلغ المتوسط الحسابي  عين الباشا في تعلم اللغة اإلنجليزية

للحد من الصعوبات التي ، لذا يجب وضع سياسات واستراتيجيات )0.93(معياري مقداره 
تخدام الوسائل التقنية تحسين مهارات المعلم وتدريبه على اس، كما يجب أيضا يواجهها الطلبة

كما وأن المتوسط الحسابي . ألجل ذلكالحديثة في التعليم، وتطوير المنهاج المحتوى التعليمي 
أكبر مقارنًة مع " للصعوبات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا ووسائل التعلم بل جائحة كورنا"ِلـــــ 

، يليها )1.11( واالنحراف المعياري ،)3.68(المجاالت األخرى، إذ بلغ المتوسط الحسابي 
بمتوسط حسابي مقداره " صعوبات متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي بظل جائحة كورونا"
صعوبات مرتبطة باإلشراف التربــــــوي (، تليها )1.12(، بانحراف معياري مقداره )3.49(

صعوبات "، تليها )0.75(، وبانحراف معياري مقداره )3.44(بمتوسط حسابي مقداره ) واإلدارة
بمتوسط حسابي مقداره " مرتبطة بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه أثناء وقبل الخدمة

تنظيم دورات بظل جائحة كورونا، إذ أن  ، وهذا طبيعي)0.76(، وانحراف معياري )3.43(
ينت بأن مستوى حدة ، إذ ب)2013الضمور،(تختلف مع دراسة  وهذه النتيجة ،ًاأصبح صعبتدريبية 

، كما وتتطابق مع )2018مساعد، (دراسة ، كما تتطابق مع ما توصلت إليه مرتفعًاالمشكالت كان 
ة ، إذ بينت بأن الصعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية بجامع)Barerah, 2017(ما توصلت إليه دراسة 

مستوى  ، إذ بينت بأن)2013الزعبي، ( كشمير كانت متوسطة، وكذلك تتشابه مع دراسة
  .الصعوبات كانت متوسطة
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صعوبات مرتبطة بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه (ويمكن عرض محاور الدراسة األربع 
محتوى أثناء وقبل الخدمة، صعوبات مرتبطة باإلشراف التربوي واإلدارة، صعوبات متعلقة ب

مرتبطة باستخدام التكنولوجيــــا ووسائل التعلــــم  المنهاج الدراسي بظل جائحة كورونا، صعوبات
  :يـــــوفقًا للعرض اآلت) بظل جائحة كورونا

  صعوبات مرتبطة بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه أثناء وقبل الخدمة :المجــــال األول

ط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من المتوس) 6(يظهر الجدول 
  .فقرات هذا المجــــــــال

صعوبات " بـالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة الخاصة ): 6(الجدول 
  "مرتبطة بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه أثناء وقبل الخدمة

  ارةــــــالعب  الفقرة
  وسطال

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  )التَّرتيب(

  درجة

  الموافقـة

1-  
الجانب  المعلم من يوجد ضعف في برامج إعداد

  متوسطة  3 0.64 3.56  .أنـــالنظري في الكليات والجامعات ذات الش

  مرتفعة  1 0.97  3.77  .ينقص المعلمين التدريب العملي بالكليات والجامعات  -2
  متوسطة  5 0.92 3.09  .برامج التدريس والتدريب ا بينعدم وجود ربط م  -3

4-  
يتصف المدربون بأنهم غير مؤهلين إلعادة تأهيل 

  متوسطة  4 0.75  3.15  .المعلمين بشكل كاٍف

  متوسطة  2 0.55  3.57  .على الجوانب النظرية ويغفل التطبيقي يركز التدريب  -5

طة   0.76 3.43  المجال الكليمتوس  

صعوبات "بمجال تباين المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن العبارات المتعلِّقة لقد 
 -3.77(إذ تراوح ما بين  "مرتبطة بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية وتدريبه أثناء وقبل الخدمة

، قد بلغ بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول هذا المجال) 6(، ويظهر الجدول )3.09
تتشابه مع  وهذه النتيجة ،وبهذا فإن حدة الصعوبات في هذا المجال كانت متوسطـة، )3.43(

، إذ بينت بأن مستوى حدة المشكالت المرتبطة بالمعلم كان متوسطًا، )2013الضمور،(دراسة 
سابي على أعلى متوسط ح) 2(، وقد حصلت الفقرة )0.76(وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ 

ينقص المعلمين التدريب "والتي نصها ) بدرجة مرتفعة) (0.97(بانحراف معياري مقداره ) 3.77(
يركز "والتي نصها ) 5(تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة " العملي بالكليات والجامعات

ي مقداره بانحراف معيار) 3.57(والذي بلغ " على الجوانب النظرية ويغفل التطبيقي التدريب
)0.55.(  
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" برامج التدريس والتدريب عدم وجود ربط ما بين"والتي نصها ) 3(وفيما يتعلق بالفقرة 
بانحراف معياري ) 3.09(كان متوسطها الحسابي أقلَّ من غيره في باقي العبارات، حيث بلغ 

ملية الربط ما بين ع وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّه يدلُّ على أن). بدرجة متوسطة) (0.92(مقداره 
 ضرورة القيام بأن يتواءملذا يجب أخذ ذلك بعين االعتبار عند ، التدريس والتدريب هي قليلة

؛ وباألخص بظل جائحـة كورونا والتي يجب أن يكون هناك ربطًا، إذ برامج التدريس والتدريب
على إستخدام الوسائل يحكمها إعطاء دورات إلكترونية عبر االنترنت، وبهذا يجب القيام بالتركيز 

 .التقنية الحديثة لتدريب المعلمين

  :صعوبات مرتبطة باإلشراف التربوي واإلدارة :المجال الثاني
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من ) 7(يبين الجدول 
  .فقرات هذا المجال

عياري ودرجة الموافقة إلجابات أفراد العينة المتوسط الحسابي واالنحراف الم): 7(الجدول 
  "صعوبات مرتبطة باإلشراف التربوي واإلدارة"الخاصة بـ

  العبــــارة  الفقرة
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  )الترتيب(

  درجة

  الموافقـة

6-  
يوجد هناك صعوبات مرتبطة بالتواصل ما بين 

  تفعةمر  2 0.79  3.78  .المعلم والمشرف التربوي

7-  
يعاني المعلم المبدع من قلة اهتمام اإلدارة وعدم 
القيام بمساعدته ألجل تطوير وتحسين المهارات 

  .المرتبطة بمهنته
  مرتفعة  1 0.75  3.87

8-  
المقدمة من  اإلدارة باالقتراحات واألفكار عدم اهتمام

  .المعلم
  متوسطة  3 0.80 3.56

9-  
 خطة المعلم تنفيذقلة اهتمام مدير المدرسة المعلم ب

  متوسطة  4 0.63  3.28  .للتدريس اليومي

10-  
قلة حضور المشرف ومدير المدرسة للحصص 

الدراسية في منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة 
  .األساسية العليا

  متوسطة  6 0.82  3.03

  متوسطة  5 0.72  3.13  .ال تعتبر من ضمن اختصاصه يكلف المعلم بواجبات  -11

  متوسطة   0.75 3.44  الكلـــــيالمجال 

تراوح المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلِّقة بالمجال الثَّاني 
بأن ) 7(ويظهر الجدول ) 3.03-3.87(ما بين " صعوبات مرتبطة باإلشراف التربوي واإلدارة"
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وأن " بدرجة متوسطة"، )3.44(لمجال، قد بلغ المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول هذا ا
في هذا  المرتبطة باإلدارة وبهذا فإن حدة الصعوبات ،)0.75(متوسط االنحراف المعياري قد بلغ 

، إذ بينت بأن مستوى )2013الضمور،(تختلف مع دراسة  وهذه النتيجة، المجال كانت متوسطـة
قد حصلت على أعلى متوسط ) 7(وأن الفقرة  ،حدة المشكالت المرتبطة باإلدارة كان مرتفعًا

يعاني المعلم "، والتي نصها )بدرجة مرتفعة) (0.75(وبانحراف معياري مقداره ) 3.87(حسابي 
المبدع من قلة اهتمام اإلدارة وعدم القيام بمساعدته ألجل تطوير وتحسين المهارات المرتبطة 

تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالمعلم المبدع،  يجب تحسين اهتمام اإلدارة وبهذا ،"بمهنته
يوجد هناك صعوبات مرتبطة بالتواصل ما بين المعلم والمشرف "والتي نصها ) 6(بالفقرة 
وبهذا يجب تحسين التواصل ما  ،)0.79(بانحراف معياري مقداره ) 3.78(والذي بلغ " التربوي

  .بين المعلم والمشرف التربوي

قلة حضور المشرف ومدير المدرسة للحصص "والتي نصها ) 10(فقرة وفيما يتعلق بال
كان متوسطها الحسابي أقلَّ من " الدراسية في منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية العليا

وهذا يدلُّ على ). بدرجة متوسطة) (0.82(بانحراف معياري مقداره ) 3.03(غيرها، حيث بلغ 
التواصل ما  إعادة النظر بذلك، إذ أن؛ لذا يجب المدرسة للحصصقلة حضور المشرف ومدير 

بين المدرسة ممثلة بمديرها ومشرفيها التربويين والمعلم جزء أساسي ألجل تحسين مخرجات 
   .التعليم

  :بظل جائحة كورونا صعوبات متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي :المجــــــــال الثالــث

الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من  المتوسط) 8(يمثل الجدول 
  .فقرات هذا المجال

بـ  المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة أفراد العينة الخاصة): 8(الجدول 
  )اـــصعوبات متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي بظل جائحة كورون(

  ـــارةالعبـــــــــــــــــــ  الفقرة
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  )الترتيب(

  درجة

  الموافقـة

12-  
منهاج اللغة اإلنجليزية تنقصه المرونة وال  محتوى

  .يساعد المعلم على اإلبداع
  متوسطة  2  1.19  3.40

13-  
منهاج اللغة  قلة مساهمة المعلمين بإعداد محتوى

  متوسطة  3 0.89  3.36  .وخصوصًا بظل جائحة كورونا اإلنجليزية

14-  
قلة كفاية الحصص األسبوعية لشرح محتوى منهاج 

  متوسطة  4 1.32 3.32  .اللغة اإلنجليزية



 ...المرحلة األساسية العليا بتدريس اللغة اإلنجليزية  الصعوبات التي يواجهها معلمو   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4421

  ـــارةالعبـــــــــــــــــــ  الفقرة
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  )الترتيب(

  درجة

  الموافقـة

15-  
قلة وجود دورات تدريبية مرتبطة بشرح المنهاج 

  مرتفعة  1  1.27  4.09  .للطلبة

16-  
الالزمة  الوسائل واألساليبعلى قلة حصول المعلم 

  .لتدريس المنهاج
  متوسطة  5 0.97  3.28

  متوسطة   1.12  3.49  المجال الكلي

صعوبات العبارات المتعلقة بمجال فيما يتعلق بالمتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة تباين 
ويظهر الجدول رقم ) 3.28-4.09(ما بين  متعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي بظل جائحة كورونـــا

بدرجة "، )3.49(ت أفراد العينة فيما يتعلق بهذا المجال قد بلغ أن المتوسط العام إلجابا) 8(
وبهذا فإن حدة الصعوبات في هذا المجال ، )1.12(، وأن االنحراف المعياري العام بلغ "متوسطة

، إذ بينت بأن مستوى حدة )2013الضمور،(تختلف مع دراسة  وهذه النتيجة، كانت متوسطـة
حصلت على أعلى متوسط حسابي ) 15(أن الفقرة كما و ان مرتفعًا،المشكالت بالمقرر الدراسي ك

قلة وجود دورات "والتي نصها ) بدرجة مرتفعة) (1.27(وبانحراف معياري مقداره ) 4.09(
وبهذا يجب تفعيل دورات مرتبطة بشرح المنهاج للطلبة، ، "تدريبية مرتبطة بشرح المنهاج للطلبة

منهاج اللغة اإلنجليزية  محتوى"والتي نصها ) 12(تعلق بالفقرة رقم تاله المتوسط الحسابي الم
بانحراف معياري مقداره ) 3.40(والذي بلغ " تنقصه المرونة وال يساعد المعلم على اإلبداع

  .مرونة المنهاج بحيث يسهم بإبداع المعلم ، وبهذا يجب تحسين)1.19(

الالزمة  لة حصول المعلم الوسائل واألساليبق"والتي نصها ) 16(وفيما يتعلق بالفقرة رقم 
بانحراف معياري ) 3.28(كان متوسطها الحسابي أقلَّ المتوسطات حيث بلغ " لتدريس المنهاج

وبهذا يجب توفير كافة الوسائل واألساليب الالزمة لتدريس ). بدرجة متوسطة) (0.97(مقداره 
  . ع استراتيجيات تطويريــــــة جديدةلذا يجب أخذ ذلك بعين االعتبار عند وض، المنهاج

مرتبطة باستخدام التكنولوجيــــا ووسائل التعلــــم بظل جائحة  صعوبات :ــعالمجال الرابــــــــ

  :كورونا

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من ) 9(يبين الجدول 
  .فقرات هذا المجال
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 توسط الحسابي واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة أفراد العينة الخاصةالم): 9(الجدول 
  )بظل جائحة كورونا مــــا ووسائل التعلــــالتكنولوجيباستخدام مرتبطة  صعوبات(

  ارةـــــالعب  الفقرة
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  )التَّرتيب(

  درجة

  الموافقـة

17-  
عف بالمهارات الالزمة ألجل يعاني المعلم من ض

  .التكنولوجية الحديثة شرح المنهاج عبر التقنيات
  متوسطة  1 0.91 4.44

18-  
قلة وجود دورات وبرامج لتدريب المعلمين 

  .لتدريس الطلبة من خالل الوسائل التقنية الحديثة
  متوسطة  2 0.98 3.88

19-  
ضعف في البنية التحتية ألجل  تعاني المدرسة من

  .تعليم عبر الوسائل التقنية الحديثةال
  متوسطة  3 0.52 3.77

20-  
توفر دليل يسهم بمساعدة المعلم لالستفادة  قلة

  .من التقنيات الحديثة لتعليم المنهاج
  متوسطة  4 0.18 3.76

21-  
الطلبة من ضعف في التعامل مع التقنيات  يعاني

  .الحديثة ألجل التعلم
  متوسطة  6 0.79 3.27

22-  
بتقنيات التعليم  اقتناع اإلدارة المدرسية قلة

  .الحديثة
  متوسطة  5 1.14 3.55

23-  
قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بتطوير األجهزة 

وصيانتها لتكون مواكبة للتطورات التكنولوجية 
  .الحديثة

  متوسطة  7 1.11 3.11

  متوسطة   0.80  3.68  البعد الكلـــــي

المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بمجال  بأن) 9(يظهر الجدول 
كان متراوحا ما  ؛المرتبطة باستخدام التكنولوجيــــا ووسائل التعلــــم بظل جائحة كورونا الصعوبات

ما يتعلَّق بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة في) 9(، كما ويبين الجدول )3.11-4.44(بين 
، وأن الفقرة )0.80(وبلغ االنحراف المعياري العام " مرتفعةبدرجة "، )3.68(بهذا المجال قد بلغ 

، )0.91(وبانحراف معياري مقداره ) 4.44(قد تحصلت على أعلى متوسط حسابي ) 17(
المنهاج عبر يعاني المعلم من ضعف بالمهارات الالزمة ألجل شرح "والتي نصها ) مرتفعةبدرجة (

تاله المتوسط الحسابي وبهذا يجب تحسين مهارات المعلم، ، "التكنولوجية الحديثة التقنيات
قلة وجود دورات وبرامج لتدريب المعلمين لتدريس "والتي نصها ) 18(المتعلق بالفقرة رقم 

، )0.98(اره بانحراف معياري مقد) 3.88(والذي بلغ " الطلبة من خالل الوسائل التقنية الحديثة
وبهذا يجب البدء بعقد دورات تدريبية للمعلمين ألجل تدريس الطلبة عبر الوسائل التقنية 

  .الحديثة
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قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بتطوير "والتي نصها ) 23(وأما فيما يتعلق بالفقرة رقم 
ها الحسابي أقل كان متوسط" األجهزة وصيانتها لتكون مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة

وهذا يدلُّ ). بدرجة متوسطة) (1.11(بانحراف معياري مقداره ) 3.11(المتوسطات حيث بلغ 
وضرورة  ؛ لذا يجب أخذ ذلك بعين االعتبارقلة اهتمام اإلدارة المدرسية بتطوير األجهزةعلى 

  .تعلم اإللكترونيزيادة توعية اإلدارة بأهمية تطوير األجهزة لكي تكون قادرة على تطوير أساليب ال

  :يــــالنَّتائج المرتبطة بالسؤال الثان: ثانيًا

لتقدير الصعوبات التي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " :نص هذا السؤال على ما يلي
من بظـل جائحة كورونا يواجهها معلموا المرحلة األساسية العليا في تدريس اللغة اإلنجليزية 

أو المؤهل ) ذكر، أنثى(راجعة لمتغير النوع االجتماعي  ين الباشـاوجهة نظر في لواء ع
  "؟العلمي

 :النَّوع االجتماعــــي - أ

، ويوضح الجدول للعينات المستقلة وسيلًة لإلجابة عن هذا السؤال )(t تم استخدم اختبار
  . ذلك) 10(

اللة الفروق فيما لفحص د )Independent Samples T-Test(نتائج اختبار ): 10(الجدول 
  يخص متغير النَّوع االجتماعي 

 :النَّوع االجتماعي
  

 المجال

 )36 =ن (أنثى  )15= ن (ذكر 
  قيمة

t 

  

  ةـالدالل

)SIG( 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
صعوبات مرتبطة  :المجال األول

إلنجليزية وتدريبه بإعداد معلم اللغة ا
 أثناء وقبل الخدمة

4.33 0.45 4.48 0.45 0.91 0.79 

صعوبات مرتبطة  :المجال الثَّاني
  0.50 0.61 0.41 4.26 0.55 4.15 باإلشراف التربوي واإلدارة

صعوبات متعلقة  :المجال الثَّالث
بمحتوى المنهاج الدراسي بظل 

 جائحة كورونا
3.91 0.57 3.81 0.60 0.45 0.84 

مرتبطة  صعوبات :المجال الرابع
باستخدام التكنولوجيــــا ووسائل 

 التعلــــم بظل جائحة كورونا
3.75 0.86 3.93 0.48 0.67 0.17  
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، وإذا ما اعتمدنا على )0.05(أكبر من ) مستوى الداللة(أن ِقيمة ) 10(يظهر الجدول 
إلثبات عدم وجود فروقات بين ) 0.05(قاعدة القرار التي تشترط مستوى داللة أكبر من 

عند مستوى داللة  (t)مين، فإنه يتَّضح لدينا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لقيمة لعمال
)α≥ 0.05 ( بين اتجاهات الذكور واإلناث عند مستوى)α≥ 0.05( ، لتقدير الصعوبات التي وفقًا

من بظـل جائحة كورونا اإلنجليزية  يواجهها معلموا المرحلة األساسية العليا في تدريس اللغة
ين إلى حٍد النوع االجتماعيمتشابهة بين التقدير ، إذ أن مستويات وجهة نظر في لواء عين الباشـا

، إذ بينت عدم وجود فروق فيما يتعلق )2013الزعبي، (تتطابق مع دراسة  ، وهذه النتيجةبعيد
، إذ بينت )2013الضمور، (لت إليه دراسة مع ما توصتتشابه كذلك ، والنوع االجتماعيبمتغير 
  .النوع االجتماعيفيما يتعلق بمتغير فروق وجود بعدم 

  :المؤهل العلمــي - ب

 One Way(اختبار تحليل التباين األحاديلصياغة إجابة عن التساؤل الثاني، تم استخدام 
ANOVA( والجدول ،)يبين ذلك) 11.  

لفحص داللة ) One Way ANOVA(ين األحادي نتائج اختبار تحليل التبا): 11(جدول ال
  ) المؤهــــــــل العلمــــــــي(الفروق الخاصة بـ

 مصدر التباين االتــــــــــالمج
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة
F 

  الداللة

)SIG( 
صعوبات مرتبطة  :المجال األول

بإعداد معلم اللغة اإلنجليزية 
 دريبه أثناء وقبل الخدمةوت

 0.54 3 1.63 بين المجموعات
3.21 
 0.16 154 4.73 داخل المجموعات 0.13 

  157 6.36 المجموع
صعوبات مرتبطة  :المجال الثَّاني

  باإلشراف التربوي واإلدارة

 1.05 3 0.21 بين المجموعات
0.25 
 0.27 154 7.62 داخل المجموعات 0.85 

  157 7.83 عالمجمو
صعوبات متعلقة  :المجال الثَّالث

بمحتوى المنهاج الدراسي بظل 
 جائحة كورونا

 0.40 3 1.21 بين المجموعات
1.22 
 0.328 154 9.19 داخل المجموعات 0.11 

  157 10.40 المجموع
مرتبطة  صعوبات :المجال الرابع

باستخدام التكنولوجيــــا ووسائل 
 بظل جائحة كورونا التعلــــم

 0.31 3 0.95 بين المجموعات
0.55 
 0.57 154 16.11 داخل المجموعات 0.65 

  157 17.06 المجموع
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، وبما أن قاعدة القرار )0.05(أكبر من ) مستوى الداللة(إلى أن قيمة ) 11(يشير الجدول 
نَّه ال توجد فروقات بين المرشدين ، فإ)0.05(ُتظهر بأنَّه في حال كان مستوى الداللة أكبر من 

التربويين في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، وبهذا يتبين لنا عدم وجود فروق ذات داللة 
لتقدير الصعوبات التي يواجهها معلموا المرحلة وفقًا (، )α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

من وجهة نظر في لواء عين بظـل جائحة كورونا ة األساسية العليا في تدريس اللغة اإلنجليزي
ومرد ذلك أن أغلبية عينة الدراسة متحصلون على الدرجة الجامعية األولى ). ،الباشـا

، وبهذا َفهم يمتازون بمستويات متقاربة وال يوجد فروق كبيرة في المستويات )البكالوريوس(
الضمور، (مع ما توصلت إليه دراسة تتطابق  هذه النتيجة، والتَّعليمية ومستويات التَّطبيق كذلك

  .، إذ بينت بعدم وجود فروق فيما يتعلق بمتغير النوع االجتماعي)2013

  : تَّوصيــــــــــــــــــــــاتال

  : توصي الدراسة في ضوء النتائج السابقة، باآلتــي

تمام بتدريبهم بالجوانب النظرية زيادة اإلهتمام بإعداد معلمي اللغة اإلنجليزية وااله -
اء الخدمة ألجل رفع مستوى المعلم، والتركيز على تحسين مهارات والتطبيقية قبل وأثن

 .المعلم فيما يتعلق باستخدام الوسائق التقنية الحديثة
 وذلك من خالل سن ؛ضرورة الحد من الصعوبات المرتبطة باإلشراف التربوي واإلدارة -

 بحصة اللغة اإلنجليزية وذلك مناإلشراف والمتابعة  زيادةبل أساسي تشريعات مرتبطة بشك
 .قبل اإلدارة

التعامل مع االحداث  المعد للغة اإلنجليزية ليكون قادرًا على تطوير محتوى المنهاج -
 .االستثنائية التي يمكن حدوثها بالمستقل، مثل جائحة كورونا

التقنية الحديثة لتكون قادرة على  يثةم الحدأساليب التعلالبنية التحتية المرتبطة بتطوير  -
 .التعامل بالحاالت االستثنائية مثل األزمات وانتشار األوبئة

حّث التالميذ على التعامل باللغة اإلنجليزية خارج وداخل المدرسة وعبر مواقع التواصل  -
ل التقنية ، وتحسين مهارات التالميذ فيما يتعلق بالتعامل مع الوسائاالجتماعي بظل الجائحة

 .الحديثة في التعلم
 .منهج اللغة اإلنجليزية وتطويره وتنقيحه ليتالءم مع متطلبات العصر التقني تقويم -

على أن وخصوصًا بظل جائحة كورونا الحالي  زيادة األبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة -
 . تشمل مناهج دراسية ومجتمعات أخرى
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القدرة التنبؤية ملفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية 
 لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة جرش

  
  **رامي محمود اليوسفو *دعاء احمد نهار قطوم

  

  ملخص

ديمي في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكا
ضوء مصدر الدافعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش وما إذا كانت تلك القدرة تختلف 

  . باختالف الجنس أو الصف أو التخصص

طالبــا وطالبــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي محافظــة جــرش   ) 450(حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن  
تم اختيارهم بالطريقـة العشـوائية العنقوديـة، وقـد اعتمـدت       ،2021/ 2020للفصل الثاني من العام الدراسي 

مفهـوم الـذات   : ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ثالثـة مقيـاس هـي   . الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي
، ومقيـاس  )2012(، ومقياس التسـويف األكـاديمي مـن إعـداد أبـو غـزال       )2016(األكاديمية من إعداد نصار 

، حيـث أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن مسـتوى مفهـوم        )2010(معـرب مـن قبـل أبـو هاشـم      مصادر الدافعيـة ال 
إلـى  الذات األكاديمية ومستوى التسويف األكاديمي لدى عينة الدراسـة كانـا متوسـطين، كمـا أشـارت النتـائج       

ــة إحصــائية بــين     ــة والتســويف األكــاديمي فــي ضــ   وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات دالل وء مفهــوم الــذات األكاديمي
بأبعــاده لــدى أفـراد عينـة الدراسـة، حيـث فســر مفهـوم الـذات األكاديميـة        ) داخلـي وخـارجي  (مصـدر الدافعيـة   

التسـويف  مـن التبـاين الحاصـل فـي     %  3.1ما نسبته) الجهد األكاديمي، والثقة بالقدرات األكاديمية(مجتمعة 
ة الخــارجي فـي حــين أن  فـي ضــوء مصـدر الدافعيـ   % 11.5فـي ضــوء مصـدر الدافعيـة الــداخلي و    األكـاديمي 

وقـد أوصـت الدراسـة فـي ضـوء نتائجهـا بعـدد مـن          .المتبقي يعود إلى متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج
عمــل بــرامج وقائيــة للحــد مــن ظــاهرة التســويف األكــاديمي لــدى طلبــة المــدارس، وبــرامج     : التوصــيات منهــا

  .إرشادية أخرى لتحسين مستوى مفهوم الذات لديهم

  .الذات االكاديمية، التسويف األكاديمي، مصدر الدافعية، المرحلة الثانوية: تاحيةالكلمات المف
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The Predictability of Academic Self Concept in Academic 
Procreation in Light of Motivation among Secondary Education 

Students in Jerash  
 

Doaa N. Qattoum, College of Educational Sciences, University of Jordan, 
Jordan. 

Rami M. Al-Yousef, Doctor of Educational Psychology, College of Educational 
Sciences, University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the predictive ability of academic self-concept by 

academic procrastination in light of the source of motivation among secondary school 
students in Jerash Governorate, and whether this ability differs according to gender, 
grade or specialization. 

The study sample consisted of (450) male and female high school students in Jerash 
Governorate for the second semester of the academic year 2020/2021, who were selected 
by cluster random method, and the study adopted the descriptive correlative approach. 
To achieve the study objectives, three scales were used: the academic self-concept 
prepared by Nassar (2016), the academic procrastination scale prepared by Abu Ghazal 
(2012), and the motivational sources scale expressed by Abu Hashem (2010). The 
academic self and the level of academic procrastination in the study sample were 
average, and the results indicated that there is a correlational relationship with statistical 
significance between the academic self-concept and academic procrastination in light of 
the source of motivation (internal and external) among the study sample members, where 
the academic self-concept with its combined dimensions was explained (Confidence in 
academic abilities, and academic effort) accounted for 3.1% of the variance in academic 
procrastination in light of the source of internal motivation and 11.5% in light of the 
source of external motivation, while the remainder is due to other variables that were not 
included in the model. In light of its results, the study recommended a number of 
recommendations, including: implementing preventive programs to reduce the 
phenomenon of academic procrastination among school students, and other counseling 
programs to improve their level of self-concept. 

Keywords: Academic self-concept, Academic procrastination, Source of motivation, 
High school. 
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  : المقدمة

 وفعالية كفاءة في الطالب دور أهمية على النفسي التراث أدبيات في الحديثة التوجهات تؤكد
 يتعلم أن على والتركيز تعلمه، عن ومسؤولياته وخصائصه ومعلوماته بقدراته وعيه حيث من تعلمه،
 حياته على المؤثر السلبي السلوك وعوامل مظاهر من وتحرره لذاته إدارته خالل من وذلك يتعلم، كيف

  .األكاديمية

 تلك على للوقوف هدفت والتي والبحوث الدراسات من العديد أجريت التوجهات هذه وفي ضوء
 والتي األكاديمي تقدمهم سبيل في عثرة حجر وتقف المتعلمين تواجه التي السلبية والعوامل المظاهر
  .الماضي في عليه كانت عما والنوع الكم حيث من تختلف

 Academic(ظاهرة التسويف األكاديمي  امل شيوعاوالعو المظاهر هذه رأكث منوكان 
Procrastination( مراحل كل في الطالب بين األكاديمي التسويف سلوك مالحظة يمكن حيث 

التعليم، كما أن التسويف األكاديمي يبدو سائدًا في األوساط األكاديمية، حيث يميل الطالب إلى 
ن أعذار، وتأخير تقديم مهامهم حتى اللحظة األخيرة قبل المواعيد النهائية، تأجيل المهام من دو

وهذا يؤدي إلى رفع مستويات التوتر لديهم، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على تحصيلهم 
الدراسي فقد أظهرت نتائج دراسة جرانت أن تسويف الطلبة في الواجبات والمهام األكاديمية أكثر 

  .هام والواجبات اإلدارية، واألنشطة الالمنهجيةمن تسويفهم في الم

من جهة ثانية يعتبر مفهوم الذات األكاديمية واحدا من المفاهيم الهامة المرتبطة بقدرة الطلبة 
على اإلنجاز حيث ينظر إليه على أنه حكم شخصي لما يمتلكه الطالب من قدرات في السياق 

  .ةاألكاديمي أو من خالل خبرات التعلم المختلف

وفر إلى أن مفهوم الذات األكاديمي هو تقييم الفرد لقدرته على التعلم في ككذلك يشير برو
السياق التعليمي بالمقارنة مع اآلخرين ذوي الصلة في هذا الجانب، ويعمل مفهوم الذات على 
توفير مدخالت الشعور للفرد في كفاية وتقرير المصير بغض النظر عن الصفات الجسدية أو 

  .ة مع اآلخرينالعالق

ؤكد هندرسون وهانسن وشور على أن األفراد الذين يتمتعون بمفهوم مرتفع للذات يو
األكاديمية هم أكثر قدرة على دراسة مستويات أعلى من التعلم، وأن مستوى مرتفع من مفهوم 

فعا من الذات األكاديمية هو مؤشر للتحوالت التعليمية في وقت الحق حيث يمثل تقيما إيجابيا مرت
 .الفرد لقدراته األكاديمية

من جهة ثالثة فإن مفهوم الدافعية بشكل عام والدافعية للتعلم بشكل خاص حظي باهتمام 
الدافعية  أنالعلماء والمنظرين في المجال التربوي والنفسي حيث أكدت العديد من الدراسات 
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ت بيئاتهم وحضاراتهم، موجودة لدى جميع الطلبة بدرجات ومستويات متفاوتة مهما اختلف
فالدافعية تعد من أبرز خصائص الشخصية اإلنسانية، وهي قوة محركة لسلوك المتعلم، ذات طبيعة 

مرتفع ومتوسط (دينامية، واستعداد نفسي مركب من تجمع ميول واتجاهات، ولها ثالث مستويات 
ة، تختلف قوتها امنًا حتى يستثار بمثيرات معرفية مدرسيک یقی، وهذا االستعداد ب)وضعيف

إلى أن الدافعية للتعلم تقسم إلى  )2(وقد أشار اليوسف. )1(من متعلم ألخر ومن مرحلة ألخرى
  :قسمين رئيسيين هما

وتمثل دافعية مالزمة لموضوع التعلم، فالمتعلم يستلذ بالتعلم ويستمتع به، : دافعية داخلية -1
ام من أجل الحصول على غاية فالتعلم نشاط هادف يزيد االهتمام به لذاته على االهتم

خارجية، والنشاط الصادر عنه ليس وسيلة لتحقيق غاية ما، ولكنه غاية بحد ذاته، فالمتعلم 
ذو الدافعية الداخلية، ال يرضيه إال التعلم من أجل الحصول على المتعة واللذة والسرور في 

  .ذلك التعلم

اطا وثيقًا مباشرًا كرغبة المتعلم في وهي التي ترتبط بظروف التعلم ارتب: دافعية خارجية -2
الحصول على تقدير اجتماعي مناسب، أو الظهور والتفاخر، أو الوصول إلى وظائف عالية في 

  .مؤسسات الدولة

مما تقدم أعاله يظهر بوضوح أن التسويف األكاديمي سلوك ال تكيفي يؤثر بشكل مباشر 
الطالب نفسه بما يمتلك من دافعية ومن صورة على عملية التعليم بمختلف مكوناتها وفي مقدمتها 

ذهنية عن ذاته وإمكاناتها في مختلف المجاالت بشكل عام وفي المجال األكاديمي بشكل خاص 
حيث يتبع التسويف كما يشير فيراري نتائج وخيمة تتمثل بالتقييم السلبي لذات المسوفين 

تقدير ذات اكاديمي منخفض وفهمهم ألنفسهم، وكذلك وجد أن الطلبة المستوفين لديهم 
واإلحساس بمشاعر انعدام القيمة حيث إن معرفة الطالب وإدراكه لمفهوم الذات األكاديمية يؤثر 

القدرة التنبؤية لمفهوم لذلك جاءت هذه الدراسة لمحاولة الوقوف على إيجابًا في أدائه األكاديمي؛ 
  .عية لدى طلبة المرحلة الثانويةالذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الداف

  مشكلة الدراسة

ظهر اإلحساس بمشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة في مجال اإلرشاد والصحة النفسية 
في مدرسة الجبل األخضر في محافظة جرش، حيث الحظت أن هناك تسويفًا أكاديميًا لدى بعض 

اإلستعداد المبكر لإلختبارات، واإلعتماد  الطلبة من حيث التأخر في إنجاز المهام األكاديمية وعدم
على األخرين في إنجاز المهام، وكذلك نقص الدافعية، وإنخفاض توجه اإلتقان، وقلة الجهد، 
وإنخفاض المثابرة على انجاز األعمال الموكلة إليهم وشعورهم بإنخفاض في الذات األكاديمية 
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على أن يتعامل بفاعلية مع المواقف  الذي يتمثل في عدم إدراك الفرد لكفاءته وعدم قدرتة
  .التعليمية المختلفة التي يتعرض لها

كذلك ظهر االحساس بمشكلة الدراسة الحالية من خالل اطالع الباحثة على العديد من 
الدراسات التي تناولت التسويف األكاديمي والتي أكدت انتشار هذه الظاهرة بين الطلبة بنسب 

من الطلبة يسوفون في أداء المهام األكاديمية، %) 52(س إلى أن كبيرة حيث أشارت دراسة بالك
وقد الحظت الباحثة أن معظم تلك الدراسات ركزت على الجانب الوصفي لظاهرة التسويف 
األكاديمي دون أن تقدم تفسيرا حقيقيا لألسباب التي تكمن وراء ظهورها لدى الطلبة، لذلك فإن 

 :على األسئلة التاليةالدراسة الحالية ستسعى لإلجابة 
  مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟ مستوىما  .1

  ما مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟ .2

  لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟) داخلي، خارجي(ما مصدر الدافعية السائد  .3

بؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية ما القدرة التن .4
 لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟

  أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة التعرف الى

 .مستوى مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش .1
 .محافظة جرش المرحلة الثانوية في مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة .2
لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة ) داخلي، خارجي(تحديد مصدر الدافعية السائد  .3

 .جرش
فحص القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية  .4

  لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش

  أهمية الدراسة 

تستمد الدراسة أهميتها من حيث تقديمها معلومات مهمة عن حياة الطلبة في : ألهمية النظريةا
المدارس وعالقة ذلك بالذات باألكاديمية ومصادر الدافعية وما يترتب عليها من آثار سلبية 
في تهديد سير العملية التعليمية وتوضيح الدور الذي تقوم به الذات االكاديمية في التنبؤ 

سويف األكاديمي، كما وتستمد الدراسة أهميتها في توفير بيانات نظرية حول مستوى بالت
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المتغيرات الثالث لدى طلبة المرحلة الثانوية من جهة، والعالقة االرتباطية بينها من جهة 
  أخرى، كما توفر بيانات يمكن لباحثين آخرين االستفادة منها في إجراء دراسات جديدة

  األهية التطبيقية 

تضح اهيمة الدراسة التطبيقية والحاجة إليها في إمكانية أن تسهم في ما تقدمة في الجانبين ت
الوقائي واإلرشادي لطلبة المدارس، لمعرفة واقعهم وكيفية التعامل مع هذه المشكلة ومساعدة 

ية المرشدين النفسيين بمراكز اإلرشاد الطالبي في القدرة على توجية الطلبة وتقديم برامج إرشاد
وعالجية مناسبة لرفع مستوى مفهوم الذات االكاديمية والتخفيف قدر اإلمكان من ظاهرة التسويف 
األكاديمي، بما يخدم تطوير العملية األكاديمية باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة تمثل أرضية 

ظري خصبة الباحثين أخرين يمكن لهم إجراء دراسات أخرى في المستقبل بما يثري األدب الن
  .والبحثي المرتبط بموضوع هذه الدراسة

  حدود الدراسة 

طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية  700تقتصر الدراسة الحالية على  :الحدود البشرية -
  .في محافظة جرش) أول ثانوي، ثاني ثانوي(

من العام  تم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة خالل الفصل الثاني: الحدود الزمانية -
  2020/2021الدراسي 

تنحصر الحدود الموضوعية للدراسة في فحص القدرة التنبؤية للذات : الحدود الموضوعية -
األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية لدى عينة من طلبة المدارس في 

 .محافظة جرش

  التعريفات االصطالحية واإلجرائية 

التصورات التي يحملها الطالب حول قدراته األكاديمية الخاصة " :ةمفهوم الذات األكاديمي. 1
، ويعرف إجرائيًا )3("المتمثلة في التنظيم الذاتي والقدرات الفكرية العامة والدافع واإلبداع

  .بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم في هذه الدراسة

يقوم فيه الطالب بتأجيل المهام األكاديمية عن ) يطوع(سلوك أرادي " :التسويف األكاديمي. 2
الوقت المحدد إلنجازها بقصد ودون حاجة الى التأجيل، رغم قدرته على القيام بها ومعرفته 

توتر وشعور (بأن تأجيلها سيؤثر سلبًا على إنجازه األكاديمي، وشعوره باأللم النقمي 
ليها الطالب على مقياس التسويف ، ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل ع)4()"بالذنب

  . األكاديمي المستخدم في هذه الدراسة



 ...القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4435

أنماط دافعية متباينة الخصائص تستدعى بواسطة مهام بيئية أو من خالل ": مصدر الدافعية. 3
عوامل داخلية، فهي طرق بين التوجه نحو اإلنجاز واالنخراط فيها واالستجابة لها تلبية 

وقد تكون داخلية تتضح في المثابرة والتحدي وحب االستطالع للرغبات التي تحفز الفرد، 
والتمكن المستقل، أو خارجية تتضح في تفضيل المهام السهلة وعمل األشياء إلرضاء 

، وتعرف إجرائيا في الدراسة الحالية )2("األساتذة واالعتماد على األخرين في إنجاز المهام
ى مقياس التوجهات الدافعية المستخدم في بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب عل

  .هذه الدارسة

هو المرحلة األخيرة من التعليم المدرسي، يسبق هذه المرحلة التعليم  :المرحلة الثانوية .4
يعد التعليم الثانوي هو فترة تعليم المراهقة أي للطالب ما  ،األساسي ويليه التعليم العالي

وهو  ،ويختلف التقسيم في العمر بين بلد وأخر ،عامًا 19عامًا وحتى سن  11بين سني 
 )8( .كلهاتعليم الزامي في بعض البالد وليس 

  :الدراسات السابقة ذات الصلة

لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة محلية أو عربية أو عالمية تضمنت القدرة التنبؤية 
ية لدى طلبة المرحلة لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافع

إال أنه تمكن من االطالع على بعض الدراسات ذات العالقة غير المباشرة بموضوع . الثانوية
  .الدراسة

 :الدراسات السابقة المتعلقة بمفهوم التسويف األكاديمي/اوًال

. أجرى اكنسوال وتيال دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة التسويف األكاديمي بالتحصيل
طالبا وطالبة من الدارسين بقسم الرياضيات في جامعه آبادان ) 150(نة الدراسة من وتكونت عي

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا في . وجامعه الغوس في نجيريا
مستوى التحصيل تبعا لمستوى التسويف ولم تكشف النتائج عن فروق بينهم تعزى إلى مستوى 

  .الدراسة

) 744(سة سيرين التسويف األكاديمي والفاعلية الذاتية على عينة تكونت من وتناولت درا
طالبا جامعيا في كندا، وهدفت إلى تقصي دور التسويف األكاديمي لدى الطلبة الجامعيين في 

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة بين . الدافعية األكاديمية والفاعلية الذاتية األكاديمية
األكاديمي والتسويف بشكل عام وال توجد عالقة بين التسويف األكاديمي وكل من  التسويف

  .الدافعية والفاعلية الذاتية والفاعلية الذاتية األكاديمية
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دراسة للكشف عن مستوى التسويف األكاديمي وعالقته بمفهوم الذات  )5(وأجرى الحجاج
مستوى التسويف األكاديمي يختلف باختالف األكاديمي لدى الطلبة الجامعيين، ومعرفة ما إذا كان 

طالب  411تكونت عينة الدراسة من . جنس الطالب، ومستواه الدراسي وتخصصه األكاديمي
وطالبة من طلبة الجامعة الهاشمية، وقد استخدم في هذه الدراسة مقياس التسويف األكاديمي، 

ن الطلبة أظهروا مستوى مرتفعة م% 5ومقياس مفهوم الذات األكاديمي، أظهرت نتائج الدراسة أن 
أظهروا مستوى منخفضة % 19أظهروا مستوى متوسطة من التسويف، و% 76من التسويف و

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التسويف . من التسويف
ف لدى األكاديمي تعزى لمتغير الجنس وجاءت الفروق لصالح الذكور، إذ أن مستوى التسوي

باإلضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة . الذكور أعلى منه لدى اإلناث
إحصائية تعزي لمتغير التخصص؛ إذ أن مستوى التسويف لدى التخصصات اإلنسانية أعلى منه 

وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين التسويف . لدى التخصصات العلمية
  .ديمي ومفهوم الذات األكاديمياألكا

 :الدراسات السابقة المتعلقة بمفهوم الذات االكاديمية/ ثانيًا

وهدفت دراسة ماتوفو إلى التحقق من صحة مفهوم الذات األكاديمي بين طلبة الجامعات في 
ي أظهرت النتائج أن مفهوم الذات األكاديم. طالبا وطالبة) 280(ماليزيا وتكونت عينة الدراسة من 

يقوم بدور في الجانب األكاديمي وخصوصا التحصيل الدراسي، وأن الثقة والجهود األكاديمية هي 
  .أسس لقياس مفهوم الذات األكاديمي

إلي معرفة العالقة بين مفهوم الذات األكاديمية والدافعية  )6(كما هدفت دراسة الخياط
بمتغيرات جنس الطالب، والمستوى األكاديمية لدي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، عالقة ذلك 

طالبا وطالبة وتم ) 370(الدراسي، وطبيعية التخصص، ومكان السكن، تكونت عينة الدراسة من 
تطوير مقياسين أحدهما لقياس مفهوم الذات األكاديمية، واآلخر لقياس الدافعية األكاديمية، بينت 

عاد مقياس مفهوم الذات األكاديمية نتائج الدراسة علي وجود عالقة إيجابية بين كل بعد من أب
وأبعاد مقياس الدافعية األكاديمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األكاديمية 
تعزي لمتغيرات جنس الطالب، والمستوى الدراسي، ومكان السكن، وعدم وجود فروق ذات داللة 

مستوى الدراسي، وطبيعة التخصص، في الدافعية األكاديمية تعزى لمتغيرات جنس الطالب، وال
ومكان السكن، وقد أوصي الباحث بتعزيز المدرسين للطلبة بمختلف أشكال الدعم لزيادة ثقة 

  .الطلبة بأدائهم األكاديمي، وتعزيز ثقتهم بتحقيق اإلنجازات األكاديمية

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى كل من التسويف األكاديمي ومفهوم  )3(وأجرى صوالحه
الذات األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة إربد األهلية في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت عينة 
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أظهرت النتائج أن مستوى كل من التسويف األكاديمي ومفهوم . طالبا وطالبة) 286(الدراسة من 
الذات األكاديمي جاء بمستوى متوسط، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

التسويف األكاديمي تعزي لمتغيرات الجنس الصالح الذكور، والمعدل التراكمي لصالح مستوى 
كما . ، وعدم وجود فروق في التسويف األكاديمي تبعا لمتغير التخصص)60- 50(المعدل 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مفهوم الذات األكاديمي تعزي 
واشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية . والتخصص، والمعدل التراكميلمتغيرات يؤدي الجنس، 

 .موجية بين التسويف األكاديمي ومفهوم الذات األكاديمي ككل

 :الدراسات السابقة المتعلقة بمفهوم مصادر الدافعية/ ثالثًا

 هدفت دراسة، العلوان وعطيات إلى دراسة العالقة بين الدافعية الداخلية األكاديمية
والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة في الصف العاشر األساسي في مدينة معان األردنية، تكونت عينة 

طالبا وطالبة، استخدم الباحثان مقياس لقياس الدافعية الداخلية األكاديمية، ) 111(الدراسة من 
ديمية وقد دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية طردية بين الدافعية الداخلية األكا
 .والتحصيل األكاديمي، إضافة إلى دور الدافعية الداخلية في التأثير على أداء الطلبة األكاديمي

إلى معرفة العالقة بين الدافعية األكاديمية ومفهوم الذات  وهدفت دراسة ايمانويل وأخرون
ب غانا، األكاديمية من جهة والتحصيل األكاديمي للطلبة في المراحل الدراسية العليا في جنو

طالبا وطالبة من المدارس الثانوية، دلت نتائج الدراسة على أن ) 120(تكونت عينة الدراسة من 
الطلبة الذين يمتلكون دافعية عالية هم ممن حصلوا على درجات عالية في مادة الرياضيات، كما 

ل الدراسي دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين مفهوم الذات األكاديمية والتحصي
  .لدى الطلبة، وعدم وجود عالقة دالة إحصائية بين الدافعية األكاديمية والتحصيل الدراسي

وهدفت دراسة فيزي إلى معرفة العالقة بين مفهوم الذات األكاديمية والدافعية والتحصيل 
لبة تم طالبة وطا) 200(الدراسي لدى الطلبة في جامعة بيام نور بإيران، تكونت عينة الدراسة من 

اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، استخدم الباحث مقياس هيرمانز لقياس الدافعية التحصيلية، 
ومقياس ديليفار لقياس مفهوم الذات األكاديمية، دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين 

ذات والتحصيل الدراسي مفهوم الذات األكاديمية والدافعية التحصيلية، ووجود عالقة بين مفهوم ال
  .لدى الطلبة

إلى الكشف عن عالقة التسويف األكاديمي بالتوجهات الدافعية  )7(وهدفت دراسة عطاالله
) 236(الداخلية والخارجية والثقة بالنفس لدى طالب كلية التربية، وذلك على عينة بلغ قوامها 

مقياس التسويف األكاديمي،  طالبا وطالبة من طالب كلية التربية جامعة المنيا، طبق عليهم
ومقياس التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية، ومقياس الثقة بالنفس، وأسفرت نتائج الدراسة عن 
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وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين أبعاد التسويف األكاديمي والتوجهات الدافعية 
، كما اتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة الداخلية والخارجية لدى طالب كلية التربية عينة الدراسية

دالة إحصائية بين أبعاد التسويف األكاديمي والثقة بالنفس، وال توجد فروق دالة إحصائيا بين 
 .متوسطي درجات الذكور واإلناث في التسويف األكاديمي

لم - أي من الدراسات السابقة على حد علم الباحثة: مما تقدم من دراسات، يمكننا القول
علمي، (، ونوع التخصص األكاديمي )ذكر، أنثى(الجنس : اول أثر متغيرات الدراسة الحالية وهييتن

أجريت ) داخل األردن(، كما أن معظم الدراسات المحلية )أول ثانوي، ثاني ثانوي(، والصف )أدبي
 على طلبة الجامعة بحيث لم يحظى طلبة المدارس بشكل عام وطلبة المرحلة الثانوية منهم بشكل

خاص بدراسات تتناول القدرة التنبؤية لمفهوم الذات االكاديمية في ضوء مصدر الدافعية، وعلية 
مفهوم الذات (فإن الدراسة الحالية تتصف باألصالة من حيث دراستها للعالقة بين المتغيرات الثالث 

ال وهو طلبة ، ومجتمع الدراسة من جهة أخرى، أ)االكاديمية، التسويف االكاديمي، مصادر الدافعية
  .طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش الذين لم تجر عليهم أية دراسات مماثلة

  الطريقة واإلجراءات

مقياس : ألفراد الدراسة، واألدوات المستخدمة فيها والتي تشمل يتضمن هذا الفصل وصفًا
تضمن أيضا الذات االكاديمية، مقياس التسويف األكاديمي، مقياس مصادر الدافعية، كما وي

إجراءات تطبيق الدراسة، ومنهجيتها، ومتغيراتها، وتصميمها، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة 
  . فيها

  :منهج الدراسة

 .اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي؛ ألنه األنسب لتحقيق أهداف الدراسة

  مجتمع الدراسة 

) األول ثانوي والثاني ثانوي(مرحلة الثانوية تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبة ال
، في محافظة جرش والبالغ عددهم 2021/ 2020علمي وأدبي للفصل الثاني من العام الدراسي 

) 1(طالبا وطالبة وفًقا لسجالت مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، والجدول رقم ) 6902(
  .يوضح تفاصيل المتعلقة بمجتمع الدراسة
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  )أدبي/علمي(توزع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيري الجنس والمرحلة التعليمية : )1( جدولال

  

 الصف
   أدبي علمي

 إناث ذكور إناث ذكور المجموع
 3600 1031 1070 870 629 األول ثانوي
 3302 916 980 785 621 الثاني ثانوي
 6902 1947 2050 1655 1250 المجموع

  عينة الدراسة

األول ثانوي (طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية ) 450(دراسة من تكونت عينة ال
 ، في محافظة جرش2021/ 2020علمي وأدبي للفصل الثاني من العام الدراسي ) والثاني ثانوي

تم اختيارهم من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية، بما يمثل خصائص مجتمع الدراسة 
  ).2(، وكان التوزيع كما هو موضح في الجدول العدد الكلي لمجتمع الدراسةوينسجم إحصائيا مع 

  التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة: )2(جدول ال

 النسبة التكرار الفئات 
 22.2 100 ذكر الجنس
 77.8 350 أنثى 

 38.2 172 األول ثانوي الصف
 61.8 278 الثاني ثانوي 

 59.6 268 علمي التخصص
 40.4 182 أدبي 
 100.0 450 المجموع 

  :أدوات الدراسة

مقياس الذات : ألغراض تحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات تم استخدام ثالثة مقاييس هي
، ومقياس مصادر )9(، ومقياس التسويف األكاديمي من إعداد أبو غزال)8(األكاديمي من إعداد نصار

، وفيما يلي، عرض لتلك المقاييس وطرق )10(قبل أبو هاشممن  والمعرب Cainالدافعية من إعداد 
  .التحقق من خصائصها السيكو مترية في الدراسة الحالية
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 )2016نصار، (مقياس الذات األكاديمي / أوًال

  :وصف المقياس

بتطوير مقياس مفهوم الذات األكاديمي استنادا إلى األدب النظري الذي تناول  )8(قام نصار
) 2011(والدراسات كمقياس مفهوم الذات األكاديمي المعرب من قبل العرسان  موضوع الدراسة

ويتكون المقياس من . للكشف عن مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية
فقرات، ) 10(بعد الثقة بالقدرات األكاديمية، ويتكون من : فقرة موزعة على بعدين، وهما) 20(

فقرات، وللتحقق من صدق المقياس اعتمد نصار على ) 10(ي، ويتكون من وبعد الجهد األكاديم
صدق المحكمين، وكذلك، صدق البناء، من خالل تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة 

طالبا وطالبة، حيث تم حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ) 90(الدراسة، بلغ عدد أفرادها 
وقد جاءت كافة فقرات المقياس مقبولة من حيث ارتباطها . لمقياسالمقياس مع العالمة الكلية ل

، أما ثبات المقياس، فتم )0.70-  0.29(ن یبالمقياس ككل، وتراوحت قيم هذه المعامالت ب
، حيث بلغ ثبات )test -retest(التحقق منه من خالل استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار 

، واالتساق الكلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، )0.84(بيرسون اإلعادة باستخدام معامل ارتباط 
  ).0.92(حيث بلغ معامل ثبات التجانس 

  :الخصائص السيكو مترية للمقياس في الدراسة الحالية

  :صدق المقياس في الدراسة الحالية. 1

صدق المحكمين، وصدق البناء، وفيما يلي : تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين، هما
  :توضيح لذلك

 :صدق المحكمين

محكمين من ذوي االختصاص في علم النفس ) 10(عرض المقياس بصورته األولية على  تم
بين %) 80(، وقد توفر اتفاق )1(التربوي، والقياس والقويم من الجامعات األردنية ملحق 

كون فقرات من فقرات المقياس، وأوصوا بحذفها، وبذلك ت) 4(المحكمين على عدم مالءمة 
  .فقرة الواردة في المقياس األصلي) 20(فقرة بدال من ) 16(المقياس من 

  :صدق البناء

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل فقرة وبين الدرجة 
الكلية، وبين كل فقرة وارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه، وبين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية، 



 ...القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4441

طالبًا وطالبة، وقد تراوحت معامالت ) 70(عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من  في
والجدول التالي ) 0.63-0.30(، ومع المجال )0.61-0.27(ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين 

  .يبين ذلك

  إليهمعامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي : )3( جدولال

  رقم

 الفقرة

  معامل

  االرتباط

 مع المجال

  معامل

  االرتباط

 مع األداة

  رقم

 الفقرة

  معامل

  االرتباط

 مع المجال

  معامل

  االرتباط

 مع األداة

  رقم

 الفقرة

  معامل

  االرتباط

 مع المجال

  معامل

  االرتباط

 مع األداة
1 .460 .370 7 .400 .420 13 .450 .470 
2 .520 .610 8 .400 .390 14 .630 .540 
3 .530 .410 9 .390 .300 15 .620 .550 
4 .590 .480 10 .540 .490 16 .430 .470 
5 .300 .270 11 .510 .500    
6 .570 .370 12 .380 .290    

    ).0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

، ولذلك ائياودالة إحص وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
، الدرجة الكليةب المجال ارتباطمعامل كما تم استخراج لم يتم حذف أي من هذه الفقرات، 

  .عضها والجدول التالي يبين ذلكبب المجاالتمعامالت االرتباط بين و

  معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية: )4(جدول ال

 الذات األكاديمية كاديميالجهد األ الثقة بالقدرات األكاديمية 
   1 الثقة بالقدرات األكاديمية

  1 5860. الجهد األكاديمي
 1 9180. 8590. الذات األكاديمية

  ).0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

مما ، ودالة إحصائيا أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة )4(يبين الجدول 
  بة من صدق البناءيشير إلى درجة مناس

  ثبات المقياس في الدراسة الحالية. 2

-test(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار 
retest ( بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة

ساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في طالبًا وطالبة، ومن ثم تم ح) 70(مكونة من 
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المرتين، وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، 
يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت ) 5(والجدول رقم 

  .لغايات هذه الدراسةوالدرجة الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة 

  معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية: )5(جدول ال

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.85 0.89 الثقة بالقدرات األكاديمية

 0.81 0.87 الجهد األكاديمي
 0.89 0.91 الذات األكاديمية

  ):2012أبو غزال، (األكاديمي مقياس التسويف / ثانيًا

  :وصف المقياس

فقرة، إذ يتمتع المقياس بدرجات عالية من الصدق ) 21(من  )11(تكون مقياس أبو غزال
والثبات، إذ قام أبو غزال بحساب معامالت الصدق باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين العبارة 

بات االتساق الداخلي للمقياس معامل ث وبلغ) 0.30-0.22(واألداة ككل، وقد تراوحت بين 
رونباخ الفا بتطبيقه على کوقام أبو غزال باستخراج معامل الثبات للمقياس بطريقة  ،)0.90(

وبلغ معامل . طالبًا وطالبة) 220(عينة استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة والبالغ عددها 
  .)0.90(ثبات االتساق الداخلي للمقياس 

  :ة للمقياس في الدراسة الحاليةالخصائص السيكو متري

  :صدق المقياس في الدراسة الحالية. 1

صدق المحكمين، وصدق البناء، وفيما يلي : تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين، هما
  :توضيح لذلك

  :صدق المحكمين

محكما من ذوي االختصاص في علم النفس ) 10(عرض المقياس بصورته األولية على  تم
، حيث تم األخذ بالتعديالت المقترحة )1(اس والقويم من الجامعات األردنية ملحق التربوي، والقي

  .فقرة الواردة في المقياس األصلي) 21(فقرة بدال من ) 20(منهم، وبذلك تكون المقياس من 
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  :صدق البناء

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية 
طالبًا وطالبة، وقد تراوحت ) 70(لمقياس في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ل

، والجدول التالي يبين )0.80-0.54(معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ما بين 
 .ذلك

  معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس: )6( جدولال

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة ل االرتباطمعام رقم الفقرة
1 .750 8 .700 15 .770 
2 .780 9 .670 16 .540 
3 .550 10 .680 17 .560 
4 .800 11 .780 18 .770 
5 .730 12 .610 19 .670 
6 .800 13 .710 20 .710 
7 .680 14 .670   

    ).0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *

، ولذلك ودالة إحصائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
  .لم يتم حذف أي من هذه الفقرات

  :ثبات المقياس في الدراسة الحالية. 2

-test(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار 
retest (مقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة بتطبيق ال

طالبًا وطالبة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في ) 70(مكونة من 
، وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة )0.91(المرتين إذا بلغ 

  .، واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة)0.89(كرونباخ ألفا، إذا بلغ 

  )Cain ،2008(مقياس مصادر الدافعية / ثالثًا

 )30(من  )8(والمعرب من قبل أبو هاشم مصادر الدافعيةيتكون مقياس  :وصف المقياس

فقرة، ) 17(ويتكون من  التوجهات الدافعية الداخلية :هما رئيسين بعدين على موزعة فقرة

 والتوجهات الدافعية الخارجيةالتحدي وحب االستطالع والتمكن المستقل، : ه الفرعيةوابعاد
العمل السهل واالعتماد على األستاذ، وقد تم التحقق : فقرة، وابعاده الفرعية) 13(ويتكون من 

أما ثبات المقياس، فتم . صدق المحكمين، وصدق البناء: من صدق المقياس بطريقتين هما
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عتماد على طريقة اإلعادة، حيث بلغ معامل االرتباط للتوجه الدافعي الداخلي التحقق منه باال
  ).0,86(بينما للتوجه الدافعي الخارجي ) 0,83(

  :الخصائص السيكو مترية للمقياس في الدراسة الحالية

  :صدق المقياس في الدراسة الحالية. 1

دق البناء، وفيما يلي صدق المحكمين، وص: تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين، هما
  :توضيح لذلك

  :صدق المحكمين

محكمًا من ذوي االختصاص في علم النفس ) 10(عرض المقياس بصورته األولية على  تم
حيث تم األخذ ) 1(التربوي، والقياس والقويم من الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ملحق 

فقرة الواردة في ) 30(فقرة بدال من  )24(بالتعديالت المقترحة منهم، وبذلك تكون المقياس من 
  .المقياس األصلي، مع إجراءاٍت طفيفٍة على بعض الصياغات فيها

  :صدق البناء

 مع الدرجة الكلية الفقرةالستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط 
طالبًا  )70(من تكونت استطالعية من خارج عينة الدراسة في عينة للمحور التي تنتمي إليه 

-0.54(بين  ما الدرجة الكلية للدافعية الداخليةمع  الفقرةوقد تراوحت معامالت ارتباط ، وطالبة
-0.26(بين  ما الدرجة الكلية للدافعية الخارجيةمع  الفقرة، وتراوحت معامالت ارتباط )0.81
  .والجدول التالي يبين ذلك) 0.71

  قرة والدرجة الكلية للمحور التي تنتمي إليهمعامالت االرتباط بين الف: )7( جدولال

 الدافعية الخارجية الدافعية الداخلية

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 0.72 1 0.71 
2 0.70 2 0.71 
3 0.77 3 0.32 
4 0.75 4 0.58 
5 0.68 5 0.31 
6 0.63 6 0.45 
7 0.70 7 0.26 
8 0.73 8 0.32 
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 الدافعية الخارجية الدافعية الداخلية

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
9 0.81 9 0.45 

10 0.54 10 0.38 
11 0.58   

12 0.65   

13 0.66   
14 0.78   

    ).0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

، ولذلك ودالة إحصائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
  .لم يتم حذف أي من هذه الفقرات

  :اليةثبات المقياس في الدراسة الح. 2

-test(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار 
retest ( بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة

  .، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين)70(مكونة من 

حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وتم أيضًا 
يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحاور ) 8(والجدول رقم 

  .والدرجة الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة

  ألفا وثبات اإلعادة للمحاور والدرجة الكلية معامل االتساق الداخلي كرونباخ: )8(جدول ال

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المحور
 0.87 0.89 الدافعية الداخلية
 0.70 0.84 الدافعية الخارجية

  :المعيار اإلحصائي

تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة 
وهي تمثل ) معارض بشدة، معارض ،محايد، موافق، موافق بشدة(الخمس واحدة من بين درجاته 

  :على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج) 1، 2، 3، 4، 5(رقميًا 
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  قليلة    2.33 -1.00من 
   متوسطة     3.67 -2.34 من
  كبيرة     5.00 -3.68 من

  :لمعادلة التاليةوقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام ا

 )1(الحد األدنى للمقياس -) 5(الحد األعلى للمقياس 

 )3(عدد الفئات المطلوبة              

     5-1        =1.33  

       3   

  .إلى نهاية كل فئة )1.33(ومن ثم إضافة الجواب 

 إجراءات الدراسة

 :لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم اتباع الخطوات اآلتية
القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية  د هدف الدراسة المتمثل بالكشف عنتحدي .1

 .بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش
االطالع على األدب النظري ومراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة  .2

ن صدق وثبات األدوات التي ستستخدم في الدراسة وفقًا الحالية، ومن ثم التحقق م
 .لإلجراءات العلمية المتبعة في بناء األدوات

أخذ الموافقات الرسمية من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم ذات العالقة  .3
 .لتطبيق أدوات الدراسة في مدارسها

ن والتقييم من خالل أدوات تقييم البرنامج تطبيق أدوات الدراسة في المكان والزمان المحددي .4
 .المشار اليها سابقًا

 .جمع البيانات وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة .5

 .صياغة النتائج والتوصيات بشكلها النهائي .6

  المعالجات اإلحصائية 

ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على األسئلة األول والثان تم حساب -
  .والتكرارات والنسب المئوية للسؤال الثالث

  .لإلجابة على السؤال الرابع معامالت ارتباط بيرسون وتحليل االنحدار البسيط تم استخراج -
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  نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف 
ى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش، وبالتحديد األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية لد

  :حاول اإلجابة عن االسئلة اآلتية

ما درجة مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول /أوال
  المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟

درجة المعيارية لالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية وا
  .والجدول أدناه يوضح ذلك ،مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مفهوم الذات األكاديمية لدى : )9(جدول ال
  لمتوسطات الحسابيةطلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش مرتبة تنازليًا حسب ا

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 متوسط 435. 3.39 الجهد األكاديمي 2 1
 متوسط 483. 3.18 الثقة بالقدرات األكاديمية 1 2

 متوسط 343. 3.30 مفهوم الذات األكاديمية  

 حيث جاء، )3.39-3.18(ا بين المتوسطات الحسابية قد تراوحت مأن ) 9(يبين الجدول 
الثقة بالقدرات ، بينما جاء )3.39(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  الجهد األكاديمي

درجة ، وبلغ المتوسط الحسابي ل)3.18(في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  األكاديمية
 ة جرش من وجهة نظرهم ككلمفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظ

)3.30.(  

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
  :، حيث كانت على النحو التاليكل بعد على حدةعلى فقرات 

  الثقة بالقدرات األكاديمية/ البعد األول

الثقة بالقدرات ية للفقرات المتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار: )10(جدول ال
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية األكاديمية

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 938. 4.02 .أشعر أن أدائي جيدًا في معظم مواد المدرسة 5 1
 مرتفع 1.135 3.71 .ةأستطيع مساعدة زمالئي في واجباتهم المدرسي 2 2
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 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

 متوسط 1.287 3.38 .أتابع الحصة الدراسية بسهولة 1 3

4 7 
أنجز معظم المواد الدراسية بصورة أفضل من 

 متوسط 1.200 3.31 .أصدقائي

 متوسط 1.287 2.91 .اشعر أن أدائي ضعيفًا في االمتحانات 6 5
 متوسط 1.381 2.69 .أشعر أن زمالئي في المدرسة أكثر ذكاًء مني 3 6
 منخفض 1.124 2.21 .يشعر المعلمون أنني ضعيف في قدراتي المدرسية 4 7

 متوسط 4830. 3.18 الثقة بالقدرات األكاديمية  

، حيث جاءت )4.02-2.21(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ان ) 10(يبين الجدول 
في المرتبة " مواد المدرسةأشعر أن أدائي جيدًا في معظم " والتي تنص على) 5(رقم  ةالفقر

أستطيع مساعدة " والتي تنص على) 2(رقم  ةجاءت الفقر، و)4.02(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
بينما جاءت ، )3.71(في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ " زمالئي في واجباتهم المدرسية

بالمرتبة األخيرة " ةيشعر المعلمون أنني ضعيف في قدراتي المدرسي"ونصها ) 4(رقم  ةالفقر
ككل  الثقة بالقدرات األكاديميةوبلغ المتوسط الحسابي لبعد  .)2.21(وبمتوسط حسابي بلغ 

)3.18.(  

  :الجهد األكاديمي/ البعد الثاني

 الجهد األكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ب: )11(جدول ال
  ت الحسابيةمرتبة تنازليًا حسب المتوسطا

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

1 12 
أبذل أفضل ما عندي من أجل النجاح في جميع 

 مرتفع 1.040 4.22 .المواد الدراسية

 مرتفع 1.316 3.89 .أشعر بالملل في الحصص المدرسية 9 2
 مرتفع 1.151 3.81 .أستعد وأدرس لالمتحان بجد ومثابرة 10 3
 مرتفع 1.228 3.81 .ال استسلم بسهولة عندما أواجه سؤاًال صعبًا 15 3
 مرتفع 1.156 3.80 .اهتم بالقيام بواجباتي المدرسية 11 5
 مرتفع 1.262 3.78 .أنتظر انتهاء الحصص الدراسية بشوق 14 6

7 16 
لست على استعداد لتقديم جهدًا كبيرًا في واجباتي 

 متوسط 1.226 2.59 .المدرسية
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 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

 متوسط 1.351 2.54 .يشرد تفكيري عندما أقوم بحل واجباتي 8 8
 منخفض 1.340 2.10 .أشعر برغبتي في ترك الدراسة 13 9

 متوسط 435. 3.39 الجهد األكاديمي  

، حيث جاءت )4.22-2.10(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 11(يبين الجدول 
أبذل أفضل ما عندي من أجل النجاح في جميع المواد " نص علىوالتي ت) 12(رقم  ةالفقر

والتي تنص ) 9(رقم  ةجاءت الفقر، و)4.22(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " الدراسية
، )3.89(في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ " أشعر بالملل في الحصص المدرسية" على

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " شعر برغبتي في ترك الدراسةأ"ونصها ) 13(رقم  ةبينما جاءت الفقر
  ).3.39(ككل  الجهد األكاديميوبلغ المتوسط الحسابي لبعد  .)2.10(حسابي بلغ 

ما درجة التسويف األكاديمي لدى طلبة  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني /ثانيًا
  المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟

درجة المعيارية لا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذ
  .والجدول أدناه يوضح ذلك ،التسويف األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التسويف األكاديمي لدى : )12(جدول ال
  لثانوية في محافظة جرش مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةطلبة المرحلة ا

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

1 17 
أفضل النشاطات الترفيهية على النشاطات 

 مرتفع 1.262 3.86 .المدرسية

 متوسط 1.300 3.67 .ال أستغل وقتي بشكل جيد 8 2

3 15 
لراحة من مجرد التفكير بضرورة البدء أشعر بعدم ا

 متوسط 1.298 3.50 .بإنجاز واجباتي الدراسية

4 20 
أتوقف عن الدراسة في وقت مبكر لكي أقوم بأشياء 

 متوسط 1.368 3.41 .أكثر متعة

5 18 
أفكر دائمًا بأن لدي الحقًا الوقت الكافي، لذا ليس 

 وسطمت 1.319 3.37 .هناك حاجة فعلية للبدء بالدراسة

 متوسط 1.356 3.34 .أعاني من مشكلة تأجيل المهمات األكاديمية 19 6
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 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

7 2 
عندما يقترب موعد االمتحان أجد نفسي منشغًال 

 متوسط 1.377 3.18 .بأمور اخرى

 متوسط 1.303 3.16 .أؤجل واجباتي الـأكاديمية ليوم أخر 4 8

9 6 
أؤجل البدء بواجباتي الدراسية حتى اللحظات 

 متوسط 1.319 3.10 .األخيرة

10 3 
أستعجل عادًة إلنجاز المهمات األكاديمية قبل 

 متوسط 1.246 2.94 .موعدها المحدد

11 7 
أجد لنفسي اعذارًا لتبرر عدم قيامي بأداء الواجبات 

 متوسط 1.337 2.90 .الدراسية المطوبة مني

12 12 
عندما اواجه مهمات دراسية صعبة أؤمن بضرورة 

 متوسط 1.325 2.79 .تأجيلها

12 14 
أؤجل إنجاز المهمات الدراسية بغض النظر عن 

 متوسط 1.325 2.79 .كونها ممتعة او غير ممتعة

 متوسط 1.365 2.74 .التزم بالخطة التي اضعها إلنجاز واجباتي الدراسية 11 14

15 13 
أؤجل إنجاز واجباتي الدراسية دونما مبرر حتى لو 

 متوسط 1.253 2.70 .كانت مهمة

 متوسط 1.255 2.61 أكمل واجباتي بشكل فوري بعد تحديدها 1 16
 متوسط 1.224 2.52 .أتراجع عن االلتزام بإنجاز ما هو مطلوب مني 10 17

18 5 
انهي واجباتي المدرسية قبل الموعد المحدد 

 متوسط 1.229 2.49 .إلنجازها

 متوسط 1.237 2.44 .انهي دائمًا واجباتي الدراسية بالوقت المحدد 9 19
 منخفض 1.041 2.13 .ال أؤجل عمًال اعتقد بضرورة إنجازه 16 20
 متوسط 837. 2.98 التسويف األكاديمي  

، حيث جاءت )3.86-2.13(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 12(يبين الجدول 
في " درسيةأفضل النشاطات الترفيهية على النشاطات الم" والتي تنص على) 17(رقم  ةالفقر

ال أستغل " والتي تنص على) 8(رقم  ةجاءت الفقر، و)3.86(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.67(في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ " وقتي بشكل جيد

بلغ بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " ال أؤجل عمًال اعتقد بضرورة إنجازه"ونصها ) 16(
درجة التسويف األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في وبلغ المتوسط الحسابي ل .)2.13(

 ).2.98(ككل  محافظة جرش من وجهة نظرهم
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داخلي، (ما مصدر الدافعية السائد  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث/ ثالثًا
  لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش؟) خارجي

 يمصدرالمعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ل
والجدول  ،لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرشوالدافعية ككل ) داخلي، خارجي(الدافعية 

  .أدناه يوضح ذلك

بة المرحلة لدى طل) داخلي، خارجي(التكرار والنسبة المئوية لمصدر الدافعية : )13(جدول ال
  الثانوية في محافظة جرش

 النسبة التكرار 
 62.0 279 داخلي
 38.0 171 خارجي
Total 450 100.0 

لدافعية لدى طلبة المرحلة الثانوية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )14(جدول ال
  في محافظة جرش مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجالال الرقم الرتبة
 مرتفع 6740. 3.74 الدافعية الداخلية 1 1
 متوسط 6260. 3.45 الدافعية الخارجية 2 2

 حيث جاءت، )3.74-3.45(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ) 14(يبين الجدول 
الدافعية ، بينما جاءت )3.74(ابي بلغ متوسط حسبأعلى في المرتبة األولى  الدافعية الداخلية

  ).3.45(في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  الخارجية
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

  :، حيث كانت على النحو التاليدافعيه على حدة كلألبعاد على 

  الدافعية الداخلية: أوال

لدافعية الداخلية لدى طلبة البعاد االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري : )15(ول جدال
المرحلة الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات 

  الحسابية

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 مرتفع 7240. 3.94 التمكن المستقل 1 1
 متوسط 8360. 3.66 حب االستطالع 2 2
 متوسط 9250. 3.59 التحدي 3 3

 مرتفع 6740. 3.74 الدافعية الداخلية  
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 حيث جاء، )3.94-3.59(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ) 15(يبين الجدول 
في  التحديا جاء ، بينم)3.94(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  التمكن المستقل

لمصدر الدافعية السائد  ، وبلغ المتوسط الحسابي)3.59(المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
  ).3.74( الداخلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظرهم ككل

 وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
  :، حيث كانت على النحو التاليبعد من ابعاد الدافعية الداخلية على حدة كللفقرات على 

  التحدي/ البعد االثالث

مرتبة تنازليًا  التحديالمتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )16(جدول ال
  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  افاالنحر

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 1.198 3.78 .أحب العمل الجاد ألنه يمثل تحديًا 1 1
 مرتفع 1.079 3.78 .أحب أن أتعلم أكبر قدر ممكن من المدرسة 2 1

3 3 
أحب الواجبات التي تتحداني عقليًا وتتضمن مشكالت 

 متوسط 1.349 3.41 .يصعب حلها

 متوسط 1.326 3.38 .محاولة حلهاأحب المشكالت الصعبة ألنني استمتع ب 4 4
 متوسط 9250. 3.59 التحدي  

، حيث جاءت )3.78-3.38(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 16(يبين الجدول 
أحب أن أتعلم "، و"أحب العمل الجاد ألنه يمثل تحديًا" والتي تنصان على) 2، و1(رقم  تانالفقر

بينما جاءت ، )3.78(رتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ في الم" أكبر قدر ممكن من المدرسة
بالمرتبة األخيرة " أحب المشكالت الصعبة ألنني استمتع بمحاولة حلها"ونصها ) 4(رقم  ةالفقر

  ).3.59(ككل  التحديوبلغ المتوسط الحسابي لبعد  .)3.38(وبمتوسط حسابي بلغ 

 :حب االستطالع/ البعد الثاني
مرتبة  حب االستطالعالمتعلقة بالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات: )17(جدول ال

  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 1.032 3.96 .أقرأ األشياء ألنني مهتم بالموضوع 7 1
 مرتفع 1.177 3.68 .جديدة أعمل بجد فعًال ألنني أحب أن أتعلم أشياء 9 2
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 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

3 6 
أكمل مشروعاتي اإلضافية ألنني أتعلم أشياء مثيرة 

 متوسط 1.163 3.60 .الهتمامي

4 5 
اطرح أسئلة أثناء الحصة ألنني أريد تعلم أشياء 

 متوسط 1.202 3.59 .جديدة

 متوسط 1.128 3.45 .أحل واجباتي حتى اكتشف جديدة 8 5
 متوسط 8360. 3.66 حب االستطالع  

، حيث جاءت )3.96-3.45(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 17(يبين الجدول 
في المرتبة األولى " أقرأ األشياء ألنني مهتم بالموضوع" والتي تنص على) 7(رقم  ةالفقر

أحل واجباتي حتى اكتشف "ونصها ) 8(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.96(وبمتوسط حسابي بلغ 
حب وبلغ المتوسط الحسابي لبعد  .)3.45(المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ب" جديدة

  ).3.66(ككل  االستطالع

  :التمكن المستقل/ البعد االول

مرتبة  التمكن المستقلالمتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )18(جدول ال
  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 راتالفق الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 9310. 4.07 .عندما ال افهم شيئًا ما بسرعة أحاول فهمه بنفسي 11 1
 مرتفع 8870. 4.06 .أحاول إكمال واجباتي بمفردي 10 2

3 12 
عندما ارتكب خطأ ابحث عن اإلجابة الصحيحة 

 مرتفع 9610. 3.96 .بنفسي

 مرتفع 1.017 3.92 .اجباتي بدون مساعدة خارجيةأحب أن اعمل و 14 4

5 13 
إذا تعثرت في حل مشكلة أستمر بالمحاولة حتى 

 مرتفع 1.190 3.69 .أتوصل للحلول

 مرتفع 7240. 3.94 التمكن المستقل  

، حيث جاءت )4.07-3.69(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 18(يبين الجدول 
في " عندما ال افهم شيئًا ما بسرعة أحاول فهمه بنفسي" تي تنص علىوال) 11(رقم  ةالفقر

إذا تعثرت "ونصها ) 13(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )4.07(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
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بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " في حل مشكلة أستمر بالمحاولة حتى أتوصل للحلول
  ).3.94(ككل  التمكن المستقللبعد  وبلغ المتوسط الحسابي .)3.69(

 :الدافعية الخارجية: ثانيا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصدر الدافعية السائد الخارجية : )19(جدول ال
  لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المستوى االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب المجال الرقم الرتبة
 متوسط 8440. 3.59 االعتماد على األستاذ 1 1
 متوسط 6150. 3.24 العمل السهل 2 2

 متوسط 6260. 3.45 الدافعية الخارجية 3 

 حيث جاء، )3.59-3.24(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ) 19(يبين الجدول 
العمل ، بينما جاء )3.59(متوسط حسابي بلغ بأعلى ولى في المرتبة األ االعتماد على األستاذ

لمصدر  ، وبلغ المتوسط الحسابي)3.24(في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  السهل
 ).3.45( الدافعية السائد الخارجية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش ككل

ية لتقديرات أفراد عينة الدراسة وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار
   :، حيث كانت على النحو التاليبعد من ابعاد الدافعية الخارجية على حدة كللفقرات على 

  :العمل السهل/ البعد األول

مرتبة تنازليًا  العمل السهلالمتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )20(جدول ال
  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم تبةالر
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 1.129 3.91 .أحب الواجبات السهلة 4 1
 متوسط 1.361 3.27 .أحب الواجبات الصعبة ألني أجدها أكثر إثارة 3 2
 متوسط 1.351 3.21 .أقرأ األشياء ألن أستاذي يريدني أن أقرأها 2 3
 متوسط 1.269 2.57 .لصعبةأتجنب حل المشكالت ا 1 4

 متوسط 615. 3.24 العمل السهل  

، حيث )3.91- 2.57(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 20(يبين الجدول 
في المرتبة األولى وبمتوسط " أحب الواجبات السهلة" والتي تنص على) 4(رقم  ةجاءت الفقر
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بالمرتبة " أتجنب حل المشكالت الصعبة"نصها و) 1(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.91(حسابي بلغ 
  ).3.24(ككل  العمل السهلوبلغ المتوسط الحسابي لبعد  .)2.57(األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

  :االعتماد على األستاذ/ البعد الثاني

 االعتماد على األستاذالمتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )21(جدول ال
  ليًا حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تناز

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

1 8 
عندما ارتكب خطأ اسأل أستاذي للحصول على 

 مرتفع 1.131 3.90 .اإلجابة الصحيحة

2 9 
إذا تعثرت في مشكلة فإنني اطلب مساعدة 

 مرتفع 1.181 3.71 .أستاذي

3 10 
أستاذي في تخطيط ما سأفعله  أحب أن يساعدني

 متوسط 1.199 3.66 .بعد ذلك

 متوسط 1.189 3.61 .أكمل واجباتي ألن أستاذي يأمرني بذلك 6 4
 متوسط 1.299 3.43 .اعمل على طلب مساعدة من أستاذي 7 5
 متوسط 1.292 3.24 .أحب أن يساعدني أستاذي في إنجاز واجباتي 5 6

 متوسط 8440. 3.59 االعتماد على األستاذ  

، حيث جاءت )3.90-3.24(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ان ) 21(يبين الجدول 
عندما ارتكب خطأ اسأل أستاذي للحصول على اإلجابة " والتي تنص على) 8(رقم  ةالفقر

ونصها ) 5(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.90(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " الصحيحة
 .)3.24(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " ب أن يساعدني أستاذي في إنجاز واجباتيأح"

  ).3.59(ككل  االعتماد على األستاذوبلغ المتوسط الحسابي لبعد 

ما القدرة التنبؤية لمفهوم الذات  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع /رابعًا

ضوء مصدر الدافعية لدى طلبة المرحلة الثانوية  األكاديمية بالتسويف األكاديمي في

  في محافظة جرش؟

لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في  الخاصة التنبؤية القدرة عن الكشف وبهدف
 لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش؛) الداخلية والخارجية(ضوء مصدر كل من الدافعية 

 المعادلة إلى تاريالمتغجميع  إدخال أسلوب باعتماد المتعدد الخطي االنحدار تحليل استخدام تم
  .)22(الجدول  في كما وذلك االنحدارية،
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  الدافعية الداخلية: أوال

التسويف على مفهوم الذات األكاديمية نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد ألثر : )22(الجدول 
  طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرشاألكاديمي في ضوء مصدر الدافعية الداخلية لدى 

المتغير 

 التابع

  ملخص النموذج
Model 

summary 

 تحليل التباين
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coefficient 

R  
معامل 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحديد

F  
 المحسوبة

درجات 
  الحرية
DF 

Sig. 
F 

الداللة 
 االحصائية

 B البيان
الخطأ 
 المعياري

t 
 المحسوبة

Sig. 
t 

لداللة ا
 االحصائية

التسويف 
 0000. 8.616 4680. 4.036 الثابت 0140. 2 4.363 0310. 1750. األكاديمي

      
الثقة 

بالقدرات 
 األكاديمية

-.213 .0960 -2.215 .0280 

      
الجهد 
 0900. 1.699- 1120. 190.- األكاديمي

مفهوم الذات األكاديمية وتشير النتائج إلى وجود عالقه ارتباطية ذات داللة إحصائية 
بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية الداخلية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة 

مما يشير إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  R=0.175)(، حيث بلغ معامل االرتباط جرش
التسويف و) األكاديمي الجهد، والثقة بالقدرات األكاديمية(بين المتغيرات المستقلة مجتمعة 

مفهوم الذات مما يشير الى ان ) R2=0.031(وقد ظهر أن قيمة معامل التحديد  األكاديمي
% 3.1فسر ما نسبته ) الجهد األكاديمي، والثقة بالقدرات األكاديمية(مجتمعة بابعاده األكاديمية 

متغيرات أخرى لم تدخل في حين ان المتبقي يعود إلى  التسويف األكاديميمن التباين الحاصل في 
وهذا يؤكد ) sig=0.000(عند مستوى ثقة تساوي  )F=4.363(في األنموذج، كما بلغت قيمة 

  .)(0.05معنوية االنحدار عند مستوى داللة 

  قد بلغت ) الثقة بالقدرات األكاديمية(عند بعد  )B(ويظهر من جدول المعامالت أن قيم 
مما يشير إلى أن ، )0.028(وبداللة إحصائية بلغت  )2.215-(كانت ) t(وان قيمة ) 0.213- (

واحدة وحدة بمقدار  الثقة بالقدرات األكاديميةأثر هذا البعد معنوي وهذا يعني أن الزيادة في 
من الوحدة ) 0.213(بمقدار  التسويف األكاديمي إلى النقصان في سيؤدي) انحراف معياري(

  .المعيارية
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قــــــــــــــــــــــــــد بلغت ) الجهد األكاديمي(عند بعد  )B(ـــالت أن قيم ويظهر من جدول المعامــــــــــ
مما يشير إلى أن أثر ، )0.090(وبداللة إحصائية بلغت ) 1.699(كانت ) t(وان قيمة ) 0.190- (

  .هذا البعد غير معنوي

  :الدافعية الخارجية: ثانيا

مفهوم الذات األكاديمية بالتسويف دد ألثر نتائج اختبار االنحدار الخطي المتع: )23(الجدول 
  األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية الخارجية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش

المتغير 

 التابع

  ملخص النموذج
Model 

summary 

 تحليل التباين
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coefficient 

R  
معامل 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحديد

F  
 المحسوبة

درجات 
  الحرية
DF 

Sig. 
F 

الداللة 
 اإلحصائية

 B البيان
الخطأ 
 المعياري

t 
المحسو

 بة

Sig. 
t 

الداللة 
 اإلحصائية

التسويف 
 0.000 9.930 0.464 4.607 الثابت 0.000 2 10.863 0.115 0.338 األكاديمي

      
الثقة 

بالقدرات 
 األكاديمية

0.160 0.107 1.494 0.137 

      
الجهد 
 0.000 4.567- 0.109 499.- ياألكاديم

مفهوم الذات األكاديمية وتشير النتائج إلى وجود عالقه ارتباطية ذات داللة إحصائية 
بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية الخارجية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة 

تباطية دالة إحصائيا مما يشير إلى وجود عالقة ار R=0.338)(، حيث بلغ معامل االرتباط جرش
التسويف و) الجهد األكاديمي، والثقة بالقدرات األكاديمية(بين المتغيرات المستقلة مجتمعة 

مفهوم الذات مما يشير إلى أن ) R2=0.115(وقد ظهر أن قيمة معامل التحديد  األكاديمي
% 11.5فسر ما نسبته ) الجهد األكاديمي، والثقة بالقدرات األكاديمية(مجتمعة بابعاده األكاديمية 

في حين أن المتبقي يعود الى متغيرات أخرى لم تدخل  التسويف األكاديميمن التباين الحاصل في 
وهذا يؤكد ) sig=0.000(عند مستوى دالله تساوي  )F=4.363(في األنموذج، كما بلغت قيمة 

 .)(0.05معنوية االنحدار عند مستوى داللة 
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قد بلغت ) الثقة بالقدرات األكاديمية(عند بعد  )B(م ويظهر من جدول المعامالت أن قي
مما يشير إلى أن أثر هذا ، )0.137(وبداللة إحصائية بلغت ) 1.494(كانت ) t(وان قيمة ) 160.(

  .غير معنويالبعد 

) 499.-(قد بلغت ) الجهد األكاديمي(عند بعد  )B(ويظهر من جدول المعامالت ان قيم 
مما يشير إلى أن أثر هذا البعد ، )0.000(وبداللة إحصائية بلغت ) 4.567-(كانت ) t(وان قيمة 

انحراف (وحدة م واحدة بمقدار  الثقة بالقدرات األكاديميةمعنوي وهذا يعني أن الزيادة في 
 .من الوحدة) 499.(بمقدار  التسويف األكاديمي سيؤدي إلى النقصان في) معياري

  مناقشة النتائج والتوصيات

صل مناقشة ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وأبرز التوصيات المنبثقة يتضمن هذا الف
عنها، وذلك في ضوء أسئلتها واألدب النظري والدراسات السابقة، حيث هدفت إلى الكشف عن 
القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية لدى طلبة 

 .محافظة جرشالمرحلة الثانوية في 

ما درجة مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول /اوًال
  المرحلة الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظرهم؟

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مفهوم الذات االكاديمية لدى عينة الدراسة كان متوسطًا 
ويمكن تفسير هذه النتيجة في الحصول على ، )3.39-3.18(بمتوسط حسابي يتراوح ما بين 

درجة متوسطة في مفهوم الذات عند طلبة الثانوية في المدارس يعود إلى أساليب التنشئة 
االجتماعية التي تلقوها منذ الطفولة، والتي تتراوح ما بين تنمية مفهوم ذات إيجابي باستخدام 

ات التي من شأنها أن تخلق مفهوم ذات سلبي، وذلك األساليب المشجعة على تنميته، وبين الممارس
على اعتبار أن أثر التنشئة االجتماعية ممتده من الطفولة إلى الرشد، كما تعتتقد الباحثه أن 

واإلهمال  یالممارسات الخاطئة للوالدين والتي تتلخص في والعقاب والضغوطات والنقد السلب
  .م الذات لدى الطالبوالحماية الزائدة قد يؤدي إلى انخفاض مفهو

كما ويمكن تفسير هذه النتيجة لدى طلبة المرحلة الثانوية بالرجوع إلى سيكولوجية النمو 
لمفهوم الذات هو أمر  یوالتطور النفسي للفرد، حيث أنه من المعروف أن التشكيل أو البناء الهرم

والمواقف، وفي مرحلة تطوري، فعندما ينضج األطفال يطورون مفاهيم وتصنيفات لتنظيم األحداث 
زا مع التقدم بالعمر، فالطلبة يتعلمون لينظروا إلى یما قبل المراهقة يصبح مفهوم الذات أكثر تما

أنفسهم بطريقة موجبة أو سالبة عندما يكونون بصدد خبراتهم مع األفراد المهمين في حياتهم مثل 
نسبة ضئيلة من طلبة المرحلة  الوالدين والمعلمين، ويمكن ان تعزى هذه النتيجة إلى أن هناك
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 یالثانوية لديهم عدم ثقة في قدراتهم العقلية ويلحظون ذلك من خالل تقييم كما يمكن أن تعز
ي ينجح کن تمامًا بضرورة أن يبذل الطالب أقصى ما لديه من جهد کیالنتيجة إلى أن الطلبة مدر
  .في جميع مواده الدراسية

ما درجة التسويف األكاديمي لدى طلبة المرحلة  :السؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة ب /ثانيًا
  الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظرهم؟

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التسويف األكاديمي لدى عينة الدراسة كان متوسطًا 
 وقد يمكن تفسير هذه النتيجة لعدم إدراك الطلبة، )3.86-2.13(بمتوسط حسابي يتراوح ما بين 

بخطورة اآلثار التي تنجم عن التسويف، وعدم قدرتهم على تنظيم أوقاتهم واستغاللها بما هو 
مفيد، وبالتالي ال يستطيعون إنجاز المهمات األكاديمية المطلوبة منهم، باإلضافة إلى ما قد 

من يتعرضون له من إحباط نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجههم في الحياة العملية بعد التخرج 
الجامعة مما يقلل رغبته في التفوق والنجاح، وقد يعزى ذلك أيضا لعدم تنظيم الطالب لوقته وكثرة 
الواجبات وصعوبتها وضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب، وانخفاض الدافعية للتعلم وعدم 

الية متابعة المعلم للواجبات ولعدم توفر الظروف األسرية المناسبة، او لوجود حالة نفسية انفع
لدى معظم الطلبة قبل االمتحانات لعدم الثقة بالنفس ولعدم االستعداد الجيد والكافي لالمتحانات 

  .من بداية العام الدراسي

وقد كانت نتائج الدراسة الحالية متقاربة مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت جميعها 
وطلبة ) 2012(اسة أبو غزال دركانتشار ظاهرة التسويف األكاديمي لدى الطلبة الجامعيين 

وبناء على ما تقدم تظهر الحاجة الماسة إلى إجراء ). 2013ق وجرادات، يأبو ازر(المدارس 
دراسات تستهدف تصميم برامج إرشادية للتصدي لظاهرة التسويف األكاديمي لدى الطلبة 

  .المسوفين

) داخلي، خارجي(عية السائد ما مصدر الداف :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث/ ثالثًا
  لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظرهم؟

وهذا ، )3.74-3.45(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أظهرت نتائج الدراسة أن 
يشير إلى أن طلبة الثانوية في محافظة جرش يمتازون بالتوجهات الدافعية الداخلية وهو امر 

ذه المرحلة الدراسية الهامة في حياة األفراد وتحديد مساراتهم المستقبلية لما ينسجم وطبيعة ه
كما  )8(سيواجههم من ضغوط وتحديات لتحقيق ميولهم ورغباتهم، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

أشارت النتائج ان التوجه الدافعي الخارجي ال يشيع لدى عينة البحث اذا يؤشر ذلك عدم اعتماد 
مصادر خارجية للتعزيز أو التاثير باشباع حاجاتهم المعرفية أو اإلسراف في االعتماد الطلبة على 
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على األساتذة وهو امر يبدو منطقيا في هذه المرحلة الدراسية ومايقابلها من خصائص نمائية 
  .تؤشر حالة االستقالل والتفرد لدى المتعلمين

القدرة التنبؤية لمفهوم الذات األكاديمية  ما :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع/ رابعًا
بالتسويف األكاديمي في ضوء مصدر الدافعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة 

  جرش؟

مفهوم الذات األكاديمية بالتسويف األكاديمي أشارت النتائج إلى وجود اثر ذو داللة إحصائية 
، حيث بلغ معامل لثانوية في محافظة جرشفي ضوء مصدر الدافعية الداخلية لدى طلبة المرحلة ا

مما يشير إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغيرات المستقلة  R=0.175)(االرتباط 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن معتقدات الفرد عن مفهوم الذات األكاديمي ترتبط ارتباطا مجتمعة، 

ته الدراسات والبحوث السابقة فكلما كان مفهوم وثيقا بمستوى التسويف األكاديمي وهذا ما أكد
الذات األكاديمي مرتفعة أدى ذلك إلى مستويات منخفضة من التسويف األكاديمي؛ وذلك ألن نجاح 
الفرد في المهمات األكاديمية يوفر له خبرات مباشرة عن قدرته من القيام بمهام معينة، ويؤدي 

رة الفرد إلى زيادة توقعاته عن مفهوم الذات األكاديمي، تفسير الفرد لهذا النجاح بأنه ناتج عن قد
وأن األداء الجيد يؤدي إلى تغذية راجعة مناسبة وتشجيع مستمر من قبل اآلخرين، ويعد ذلك 

  .مصدرا لزيادة مفهوم الذات األكاديمي

ويمكن تفسير هذه النتيجة ايضًا الى ان بعض الطلبة المسوفين يعزون تسويفهم األكاديمي 
الخوف من الفشل، نتيجة تدني مفهوم الذات لديهم، وهذا األمر د يرفع مستوى الخوف من  إلى

كما أن التسويف يؤثر في تنمية مدركات المتعلمين نحو أهدافهم وأنشطتهم العلمية . الفشل لديه
لتحقيق تلك األهداف بناء على سماتهم الشخصية المتمثلة في فعالية الذاتية ومفهومها ومركز 

م والتحكم في خطط حياتهم األكاديمية ومن ثم فإن نظرتهم لمفهوم الذات وتسويفهم يؤثران ضبطه
وتتفق . على أدائهم األكاديمي، وعلى دافعيتهم إلنجاز وتحقيق األهداف الذاتية والموضوعية لهم

التي أشارت ) Al-Momani et al., 2017(وأخرون  ینتيجة هذه الدراسة مع دراسة المومن
إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات والتسويف األكاديمي، ودراسة نتائجها 

 & Bezci,  2013(ودراسة بزش وقورال ) Emadian & Pasha، 2018(ان وباشا یإماد
Vural.(  

وأشارت النتائج إلى أن متغير التوجهات الدافعية يتاثر بشكل واضح بدرجة التسويف 
وجود التسويف األكاديمي، حيث يضاعف التسويف األكاديمي من األكاديمي، فيظهر كمؤشر ل

إحساس الطالب بعدم وجود توجهات دافعية سواء كانت داخلية او خارجية بسبب تسويف عمل 
المهام الدراسية؛ فيظهر عدم وجود التوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى المسوفين إذا ما 
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من أن  Strunk & Steele) 2011(ارت إليه نتائج دراسة قورنوا بسواهم، ويتسق ذلك مع ما أش
الدافعية والكفاءة الذاتية والتعلم المنظم ذاتيا تتنبأ بالتسويف األكاديمي، ويمكن تفسير : كال من

هذه النتائج لدى عينة الدراسة استنادا إلى اإلطار النظري لطبيعة التوجهات الدافعية ودينامية 
بينهما، حيث يؤثر التسويف األكاديمي على التوجهات الدافعية لدى العالقة العكسية السلبية 

الطالب، والمشاركة األنشطة اإلنجاز، والرغبة في االقتراب من النجاح، ويرتبط عكسيا بالتحدي 
,  2014(والمثابرة وحب االستطالع والتمكن المستقل واالعتماد على النفس في إنجاز المهام 

Kondemira(ائج دراسة ، حيث أشارت نت)2011 (Gargari et al  إلى التأثير النسبي للدافعية
الداخلية والخارجية ومتغيرات الشخصية على سلوك التسويف؛ فالدافعية الخارجية وأسلوب العزو 

 .الخارجي جميعها تعد متغيرات تنبؤية بالتسويف األكاديمي

  :توصيات الدراسة

مكن صياغة بعض التوصيات، وذلك على النحو بناء على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، ي
  :التالي

نظرا ألن مستوى التسويف األكاديمي جاء متوسطًا لجميع أفراد الدراسة؛ لذا يوصى  -1
بضرورة تدريب الطالب على كيفية التخلص من التسويف األكاديمي، وما ينتج عنه من آثار 

تواته سواء من خالل التفادي سلبية على شخصية المتعلم ومستويات إنجازه، والعمل على اح
المبكر لحدوثه أو عالجه لدى الطالب المسوفين، وذلك من خالل تنفيذ المهام الدراسية 

  .الموكلة إليهم وعدم تأجيلها

) الداخلية والخارجية(نظرا لوجود ارتباط سالب بين التسويف األكاديمي والتوجهات الدافعية  -2
بضرورة إكساب الطالب بعض التوجهات الداخلية لدى طالب المرحلة الثانوية؛ فإنه يوصي 

والخارجية؛ وذلك من خالل تنمية حب االستطالع والتمكن المستقل والتحدي والعمل 
 .السهل

عمل برامج وقائية للحد من ظاهرة التسويف األكاديمي لدى طلبة المدارس، وبرامج إرشادية  -3
 . أخرى لتحسين مستوى مفهوم الذات لديهم

التدريس وتوفير المعززات المعنوية والمادية، التي من شأنها أن تزيد من  االهتمام بطرق -4
  .دافعية الطلبة نحو التعلم

االهتمام بعالقة المعلم مع طالبه على اساس الحب واالحترام والتقدير، مما يعزز ثقة الطالب  -5
 .بنفسه، ويرفع من تقدير الطالب لذاته
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القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى عينة من الطلبة الجامعيني املتوقع تخرجهم 
 دراسة مقارنة حسب متغري التخصص

  
   *أبو حطب إسماعيل سعيد ابراهيم

  

  ملخص

سـعت الدراسـة الحاليـة للكشــف عـن مسـتوى كـل مــن القـيم االجتماعيـة وتوكيـد الــذات لـدى عينـة مــن            
 بيعــة العالقــة بــين المتغيــرين حيــث تــم اختيــارهم مــن طلبــة جامعــة مؤتــة    والتعــرف علــى ط الطلبــة الجــامعيين

المتوقع تخرجهم دراسة مقارنة حسب متغير التخصص، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياسـين للقـيم   
، وتم تطبيـق  وتم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياسين من صدق وثبات االجتماعية وتوكيد الذات

عينة عشوائية مـن الطلبـة بلـغ    على وتم تطبيقها  2020/2021الفصل الدراسي الثاني من العام في الدراسة 
ــائج       ) 183(عــددهم  ــة، وقــد توصــلت نت ــا مــن الطلبــة المتوقــع تخــرجهم فــي جامعــة مؤت طالبــا وطالبــة جامعي

ــاك عالقــة ايجاب            ــذات جــاء متوســطا، وان هن ــة وتوكيــد ال ــل مــن القــيم االجتماعي يــة  الدراســة أن مســتوى ك
ارتباطية بين القيم االجتماعية وتوكيد الذات، وان طلبة الكليـات االنسـانية أفضـل مـن طلبـة الكليـات العلميـة        
في القيم االجتماعية وفي التوكيد التصاعدي، وبناء على نتائج الدراسـة تـم الخـروج بـبعض التوصـيات منهـا       

  .لقيم االجتماعية وتوكيد الذات لديهمضرورة االهتمام بالطلبة المتوقع تخرجهم بحيث يتم رفع مستوى ا

  .القيم االجتماعية، توكيد الذات، الطلبة الجامعيين: الكلمات المفتاحية

 

                                                        
   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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Social Values and Self-assertion among a Sample of University 
Students Expected to Graduate, A Comparative Study According to 

the Variable of Specialization  
 

Ismail S. Abu-Hatab, International Relief Agency. 
 

Abstract 
The current study aimed to reveal the level of both social values and self-

affirmation among a sample of university students and to identify the nature of the 
relationship between the two variables. One of the psychometric characteristics of the 
two scales of validity and reliability, and the study was applied in the second semester of 
the year 2020/2021 and was applied to a random sample of students, numbering (183) 
male and female university students expected to graduate from Mutah University, and 
the results of the study found that the level of each Of social values and self-affirmation 
came average, and that there is a positive correlation between social values and self-
affirmation, and that students of humanities colleges are better than students of scientific 
colleges in social values and in upward assertion, and based on the results of the study, 
some recommendations were made, including the need to pay attention to students 
expected to graduate so that The level of social values and their self-assertion are raised. 

Keywords: Social values, Self-assertion, University students. 
  

  :المقدمة والخلفية النظرية

القيم باعتبارها إطارات منتقاة للسلوك ولألفعال ولألحكام، ومعايير اجتماعية تترجم غالبا  تعد
إلى قوانين منظمة أو أعراف أو عادات أو تقاليد مشتركة ومبنينة على نحو يضمن استمرار الحياة 

  . نسجام العضويوفق نوع من التوازن الوظيفي واال

القيم بأنها أي شيء مرغوب من الفرد أو الجماعة االجتماعية ) 2002(ويعرف بيومي 
أما . وموضوع الرغبة قد يكون ماديًا أو عالقة اجتماعية أو أفكار أو أي شيء يتطلبه المجتمع

و رديئة، فقد عرفتها بأنها أفكار عامة يسهم الناس في تحديد كونها جيدة أ (Keller, 1992)كيلر 
 .صحيحة أو خاطئة، مرغوب فيها أو مرغوب عنها

فهي نتاج ارتقاء ودمج النظم السياسية  (Branson) إن منظومة القيم كما يراها برانسون
أنها تؤدي إلى اتخاذ  القيمي ومن أن من أهم وظائف النسق. (Branson, 2004). واالجتماعية

وتجعلنا نميل إلى تأييد أيدولوجية دينية أو  مواقف معينة عند مواجهة القضايا االجتماعية،
سياسية دون أخرى أو تبنيها، وتستخدم للتقييم والحكم حيث من خاللها نوجه المدح، أو اللوم 
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ألنفسنا أو لآلخرين، وتعرفنا باألفعال واالتجاهات التي تستحق االعتراض والتي تستحق التأييد، 
م المناقشات، وتسهم في التعبير عن الحاجات وتوظف أنساق القيم لتبديد الصراعات وتنظي

 ). 2015الفقي، (اإلنسانية 

: أن للقيمة مكونات ثالث رئيسة) 1999فهمي، (الوارد في ) Parsons(ويرى بارسونز 
ويشمل المعارف والمعلومات النظرية، والمكون الوجداني ): التعرف واالختيار(المكون المعرفي 

ويشمل االنفعاالت والمشاعر واألحاسيس الداخلية، والمكون : )تقدير القيمة واالعتزاز بها(
وهذا الجانب هو الذي تظهر فيه القيمة، فالقيمة تترجم إلى سلوك ): ممارسة القيمة(السلوكي 

ظاهري ويتصل هذا الجانب بممارسة القيمة أو السلوك الفعلي واألداء النفسي الحركي، وفي هذا 
  . يمة وتكرار استخدامها في الحياة اليوميةالجانب يقوم الفرد بممارسة الق

بأنها مجموعة القيم التي تتضمن الصفات النبيلة التي يتحلى بها ) 2005(وعرفتها أبو زيد 
: الطالب في عالقاته مع اآلخرين في مجتمع ما من خالل التعامل القائم على االحترام المتبادل مثل

 .التعاون، واالنضباط، والسالم

الشباب الجامعي على الحفاظ على تماسك المجتمع، وتحدد لهم أهداف حياتهم وتعين القيم 
ومثلهم العليا ومبادئهم الثابتة والمستقرة، مما يحفظ للمجتمع التماسك والثبات الالزمين لممارسة 

 ).2006الحديد، (حياة اجتماعية سليمة 

ية، والشمول والتكامل، الربانية، واالستمرار: وتتميز القيم بمجموعة من الخصائص منها
تتميز القيم بأنها ثابتة، ومتغيرة في آن واحد : والثبات والمرونة .)2010قشالن، (ولتوازن 

وتعني إمكانية تطبيقها على أرض الواقع في كل زمان، ومكان مهما : والواقعية) 1998عامر، (
  ).2006طباس، (اختلفت الظروف المحيطة بالواقع 

سلوك يسمح للشخص أن يتصرف حسب ما يخدم مصلحته، : أنه ويعرف توكيد الذات على
وما يسمح له بالدفاع عن وجهة نظره دون قلق مبالغ فيه، كما أنه يمكن الفرد من التعبير عن 

 مشاعره بصدق، وبكل سهولة وراحة، وتسمح له بممارسة حقوقه دون إنكار لحقوق اآلخرين
(Nollet & Thomas, 2001)  

ذات على أنه قدرة الفرد على التعبير عن انفعاالته وأرائه ووجهات نظره كما يعرف توكيد ال
حول أمر من األمور، سواء كان متعلًقا بذاته أو باآلخرين، بصورة سوية وإيجابية، بحيث تكون 

، توكيد الذات بأنه )Omar, 2005(، كما يعرف )Merna & John, 2006(مقبولة في المجتمع 
يتألف من استجابات مستقلة مناسبة للوضع أو الظروف المحيطة  سلوك يقوم به الفرد، وهو

توكيد الذات بأنه قدرة الفرد على التعبير المالئم عن مشاعره ) Mehmet, 2004(بالفرد، ويعرف 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  حطبأبو 

  4472

وأفكاره وآرائه تجاه األشخاص والمواقف من حوله، والمطالبة بحقوقه التي يستحقها دون التعدي 
  .على حقوق اآلخرين

عن مشاعره وأفكاره " لفًظا وسلوًكا"هو قدرة الفرد على التعبير المالئم : الذاتوتوكيد 
دون ظلم أو " التي يستحقها"وآرائه، تجاه األشخاص والمواقف من حوله، والمطالبة بحقوقه 

بأن توكيد الذات هو عبارة عن مهارات ) 2003(، ويرى النشاشيبي )Mehmet, 2004(عدوان 
ظية، ونوعية، وموقفية، ومقاومة للضغوط التي يمارسها اآلخرون إلجباره سلوكية لفظية وغير لف

على إتيان ماال يرغبه، أو الكف عما ال يرغبه، والمبادرة ببدء االستمرار، أو إنهاء التفاعالت 
  .االجتماعية

قدرة األفراد على : بأنه (Paterson et al., 2002) وهو أيضا كما يرى باترسون وآخرون
 ,Gaddis) أما جدايز .مشاعرهم اإليجابية أو السلبية شريطة احترام حقوق اآلخرين اإلفصاح عن

توكيد الذات عبارة عن احتفاظ الفرد بالقيم واالحترام والتوقير لذاته واآلخرين : فيرى أن (2007
 .أثناء التعبير عن المشاعر واألفكار، كما يعكس مستوى توكيد الذات مستوى ثقة الفرد بذاته

قدرة الفرد على التعبير المالئم عن أي : توكيد الذات بأنه (Wolpe, 1982)ولبي  ويعرف
انفعال نحو المواقف واألشخاص، فيما عدا التعبير عن القلق، وتشمل هذه االنفعاالت التعبير عن 

 ,Dietz)كما ويعرف ديتز وجينينغز وابرو . الصداقة والمشاعر الوجدانية التي ال تؤذي اآلخرين
Jennings, & Abrew, 2005)  توكيد الذات بأنه قدرة الفرد على التعبير المالئم عن مشاعره

وأفكاره وآرائه تجاه األشخاص والمواقف من حوله، والمطالبة بحقوقه التي يستحقها دون ظلم أو 
 .عدوان

 :بأن الباحثون قد اتفقوا على أنماط عدة لتوكيد الذات) 2002(يذكر فرج : أنماط التوكيد
  .وكيد المركز، والتوكيد التعاطفي، والتوكيد التصاعدي، والتوكيد التصادميالت

كما يؤدي إلى السلوك  )(Kenkyu, 2009 ويرتبط تأكيد الذات بالصحة النفسية بصفة عامة
االجتماعي المقبول اجتماعيا والسيطرة االجتماعية، والتعبير عن النفس من خالل الكلمات 

اعي الجيد مع اآلخرين، ويعتبر عالقة تكامل بين الثقة بالذات والكفاية واألفعال، والتفاعل االجتم
وتشير  .(Windsch, 2001) الذاتية، وحل المشكالت التي تواجه الفرد مباشرة دون قلق أو توتر

حيث قرر . نتائج الدراسات إلى أن الخنوع لضغوط األقران أهم العوامل المؤدية لبدء التعاطي
%) 80(البحث من الطالب الذين جربوا األدوية المؤثرة على األعصاب، و من أفراد عينة%) 55(

ممن جربوا تعاطي المخدرات أنهم وقعوا تحت ضغط أو %) 90(ممن جربوا تعاطي الكحوليات، و
 ).2012الحلو، (إغواء اآلخرين سواء كانوا أصدقاء أو أقرباء أو زمالء 
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  :مشكلة البحث

في حياة األمم والمجتمعات فهو يصنع حاضرها ويرسم يلعب التعليم الجامعي دورا مهما 
معظم معالم مستقبلها، كان االهتمام بدراسة السلوك التوكيدي لدى الطالب الجامعي الذي يمثل 
أحد األركان األساسية في المجتمع، ويمثل هدفا إنسانيا يسعى إليه كل من يرغب في تحقيق 

معيين المتوقع تخرجهم النهوض بالمجتمع والعمل ويقع على عاتق الطلبة الجا. النجاح والتقدم
  .على بناءه وتطوره في المستقبل

وتعد التربية عملية بناء للقيم بحكم عالقتها باإلطار الثقافي، فالتربية بأبعادها المختلفة 
تسعى إلى بناء للقيم االجتماعية، والمؤسسات التربوية عنصر فعال في بناء القيم االجتماعية، 

كما أن امتالك الطلبة للقيم في النهاية ذات وظيفة قيمية تتناول الطلبة بالبناء والتشكيل،  فالتربية
االجتماعية وتمتعهم بقدر كاف من توكيد الذات؛ مما يشغل بال المهتمين بالعملية التربوية في 

حرجة  الحقل التعليمي، وذلك ألنه يؤثر في المخرجات التعليمية، وال شك أن طلبة الجامعة في سن
  .تسمح لهم بحكم المرحلة العمرية إلى سرعة التأثر بالمؤثرات من حولهم

وبما أن التعليم الجامعي يلعب دورا مهما في حياة األمم والمجتمعات فهو يصنع حاضرها 
ويرسم معظم معالم مستقبلها، كان االهتمام بدراسة السلوك التوكيدي لدى الطالب الجامعي الذي 

وتكمن مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحث وعمله األساسية في المجتمع، يمثل أحد األركان 
الميداني للطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم حيث الحظ تذبذبا في تركيز األسر على استخدام 
نسق قيمي اجتماعي معين وعلى تنوع في توكيد الذات لديهم؛ مما أفرز بعض المظاهر الغريبة 

ي إنه من أهم العوامل الكامنة وراء االهتمام بالعملية التعليمية وإنشاء عن المجتمع، وال شك ف
المؤسسات التربوية هو في الحقيقة اهتمام المجتمع بنقل معارفه وقيمه إلي الجيل الجديد، حيث 
استدعى ذلك العمل على الكشف عن القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى فئة من الطلبة 

هم لما لهم في المستقبل من دور فعال في نجاح المجتمع وتطوره، وتدور الجامعيين المتوقع تخرج
مشكلة البحث الحالي في التعرف على طبيعة القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين 

  .المتوقع تخرجهم باختالف متغير التخصص

  :أسئلة البحث

  :يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة األتية

 توى القيم االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم؟ما مس .1

 ؟ما مستوى توكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم .2

 هل هناك عالقة بين القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم؟ .3
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في القيم ) α=0.05(ئية هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصا .4
االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم باختالف التخصص 

 ؟)انساني، علمي(

  :أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث من الناحية النظرية في المساهمة في ملئ الفجوة في الدراسات 
لذات، كما تحاول هذه الدراسة الكشف عن النفسية بطبيعة العالقة بين القيم االجتماعية وتوكيد ا

القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى عينة من الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم كدراسة مقارنة 
  .باعتبار متغير التخصص

وتنبع أهمية دراسة القيم االجتماعية بالنسبة للفرد، نظرا لدورها الكبير حاليا في ضبط سلوك 
ن المتغيرات المؤثرة والضاغطة في حياته نتيجة التقدم التكنولوجي، كما االنسان في ظل العديد م

يبرز دراسة توكيد الذات في ظل الحرص على التعامل بتوازن مع المواقف المختلفة بعيدا عن 
العدوانية او الخجل، وتعد مرحلة الطلبة الجامعيين وخاصة المتوقع تخرجهم بحدود العمر بين 

ط من المراحل العمرية المهمة من مراحل الشباب التي تستلزم إعدادا سنة في المتوس) 24- 21(
  .تربويا والتعامل مع المتغيرات المختلفة المرتبطة بهم في هذه المرحلة

وتكمن أهمية الدراسة كونها من أوائل الدراسات التي تناولت الربط بين المتغيرين لدى فئة 
أن يستفيد من هذه الدراسة القائمون على إدارة الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم، ويمكن 

التعليم العالي في توجيه الطلبة الجامعيين قبل التحاقهم بسوق العمل فهذه آخر فرصة يمكن 
االلتقاء بها بالطلبة في مكان واحد، وتقدم لهم صورة واضحة حول القيم االجتماعية وتوكيد 

وغرسها وتعزيزها في نفوس الطلبة، كما يمكن  الذات التي ينبغي عليهم االهتمام بها وتنويعها
االستفادة من المقياس المطورة في اكتشاف الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم وحسن توجيههم 

  .وارشادهم

  :أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى القيم االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين 
، توى توكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهمالتعرف على مس، والمتوقع تخرجهم

استقصاء طبيعة العالقة بين القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع و
التحقق من وجود فروق ذات داللة احصائية في القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى ، وتخرجهم

 ).انساني، علمي(اختالف التخصص الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم ب
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  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

  )(Social Values: القيم االجتماعية

تلك المعتقدات التي نتمسك بها بالنسبة لنوعية السلوك المفضل ومعنى الوجود وغاياتها في 
الطالب في ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها ). 2010عايز، (عالقة الفرد مع اآلخرين 

: المقياس المطور على مجموعة من القيم االجتماعية وتشمل تلك القيم االجتماعية ما يلي
 .التعاون، والنظام، والعدل، والصدق، والتقدير واالحترام

   (Self- Assertiveness) :توكيد الذات

إجراء سلوكي يستخدم إلزالة الكف والقصور في : توكيد الذات إلى أنه"يشير مصطلح 
العالقة مع الذات واآلخرين، وذلك يتم بمساعدة الفرد على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية 

أما التعريف اإلجرائي فهو الدرجة التي يحصل عليها الطالب ). 146، 2001عبد المعطي، (
التوكيد المركز، والتوكيد  :الجامعي في المقياس المطور بالبحث الحالي ويشمل على األبعاد التالية

  .التعاطفي، والتوكيد التصاعدي، والتوكيد التصادمي

  : حدود البحث

  :يتحدد البحث الحالي بالحدود والمحددات التالية

) 24-21(تتمثل في فئة الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعة بالفئة العمرية بين : الحدود البشرية
  .سنة

  .ةجامعة مؤتة في المملكة األردنية الهاشمي: الحدود المكانية

  .2020/2021الفصل الدراسي الثاني في العام : الحدود الزمانية

 .تتحدد الدراسة الحالية باستجابات أفراد الدراسة الحالية على الدراسة الحالية: محددات البحث

  :البحوث والدراسات السابقة

 من خالل البحث الذي أجراه الباحث فقد توصل إلى وجود العديد من الدارسات التي تناولت
كل متغير بشكل مستقل، ولم يتم التوصل الي من الدراسات السابقة ذات الصلة الكاملة بالدراسة 

  :الحالية، وفيما يلي أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة

دراسة هدفت إلى استقصاء القيم السائدة لدى طلبة الجامعة ) 1990(فقد أجرى عويدات 
ت الدراسة إلى أن المصدر األول للقيم هو الذات، وقد األردنية، وعند تحليل إجابات الطلبة توصل
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وأثبتت الدراسة أن ). الفاعلية(التبعية، والعمر، والجنس، والنشاط  - الفردية: تكون من أربع قيم هي
 .المجتمع هو التوجه القيمي الهام، ويتمثل في الكيفية التي يتم بها التفاعل بين أفراد المجتمع

دراسة هدفت إلى التعرف إلى البناء القيمي لطلبة ) 1990( وأجرى البطش وعبد الرحمن
الجامعة األردنية، واستخدمت مقياس روكاتش لمسح القيم، وأثبتت أن قيمة التدين والعمل لليوم 
اآلخر احتلت الرتبة األولى في هرم القيم الغائية، تلتها على الترتيب قيم األمن األسري، والحرية 

از، والحياة المريحة، واألمن الوطني، والسالم، والصداقة، والمعرفة الشخصية، والشعور باإلنج
 .والحكمة

الكشف عن كل من مستويات االتزان االنفعالي ) 2005(كما تناولت دراسة بني يونس 
ولتحقيق هذه . ومستويات تأكيد الذات، وإيجاد العالقة بينها، عند عينة من طلبة الجامعة األردنية

طالبا وطالبة من طلبة الجامعة األردنية، وللكشف عن ) 134(ة عرضية، بلغت األهداف اختيرت عين
، أما )1992العبيدي، (مستويات االتزان االنفعالي أستعمل مقياس االتزان االنفعالي الذي أعده 

، توصلت النتائج إلى Wolpe)، 1973(للكشف عن مستويات تأكيد الذات أستعمل مقياس ولبي 
أن نسبة الطلبة لكل من ) االتزان االنفعالي، وتأكيد الذات( المتغيرين الكشف عن مستويات كال

%) 0.7(للمستوى المتوسط، و%) 93.3(و%) 6(المستوى المنخفض لالتزان االنفعالي 
  .للمستوى المرتفع لالتزان االنفعالي

التعرف على مستوى توكيد الذات لدى طلبة الجامعة ) 2008(وتناولت دراسة ريشان 
نة بين مستوى توكيد الذات لدى الطلبة الذكور مقارنة باإلناث، وكذلك المقارنة بين والمقار

مستوى توكيد الذات لدى الطلبة الساكنين في أرياف المدينة مقارنة بالطلبة الساكنين في مركز 
طالبا وطالبة موزعين على األقسام كافة، واستخدم ) 138(المدينة، وقد تألفت عينة البحث من 

لقياس توكيد الذات، وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن العينة تتمتع ) ولبي(مقياس  الباحث
  .بمستوى توكيد ذات أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس من الناحية النظرية فقط

نمط القيم لدى طلبة أربع كليات في والية  ,Wiley) 2011(كما تناولت دراسة ويلي 
تألفت عينة الدراسة . ة ميسوري في الواليات المتحدة األمريكيةميسوري، والتي أجريت في جامع

وقد . طالبًا وطالبة من كل كلية، وتم تطبيق مقياس ألبورت وفرنون وليندزي للقيم) 80(من 
أظهر النتائج درجة اعتقاد طلبة الكلية الخاصة بالقيم السياسية أعلى من درجة اعتقاد طلبة الكليات 

ت درجة اعتقاد نفس الكلية بالقيم الدينية أقل من درجة اعتقاد طلبة الكليات بينما كان. األخرى بها
  .األخرى بها

إلى الكشف عن درجة ممارسة القيم لدى طلبة الجامعات ) 2015(كما هدفت دراسة العمري 
طالبا وطالبة من طلبة الجامعة األردنية وجامعة عمان ) 1191(األردنية، تكونت عينة الدراسة من 
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ية، بينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة الطلبة لمجاالت القيم ككل كانت مرتفعة، وجاء األهل
القيم الفكرية، القيم االجتماعية، القيم السياسية، القيم : ترتيبها من حيث درجة الممارسة كما يلي

  .الجمالية والقيم االقتصادية

قة بين المسؤولية دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العال) 2012(وأجرى الزبون 
االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، تكونت عينة الدراسة من 

طالبًا وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة ) 367(
المجاالت التي اشتملت إحصائية، بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة في جميع 

عليها أداة الدراسة، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير 
الجنس، والمستوى الدراسي بين درجات التزام طالب جامعة البلقاء التطبيقية للمسؤولية 

  .االجتماعية

مواجهة الضغوط  التعرف على العالقة بين أساليب) 2013(كما استهدفت دراسة عرافي 
وكذلك التعرف على أساليب مواجهة الضغوط األكثر استخدامًا لدى طالب المرحلة . وتأكيد الذات

وتكونت عينة  .الثانوية، وموقع أساليب المواجهة اإليجابية على مقياس أساليب مواجهة الضغوط
رت نتائج الدراسة طالبًا من طالب المرحلة الثانوية من جميع الصفوف، وأسف) 376(الدراسة من 

  .عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة بين أسلوب المواجهة وتأكيد الذات

بدراسة هدفت إلى التعرف على عالقة التنشئة السياسية ) 2013(وقام خالد وحجازي 
طالبًا وطالبًة من طالب المدارس الثانوية ) 500(بتوكيد الذات، وتكونت عينة الدراسة من 

شتملت أدوات الدراسة على مقياس التنشئة السياسية، ومقياس توكيد الذات، بمحافظة رفح، وا
، وأسفرت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين التنشئة السياسية، وتوكيد )إعداد الباحثين(

  . الذات، بمعنى أنه كلما كانت التنشئة إيجابية كان توكيد الذات إيجابي

رف على العالقة بين مهارات توكيد الذات وبين التع) 2013(فيما تناولت دراسة سمر رفة 
أساليب التنشئة الوالدية، وإمكانية التنبؤ بمهارات توكيد الذات من خالل أساليب التنشئة الوالدية، 

طالبة من طالبات جامعة أم القرى، وتوصلت نتائج الدراسة أنه ) 250(وتمثلت عينة الدراسة في 
ين مهارات توكيد الذات وأساليب التنشئة الوالدية من حيث ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب

الدرجة الكلية، بينما توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين بعض ابعاد التنشئة 
 .الوالدية المتبعة من قبل األم مع مهارات توكيد الذات

ى مستوى تأكيد إلى التعرف عل) 2014(كما استهدفت دراسة ابو زيد والبوريني وسماوي 
خلدا في / الذات لدى عينه من طلبة التعليم األساسي في المدارس الحكومية منطقه عمان األولى

، والترتيب الوالدي، والتحصيل الدراسي، )سادس، ثامن(ضوء متغيرات النوع، والصف الدراسي 
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لى عينة عشوائية ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بتطوير تأكيد الذات، وتم تطبيق األداة ع
طالب وطالبة، وأسفرت النتائج إلى المستوى المتوسط لتأكيد الذات لدى عينة ) 819(بلغت 

 ،الدراسة، ووجود عالقة سلبية بين الصف وتأكيد الذات في الدرجة الكلية وفي جميع المكونات
رجة الكلية ووجود عالقة إيجابية بين التحصيل الدراسي في الفصل األول وتأكيد الذات في الد

  .وفي جميع المكونات

الضوء على الذكاء االجتماعي ) 2015(كما سلطت دراسة مخيمر وابو عبيد والعبسي 
. وتوكيد الذات وعالقتها بقلق التحدث لدي طلبة التربية العملية في كلية مجتمع األقصى

طالبة من طلبة طالبًا و) 98(وُطبقت الدراسة على . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
التربية العملية كلية مجتمع األقصى بمحافظة خان يونس، وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة 

وتوصلت الدراسة الي . ومقياس الذكاء االجتماعي، ومقياس توكيد الذات، ومقياس قلق التحدث
سة لصالح عدة نتائج منها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق التحدث لدي عينة الدرا

  . ةمنخفضي المعدالت التراكمي

للتعرف على أنماط تواصل اآلباء كما يدركها األبناء ) 2015(وهدفت دراسة الضالعين 
وعالقتها بالسلوك العدواني لدى المراهقين في مدارس محافظة الكرك، تكونت عينة الدراسة من 

سي الثاني، وتم تطوير الفصل الدرا 2015- 2014طالبا وطالبة في العام الدراسي ) 136(
توصلت الدراسة إلى النتائج من . مقياسي أنماط تواصل اآلباء مع أبنائهم، والسلوك العدواني

أهمها أن هنالك عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين أنماط التواصل لدى اآلباء بالسلوك العدواني لدى 
الة إحصائيا في أنماط التواصل األبناء المراهقين في مدارس محافظة الكرك، وأيضا هنالك فروق د

  .لدى آباء المراهقين تعزى لمتغير جنس والصف الدراسي لتلميذ المراهق

دراسة لمعرفة درجة امتالك القيم االجتماعية، وعالقتها بالهوية ) 2016(وأجرى الختاتنة 
به من طالبا وطال) 350(الشخصية لدى طلبة مرحلة المراهقة المبكرة، وتكونت عينة الدراسة من 

ولتحقيق أهداف . طلبة مدارس لواء المزار في محافظة الكرك، في مرحلة المراهقة المبكرة
توصلت نتائج . الدارسة تم تطور مقياس امتالك القيم االجتماعية، ومقياس الهوية الشخصية

الدراسة إلى وجود مستوى متوسط في القيم االجتماعية لدى الطلبة في مرحلة المراهقة المبكرة، 
ووجود عالقة إيجابية بين القيم االجتماعية وتحقيق الهوية، كما توصلت الدراسة أن الطالبات 

  .اإلناث أعلى في امتالك القيم االجتماعية

إلى التعرف على القيم االجتماعية لدى ) 2017(وتناولت دراسة القاضي ونوع والجنزوري 
ي المنهج الوصفي التحليلي وأدواته من طالب الصف التاسع وترتيبها لديهم، واعتمدت الدراسة عل

مقياس القيم االجتماعية وتحليل المحتوى، وكذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي من خالل 
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استخدام المقابلة، وبلغت عينة الدراسة من طالب الصف التاسع من التعليم األساسي بمدينة 
القيم االجتماعية لدى طلبة الصف  طالب وطالبة، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة) 693(طرابلس 

 - العالقات االجتماعية مع اآلخرين  -قيمة الوفاء: التاسع كانت عالية، وكان ترتيبها لديهم كالتالي
  .التكافل االجتماعي -المساعدة  -تحمل المسئولية  -الصداقة 

لمدارس معرفة درجة التزام مديري ا) 2018(كما تناولت دراسة ربابعة والجباري والشرمان 
معلما ومعلمة في مديرية تربية ) 269(والطلبة بالقيم االجتماعية اإلسالمية لدى عينة مكونة من 

فقرة موزعة على ) 64(لواء الكورة تم أخذها بطريقة الحصر الشامل، وتم بناء استبانة مكونة من 
كشفت نتائج . لمعلمعالقة الطلبة با: مجال عالقة المدير بالمعلم، والمجال الثاني: مجالين هما

كما . الدراسة عن وجود درجة متوسطة اللتزام مديري المدارس بالقيم االجتماعية اإلسالمية
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس بالقيم تعزى 

  . لمتغيرات الجنس، والخبرة

استخدام الفيس بوك على منظومة القيم  إلى الكشف عن أثر) 2018(وهدفت دراسة الجراح 
تكونت عينة الدراسة من . لدى طلبة الجامعة األردنية من وجهة نظرهم) سلوكيات(االجتماعية 

طالبا وطالبة في مرحلة البكالوريوس ممن لديهم حساب على موقع الفيس بوك، تكونت ) 418(
الصداقة، (القيم االجتماعية  موزعة على ستة جوانب من جوانب) مقياس األثر(أداة الدراسة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة ). التعاون، الحياء، االحترام، إدارة الوقت، االنتماء األسري واالجتماعي
وجود أثر على سلوكيات أفراد الدراسة من وجهة نظرهم نتيجة استخدامهم للفيس بوك سواء 

واحترام أم سلبية كاستخدامه أكانت تلك السلوكيات إيجابية كالتواصل مع اآلخرين بلباقة 
  لالستهزاء باآلخرين

بدراسة هدفت إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين توكيد ) 2019(وقام الصالح وآدم 
الذات والقلق االجتماعي، ومعرفة الفروق بين متوسط درجات الطلبة المراهقين على مقياس توكيد 

) 568(وتكونت عينة البحث من . الصف الدراسيالذات والقلق االجتماعي تبعا لمتغيري الجنس و
طالبا وطالبة من الطلبة المراهقين في مدارس محافظة ريف دمشق، وطبق عليهم مقياس توكيد 
الذات ومقياس القلق االجتماعي، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 

ات ودرجاتهم على مقياس القلق االجتماعي، بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس توكيد الذ
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث على مقياس توكيد الذات 

  .لصالح الذكور

دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين توكيد الذات ومستوى ) 2019(وأجرى الشمراني 
طالبًا ) 719(القنفذة، وبلغت العينة النهائية  الطموح لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة
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ومقياس مستوى ) 2013(وطالبة وطبق عليهم مقياس توكيد الذات من إعداد محمد الطيب 
مستوى توكيد : ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية)2008(الطموح من إعداد آمال باظة 

القنفذة متوسط وأن أكثر ابعاد  الذات ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة المتوسطة بمحافظة
الطموح شيوعا لدى طالب المرحلة المتوسطة هو الطموح االجتماعي وأن هناك عالقة بين 

  .مستوى الطموح وتوكيد الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة القنفذة

دى على التعرف على القيم التربوية األكثر واألقل أهمية ل) 2019(وهدفت دراسة المعايطة 
الطلبة المعلمين في جامعة نزوى بسلطنة عمان ولغرض تحقيق الهدف قام الباحث بتطوير استبانة 

القيم الدينية، القيم االجتماعية، القيم الجمالية، القيم االقتصادية، (موزعة على خمسة مجاالت 
من ) 400(، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية والتي بلغ قوامها )القيم المعرفية

وبينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة الطلبة لمجاالت . الطلبة المعلمين في كلية العلوم واآلداب
القيم الدينية، القيم : القيم ككل كانت كبيرة، وصار ترتيبها من حيث درجة الممارسة كما يلي

الي القيم االقتصادية االجتماعية، القيم الجمالية، القيم االقتصادية، القيم المعرفية باستثناء مج
  .والقيم المعرفية جاءت ممارستها متوسطة

دراسة هدفت للتعرف على التطرف الفكري لدى طلبة الجامعة، تم ) 2019(وأجرى حسين 
تطوير مقياسين األول للتطرف الفكري والثاني للقيم االجتماعية لدى طلبة الجامعة، وتم تطبيق 

البا وطالبة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود قيم ط) 200(المقياسين على عينة مكونة من 
اجتماعية لدى طلبة الجامعة، ووجود عالقة ارتباطية عكسية أي سلبية دالة إحصائيا بين التطرف 
الفكري والقيم االجتماعية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة االرتباطية بين التطرف 

  . ولصالح اإلناث) اإلناث -الذكور (متغير الجنس الفكري والقيم االجتماعية تبعا ل

  :التعقيب على الدراسات السابقة

يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة تركيزها على تناول جميع متغيرات الدراسة 
الحالية حيث يتم التطرق لموضوع الدراسة بالدراسات الحديثة، ويبدو من خالل االستعراض أن 

ناولت متغيري الدراسة بطريقة مستقلة، ولم يتوصل الباحث ألي من الدراسات الدراسات السابقة ت
السابقة التي ربطت المتغيرات معا لدى الطلبة الخريجين الجامعيين، وهذا ما ستتناوله الدراسة 
الحالية التي تركز على معرفة مستوى القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين 

في مرحلة البكالوريوس والتحقق من وجود اختالف لديهم تبعا للتخصص،  المتوقع تخرجهم
وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير المقاييس، وعند اختيار منهجية 

  .الدراسة، وعند مناقشة النتائج
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  :منهجية البحث

قديم التوصيات تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي التحليلي للوصول إلى النتائج وت
  . المقترحة من قبل الباحث

  :مجتمع البحث

تكون مجتمع البحث من جميع الطلبة المتوقع تخرجهم في جامعة مؤتة في المملكة األردنية 
  .طالبا وطالبة) 2769(الهاشمية والبالغ عددهم 

  :عينة البحث

قوا على تم تطبيق الدراسة الحالية على عينة متيسرة من طلبة جامعة مؤتة ممن واف
االستجابة المرسلة اليهم برابط الكتروني على مجموعات الواتس اب، حيث استجاب للدراسة 

بفترة شهر من توزيع الرابط %) 0.66(طالبا وطالبة بما نسبته ) 183(الحالية ما مقداره 
  .االلكتروني

  :ادوات البحث

  :لتحقيق أهداف البحث، تم تطوير المقاييس التالية

  القيم االجتماعية لدى طلبة الجامعة الخريجينمقياس : أوال

: تم تطوير مقياس القيم االجتماعية من خالل العودة لألدب التربوي والدراسات السابقة وهي
وتكون المقياس بالصورة ). 2016؛ الختاتنة، 2018؛ ربابعة والجباري والشرمان، 2010عايز، (

  :، واألبعاد التاليةفقرات بكل بعد) 10(فقرة بواقع ) 50(األولية من 

 مع والتعاون والتنسيق والتبادل للتفاعل للتلميذ والعقلي والنفسي الوجداني الميل: التعاون -
 . اليومية أنشطته كافة في بروح الفريق معهم والعيش زمالئه

مجموعة من األجزاء التي تعمل مع بعضها البعض بطريقة متناسقة لتحقيق مجموعة : النظام -
  .من األهداف

تعاون األفراد في مجتمع متحد يحصل فيه كل عضو على فرصة متساوية وفعلية لكي : عدلال -
  . ينمو ويتعلم ألقصى ما يتيحه له قدراته

  . وهو التزام الحقيقة قوال وعمال" هو مطابقة الحكم للواقع، وهو ضد الكذب: الصدق -
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التي يشغلها سواء كانت  تقييم انجاز الفرد بالنسبة للمكانة االجتماعية :التقدير واالحترام -
هذه المكانة مرتفعة أم منخفضة، والتقدير واالحترام طبقا لحكم الفرد يتوقف على قيامه 

  .بدوره على خير وجه مهما كان هذا الدور

  :وألغراض الدراسة الحالية تم استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس كما يلي

  صدق المقياس : أوال

  :صدق المقياس من خاللتم التحقق من دالالت 

  الصدق الظاهري. 1

، للتحقق من صدق المقياس تم استخراج الصدق الظاهري من خالل عرضه على المحكمين
محكمين من ذوي االختصاص، في مجاالت اإلرشاد وعلم النفس في الجامعات ) 10( وعددهم

وتم اعتماد معيار األردنية، من أجل إبداء آرائهم في المقياس من حيث مدى وضوح الفقرات، 
من لجنة المحكمين، وبناًء على ذلك تم إجراء التعديالت المقترحة على الفقرات، %) 80(اتفاق 
  .فقرات ولم يتم إضافة أو حذف أي فقرة من الفقرات) 9(تم تعديل صياغة فقد 

  صدق البناء الداخلي . 2

ماعية مع البعد والدرجة تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من مقياس القيم االجت
طالبا خريجا من داخل مجتمع الدراسة ) 30(الكلية من خالل تطبيقه على عينة استطالعية بلغت 

أن قيم معامالت االرتباط بين الفقرات دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية  وخارج العينة، وقد تبين
)α=0.05(ئية بين ، وقد تراوحت معامالت االرتباط ذات الداللة اإلحصا)بين ) 0.82-0.31

وهذا يدل على أن ) 0.88-0.36(الفقرة والبعد، كما تراوحت بين الفقرة والدرجة الكلية بين 
  .مقياس القيم االجتماعية يمتلك صدق داخلي

  ثبات المقياس: ثانيا

  :كما تم التحقق من ثبات مقياس القيم االجتماعية من خالل

  : إلعادة للمقياسالثبات باستخدام طريقة الثبات با -1

طالبا خريجا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها ) 30(حيث تم تطبيق أداة الدراسة على 
وتم حساب معامل االستقرار بين أداء الطلبة في كال . مرتين، وبفارق زمني مدته ثالثة أسابيع

ولألبعاد ) 0.83(وقد تبين أن معامل االستقرار بطريقة الثبات للدرجة الكلية بلغ . التطبيقين
  ).0.86-0.80(تراوح بين 
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  )االتساق الداخلي(الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  -2

لحساب قيم الثبات، على عينة  (Cronbach Alpha)تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا 
أن معامالت الثبات مناسبة، حيث تراوحت الدرجات على المقياس  وقد تبيناالستطالعية،  الدراسة

وهي ) 0.83(وللدرجة الكلية ) 0.89-0.77(معادلة كرونباخ ألفا تراوحت لألبعاد بين من خالل 
  .قيم مناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات التربوية

تم حساب الثبات الكلي لمقياس القيم االجتماعية ومجاالته المختلفة بين  التجزئة النصفية -3
معامل الثبات المعدل، وقد تبين أن  الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن طريق حساب
وللدرجة الكلية فقد بلغ ) 0.81-0.72(معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لألبعاد بين 

)0.83(  

  تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس القيم االجتماعية

على  )√(اإلجابة على فقرات المقياس بوضع إشارة يتم تطبيق المقياس بالطلب من الطالب 
، ومحايد )4(، وأوافق )5(أوافق بشدة : ارات الخماسية، فالفقرات تحسب كما يليإحدى الخي

ويتم  ، وقد اعتبرت جميع الفقرات هي فقرات إيجابية،)1(، وال أوافق بشدة )2(، وال أوافق )3(
عدد الفئات، /أقل قيمة  –أكبر قيمة = المدى: تفسير الدرجات حسب المعادلة التالية لكل بعد

، ويمكن تفسير الدرجات التي يحصل عليها الطالب على 1= ، المدى 1/3-5= فالمدى 
مستوى منخفض من القيم االجتماعية، ) 2.33-1(الدرجة  :مستوى الفقرة على النحو اآلتي

مستوى مرتفع من القيم ) 5-3.68(مستوى متوسط من القيم االجتماعية، و) 3.67- 2.34(و
  .االجتماعية

  لدى طلبة الجامعة الخريجينمقياس توكيد الذات : ثانيا

تم تطوير مقياس توكيد الذات لدى طلبة الجامعة الخريجين من خالل العودة لألدب التربوي 
؛ والصالح 2001؛ وعبد المعطي، 2015مخيمر وأبو عبيد والعبسي، (والدراسات السابقة، وخاصة 

أبعاد حيث يشمل كل بعد  فقرة وأربعة) 40(وقد تألف المقياس بصورته األولية من ). 2019وأدم، 
   :األبعاد كما يليفقرات، وتمثل ) 10(على 

وفيه يعبر الفرد عن مشاعره وآرائه بشكل مباشر، ويدافع عن حقوقه : التوكيد المركز .1
بطريقة مقبولة اجتماعيا، ولكن على الفرد أن يكون حذرا عند التعبير المباشر لمشاعره 

ر اآلخرين وإال سوف يقع في مشاكل اجتماعية وآرائه أن ال يصل إلى درجة تجريح مشاع
 .عديدة
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وهنا يسبق الفرد عبارات إيجابية وثناء للشخص المقابل قبل أن يذكر : التوكيد التعاطفي .2
 .عباراته التوكيدية والتي قد ال تناسب الطرف اآلخر

حين يواجه الفرد موقفا يتطلب منه التصرف على نحو توكيدي فإنه : التوكيد التصاعدي .3
يقوم بإصدار استجابة بسيطة تكفي لتحقيق هدفه، ولكن أن لم يستجب الطرف اآلخر له فإنه 

 .في هذه الحالة يصعد من االستجابة التوكيدية ويصبح أكثر حزما إلى أن يصل إلى هدف

يتوجب صدور هذا النمط عندما تتعارض كلمات الطرف اآلخر مع : التوكيد التصادمي .4
  .د حتى يشعر بأنه تصرف بطريقة غير مناسبةأفعاله أو مع حاجات الفر

  :تم التأكد من اجراءات الصدق والثبات لمقياس توكيد الذات من خالل

  صدق المقياس: أوال

حيث تم عرض المقياس على نخبة من المتخصصين في ميدان علم النفس صدق المحكمين  -1
واالختصاص في محكمين من ذوي الخبرة ) 10(واالرشاد، حيث تم عرض المقياس على 

االرشاد وعلم النفس في الجامعات األردنية، وطلب منهم ابداء رأيهم حول الفقرات من حيث 
فقرات، ) 10(الصياغة واالنتماء للبعد والسالمة اللغوية وبناء على آراء المحكمين تم تعديل 

  .فقرة) 40(وبقي عدد فقرات المقياس 

التساق الداخلي من خالل تطبيقه على طلبة تم التحقق من صدق ا: صدق البناء الداخلي -2
طالبا، وتم حساب ) 30(الجامعة الخريجين من خارج عينة الدراسة وداخل المجتمع بواقع 
وتبين وجود ارتباط بين . معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس واألبعاد

وجميعها دالة عند ) 0.69-0.29(الفقرات واألبعاد حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 
  .0.05مستوى 

  ثبات المقياس: ثانيا

  :كما تم التحقق من ثبات مقياس توكيد الذات من خالل

  : الثبات باستخدام طريقة الثبات باإلعادة للمقياس -1

طالبا خريجا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها ) 30(حيث تم تطبيق أداة الدراسة على 
وتم حساب معامل االستقرار بين أداء الطلبة في كال . ثالثة أسابيع مرتين، وبفارق زمني مدته

  ).0.94-0.84(وقد تبين أن معامل االستقرار بطريقة الثبات لألبعاد تراوح بين . التطبيقين
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  )االتساق الداخلي(الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  -2

ثبات، على عينة لحساب قيم ال (Cronbach Alpha)تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا 
أن معامالت الثبات مناسبة، حيث تراوحت الدرجات على المقياس  وقد تبيناالستطالعية،  الدراسة

وهي قيم مناسبة لمثل هذا ) 0.89- 0.83(من خالل معادلة كرونباخ ألفا تراوحت لألبعاد بين 
  .النوع من الدراسات التربوية

قياس توكيد الذات وأبعاده المختلفة بين الفقرات تم حساب الثبات الكلي لم التجزئة النصفية -3
الزوجية والفقرات الفردية عن طريق حساب معامل الثبات المعدل، وقد تبين أن معامل الثبات 

  .)0.78-0.70(بطريقة التجزئة النصفية لألبعاد بين 

  تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس توكيد الذات

على  )√(بة على فقرات المقياس بوضع إشارة اإلجايتم تطبيق المقياس بالطلب من الطالب 
، ومحايد )4(، وأوافق )5(أوافق بشدة : إحدى الخيارات الخماسية، فالفقرات تحسب كما يلي

، وللمقياس أبعاد أربعة وال يوجد درجة كلية، وقد )1(، وال أوافق بشدة )2(، وال أوافق )3(
لتعاطفي والتوكيد التصاعدي، هي أبعاد إيجابية، التوكيد المركز والتوكيد ا: اعتبرت األبعاد الثالثة

ويتم تفسير الدرجات حسب المعادلة التالية لكل  بينما اعتبر بعد التوكيد التصادمي هو بعد سلبي،
، ويمكن 1= ، المدى 1/3-5= عدد الفئات، فالمدى /أقل قيمة  –أكبر قيمة = المدى: بعد

-1(الدرجة  :ستوى الفقرة على النحو اآلتيتفسير الدرجات التي يحصل عليها الطالب على م
مستوى متوسط من توكيد الذات، ) 3.67-2.34(مستوى منخفض من توكيد الذات، و) 2.33

  .مستوى مرتفع من توكيد الذات) 5- 3.68(و

  :إجراءات البحث

  :لتحقيق اهداف البحث تم إجراء ما يلي

 .يرات الرئيسيةتم جمع األدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالمتغ -1

 .تم تطوير مقاييس البحث، والتحقق من دالالت الصدق والثبات لهما -2

 .تم تطبيق الدراسة على عينة متيسرة من مجتمع البحث -3

 . تم تطبيق أدوات البحث على الطلبة المتوقع تخرجهم -4
 تم تفريغ البيانات على الحاسب االلي باستخدام البرامج االحصائية المناسبة والوصول إلى -5

 .النتائج ومناقشتها والخروج بالتوصيات
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 ما القيم االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم؟: إجابة السؤال األول ومناقشته

لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية 
  : يوضح النتائج) 1(ة الكلية، والجدول النسبية لألبعاد والدرج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية للقيم االجتماعية ): 1(جدول ال
  لدى الطلبة الجامعيين

  الرتبة  التقدير  األهمية النسبية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القيمة
  3  متوسط  %73.4  0.61  3.67  التعاون

  2  مرتفع  %75.6  0.68  3.78  لنظاما
  1  مرتفع  %78.2  0.42  3.91  العدل
  4  متوسط  %70.4  0.78  3.52  الصدق

  2  متوسط  %65.4  1.05  3.27  التقدير واالحترام
    متوسط  %72.2  0.67  3.61  الدرجة الكلية

يتبين من نتائج السؤال الحالي أن القيم االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين جاءت بدرجة 
كما جاءت األهمية النسبية بالدرجة ) 0.67(وانحراف معياري ) 3.61(توسطة بمتوسط حسابي م

، بينما تراوحت األبعاد بين المستوى المرتفع والمتوسط وجاء أعلى بعد لدى %)72.2(الكلية 
  .الطلبة حول العدل وأخلق بعد هو الصدق

يحرصون على امتالك القيم مما يظهر أن الطلبة يهتمون بالجامعة بالقيم االجتماعية و
االجتماعية، وخاصة قيمتي العدل والنظام، ويبدو أن الطلبة يحرصون على استخدام القيم 
االجتماعية بسبب اعتقادهم أنها مهمة في تسيير حياتهم، وتساعدهم في التكيف مع البيئة 

االجتماعية، ويحرص االجتماعية المحيطة بهم، كما أن تنشئتهم األسرية تدفعهم إلى امتالك القيم 
الوالدين على تعليم أبنائهم أنواع من القيم االجتماعية التي تؤسس لهم المتالك جوانب أخالقية 

  .تتناسب مع العرف والتقاليد االجتماعية في المملكة االردنية الهاشمية

التي ترى أن المجتمع هو ) 1990(عويدات  وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة
من حيث ) 1990(توجه القيمي الهام، كما تتفق جزئيا مع نتائج دراسة البطش وعبد الرحمن ال

التي أظهرت مستوى مرتفع من القيم ) 2015(ترتيب القيم، بينما تختلف عن نتائج دراسة العمري 
حول امتالك القيم االجتماعية ولكن ليس بنفس الترتيب، ) 2016(لدى الطلبة، ودراسة الختاتنة 

التي اهتمت بنس القيم ولكن ليس بنفس الترتيب، بينما تختلف مع نتائج ) 2018(اسة الجراح ودر
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التي أشارت أن القيم ) 2019(ودراسة المعايطة ) 2017(دراسة القاضي ونوع والجنزوري 
 .مرتفعة

 ؟ما توكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع تخرجهم: إجابة السؤال الثاني ومناقشته

بة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية لإلجا
  : يوضح النتائج) 2(النسبية لألبعاد والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتوكيد الذات لدى  :)2(جدول ال
  الطلبة الجامعيين

  الرتبة  التقدير  األهمية النسبية  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي  القيمة
  متوسط  1  %62.4  0.59  3.12  التوكيد المركز
  متوسط  3  %57.2  0.52  2.86  التوكيد التعاطفي
  متوسط  4  %50  0.62  2.50  التوكيد التصاعدي
  متوسط  2  %58  0.43  2.90  التوكيد التصادمي

بدرجة متوسطة في األبعاد األربعة وقد  يالحظ من نتائج السؤال الحالي أن توكيد الذات جاء
) 0.59(وانحراف معياري ) 3.12(جاء أعلى متوسط في التوكيد المركز بمتوسط حسابي 

بينما جاء أقل بعد في التوكيد التصاعدي بمتوسط حسابي %) 62.4(وبأهمية نسبية بلغت 
طلبة الجامعة مما يؤكد أن %) 50(وبأهمية نسبية بلغت ) 0.62(وانحراف معياري ) 2.50(

 .يمتلكون مهارة توكيد الذات بدرجة متوسطة

وتلعب عوامل عديدة في زيادة وتحسين التوكيد الذاتي لديهم ومنها رغبتهم في تحسين 
التعبير عن المشاعر والذات والقدرة على االعتراض بطريقة مقبولة على السلوكيات السلبية، 

يناسب حياتهم ويجعلهم أكثر قدرة رفض القيام ويؤثر في ذلك رغبتهم في ايجاد اسلوب توكيدي 
بالسلوكيات غير المقبولة، وربما ساهمت أساليب التربية األسرية والدور الموكول للطالب في 
الدفاع عن نفسه وأخذ حقوقه من جهة دون االعتداء أو ايذاء اآلخرين من جهة ثانية، كما 

ئد في المملكة األردنية الهاشمية في تدعيم ساهمت وسائل التكنولوجية والجانب الديموقراطي السا
الجانب التوكيدي لدى الطلبة للتعبير عن انفسهم وما يرغبون فيه دون اإلساءة إلى اآلخرين 

  .المحيطين بهم

) 2014(ودراسة ابو زيد والبوريني وسماوي ) 2005(وتتفق مع نتائج دراسة بني يونس 
التي وجدت ) 2019(تائج دراسة الشمراني ومع نالتي توصلت إلى مستوى من تكيد الذات، 

التي توصلت ) 2008(بينما تختلف مع نتائج دراسة ريشان مستوى متوسط من توكيد الذات، 
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الدراسة في نتائجها إلى أن العينة تتمتع بمستوى توكيد ذات أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس 
  .من الناحية النظرية فقط

هل هناك عالقة بين القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة  :إجابة السؤال الثالث ومناقشته
 الجامعيين المتوقع تخرجهم؟

لإلجابة عن السؤال الحالي تم استخراج معامالت ارتباط بيرسون بين القيم االجتماعية 
  يوضح النتائج ) 3(وتوكيد الذات والجدول 

  لدى الطلبة الجامعيين الخريجينالعالقة بين القيم االجتماعية وتوكيد الذات ): 3(جدول ال

  التوكيد التصادمي  التوكيد التصاعدي  التوكيد التعاطفي  التوكيد المركز  القيمة
  **0.95  **0.91  **0.78  **0.86  التعاون
  **0.29  **0.83  **0.88  **0.75  النظام
  **0.30  **0.75  **0.74  *0.15  العدل
  **0.56  **0.27  **0.31  **0.29  الصدق

  **0.33  *0.18  **0.62  **0.79  واالحترامالتقدير 
  **0.69  **0.62  **0.70  **0.53  الدرجة الكلية

يتبين من نتائج السؤال الحالي أن العالقة بين القيم االجتماعية جميعا وبين أبعاد التوكيد 
بمعنى أنه كلما زادت القيم االجتماعية ) α=0.05(األربعة قد جاءت دالة احصائيا عند مستوى 

الطالب الجامعي تحسن لديهم التوكيد بأشكاله األربعة سواء التوكيد المركز أو التعاطفي أو لدى 
التصاعدي أو التصادمي، حيث تزداد القيم االجتماعية بامتالك الطلبة توكيد ذاتي بأشكاله 

  .المختلفة

امل ويعزى ذلك نظرا لكون الطالب في حالة امتلك قيم اجتماعية مختلفة فإنه يعرف كيف يتع
مع اآلخرين وكيف يعبر عن مشاعره وانفعاالته، وكيف يأخذ حقوقه بطريقة مناسبة دون ايذاء 
اآلخرين أو األساءة لهم، وهذا ما يشكل عامال ايجابيا في حياة الطالب، وبالمقابل فإن الطالب 

في  المؤكد لذاته والذي يعرف كيف يركز في توكيده أو كيف يتعاطف أثناء توكيده أو كيف يزيد
توكيده لدرجة التصعيد او كيف يواجه اآلخرين في حاالت معينة لدرجة التصادم معهم بما ال يصل 
لدرجة االعتداء عليهم فهو بال شك يمتلك قيم اجتماعية معينة، تساعده في التعامل مع األخرين 

  .بصدق واحترام وتعاون ونظام وعدل

إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة ذات التي أشارت ) 2012(وتتفق مع نتائج دراسة الزبون 
داللة إحصائية، بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة في جميع المجاالت، وتتفق مع 

، ودراسة )2013(ودراسة رفة ) 2013(ودراسة عرافي ) 2013(نتائج دراسة خالد وحجازي 
  .لق االجتماعيحول العالقة بين التوكيد الذاتي والق) 2019(الصالح وآدم 
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هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة : إجابة السؤال الرابع ومناقشته
في القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة الجامعيين المتوقع ) α=0.05(اإلحصائية 

 ؟)انساني، علمي(تخرجهم باختالف التخصص 

إلحصائية في القيم االجتماعية وتوكيد لفحص الفروق بين متوسطات األداء على الداللة ا
تم استخدام اختبار ت للعينات المزدوجة، والجدول ) انساني، علمي(الذات تبعا لمتغير التخصص 

  : يوضح ذلك) 4(

لمتوسطات القيم االجتماعية وتوكيد الذات ِتبعا لمتغير ) ت(نتائج اختبار ): 4(الجدول 
  التخصص

 المتوسط  العدد التخصص المقياس
  النحرافا

  المعياري

  درجة

 الحرية
  قيمة

  )ت(المتغير 

  مستوى

 الداللة

  التعاون
 0.60 3.85 74 انساني

181 3.31 0.00 
 0.59 3.55  109 علمي

  النظام
 0.54 3.89 74 انساني

181 3.90 0.00  
 0.73 3.53  109 علمي

 العدل
 0.41 4.00 74 انساني

181 2.59 0.01 
 0.42 3.84  109 علمي

 الصدق
 0.63 3.82 74 انساني

181 4.72 0.00 
 0.81 3.32  109 علمي

 التقدير واالحترام
 0.94 3.61 74 انساني

181 3.79 0.00 
 1.06 3.04  109 علمي

الدرجة الكلية للقيم 
 االجتماعية

 0.59 3.83 74 انساني
181 3.99 0.00 

 0.67 3.46  109 علمي

 التوكيد المركز
 0.59 3.06 74 انساني

181 1.08- 0.28 
 0.58 3.16  109 علمي

 التوكيد التعاطفي
 0.39 2.83 74 انساني

181 0.74- 0.55 
 0.72 2.88  109 علمي

 التوكيد التصاعدي
 0.51 2.68 74 انساني

181 3.12 0.00 
 0.43 2.38  109 علمي

 التوكيد التصادمي
 0.43 2.94 74 انساني

181 0.82 0.41 
 0.39 2.88  109 علمي
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في ) 3.99(وجود فروق في القيم االجتماعية، حيث بلغت قيمة ت ) 4(يظهر من الجدول 
النسق القيمي، سواء أكانت في الدرجة الكلية أو في جميع األبعاد بين التخصص االنساني والعلمي 

ساني، مما يظهر أن طلبة وقد كانت الفروق في جميع األبعاد والدرجة الكلية لصالح التخصص االن
الكليات االنسانية يمتلكون قيم اجتماعية أفضل ويعزى ذلك نظرا لكونهم يدرسون في تخصصات 
انسانية، ويقضون جزءا من محاضراتهم في الجانب االنساني، كما أن دراستهم تدفعهم للتعامل مع 

ونوا أفضل في القيم اآلخرين باحترام وعدال وتعاون وصدق ونظام، وهذا مما ادى إلى ان يك
  .االجتماعية

كما كانت هناك فروق التوكيد التصاعدي بين التخصص االنساني والعلمي حيث بلغت قيمة 
، بينما لم يكن هناك فروق في بقية األبعاد في التوكيد المركز والتوكيد التعاطفي )3.12(ت 

ية هم أفضل من الطلبة في والتوكيد التصادمي، بما يظهر أن هؤالء الطلبة في التخصصات االنسان
التخصصات العلمية في التدريب التصاعدي ويعود ذلك نظرا لكونهم يتعلمون ببعض المساقات 
بعض الجوانب المرتبطة بالتوكيد والتعامل مع اآلخرين بطريقة فيها تصاعد حيث يزيدون من 

ى اآلخرين والتسامح مستوى االستجابة بالتدريج بدال من الزيادة مرة واحدة، ويحاولون الصبر عل
  .معهم بشكل أفضل

التي توصلت أن طلبة االقسام االنسانية يتمتعون ) 2005(وتتفق مع نتائج دراسة بني يونس 
 2011(كما تتفق مع نتائج دراسة ويلي . بمستوى توكيد ذات اعلى من طلبة األقسام العلمية

(Wiley,  السياسية أعلى من درجة اعتقاد التي أظهرت درجة اعتقاد طلبة الكلية الخاصة بالقيم
التي أشارت إلى وجود ) 2012(كما تتفق مع نتائج دراسة الزبون . طلبة الكليات األخرى بها

وفي مجال ممارسة طالب جامعة البلقاء التطبيقية . فروق ذات داللة إحصائية تعزى التخصص
فروق ذات داللة  التي وجدت) 2019(لمنظومة القيم، وأخيرا تتفق مع نتائج دراسة حسين 

  .احصائية بين طلبة الكليات االنسانية والعلمية في القيم االجتماعية لصالح طلبة الكليات االنسانية

 التوصيات

 :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ن المتوقع ضرورة االهتمام بمتغيري القيم االجتماعية وتوكيد الذات لدى فئة الطلبة الجامعيي -
 .تخرجهم

مساعدة الطلبة ذوي التخصصات العلمية على امتالك قيم اجتماعية وتوكيد ذات بما يتناسب  -
 .مع طلبة الكليات االنسانية
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االستفادة من طلبيعة العالقة بين متغيري القيم االجتماعية والتوكيد الذاتي بحيث يتم  -
 .االستفادة من أحدهما في زيادة المتغير اآلخر

على رفع وتحسين بعض القيم االجتماعية كالصدق والتعاون كبقية القيم االجتماعية  العمل -
 .اآلخرى

إجراء بحوث مكملة لهذا البحث حول دور القيم االجتماعية وتوكيد الذات في التأثير على  -
 .الطلبة الجامعيين

  

  :قائمة المراجع

  المراجع العربية: أوال

الجامعة  .البناء القيمي لدى طلبة الجامعة األردنية). 1990(البطش، محمد وعبد الرحمن، هاني 

 .136- 92، )39(17، مجلة دراسات :األردنية

 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية. علم اجتماع القيم). 2002(بيومي، محمد 

يم االجتماعية لدى طلبة أثر استخدام الفيس بوك على منظومة الق). 2018(الجراح، عبد المهدي 
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الرتبية والتعليم  أنماط القيادة السائدة لدى مديري املدارس الحكومية التابعة ملديرية
 في ظل جائحة كورونا في أداء العاملني الثانية ودورها الزرقاء ملنطقة

  
   *ناريمان صالح علي العكور

  

  ملخص

الحكوميــة التعــرف علــى مســتوى األنمــاط القياديــة الســائدة لــدى مــديري المــدارس    هــدف البحــث إلــى  
فيهـا، باإلضـافة    مسـتوى أداء العـاملين  لثانيـة، والتعـرف علـى    التابعة لمدرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء ا

ــى  ــديري المــدارس            إل ــدى م ــة الســائدة ل ــين األنمــاط القيادي ــة ارتباطيــة ب ــاك عالق ــا إذا كانــت هن الكشــف عم
، وذلـك باالعتمـاد علـى    اء الثانيـة وأداء العـاملين فيهـا   الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرق

ــن             ــة م ــة الدراســة المكون ــى أفــراد عين ــا عل ــم توزيعه ــي ت ــن خــالل االســتبانة الت ــي، م المــنهج الوصــفي التحليل
المعلمين العاملين فـي المـدارس الحكوميـة التابعـة لمديريـة التربيـة والتعلـيم لمنطقـة الزرقـاء الثانيـة، والبـالغ            

ولغرض تحليل البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسـة تـم اسـتخدام أسـاليب االحصـاء      . معلمًا) 292(عددهم 
الوصفي والمتمثلة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، باإلضافة إلـى اسـتخدام معامـل االرتبـاط     

ية التابعة لمديرية لدى مديري المدارس الحكومسيادة النمط الديموقراطي وتوصلت الدراسة إلى . بيرسون
هـا، كمـا   في ارتفـاع مسـتوى أداء العـاملين   ، ومن وجهـة نظـر المعلمـين    ثانيةالتربية والتعليم لمنطقة الزرقاء ال

عالقــة ارتباطيــة بــين األنمــاط القياديــة الســائدة لــدى مــديري المــدارس وأداء    توصــلت الدراســة إلــى وجــود  
العمـل علـى تبنـي األنمـاط القياديـة       نحـو ارس الحكوميـة  توجيـه مـدراء المـد   وأوصت الدراسة ب. العاملين فيها

التي تسهم في دفع المعلمين نحو أداء األعمال الموكلة إليهم بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية مما يسـهم فـي   
  .تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية

  .الترسلي، أداء العاملينأنماط القيادة، النمط األتوقراطي، النمط الديموقراطي، النمط : الكلمات المفتاحية

 

                                                        
   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

*       ikournareman@yahoo.comEmail:    



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العكور

  4498

The Prevailing Leadership Styles among the Principals of Public 
Schools Affiliated with the Directorate Education for the First Zarqa 
District and its Role in the Performance of Employee in Light of the 

Corona Pandemic  
 

Nariman S. Al-Akoor. 
 

Abstract 
The aim of the research is to identify the level of leadership styles prevalent among 

the principals of public schools affiliated with the Directorate of Education for the first 
Zarqa District, and to identify the level of performance of its employees, in addition to 
revealing whether there is a correlation between the leadership styles prevalent among 
the principals of public schools affiliated with the Directorate of Education for the first 
Zarqa District and the performance of their employees, by relying on the analytical 
descriptive approach, through a questionnaire that was distributed to the study sample 
members, which consisted of teachers working in public schools affiliated to the 
Directorate of Education for the First Zarqa District, who numbered (292) teachers. For 
the purpose of analyzing the data and answering the study questions, descriptive 
statistics methods were used, represented by arithmetic means and standard deviations, 
in addition to using the Pearson correlation coefficient. The study found the dominance 
of the democratic style among public school principals affiliated to the Directorate of 
Education for the first Zarqa District from the teachers' point of view, and the high level 
of performance of its employees, also, the study found a correlation between the 
leadership styles prevalent among school principals and the performance of school staff. 
The study recommended directing public school principals to work on adopting 
leadership styles that contribute to pushing teachers towards performing the tasks 
assigned to them with the highest levels of efficiency and effectiveness, which 
contributes to achieving the goals of the educational institution. 

Keywords: Leadership styles, Autocratic style, Democratic style, Dispatch style, 
Employee performance. 

  

  اإلطار العام للبحث -1

  المقدمة  1-1

جاءت جائحة كورونا بتحديات استثنائية ُألقيت ظاللها على عاتق القادة في مختلف 
القطاعات، فإلى جانب حالة الهلع والذعر التي أصابت أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم نتيجة 

اتساع نطاق انتشار ، فإن "19 –كوفيد "الخسائر البشرية والمادية التي تسبب بها فيروس 
الفيروس وبمعدالت هائلة وعدم القدرة على التنبؤ بنتائجه يعد بحد ذاته تحديًا يفوق قدرة القادة 
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ومن الواضح للعيان أن هذا الحدث غير المتوقع وما رافقه . المسؤولين على مواجهته والتصدي له
ام األمور والسيطرة على من تسلسل متسارع لألحداث وّلد حالة من اإلرباك والشعور بفقد زم

  . الوضع

ومن هنا كان ال بد على القادة إدراك مدى حدة األزمة التي باتت منظماتهم ومؤسساتهم 
تواجهها، واتخاذ التدابير الخارجة عن المألوف للتعامل معها واالستجابة لتبعاتها، وإجراء 

حال أثبتت جدواها بعد انحسار  التعديالت على الممارسات الحالية لألعمال واالستمرار بتبنيها في
األزمة وتخطيها، وال تتمثل هذه التدابير في إعداد خطط استجابة أو تنفيذ خطط معدة مسبقًا 
وحسب، وإنما العمل على انتهاج سلوكيات وتبني أنماط قيادية تساعدهم على مواجهة تطورات 

  .الماضي والتطلع للمستقبل

القائد، فلكل قائد نمطه الخاص الذي يتناسب مع وتتباين أنماط القيادة وفقًا لشخصية 
سماته الشخصية وسلوكه وتصرفاته، والقائد الكفؤ والناجح هو ذلك الذي ينتهج السلوك أو النمط 
القيادي المناسب إلدارة مؤسسته، األمر الذي ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ورضا العاملين 

، فاألسلوب المتبع في إدارة العمل )2015ني، النشاش والكيال(وارتفاع مستوى األداء ككل 
واتخاذ القرارات له تأثير على والء وانتماء العاملين وحبهم لعملهم وإخالصهم ورضاهم عن العمل 

، حيث )2019الصرايرة، (وهو ما ينعكس على أدائهم من حيث إنجاز األعمال بدقة وجودة عالية 
تتشكل بناًء على طبيعة القوى التي تحيط بها والقيادة يعد أداء العاملين من العناصر التي تتأثر و

التي تحكمها، إذ يتأثر العاملون باألسلوب والنمط القيادي المتبع من قبل اإلدارة ومواقفهم 
  ).2020السرحان، (وتصرفاتهم مع العاملين 

ومن هذا المنطلق بات نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها ونموها وازدهارها متوقف على 
) Sadeghi, 2013(قيادة التي تراعي مصالح العاملين وتشعر بهم وتعمل على تلبية احتياجاتهم ال

واالرتقاء بمستوى أدائهم وتحسينه وتنمية كفاءاتهم ومهاراتهم والتحفيز على العمل كفريق واحد 
وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة للمنظمة بهدف ضمان البقاء 

  ).2020الصومالي وآخرون، (االستمرارية في ظل البيئة التنافسية الحادة و

وتحظى القيادة في المؤسسات التربوية بأهمية كبيرة، حيث أنها تعد حلقة الوصل بين 
العاملين وتصورات ورؤى المؤسسة لتحقيق األهداف المرسومة ومواكبة التغيرات المحيطة 

، وتتميز القيادة في هذه المؤسسات )2021والعازمي، الديحاني (وتوظيفها لخدمة المؤسسة 
باستمرارية فعاليتها وتأثيرها الكبير في أداء عمليتها التعليمية، إذ أن نجاحها وتطورها أو فشلها 
مرهون باألنماط القيادية لإلدارة التربوية، وهذا نابع من أن اإلدارة التربوية تتعامل مع أفراد 

ة واتجاهات متعددة، مما يتطلب توافر قيادات واعية ومسؤولة تمتلك وجماعات ذات ثقافات مختلف
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القدرة على التعامل مع األفراد بغض النظر عن اختالفاتهم وإرشادهم وتوجيههم وتهيئة الظروف 
المالئمة للعمل وتنظيم العمل الجماعي وتنسيق الجهود للوصول إلى األهداف والغايات المنشودة 

من خالل توظيف أنماط قيادية تتناسب مع ظروف المؤسسة التعليمية  ، وذلك)2020الرويشد، (
  ). 2020الشحنة، (واختالف العاملين وتباين مستوياتهم العلمية 

ومن هنا جاء هذا البحث لدراسة أنماط القيادة السائدة لدى مديري المدارس الحكومية 
في أداء العاملين خصوصًا  دورهابحث في وال الزرقاء الثانيةالتبية والتعليم لمنطقة التابعة لمديرية 

  .في الوقت الراهن الذي باتت فيه تبعات جائحة كورونا تحتل مشهد الصدارة في ساحات العمل

  مشكلة الدراسة 1-2

في سياق التحديات شديدة التعقيد وعدم اليقين حول المستقبل، عادًة ما تلجأ القيادات 
ي تساعدها على التكيف مع حتميات الواقع الجديد والذي المنظمية إلى تبني األنماط القيادية الت

  . يغلب عليه التطورات المفاجئة وغير المتوقعة في السياقات المحيطة

وتعد المؤسسات التعليمية من أهم المنظمات الخدمية في المجتمع، والتي يستند العمل فيها 
كل منهم دورًا محددًا في  على التفاعل بين أفراد من تخصصات وقدرات ومهارات مختلفة يؤدي

ويتحدد شكل هذا التفاعل وتوجهاته . تقديم خدمات العملية التعليمية وتحسينها وتحقيق أهدافها
وفقًا للنمط القيادي المتبع لدى قادة المؤسسة التعليمية، فالقيادة الفاعلة هي تلك التي تعمل على 

المستجدات الحاصلة في بيئة العمل من  تحقيق التناسق والتناغم بين القائد والمرؤوسين وتراعي
خالل تنظيم العالقات بين جماعات العمل ومراعاة اهتماماتهم واتجاهاتهم وأهدافهم، ووجود 
النمط القيادي المناسب يحفز األفراد العاملين على القيام بدورهم في تحمل المسولية المناطة بهم 

وبالمقابل، فإن . لهم بٌأقصى درجات الفاعليةضمن األهداف التربوية المرغوب بها والقيام بأعما
عدم اتباع النمط القيادي المناسب يسهم في توتر العالقات بين القادة والمرؤوسين، مما ينعكس 
سلبًا على مستوى األداء نتيجًة لعدم شعور الفرد العامل بالرضا وتدني اإلنتاجية والدوران في 

  . العمل وغيرها

األنماط القيادية يؤدي إلى حدوث تباين في مستويات األداء، ومما سبق يتضح أن اختالف 
والنتائج المترتبة عليها بالنسبة للمؤسسة التعليمية، فالنمط القيادي السائد لدى المؤسسة قد 

ومن هنا تكمن . يسهم في تحسين مستوى أداء العاملين، وقد يسهم في تدني هذا المستوى
  : األسئلة اآلتية مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن

ما مستوى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية  -1
   ؟والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية
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ما مستوى أداء العاملين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة  -2
   ؟الزرقاء الثانية

اطية بين األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية هل يوجد عالقة ارتب -3
  وأداء العاملين فيها؟  التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

  أهداف الدراسة  1-3

  : إلى تحقيق األهداف اآلتية البحثسعى ي

الحكومية التابعة لمدرية التعرف على مستوى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس  -1
   .التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

التعرف على مستوى أداء العاملين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم  -2
   .لمنطقة الزرقاء الثانية

الكشف عما إذا كانت هناك عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية السائدة لدى مديري  -3
وأداء العاملين  دارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانيةالم
  . فيها

  أهمية الدراسة  1-4

  :تتلخص أهمية البحث في اآلتي

يتناول البحث موضوعًا يعد ذا أهمية كبيرة في الدراسات اإلدارية التربوية والذي يتمثل في  -1
املين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية أنماط القيادة ودروها في أداء الع

   .والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

يسلط البحث الضوء على األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية التابعة  -2
في ظل جائحة كورونا وعالقتها بأداء  لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

  . فيهاالعاملين 

من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تقديم توصيات للقيادات اإلدارية التربوية في  -3
المؤسسات التعليمية وأصحاب القرار فيها تسهم في تعزيز أنماط القيادة السائدة التي تعمل 

  . على تحسين أداء العاملين

بوية وتفتح المجال أمامهم من المؤمل أن تفيد الدراسة الحالية الباحثين في مجال اإلدارة التر -4
 . إلجراء بحوث مشابهة
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  مصطلحات الدراسة  1-5

هو السلوك الذي يمارسه القائد في التعامل والتفاعل مع المرؤوسين لتحقيق األهداف  :النمط
  ). 2010حيدر، (المنشودة 

تنظيمهم وإدارة أنشطتهم وتوجيههم و) المرؤوسين(هي عملية تأثير القاجة في التابعين  :القيادة
  ) Ayele, 2021(لتحقيق األهداف التنظيمية المحددة مسبقًا 

أسلوب القيادة الذي يتصف به القائد ويمارسه خالل عمله بهدف التأثير على  :نمط القيادة
  ). 2020الرويشد، (المرؤوسين 

ه في مدى كفاءة الفرد العامل وقدراته على أداء المهام والواجبات الموكلة إلي :أداء العاملين
  ). 2020السرحان، (الوقت المحدد للعمل لتحقيق األهداف العامة للمنظمة 

  حدود الدراسة  1-6

  : اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية

تم تطبيق الدراسة على معلمي المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية : الحدود البشربة
   .والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

أجريت الدراسة على المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم  :يةالحدود المكان
   .لمنطقة الزرقاء الثانية

تناولت الدراسة العالقة بين أنماط القيادة وأداء العاملين في ظل جائحة  :الحدود الموضوعية
لمنطقة  كورونا من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية التعليم

   الزرقاء الثانية

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  -2

  أنماط القيادة  2-1

  مفهوم القيادة  1- 2-1

تعد القيادة من الظواهر االجتماعية األساسية في كل مجتمع، حيث أنها تتواجد في كل 
شتمل على منظمة بغض النظر عن نوعها وحجمها وطبيعة عملها، كما أنها تتميز بالتعقيد كونها ت

كافة المفاهيم والسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالمنظمة، وتشكل الدعامة األساسية التي 
والمتتبع ألدب ). Abdullah et al., 2021(سيتند عليها في أداء األنشطة والعمليات بنجاح 
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عنيين القيادة يجد اإلسهاب الكيبر في تناول هذا الموضوع من قبل الباحثين والمفكرين والم
بالعمل اإلداري، نظرًا ألهميتها في أداء المؤسسات ألنشطتها وعملياتها وتحقيقها ألهدافها، من 

، )Gretchen et al., 2014(خالل تحسين الكفاءة التنظيمية واالستجابة بفعالية للمتغيرات البيئية 
القائد : كما دار حول مفهومها الكثير من الجدل والنقاش، وذلك الرتباطها بأطراف عدة

وتأثرها بعوامل عدة منها العوامل البيئية ) 2020األحمد والكردي، (والمرؤوسين والموقف 
  ). 2020الرويشد، (والسياسية واالجتماعية والثقافية والتنظيمية 

ففي مجال اإلدارة العامة عرفت القيادة بأنها إمكانية التأثير في اآلخرين وتقبل قيادته طواعية 
الصرايرة، (القائد ودوره في تحقيق أهداف الجماعة وتلبية احتياجاتها وتطلعاتها  اعترافًا بقيمة

وال يختلف هذا التعريف عن التعريف الذي قدم للقيادة في مجال العلوم اإلنسانية، حيث ). 2019
أشار لها علماء النفس واالجتماع بأنها تأثير الفرد في الجماعة التي تخضع لقيادته ودرجة 

  ). 2016رشيد، (له  استجابتهم

ومن التعريفات األخرى التي طرحت للقيادة بأنها سلطة القائد في السيطرة على اآلخرين 
، وبأنها عملية ضبط )2021عويس، (وامتالكه مهارات التأثير عليهم لتحقيق األهداف المشتركة 

يقها وإدارة أنشطة وجهود جماعات العمل في المؤسسة للوصول إلى أهداف المؤسسة وتحق
)Buchanan & Huczynski, 2016 .(  

وفي مجال العلوم التربوية، فإن مفهوم القيادة يعتبر من المفاهيم التي شهدت في اآلونة 
األخيرة تطورًا كبيرًا، نتيجًة لما حّل بميدان التربية والتعليم ومجاالته من تطورات وتغيرات، 

رة أهدافها، والتوجه نحو القيادة العالمية تركزت أبرزها في تطور القيادة بشكل عام واتساع دائ
والتي باتت تتطلب احتياجات وقدرات ومهارات متنوعة، وتدرك دورها في العصر الحالي، وتعي 

وقد اعتبرت جوهر وأساس العملية اإلدارية ). 2019الزهيري، (مسؤوليتها في بناء المستقبل 
العجمي، (ومجاالت العملية اإلدارية وتمثل أهميتها في دورها في التأثير على جميع جوانب 

حيث عرفت القيادة بأنها القدرة على امتالك األسس والقواعد النظرية واإلمكانيات ). 2010
وعرفت بأنها ما يقوم به ). Yong, 2015(والمهارات التحليلية لالرتقاء باألداء التعليمي والتربوي 
الديحاني (أهداف العملية التعليمية بنجاح القادة التربوييون من تأثير على العاملين لتحقيق 

  ). 2021والعازمي، 

ويتضح مما سبق أن القيادة هي عملية ناظمة للعالقة بين القائد ومرؤوسيه تتركز في التأثير 
عليهم باالستناد إلى شرعيته ومن خالل ما يمتلكه من مهارات وخبرات وخصائص شخصية وتهدف 

ر األداء نحو تحقيق األهداف المنشودة في نجاح العملية إلى توحيد الجهود وتوجيهها وتطوي
  . التعليمية
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  مصادر القيادة  2- 2-1

تعد القيادة من السلوكيات المكتسبة، إذ أن القائد ال يصبح قائدًا إّال إذا امتلك القدرة والقوة 
ممصدرها، على جعل اآلخرين يدينون له بالوالء والطاعة، وهذه الميزة أو القدرة تختلف باختالف 

  ): 2019الصرايرة، (ومنها 

وهي القوة التي يستمدها القائد من خالل توقعات المرؤوسين بالنتيجة  :المكافأة والعقاب -1
التي سيحققونها النصياعهم ألوامر القادة واإللتزام بتوجيهاتهم، حيث يتوقع المرؤوسين أن 

ادة إلى مكافأتهم، في حين أن إطاعة األوامر واإللتزام بالتوجيهات واإلرشادات سيدفع بالق
  . االعتراض والتذمر عليها سيجلب لهم العقاب

وهي القوة التي يستمدها القائد من خالل مكانته الوظيفية،  :السلطة القانونية والشرعية -2
حيث أن امتالك القائد السلطات والصالحيات وإدراكه للوائح والقوانين وفرض اإللتزام بها 

رته على تنسيق النشاطات وتبسيط اإلجراءات، ومتابعة تنفيذ من قبل المرؤوسين، وقد
األعمال والقيام بها بالشكل األمثل يجعل من المرؤوسين ملتزمين بتنفيذ توجيهاته وإطاعة 

  . أوامره بحكم أن القوة بيده

وهي القوة التي يستمدها القائد من خالل ما يتمتع به من  :قوة المعرفة المتخصصة -3
لية كالخبرة والمعرفة والمهارة، حيث أن إتقان القائد لعمله، وإلمامه خصائص علمية وعم

بعمل المرؤوسين، وقدرته على استغالل المعلومات وتحليلها، واتباع الطرق العلمية المتاحة 
والوسئل الفنية في العمل من شانه أن تكسب القائد القدرة على التعامل مع المرؤوسين 

  . وتنظيم العمل

وهي القوة التي يستمدها القائد من خالل إعجاب المرؤوسين به، وقد ينبع  :قوة اإلعجاب -4
، ومن مهاراته اإلنسانية في التعامل )الكاريزما(هذا اإلعجاب من خصائص القائد الشخصية 

مع اآلخرين من حيث إدراك مطالبهم واحتياجاتهم واحترام شخصيتهم، مما يدفعهم للتعاون 
  هم بالرضا واالستقرار النفسيمعه والعمل بجد وحماس وشعور

  أنماط القيادة  3- 2-1

إن اختالف القادة في ممارستهم اإلدارية وإدارة شؤون مؤسساتهم نابع من اختالف 
خصائصهم وسماتهم الشخصية وتوجهاتهم الفكرية واإلدارية، وهذا االختالف أدى إلى وجود تباين 

، )2013حسان والعجمي، (أداء العمل فيما بينهم من حيث أساليب القيادة وأنماطها وطرق 
والقيادة الناجحة هي التي تتبنى أنماطًا قيادية تتناسب مع شخصية القائد والجماعة التي يقودها 
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من حيث أهدافهم وخصائصهم واتجاهاتهم ومتطلباتهم ودوره فيها، باإلضافة إلى طبيعة المواقف 
  ). 2021عويس، (وظروفها والعوامل المحيطة بها 

  : أجمعت العديد من الدراسات على تصنيف أنماط القيادة اإلدارية إلى ثالثة أنواع، وهيوقد 

  النمط األوتوقراطي: أوًال

على  النمط اقوم هذيو. ويعرف هذا النمط بالنمط الديكتاتوري أو التسلطي أو االستبدادي
بيد القائد، إذ يرى  مبدأ االستبداد بالرأي واالسئثار بالسلطة، حيث تتركز السلطات والصالحيات

القائد أنه بحكم مركزه وما يتمتع به من سلطات وصالحيات فهو المسؤول الوحيد عن اتخاذ 
القرارات، ورسم خطط العمل وتحديد طرق تنفيذها، وإدارة العمل وفقًا لرغباته وتوجهاته وآرائه 

حيث تكمن مهمة  ،)2010خليل، (لألفراد المعنيين بتنفيذ العمل  الفردية دون أدنى اعتبار
  ). 2021الديحاني والعازمي، (المرؤوسين فقط في إطاعة األوامر وتنفيذها بحرفية 

 ,.Fiaz et al(ويؤخذ على هذا النمط انتشار العديد من المظاهر السلبية في العمل، ومنها 
2017:(  

واجهة تدني الروح المعنوية للعاملين والحد من نشاطهم وإبداعهم، وانعدام الرغبة في الم -1
  . وتحمل المسؤولية

انعدام الثقة بين القائد والمرؤوسين، والتذمر المستمر، ورفض التعاون، وعدم تحقيق  -2
  . األهداف بالشكل المطلوب

غياب الرقابة الذاتية، وممارسة العمل تحت سلطة المدير إذ أن غيابه يولد الفوضى  -3
  . والالمباالة في العمل

  . لرضا الوظيفي وتدني الوالء للقيادةارتفاع معدل دوان العمل، وعدم ا -4

وعلى الرغم من هذه السلبيات، فإن هذا النمط قد أثبت جدواه في العديد من المواقف 
وخاصًة في ظل المواقف والظروف التي تهدد العمل خالل فترة األزمات، حيث ال يوجد وقت كافي 

، ووجود موظفين جدد ال )Cunningham et al., 2015(للتشارك والتشاور في اتخاذ القرارات 
 ,.Inandi et al(يمتلكون الخبرة والتدريب وال يدركون اإلجراءات التي يتعين عليهم اتباعها 

2016.(  

  النمط الديموقراطي: ثانيًا

على مبدأ  النمط اقوم هذيويعرف هذا النمط بالقيادة اإلنسانية أو التعاونية أو التشاركية، و
القرارات، وتفويض الصالحيات لهم بما يتناسب مع المهام الموكلة مشاركة المرؤوسين في اتخاذ 
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إليهم، إذ يرى القائد أن للفرد والجماعة أهمية في العمل، لذا فإنه يتيح المجال إلبداء اآلراء 
وتحمل المسؤوليات وإعداد السياسات وصياغة خطط العمل، ويسعى لرفع معنوياتهم واستثارة 

تنمية قدرتهم اإلبداعية وتحفيزهم على العمل بروح الفريق الواحد، الحماس والدافعية لديهم، و
مما يسهم في رفع الروح المعنوية بينهم، والشعور بالرضا والثقة المتبادلة، وتعظيم كفاءتهم 

  ). Nanjundeswaraswamu & Swamy, 2015(اإلنتاجية 

يؤخذ عليه أن منح االستقاللية وعلى الرغم من النواحي اإليجابية لهذا النمط القيادي؛ إّال أنه 
للمرؤوسين في ممارسة بعض األعمال وتفويضهم السلطة ومشاركتهم في اتخاذ القرارات قد ال 

كما أنه في بعض  ،يجعل البعض منهم ملتزمًا بآداء األعمال الموكلة إليهم بالشكل المطلوب
ضعف القائد مما يفقده  الحاالت قد يكون األخذ بآراء المرؤوسين في بعض الحاالت داللة على

، كما أن تطبيق هذا النمط يتطلب امتالك القائد الصبر والقدرة )2020الشحنة، (الدور القيادي 
  ). Arnold & Loughlin, 2013(على المجادلة والحاجة إلى وقت كبير 

  النمط الترسلي: ثالثًا

و النمط غير الموجه، النمط الحر او النمط الفوضوي أو النمط التسيبي أب ويعرف هذا النمط
على مبدأ منح القادة إرشادات وتوجيهات عامة للمرؤوسين والتدخل عند الطلب  ا النمطقوم هذيو

منهم، حيث تكمن مهمة القائد في إيصال األوامر والتعليمات إلى المرؤوسين دون متابعة أو مراقبة 
رية في اتخاذ القرارات ويتميز هذا النمط بمنح المرؤوسين أعلى درجات الح). 2010حمود، (

وتنفيذ األعمال، وإتاحة المجال أمامهم لتبني الممارسات التي يرونها مناسبة لحل مشاكل العمل 
، ويعاب عليه تهميش دور القائد وغياب تأثيره على المرؤوسين حيث ال يظهر )2021عويس، (

ط في العمل، والهدر في دوره إلى عند الضرورة، والتساهل مع المقصرين، واالرتجال وعدم التخطي
  ). 2021الديحاني والعازمي، (الوقت والجهد، وعدم استقرار جماعات العمل وتفككها 

مما سبق يتضح أن القيادة ال تقتصر على نمط واحد فقط، وإنما لها أنماط متعددة، ولكل 
فكيره نمط الطابع المميز لها، وتتمتع كل منها بخصائص وسمات معينة، تعكس شخصية القائد وت

وما يتسم به من مهارات وقدرات وخبرات، حيث تمثل أنماط القيادة السلوك الذي يتبعه القائد 
وطريقة تفكيره في إدارة مرؤوسيه وتنظيم مؤسسته واتخاذه القرارات في المواقف، وترتكز على 

الح التفاعل مع المرؤوسين بغرض توجيههم وإرشادهم لتحقيق األهداف والغايات التي تصب في ص
  . المؤسسة والعمل
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  أداء العاملين 2-2

   مفهوم أداء العاملين 1- 2-2

أدى الشيء قام به، : "يقال. يشير مصطلح األداء في اللغة العربية إلى القيام بالشيء وفعله
وفي اللغة االنجليزية ). 1993الرازي، " (وأدى الدين قضاه، وأدى الصالة أقامها لوقتها

)Performance (ر إلى القدرة على فعل الشيئ أو إنجاز العمل والنشاط بطريقة معينة فإنه يشي
  ). 2021جابر، (

واصطالحًا، يعرف األداء بأنه انعكاس لمستوى النجاح أو الفشل في تحقيق األهداف التي 
يسعى الفرد العامل إليها، وهو نتاج عدة عوامل مرتبطة به كالجهد الذي يبذله، وإلمامه بدوره، 

وعرف بأنه درجة تحقيق المهام المكونة ). Davidescu et al., 2020(راته وقدراته ومستوى مها
لوظيفة الفرد العامل، وتعكس الكيفية التي يلبي بها احتياجات ومتطلبات الوظيفة، ويقاس بناًء على 

كما عرف بأنه األثر المتحقق ). 2021عبد الجليل وآخرون، ) (النتائج(المخرجات المتحققة 
  ). 2015بوشليق، (التي بذلت في إتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد العامل للجهود 

وقد رأى بعض الباحثين أن مصطلح األداء هو نتاج التفاعل بين السلوك واإلنجاز، 
مستمدين وجهة نظرهم تلك من كون أن األداء يمثل عدة أنماط سلوكية تنظيمية تتعلق باألداء، 

يد مدى قيام الفرد العامل بتنفيذ المهام الموكلة إليه بالشكل ويعتمد عليها القائد في تحد
  ). 2020العلمي، (الصحيح 

ومما سبق يتضح أن األداء هو قدرة الفرد العامل على تنفيذ األعمال والمهام الموكلة إليه 
  . في الوقت المحدد للوصول إلى األهداف المحددة مسبقًا وتحقيقها

  عناصر األداء  2- 2-2

علية المنظمة بمستوى كفاءة المورد البشري ورغبته في العمل وقدرته عليه، ترتبط فا
باعتباره من أهم الموارد المؤثرة والفعالة في استغالل إمكانيات وقدرات المنظمة بالشكل األمثل، 

السرحان، (والمحور األساسي في تحقيق النتائج وتعظيمها من خالل األداء الذي يقوم به 
القدرة على العمل إمكانية تنفيذ الفرد العامل للعمل الموكل إليه بالمستوى حيث تعكس ). 2020

المطلوب، وتتحدد وفقًا للخصائص والسمات الشخصية للفرد العامل وخاصًة تلك المعنية بالمعرفة 
بينما تعكس الرغبة في العمل الدوافع والتوجهات لدى الفرد العامل في تنفيذه للعمل، . والمهارة

ة اعتبارات ومنها بيئة العمل، والبيئة االجتماعية للفرد العامل، وقناعاته واتجاهاته وتخضع لعد
  ).2021عبد الجليل وآخرون، (
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ويمثل التفاعل بين كال هذين العنصرين مستوى األداء الوظيفي للفرد العامل، حيث أن 
وبالمقابل، فإن تأثير  .القدرة على العمل تتحدد بناًء على الرغبة لدى الفرد العامل لتنفيذ العمل

جابر، (الرغبة في العمل على مستوى األداء تتحدد من خالل قدرة الفرد على القيام بالعمل 
2021 .(  

  معايير أداء العاملين  3- 2-2

  ): 2021، العتيبي، 2020السرحان، (تتحدد معايير أداء العاملين بما يأتي 

هو مخطط له، أو القدرةعلى تلبية وهي مطابقة النتائج المتحققة للعمل لما  :الجودة -1
  . احتياجات ومتطلبات العمالء

وهي حجم العمل المنجز، حيث يتم مقارنة كمية العمل المتحقق مع ما هو  :الكمية -2
  . مستهدف، وتتحدد كمية العمل المستهدف بما يتناسب مع قدرات وإمكانات الفرد العامل

يضها، مما يتطلب استغالله بالشكل وهو أحد موارد المؤسسة التي ال يمكن تعو :الوقت -3
  . األمثل من خالل التحديد الدقيق للوقت الالزم والكافي النجاز العمل

وهي الطرق واألساليب المتاحة للرفد العامل لتنفيذالعمل الموكل إليه وتحقيق  :اإلجراءات -4
  . األهداف

  العوامل المؤثرة على األداء  4- 2-2

) 2017بلقايد وشوقي، ) (Njambi, 2014(، ومنها يتأثر األداء بالعديد من العوامل
  ): 2020العلمي، (

حيث أن افتقار المنظمة لخطط واضحة ومحددة لعملها وأهدافها  :غياب األهداف المحددة -1
والمستويات المطلوب تحقيقها يؤثر سلبًا في قدرتها على قياساإلنجاز المتحقق أو محاسبة 

  . ذلك لعدم االستناد إلى معيار محدد مسبقًااألفراد العاملين على مستوى أدائهم و

حيث أن الحد من مشاركة األفراد العاملين في األنشطة  :االستئثار باإلدارة وعدم المشاركة -2
والعمليات اإلدارية وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرارات يضعف الشعور بتحمل المسؤولية 

ى مستوى أداء العاملين لشعورهم والتعاون في تحقيق أهداف المنظمة، مما ينعكس سلبًا عل
بعدم مشاركتهم في صياغة األهداف المطلوب تحقيقها وعدم األخذ بآرائهم في وضع الحلول 

  . للمشاكل التي يواجهونها في تنفيذ العمل
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حيث أن فشل األساليب اإلدارية التي تربط بين معدالت  :عدم نجاح األساليب اإلدارية -3
عنوية المتحصلة يسهم في إضعاف تأثير العوامل المحفزة للعمل، األداء والنتائج المادية والم

  .مما ينعكس سلبًا على مستوى أداء العاملين

يتأثر الرضا الوظيفي بالعديد من العوامل الشخصية والتنظيمية  :انعدام الرضا الوظيفي -4
واالجتماعية، وتدني مستوى الرضا لدى العاملين أو انعدامه يؤدي إلى ضعف األداء 

  . نخفاض إنتاجية الفرد العاملوا

حيث أن الهدر في الوقت والجهد في أنشطة وأعمال غير منتجة يضعف  :التسيب اإلداري -5
من أداء العاملين، وينشا التسيب نتيجة ألسلوب اإلدارة والنمط المتبع، وكيفية اإلشراف 

  . والمتابعة، والثقافة التنظيمية السائدة لدى المنظمة

  العاملين في ظل جائحة كورونا  القيادة وأداء 2-3

في خضم أزمة جائحة كورونا التي مازال يعيشها العالم حتى الوقت الحالي، والتي أثرت 
بشكل مباشر وغير مباشر على غالبية المجاالت في كافة المجتمعات، ومنها المنظومة التعليمية 

ة إلى تبني كافة والمؤسسات التربوية، سارعت الحكومات والمنظمات العالمية والمحلي
االستراتيجيات التي تضمن لها مواصلة سيرالعملية التعليمية وابتكار األساليب التي تساعدها على 

ومن منطلق المبادرات العالمية  .تكييف مواردها وإمكانياتها لتتناسب مع خصائص هذه األزمة
الحترازية وفرض والوطنية التي دعت نحو تحقيق أقصى درجات اإللتزام بتطبيق اإلجراءات ا

التباعد االجتماعي للحد من االختالط المفضي إلى اتساع انتشار هذه الجائحة، فقد توجهت 
األنظار نحو تبني استراتجية التعليم عن بعد من خالل استخدام التكنولوجيا الرقمية واألجهزة 

  . الذكية واالستفادة منها تقديم الخدمات التعليمية

االستراتجيية من ناحية طبية وصحية، إّال أنه ومن ناحية تعليمية وعلى الرغم من نجاح هذه 
وتربوية فقد كشفت عن العديد من الثغرات، حيث أشارت بعض الدول إلى أن التعليم عن بعد لم 
يحقق نتائج مماثلة للتعليم الوجاهي، وذلك لوجود بعض العوامل والمعيقات التي تحول دون 

ه التعليمية منها ما هو متعلق بالطالب وبئتهم من حيث انشغالم تحقيق التعليم عن البعد ألهداف
باألعمال المنزلية وبالتالي عدم توفر الوقت لتلقي التعليم عن بعد، وتدني المستوى التعليمي 
لآلباء وخاصًة في الدول النامية مما يحد من قدرة الطالب على استيعاب وفهم المحتوى التعليمي 

، ومنها ما هو متعلق بالتقنيات المستخدمة من حيث ضعف البنية التحتية المقدم من قبل المعلمين
لتكنولوجيا المعلومات التي يحتاجها كال الطرفين من المعلمين والطالب خالل هذه الفترة من 

، ومنها ما هو )United Nations, 2020(الدراسة مما يعيق من عملية التواصل فيما بينهم 
  . متعلق بالمعلمين أنفسهم
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فمن المتعارف عليه أن المعلم هو المحور األساسي في العملية التعليمية، ومع بداية الجائحة 
تم تكليف المعلمين بتطبيق وسائل التعلم عن بعد لمواصلة تقديم الخدمات التعليمية، األمر الذي 

مين أدى إلى ظهور العديد من التحديات منها درجة الدافعية واالستعداد التام من قبل المعل
للمشاركة في التعليم عن بعد ومستوى تقبلهم الستراتيجية التعليم اإللكتروني وقناعتهم بها، 
ومدى توفر الكفايات والمهارات لدى المعلمين في التعامل مع الوسائل والتقنيات التعليمية 

 ابتكارالرقمية، وامتالك القدرة على التواصل والتفاعل مع الطالب وإقامة عالقات وثيقة معهم، و
  ). Alam & Tiwari, 2020(وسائل لتقييم وتقويم الطالب لما تلقوه من دروس تعليمية 

ويتوقف نجاح العملية التعليمية والتربوية على القيادة، وذلك باعتباره المسؤول األول عن 
إدارة أمور مؤسسته التعليمية من خالل رسم األهداف وتبني األساليب وتحديد المهام وطرق 

، وقيادة عملية التجديد والتطوير للعملية التعليمية والوصول بها إلى )2020الشحنة، (ا تحقيقه
أعلى درجات الجودة والكفاءة والفاعلية، وذلك من خالل توفير كافة المتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك 
 والتي من شأنها أن تدعم عملية تطبيق التعليم اإللكتروني، ومنها إيجاد بنية تحتية شاملة

ومتكاملة تتضمن وسائل اتصاالت وتقنيات إلكترونية حديثة ومطورة، وتقديم التسهيالت في 
استخدامها وتأهيل المعلمين على التعامل معها والتعرف على المستجدات الحاصلة فيها، وتوفير 

  ).2010حنا وجورج، (تعليمية إلكترونية تستخدم كمصادر للمعلومات وأداة إليصالها  وسائط

تصر دور القائد على إدارة الجانب التنظيمي للعملية التعليمية وحسب، وإنما في وال يق
من ) 2020الشحنة، (التأثير بالمعلمين وتطوير سلوكهم وإثارة دافعيتهم وحثهم على إنجاز العمل 

خالل ممارسة أنماط قيادية مساندة وداعمة تنتقي أساليب وطرق لبناء عالقات إيجابية مع 
فالقائد الناجح هو الذي يمتلك القدرة ). 2021عويس، (واصل معهم بشكل مقبول المعلمين والت

على تلبية دوافع مرؤوسيه واالهتمام بهم وزيادة فعاليتهم وتوجيههم وتنسيقهم بطريقة تمكنه من 
كسب طاعتهم واحترامهم ووالئهم واالستجابة لتوجيهاته وتنفيذ تعليماته في سبيل تحقيق 

  ). Sadeghi, 2013(األهداف التنظمية 

وعلى الرغم من اختالف توجهات القادة التربويين في إدارة مؤسساتهم التعليمية وتباين 
مواقفهم في التعامل مع كافة األطراف المرتبطة بها وفقًا لفلسفاتهم اإلدارية واتساع خبراتهم 

مط القيادي الذي يركز ونظرتهم إلى اإلدارة، فقد أثبتت نظريات القيادة الحديثة على أن اتباع الن
على احترام المرؤوسين وتلبية احتياجاتهم وتعزيز الدافعية لديهم نحو تقبل التغيير في العمل 
والوعي باهميته وتوفير بيئة عمل إيجابية تسهم في توجيه بوصلة العمل نحو االتجاه الصحيح 

على التعامل مع بيئة عمل وبالتالي تتنمية قدرة المنظمة ) 2016الخوالده، (وتحسين أداء العمل 
  . جديدة تتسم بالتحديات واالستجابة الفعالة للتغيرات البيئية المتالحقة
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  الدراسات السابقة  2-4

تباينت الدراسات في تناولها لموضوعي أنماط القيادة وأداء العاملين، فمنها من تناول العالقة 
ينهما بشكل غير مباشر، من خالل فيما بينهما بشكل مباشر، ومنها من تناول العالقة فيما ب

  : ربطهما بالعديد من المواضيع والمجاالت األخرى، وفيما يأتي سرد لبعض هذه الدراسات

  الدراسات باللغة العربية : أوًال

، والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة قائدي المدارس )2021النوفل، (دراسة 
ضوء مدخل القيادة التشاركية، من خالل معرفة الواقع السعودية في الخارج ألدوارهم القيادية في 

والمعوقات، وتقديم المقترحات التي تسهم في الرفع من ممارستهم ألدواهم القيادية في ضوء 
وتوصلت الدراسة إلى . مدخل القيادة التشاركية، وذلك االعتماد على المنهج الوصفي المسحي

واقع الممارسة لألدوار القيادية في ضوء مدخل  موافقة أفراد العينة وبدرجة عالية جدًا على
  . وأوصت الدراسة بإدراج ممارسة القيادة التشاركية ضمن تقويم األداء الوظيفي. القيادة التشاركية

، والتي هدفت إلى التعرف على أنماط القيادة اإلدارية وتأثيرها على )2020العلمي، (دراسة 
أم البواقي في الجزائر وذلك باالعتماد على المنهج  أداء العاملين في مؤسسة سولغاز بوالية

الوصفي التحليلي من خالل استمارة االستبيان والمقابالت الحرة مع العمال والموظفين في 
المؤسسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير ألنماط القيادة اإلدارية على أداء العاملين، وأنه على 

  . إّال أنه يمتاز بالمرونة في المؤسسة محل الدراسةالرغم من سلبيات النمط األوتوقراطي 

، والتي هدفت إلى إلقاء الضوء على األنماط القيادية السائدة لدى )2020الشحنة، (دراسة 
مديري مدارس التعليم اإلبتدائي بمحافظة بورسعيد، ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمين عنها، 

من خالل تحليل البيانات واإلحصاءات والتقارير وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي 
. والمقابالت واإلجابات التي تم جمعها بواسطة االستبانة التي وزعت على أفراد عينة الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى أن مدراء مدارس التعليم اإلبتدائي بمحافظة بورسعيد يستخدمون النمط 
، والنمط الديموقراطي بنسبة %)60(نسبة ، والنمط التحويلي ب%)100(األوتوقراطي بنسبة 

وأوصت الدراسة باختيار القيادات المدرسية التي %). 30(، والنمط الفوضوي بنسبة %)40(
تتبنى النمط الديموقراطي والتحويلي مما ينعكس باإليجاب على سلوك المعلمين في العمل 

  . ورضاهم الوظيفي

النمط (لتعرف على أنماط القيادة ، والتي هدفت إلى ا)2019رشوان وعلي، (دراسة 
على السلوك اإلبداعي للعاملين، ودراسة العالقة ) الديموقراطي، النمط الحر، والنمط التحويلي

فيما بينهما، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل االستبانة التي تم توزيعها 
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وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات تأثير . على عينة من األفراد العاملين في البنوك السودانية
وأوصت الدراسة بتبني األنماط القيادية مع التركيز . جزئي بين أنماط القيادة والسلوك اإلبداعي

  . على النمط الحر والتحويلي الذي يدعم السلوك اإلبداعي ويرفع من مستويات أداء العاملين

، والتي هدفت إلى التعرف على مدى وجود عالقة بين أنماط )2018الصوصاع، (دراسة 
وعالقتها باألداء الوظيفي ) النمط الديموقراطي، النمط األوتوقراطي، والنمط الحر(القيادة السائدة 

للعاملين بإدارة الخدمات الصحية بمدينة بنغازي، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 
. تي تم توزيعها على العاملين بالمكاتب الرئيسة بإدارة الخدمات الصحيةمن خالل االستبانة ال

وتوصلت الدراسة إلى أن النمط الديموقراطي يعد من أكثر األنماط القيادية ممارسًة، يليه النمط 
األوتوقراطي، ومن ثم النمط الحر، كما توصلت إلى وجود عالقة طردية بين النمط الديموقراطي 

، ووجود عالقة عكسية بين كل من النمط األوتوقراطي والنمط الحر وبين األداء واألداء الوظيفي
واوصت الدراسة بالتوسع في النمط الديموقراطي والتعامل مع المرؤوسين باعتبارهم . الوظيفي

  . شركاء في العمل من أجل تحقيق األهداف

  الدراسات باللغة األجنبية : ثانيًا

، والتي هدفت إلى التحقق في أنماط القيادة السائدة )Abdullah et al., 2021(دراسة 
والتي لها تأثير كبير على األداء الوظيفي التنظيمي، ودراسة العالقة بين أنماط القيادة 

واألداء الوظيفي التنظيمي في مؤسسات ) الديموقراطية، االستبدادية، الكاريزيمية، والتحويلية(
منهج الوصفي التحليلي، من خالل االستبانة التي تم توزيعها القطاع العام، وذلك باالعتماد على ال

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة معنوية بين القيادة الكاريزمية . على أفراد عينة الدراسة
والتحويلية وبين األداء الوظيفي التنظيمي، ووجودعالقة إيجابية غير معنوية للقيادة الديموقراطية 

ود عالقة سلبية غير معنوية للقيادة األوتوقراطية على األداء الوظيفي على األداء التنظيمي، ووج
  .التنظيمي

، والتي هدفت إلى التعرف عل أثر أنماط القيادة على أداء العاملين )Ayele, 2021(دراسة 
في شركة بحير دار للمنسوجات في أثيوبيا، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من 

وتوصلت الدراسة . ة التي تم توزيعها على األفراد العاملين بدوام كامل في الشركةخالل االستبان
إلى وجود تأثير معنوي إيجابي للقيادة الديمقراطية على أداء األفراد العاملين، في حين أن أسلوب 

ر على القيادة األوتوقراطية له تأثير سلبي معنوي، بينما تبين أن أسلوب القيادة العادلة ليس له تأثي
 . أداء العاملين

، والتي هدفت إلى تحليل وتقييم تأثير أسلوب القيادة )Erniwati et al., 2020(دراسة 
والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي على أداء الضباط في مكتب حاكم مقاطعة سوالويزي الجنوبية 
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نحدار الخطي في األمانة اإلقليمية لمحافظة جنوب سوالويزي، وقد تم استخدام تحليل اال
. المتعددة لتحديد ما إذا كانت المتغيرات المستقلة المتزامنة والجزئية تؤثر على المتغيرات التابعة

وقد أظهرت النتائج أن أسلوب القيادة والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي كانت إيجابية وذات 
وأوصت الدراسة بضرورة . مغزى ألداء الموظف في األمانة اإلقليمية لمحافظة جنوب سوالويزي
 .الحفاظ على أسلوب القيادة والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي واألداء

، والتي هدفت إلى تحديد أثر أسلوب القيادة على أداء العاملين )Suyatin, 2019(دراسة 
في إحدى شركات صناعة السيارات في أندونيسيا، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 

فردًا، وقد تم ) 45(ن خالل االستبانة التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم م
. استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط واختبارات معامل االرتباط والتحديد واألهمية النسبية

القيادة ووجدت نتائج الدراسة وجود تأثير قوي ألسلوب القيادة على أداء العاملين، وأن أسلوب 
 . في أداء الموظفين%) 38.3(يساهم بنسبة 

، والتي هدفت إلى تقديم تأكيد بارتباط أسلوب القيادة )Kertiriasih et al., 2018(دراسة 
، )PT.Interbat Bali Nusa Ambon(بالرضا الوظيفي ومشاركة الموظفين وأدائهم في مؤسسة 

) 53(خالل جمع البيانات من عينة مكونة من وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من 
وباستخدام تحليل االنحدار الخطي تبين أن أسلوب القيادة له تأثير إيجابي وهام على . موظفًا

الرضا الوظيفي، في حين لم يظهر له تأثير كبير على مشاركة الموظف وأدائه، كما تبين أن أسلوب 
  . العمل وإشراك الموظف، والرضا الوظيفي القيادة يؤثر على أداء الموظف من خالل وساطة

، والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بين النمط الديموقراطي )Bhatti, 2012(دراسة 
واألوتوقراطي وبين الرضا الوظيفي للمعلمين، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من 

لى أفراد عينة الدراسة، األولى لقياس خالل أدوات الدراسة والتي تمثلت في استبانتين وزعتا ع
وتوصلت الدراسة إلى وجود . النمط الديموقراطي واألوتوقراطي، والثانية لقياس الرضا الوظيفي

عالقة إيجابية بين أنماط القيادة والرضا الوظيفي، وكانت هذه العالقة قوية بين النمط 
  . الديموقراطي والرضا الوظيفي

  السابقة  التعقيب على الدراسات 2-5

من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتضح أنها جميعًا ذات صلة بموضع الدراسة الحالية، 
؛ 2020العلمي، (حيث ركزت بعذ هذه الدراسات على عالقة ودور أنماط القيادة في أداء العاملين 

، وتناولت );Suyatin, 2019Ayele, 2021;  Abdullah et al., 2021) (2018الصوصاع، 
عضها اآلخر عالقة أسلوب القيادة وأنماطه في تحقيق الرضا الوظيفي والسلوك اإلبداعي مما ب
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 ,.Erniwati et al) (2019؛ رشوان وعلي، 2020الشحنة، (ينعكس إيجابًا على أداء العاملين 
Bhatti, 20122020; Kertiriasih et al.; 2018, (  

القيادية السائدة مديري المدارس الحكومية وقد تميزت هذه الدراسة بتناولها ألهم األنماط 
حيث أن غالبية الدراسات قد تمت على  ،التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

كما تتميز هذه الدراسة ببحثها لهذد األنماط ودورها في . مؤسسات وقطاعات خدمية غير تعليمية
ما تزال تبعاتها حاضرًة حتى الوقت الحالي على أداء العاملين في ظل أزمة كورونا، والتي 
  . المنظمات قاطبًة، وخاصًة المؤسسات التعليمية

  منهجية البحث  -3

  منهج البحث  3-1

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الذي يقوم على دراسة الظاهرة أو 
ها باالعتماد على جميع الحقائق المشكلة للوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها، ووصف

  .والبيانات وتصنيفها، ومن ثم تحليل البيانات واستخالص النتائج لتعميمها

  مجتمع الدراسة وعينتها  3-2

تكون مجتمع الدراسة من جميع المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة 
مدرسة إناث حكومية، ) 50(مية، وبواقع مدرسة حكو) 115(والبالغ عددها  ،الزرقاء الثانية

وقد تم االعتماد على جداول سيكران وبوجي االحصائية لتحديد . مدرسة ذكور حكومية) 65(و
، وبواقع )Sekaran & Bougie, 2016(مدرسة ) 89(حجم عينة الدراسة المستهدفة، والتي بلغت 

تحديد حجم عينة الدراسة مدرسة ذكور حكومية، حيث تم ) 50(مدرسة إناث حكومية، و) 39(
  . من هذه المدارسة باستخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية المتناسبة

  وحدة التحليل المستهدفة  3-3

استهدفت الدراسة معلمي ومعلمات المدارسى الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 
إستبانات ) 4(ة إلكترونية، وبواقع استبانة وبصور) 356(حيث تم توزيع  ،لمنطقة الزرقاء الثانية

إستبانة، وبعد تدقيق االستبانات ومراجعتها، تم استبعاد ) 321(في كل مدرسة، وتم استرداد 
من %) 82.0(إستبانة صالحة للتحليل، وبنسبة استرداد بلغت ) 292(إستبانة، ليتوفر ) 29(

د عينة البحث وفقًا للمتغيرات يبين توزيع أفرا) 1(رقم والجدول . إجمالي االستبانات الموزعة
   .الديموغرافية
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  توزيع عينة البحث وفقا لمتغيراته): 1(جدول ال

  %النسبة المئوية  )292=ن(التكرار   الفئة  المتغير

  المؤهل العلمي
  13.0  38  دبلوم

  67.1  196  بكالوريوس
  19.9  58  دراسات عليا

  سنوات الخبرة
  13.4  39  سنوات فأقل 5
  33.9  99  سنوات 10 – 6

  52.7  154  سنوات 10أكثر من 

  التخصص
  31.2  91  علوم طبيعية

  50.0  146  علوم شرعية وانسانية
  18.8  55  أخرى

  مصادر جمع البيانات  3-4

تم االعتماد على نوعين من المصادر للحصول على المعلومات الالزمة لتحقيق أهداف 
  :مصادر بما يأتيالدراسة واإلجابة عن أسئلتها، وقد تمثلت هذه ال

وهي المصادر العلمية واألدبية التي تم االعتماد عليها في التعرف على : المصادر الثانوية: أوًال
مواضيع الدراسة وأبعادها ومتغيراتها، وإدراك أكبر قدر من الجوانب والمجاالت المرتبطة 

مقاالت والنشرات وقد اشتملت هذه المصادر على الكتب والبحوث العلمية والدوريات وال. بها
المختلفة والرسائل واألطاريح الجامعية ذات العالقة بالموضوع سواء باللغة العربية أو باللغة 

  . االنجليزية

وهي المصادر التي تم االعتماد عليها في الحصول على البيانات األولية : المصادر األولية: ثانيًا
وقد اشتملت . عملي للدراسة الحاليةمن أفراد عينة الدراسة، وذلك بهدف إجراء الجانب ال

هذه المصادر على اإلستبانة والتي تم إعدادها وتطويرها لغرض التعرف على آراء واتجاهات 
  . أفراد عينة الدراسة حول أبعاد ومتغيرات الدراسة

  : وقد تكونت االستبانة من جزأين رئيين، وهما

لجزء المعلومات الشخصية والوظيفية حيث يقيس هذا ا البيانات الديموغرافية،: الجزء األول
الخاصة بأفراد عينة الدراسة من المستجيبين، والتي تمثلت في المؤهل لعلمي، سنوات 

  . الخبرة، والتخصص
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حيث يقيس هذا الجزء متغيرات الدراسة وأبعادها  مجاالت االستبانة وفقراتها،: الجزء الثاني
التي تمت ضياغتها بالرجوع إلى الدراسات من خالل مجموعة من الفقرات التي تعبر عنها، و

  : وقد قسم هذا الجزء إلى محورين، وكما يأتي. السابقة

يقيس هذا المحور المجاالت المتعلقة باألنماط القيادية السائدة  األنماط القيادية،: المحور األول
أنماط، ) 3(من وجهة نظر المعلمين، حيث اشتمل على مديري المدارس الحكومية لدة 

وقد تم قياسها من خالل . النمط األوتوقراطي، والنمط الديموقراطي، والنمط الترسلي: هيو
  . فقرات لكل نمط) 6(فقرة، وبواقع ) 18(

  . فقرات) 6(وقد تم قياسه من خالل  أداء العاملين،: المحور الثاني

  : يلخص الهيكل العام ألداة الدراسة) 2(رقم والجدول 

  العام ألداة الدراسةملخص للهيكل ): 2(الجدول 

  عدد الفقرات  حدود الفقرات  األبعاد  المتغيرات

  األنماط القيادية
  6  6 – 1  النمط األوتوقراطي
  6  12 – 7  النمط الديوقراطي
  6  18 – 13  النمط الترسلي

  18  18 – 1  األنماط القادية
  6  24 – 19  أداء العاملين
  24  24 – 1  أداة الدراسة

) Likert(نة أسلوب القياس اإلدراكي المستند على مقياس ليكرت اتبعت االستباوقد 
الخماسي لتحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة بناًء على وزن 

  : اإلجابة، وذلك كما يأتي

  مقياس ليكرت الخماسي): 3(الجدول 

  شدةغير موافق ب  غير موافق  متوسط  موافق  موافق بشدة  درجة الموافقة

  1  2  3  4  5  الوزن

وبناًء على مقياس ليكرت الخماسي، تم تحديد مستوى األهمية النسبية للفقرات واألبعاد 
  : والمتغيرات، وفقًا للصيغة اآلتية
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  =األهمية النسبية 
  1 – 5  =  الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

 =1.33  
  3    عدد المستويات

نسبية باالعتماد على قيمة المتوسط الحسابي ألوزان إجابات حيث حدد مستوى األهمية ال
أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة وأبعاد ومتغيرات أنموذجها، ووفقًا لثالثة مستويات، 

  : كما يأتي

  مستويات األهمية النسبية): 4(الجدول 

  المتوسط الحسابي  مستوى األهمية النسبية
  2.33أقل من  – 1  منخفض

  3.66أقل من  – 2.33  توسطم
  5.00 – 3.66  مرتفع

  اختبار ثبات أداة الدراسة  3-5

إلى التحقق من ) Cronbach Alpha Test(يهدف اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 
درجة ثبات االستبانة، ومدى االتساق بين فقراتها المختلفة، وذلك باالعتماد على قيمة معامل 

، حيث تشير قيمة المعامل التي تتراوح من )Cronbach Alpha Coefficient(كونباخ ألفا 
دل ذلك على %) 100(وأكثر إلى ثبات أداة الدراسة، وكلما اقتربت قيمة المعامل من ) 0.70(

نتائج اختبار ثبات أداة وفيما يأتي . (Sekaran & Bougie, 2016)ارتفاع درجة ثبات االستبانة 
  . الدراسة

  ج اختبار ثبات أداة الدراسةنتائ): 5(الجدول 

  قيمة ألفا  البعد  الرقم

  0.880  النمط األوتوقراطي  1
  0.919  النمط الديموقراطي  2
  0.761  النمط الترسلي  3
  0.796  أنماط القيادة  4
  0.922  أداء العاملين  5
  0.890  أداة الدراسة  6

أداة الدراسة تراوحت ما أن قيم معامالت كرونباخ ألفا لفقرات ) 5(من نتائج الجدول يتضح 
، وهذا يدل على ثبات االستبانة واالتساق )0.70(، وهي أكبر من القيمة )0.922 - 0.761(بين 

  .بين فقراتها المختلفة، وبالتالي إمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل االحصائي
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  األساليب االحصائية المستخدمة  3-6

خدام أدوات التحليل اإلحصائي المالئمة، من خالل تم تحليل بيانات الدراسة من خالل است
، وتم )Statistical Package for Social Sciences- SPSS(االستعانة بالبرنامج اإلحصائي 

  :تيةاستخدام اإلختبارات اإلحصائية اآل

حيث تم استخدام التكرارات والنسب : Descriptive Statisticsإلحصاء الوصفي ا -1
لحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديم وصف شامل لدرجة موافقة المئوية والمتوسطات ا

 .أفراد عينة الدراسة على الفقرات المختلفة

لقياس ثبات أداة الدراسة : Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا(معامل االتساق الداخلي  -2
 .وهي االستبانة

ين متغيرات لقياس درجة االرتباط ب :Pearson Correlationمعامل االرتباط بيرسون  -3
  . الدراسة

  ومناقشتها نتائج الدراسة  -4

التعرف على مستوى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس هدفت الدراسة إلى 
ومستوى أداء العاملين فيها،  ،الحكومية التابعة لمدرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

القة ارتباطية بين األنماط القيادية السائدة لدى باإلضافة إلى الكشف عما إذا كانت هناك ع
  . المؤسسات التعليمية وأداء العاملين فيها

  : ويتناول هذا الجزء من الدراسة نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة تبعًا لتسلسلها، وكما يأتي

المدارس الحكومية  ما مستوى األنماط القيادية السائدة لدى مديري: نتائج السؤال األول 4-1
   ؟التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

ولبيان مستوى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية 
من وجهة نظر المعلمين، تم إيجاد المتوسطات الحسابية  التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

  : ات المعيارية والرتبة واألهمية النسبية، وكما في الجدول اآلتيواالنحراف
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مستوى األنماط القيادية السائدة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل ):6( الجدول
من  لدى مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مرتبة وجهة نظر المعلمين

  األهمية النسبية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة  الرقم

  متوسطة 0.573 3.394 النمط األوتوقراطي 2 1

 مرتفعة 0.695 4.158 النمط الديموقراطي  1  2
 منخفضة 0.421 2.229 النمط الترسلي 3  3

  متوسطة 0.509 3.216  األنماط القيادية  

أن المقياس العام الستجابات أفراد العينة عن مستوى األنماط  )6(يتضح من الجدول 
لدى مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء القيادية السائدة 

الحسابي من حيث األهمية النسبية كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط  من وجهة نظر المعلمين الثانية
في المرتبة األولى، ) النمط الديموقراطي(وقد جاء بعد ). 0.509(، وبانحراف معياري )3.216(

، وبأهمية نسبية مرتفعة، في حين جاء )0.695(، وبانحراف معياري )4.158(بمتوسط حسابي 
، وانحراف معياري )2.229(في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي ) النمط الترسلي(بعد 

  .وبأهمية نسبية منخفضة) 0.421(

يمكن اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، حيث ) 6(وباالعتماد على نتائج الجدول 
لدى مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم يتبين سيادة النمط الديموقراطي 

  .من وجهة نظر المعلمين لمنطقة الزرقاء الثانية

ن سيادة النمط الديموقراطي لدى مديري المدارس الحكومية التابعة لمديرية وترى الباحثة أ
يعكس توجهات المدراء ونظرتهم لكيفية إدارة مؤسساتهم  التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

التعليمية في ظل أزمة كورونا، حيث أصبحوا يدركون أن المشاركة في اآلراء واحترام الرأي اآلخر، 
ن والعمل الجماعي، وبناء قاعدة من العالقات اإلنسانية وتعزيز الثقة بين اإلدارة والعاملين والتعاو

يسهم في توليد مشاعر الرضا والوالء لدى العاملين، مما يدفعهم نحو تقديم المبادرات التي 
از تخدم العمل، اإلندفاع باتجاه تحقيق األهداف بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية، وبالتالي إنج

  . األعمال الموكلة إليهم وأدائها بنجاح

أن ، والتي توصلت إلى )2018الصوصاع، (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
النمط الديموقراطي يعد من أكثر األنماط القيادية ممارسًة، يليه النمط األوتوقراطي، ومن ثم 

، والتي توصلت إلى أن مدراء )2020الشحنة، (النمط الحر، إّال أنها اختلفت مع نتيجة دراسة 
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، والنمط التحويلي %)100(مدارس التعليم اإلبتدائي يستخدمون النمط األوتوقراطي بنسبة 
  %).30(، والنمط الفوضوي بنسبة %)40(، والنمط الديموقراطي بنسبة %)60(بنسبة 

ارس الحكومية التابعة لمديرية ما مستوى أداء العاملين في المد: نتائج السؤال الثاني 4-2
   ؟التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

ولبيان مستوى أداء العاملين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة 
من وجهة نظر المعلمين، تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الزرقاء الثانية

  : لنسبية، وكما في الجدول اآلتيواألهمية ا

مستوى أداء العاملين في المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل ):7( الجدول
  من وجهة نظر المعلمين الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

  يةاألهمية النسب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال
  مرتفعة 0.682 4.079 أداء العاملين

أن المقياس العام الستجابات أفراد العينة عن مستوى أداء العاملين  )7(يتضح من الجدول 
من وجهة نظر  المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية في

، وبانحراف )4.079(بلغ المتوسط الحسابي من حيث األهمية النسبية كانت مرتفعة، إذ  المعلمين
  ).0.682(معياري 

يمكن اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، حيث ) 7(وباالعتماد على نتائج الجدول 
في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة  يتبين ارتفاع مستوى أداء العاملين

  .ظر المعلمينمن وجهة ن الزرقاء الثانية

وترى الباحثة أن ارتفاع مستوى أداء العاملين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية 
من وجهة نظر المعلمين قد يعود لعدة اعتبارات، منها اهتمام  والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

والمشجعة للعمل، وفاعلية المدراء بتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة للعمل، وتهيئة البيئة المحفزة 
  نظام الحوافز والمكافآت المتبع والذي عادًة ما يكون معنوي

هل يوجد عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية السائدة لدى مديري : نتائج السؤال الثالث 4-3
  داء العاملين؟ وأ المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

وللكشف عن وجود العالقة االرتباطية بين األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس 
وأداء العاملين فيها، تم إيجاد  الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

  : مصفوفة االرتباط بين المتغيرات، وكما في الجدول اآلتي
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مصفوفة االرتباط بين األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية  ):8(الجدول 
  وأداء العاملين فيها

  أداء العاملين  النمط الترسلي  النمط الديمقراطي  النمط األوتقراطي  لمتغيرا
        1.000  النمط األوتقراطي
      1.000 0.025  النمط الديمقراطي
    1.000  **0.486  **0.304  النمط الترسلي
  1.000  **0.452 **0.590 *0.123  أداء العاملين

  0.05دال عند مستوى داللة (*)    0.01دال عند مستوى داللة (**)   

أداء (و) النمط الديمقراطي(أن أعلى معامل ارتباط كان بين المتغيرين ) 8(يبين الجدول 
  :باطية اآلتيةيمكن استنتاج العالقات االرت، كما أنه )0.590(، والذي بلغ )العاملين

إذ أن وجود نوع من . كلما ساد استخدام المدير للنمط األوتوقراطي زاد أداء العاملين -1
الحزم والشدة في القيادة من خالل استخدام وسائل بسيطة وغير رادعة إلى جانب من 

  المرونة يسهم في دفع المعلمين وتوجيههم نحو تحسين مستوى أدائهم

إذ أن النمط الديموقراطي . مط الديموقراطي زاد أداء العاملينكلما ساد استخدام المدير للن -2
يساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، وأن العالقة القائمة بين المدراء والمعلمين على 
أساس التعاون والمشاركة في إعداد خطط العمل وطريقة األداء، وتقدير أداء العاملين 

يهم بكفاءة، يدفع بالمعلمين إلى العمل على االرتقاء وتشجيعهم نحو تنفيذ المهام الموكلة إل
 . بمستوى أدائهم

إذ أن اتباع النمط الترسلي . كلما ساد استخدام المدير للنمط الترسلي زاد أداء العاملين -3
  . يسهم في تحقيق الرضا واالستقرار لدى العاملين، مما يدفعهم نحو تعظيم كفاءة أدائهم

من أسئلة الدراسة، حيث  الثالثيمكن اإلجابة عن السؤال ) 8(ل وباالعتماد على نتائج الجدو
عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية  وجوديتبين 

  . وأداء العاملين فيها التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

والتي توصلت الدراسة إلى  )2020العلمي، ( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة
الصوصاع، (وجود تأثير ألنماط القيادة اإلدارية على أداء العاملين، وتتفق مع نتيجة دراسة 

، والتي توصلت إلى وجود عالقة طردية بين النمط الديموقراطي واألداء الوظيفي، إّال أنها )2018
من النمط األوتوقراطي والنمط الحر وبين  تختلف معها في جانب وجود عالقة عكسية بين كل

  . األداء الوظيفي
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، والتي توصلت إلى )Abdullah et al., 2021(كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
وجودعالقة إيجابية للقيادة الديموقراطية على األداء التنظيمي، إّال أنها تختلف معها في جانب 

وتتفق مع نتيجة دراسة . طية على األداء الوظيفي التنظيميوجود عالقة سلبية للقيادة األوتوقرا
)Ayele, 2021( والتي توصلت إلى وجود تأثير معنوي إيجابي للقيادة الديمقراطية على أداء ،

األفراد العاملين، إّال أنها تختلف معها في جانب وجود تأثي سلبي للقيادة األوتوقراطية على أداء 
، والتي توصلت إلى وجود تأثير قوي )Suyatin, 2019(دراسة  وتتفق مع. األفراد العاملين

  . ألسلوب القيادة على أداء العاملين

  التوصيات  4-4

  : بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة توصي بما يأتي

توجيه مدراء المدارس الحكومية نحو االستمرار في اتباع النمط الديموقراطي في العمل،  -1
  . أكيد على ممارسته وجعله معيارًا لجودة األداءوالت

العمل على تعزيز النمط الديموقراطي في العمل، لما له من در كبير في تحسين أداء  -2
  . العاملين وتحقيق الفاعلية فيها

الموكلة العمل على تبني األنماط القيادية التي تسهم في دفع المعلمين نحو أداء األعمال  -3
  . تحقيق أهداف المؤسسة التعليميةلكفاءة والفاعلية مما يسهم في إليهم بأعلى درجات ا

العمل على توفير البيئة التنظيمية المحفزة والمشجعة على تحسين أداء العاملين واالرتقاء به  -4
من خالل تبني الممارسات التي تسهم في تنمية مهارات المعلمين، واتباع نظام عادل للحوافز 

  . والمكافآت

من الداسات حول أنماط القيادة وعالقتها بمتغيرات أخى مرتبطة بالعاملين  إجراء المزيد -5
  . والبيئة التربوية
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 قراءة الخرائط بصورة صحيحة ومدى فهم الطلبة ملفاهيم مبحث الجغرافيا
  

   *آسيا حسن حمد بركات

  

  ملخص

الذين طلبة الن ألى إتوصلت الباحثة  وطلبةالهدف هذا البحث الى تقويم مهارة قراءة الخريطة لدى 
وفي ضوء اكثر من غيرهم  لديهم القدرة على فهم مفاهيم مبحث الجغرافيا يتمتعون بمهارات قراءة الخريطة

الى  لمادة الجغرافيا المعلمين والمعلماتتوجيه : نتائج البحث توصلت الباحثة الى بعض التوصيات منها
أا اعتماد طرائق تدريسية حديثة تعطي الطلبة دورن يتضمن أشراكهم فيه، وضرورة إفي الدرس و اساسي

  .دادإلعن يكون تدريسها ضمن برنامج اأ، ودروس تخص تعليم الخرائط ومهاراتها الجغرافيا مقرر

 من وجهة الجغرافية الخرائط لمهارات الجغرافيا معلمي ممارسة واقع عن الكشف الدراسة وهدفت
  .الوصفي المنهج الدراسة استخدمت و, العليا األساسية المراحل في نظرهم

ت التعليمية، لما لهذه المهارا بتعليم المهارات في مختلف الحقول االهتمام اآلونة األخيرةازداد في و
ا اكتساب في مبحث الجغرافيا يعد ملموسانه ثر تعلمها بشكل ملحوظ، وأالطلبة، وانتقال تعليم في االهمية 

  .)2011لخليفي، ا( وتعليم مهارات الخرائط والقيم، واالتجاهاتالطلبة المفاهيم الجغرافية، 

للظواهر الجغرافية، وتكمن  العميقعرفة، والفهم للحصول على الموالخرائط الجغرافية تعد مصدرا 
البديلة،  للخبراتأهمية إتقان مهارات رسم الخرائط في تنميتها للحس المكاني عند الطلبة، وفهم البيئات 

  .)2008صالح، ( لمعلوماتل اوتلخص الكثير من يعيشون فيها، ويزداد وعيهم بالمناطق البعيدة، ومصدر

يجعلهم رائط عندالطلبـة حـبهم لمـادة الجغرافيـا ممـا     نه ينمـي رسـم الخـ   وإموه يشعرون بالميل لما يتعلو
رائط كثيـرة متعلقـة بـالخ   رات التربوي عن مها األدبويكشف ). 2010سبيتان، (يقبلون على التعلم دون ملل 

ــارة فهمهــا، ومهــارة اســتخدام         : "منهــا ــار الخريطــة، ومهــارة عرضــها ومه مهــارة رســم الخريطــة ومهــارة اختي
  .)2008صالح، ("طة في التقويم، ومهارة صيانة الخريطة، ومهارة توجيه الخريطةالخري

  .جتماعية، المهارة، التقويم، الخريطة، المكون المعرفي، المكون الوجدانيالمواد اال: الكلمات المفتاحية
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Reading Maps Correctly and the Extent to Which Students 
Understand Concepts of Geography  

 

Asia Barakat, Principal of Dirar Bin Al Azwar Elementary Mixed School, 
Directorate of Education in Deir Alla District, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to assess students' map reading skill. The researcher concluded 

that students who have map reading skills have the ability to understand the concepts of 
geography more than others. 

In light of the results of the research, the researcher reached some 
recommendations, including: directing geography teachers to adopt modern teaching 
methods that give students a key role in the lesson and involve them in it, and the 
necessity for the course of preparing teachers of social subjects to include lessons related 
to teaching maps and its skills, also the need for this course to include lessons related to 
Teaching maps and their skills, and teaching them within the preparation program. 

This study used the descriptive approach and aimed to reveal the reality of 
geography teachers’ practice of geographical mapping skills from their point of view in 
the upper basic stages. 

The interest in teaching skills in various educational fields has increased recently 
because of the impact of these skills on students and the transfer of their learning effect 
significantly. In geography, it is tangible that students acquire geographical concepts, 
trends and values, and teaching map skills are basic axes that must be acquired by 
students (Al-Khulaifi, 2011). 

Geographical maps are a source for obtaining knowledge and a deep understanding 
of geographical phenomena. The importance of mastering mapping skills lies in 
developing students’ spatial sense and understanding the data of alternative experiences 
that summarize many of those who live in them and increase their awareness of remote 
areas (Saleh ,2008). They feel inclined to what they learn because it develops students’ 
cartography and makes their skills and makes them accept learning without getting 
bored. (Sebitan 2010). 

The educational literature reveals many skills related to maps, including: the skill of 
drawing a map, the skill of choosing a map, the skill of displaying it, the skill of 
displaying it, the skill of understanding it, the skill of using the map in the calendar, the 
skill of map maintenance, and the skill of guiding Map (Saleh, 2008). 

Keywords: Social materials, Skill, Calendar, Map, Cognitive component, Emotional 
component. 
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  التعريف بالبحث : األولالفصل 

  مشكلة البحث 1 -

  :الدراسة مشكلة

 زال ما الجغرافية للخرائط المعلمين استخدام إن") 135: 1996 شيخة وأبو مرعي( وأوضح
وسائل  من كوسيلة الخريطة مع التعامل ويتم، بالخرائط المعرفة محتوى ربط فانه يتم؛ منظم غير

  .وتفسيرها قراءتها مهاراتل الطلبة امتالك مدى على ينعكس مما، المعلومة

 لتفعيل وتأهيل تدريب إلى بحاجة، الجغرافيا معلمي بعض بأن الدراسات من عدد وأوضحت
  .)2015،سنينة أبو( الجغرافية للمهارات الممنهج التعلم

الميداني على سير التطبيقات التدريسية الفعلية اإلشراف التدريس و اللترى الباحثة من خو
 وظاللهالوانها أومقياسها و وداللتهاقراءة الخريطة ورموزها ( المطبق البوعندما يطلب من الط

ا ا واضحالطلبة المطبقين ضعًفيواجه  )نواعها وتفاصيلهاأالتي تمثل الظواهر الطبيعية والبشرية ب
ساسيه أوالفرعية وهي مهارة األصلية الجغرافية  االتجاهات خر في معرفةآا وهناك ضعًف. في قراءتها

بناءنا الطلبة وجرت عدة دراسات سابقة في مجال المهارات أهمية كبيرة في عمليه تدريس أولها 
للعلوم  السياسيةمجلة كلية التربية  25/أسفرت عن نتائج متباينة منها ايجابية وبعضها سلبية العدد

   .)1989النايف (كدراسة  522م 2016/جامعة بابل شباط /واإلنسانيةالتربوية 

رافية التي يكتسبها الطلبة في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدرسين المهارات الجغ
سفرت عن وجود ضعف في مجال أجامعة بغداد و -والمدرسات، التي جرت في كليه التربية 

اكتساب المهارات المتصلة بمقياس الرسم، والضعف في مجال المهارات المتصلة بتحديد 
 – 127ص :1989النايف، . المتصلة بتفسير الخريطةوالضعف في مجال المهارات  االتجاهات،

عن وجود ضعف في مجال المهارات المتعلقة باستعمال  )1998 ،عبيس(سفرت دراسة أ .130
لى استعمال طرائق تدريسية تقليدية واستعمال الخرائط في إعزى هذا الضعف الخريطة وقد ي

على اساليب  واالعتمادعلى الخريطة نطاق ضيق ودون التركيز على الفهم والتطبيق والممارسات 
  .143 – 138 ص 1998 عبيس،. الحفظ والتلقي السلبي للمعلومات

ا في مجال المهارات المتصلة بقراءة لى أن هناك ضعًفإ )2006وتوصلت دراسة الخاقاني  (
الخاقاني، (االبتدائية جتماعية في مرحله الدراسة الالخريطة وتفسيرها لدى معلمي المواد ا

على وجود تدني  )2008عبيس وكاظم (ظهرت نتائج دراسة أو .)104 – 103ص  :2006
 واضح في مهارة تطبيق بعض المصطلحات الجغرافية على خريطة العالم الصماء كما في مصطلحي

في قسم الجغرافية ( المطبقين _ ى عدم ممارسة الطلبةإلوقد يرجع السبب  )ايسلندا والسويد(
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ولعدم وجود ). 200ص :2008عبيس وكاظم، ( .ارطة بشكل مستمرلهذه المصطلحات على الخ
قسم التاريخ في مدى اكتسابهم مهارة قراءة / دراسة سابقة بحثت مشكلة ضعف طلبة الصف الرابع

ا على ما تقدم ذكره يمكن وتأسيس .جراء مثل هذه الدراسةإالخريطة التاريخية ارتأت الباحثة 
كلية التربية للعلوم / قسم التاريخ - متلك طلبة الصف الرابع هل ي :صياغة مشكلة البحث بالسؤال

  جامعة بابل من مهارات قراءة الخريطة وتفسيرها؟/ اإلنسانية 

  :البحث أهمية -  2

 وتنشئته الفرد تنمية في فاعًال إسهاما تسهم التي المواد من االجتماعية المواد تعد
 على تساعده التي المختلفة المجاالت تهيئ فهي ة،اليومي بحياته لصلتها المباشرة وذلك اجتماعيا،

 ابراهيم،( المجتمع إليه يهدف الذي والوجداني والنفسي والعقلي واالجتماعي العلمي النمو
  .)17 ص ،1976

 ومجتمعات مجتمعهم عن بالمعرفة الحقيقية الطلبة تزويد إلى تهدف فهي ذلك على زيادة
 يسلكون سلوًكا تجعلهم التي بالمفاهيم إمدادهم خالل من الصالحة المواطنة وترسيخ المعمورة،

 ،1983، الجبر(وإتقان بفاعلية حلها على والعمل مجتمعهم مشكالت مواجهة في وفاعًال ايجابيا
  ).20-18ص

 في والسياسية االقتصادية واألنشطة بالقيم تهتم االجتماعية المواد أن ذلك إلى أضف
 المستقبل وتوقعات ومشكالتها والطبيعية االجتماعية بيئته مع وتفاعل اإلنسان والحاضر، الماضي
 هلل، شكرا( وبيئاتهم البشرية عن شيء كل تعنى بدراسة أنها الحيوية، وخصائصه الثقافي والتراث
 مجتمعهم في نافعين مؤثرين وتجعلهم الطلبة تعد التي الخبرات تتضمن فهي )78 ص ،1980

 في الدولة به تقوم لما ومثمنين حاضرهم لمشكالت واعين أسالفهم بجهد مقرين بحياتهم سعيدين
 أجل من مضحين وامكاناتهم قدراتهم به تسمح ما بكل ذلك في لإلسهام ومستعدين سبيل حلها،

  .)4 - 3 ص ،1977 الغريب،( المشرق المستقبل في تحقيق لدورهم ومدركين وأمتهم وطنهم

 األمم أن اذ مختلفة، تعليمية مراحل في رستد التي االجتماعية المواد من التاريخ مادة وتعد
 أمتهم بتاريخ وتعريفهم والمتعلمين الناشئة تثقيف في بالغة أهمية من له بتدريسه لما تهتم والدول
 المواد أحد باعتباره والتاريخ )281ص ،1986 فايد،( لديهم الوطنية الروح وتقوية والعالم

 بالحاضر يربط الماضي علم لكنه فحسب الماضي معل أنه على إليه النظر يتم التي االجتماعية
 الوجهة وتوجيهها والتقدم التطور اتجاهات لبيان بالحاضر المستقبل وربط توضيحه، بهدف

 وإبراز وتفسيرها وتسجيلها وتحقيقها الماضي من المعلومات جمع إلى يهدف لذلك إنه المالئمة
 من الحاضر في كائن هو ما على الماضي نم يلقي أضواء بما السببية العالقات وتوضيح الترابط
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أدوار  ذلك كل في ويبرز حياة األمم، على طرأ الذي التطور وتفسير وسلوك ومشكالت عالقات
  .)26ص ،2000 سرحان، ابو(الشعوب  وجهاد والقيادة البطولة

 في تحوالت من عليها طرأ وما وتطورها المجتمعات بدراسة التاريخ يهتم أن أخرى وبعبارة
  .للبشرية وذاكرة للبحث منهج فهو الحياة نواحي ىشت

 يبرز أنه كما الحاضر في الماضي ذلك تأثير مدى لبيان أحداثه في بالماضي تختص فدراسته
 نتائج من ترتب ما توفر عن فضًال معينة أحوال تحت اإلنسان خاضه الصراع الذي انموذجات

  .)70ص ،1987 الكلزة،( لمعاصرةا األحوال والقضايا معالجة في منها يستفاد أن يمكن

 الحوادث خالل من العلمي التفكير تنمية إلى المؤدية المهمة الوسائل من التاريخ دراسة تعدو
  .)241 ص ،2000 سليمان،( والنتائج بين األسباب والربط التأريخية

 عةمجمو الطلبة اكتساب في التاريخ مادة ومنها االجتماعية المواد تدريس من الهدف ويتمثل
 جاء لذلك الدراسية، المجاالت مختلف في الحديثة التربية إليه تهدف إطار ما في المهارات من

 األداء، اتقان مستوى من وتزيد التعلم الطلبة على تحفز أنها التدريسية المهارات على التأكيد
 تكنولوجيةالعلمية وال التطورات ومسايرة باآلخرين عالقاته نطاق توزيع على قادرا الفرد وتجعل

 المدرس نجاح إلى تؤدي التي المهمة العوامل من االجتماعية المواد في الفعال التدريس ومهارات
 ورفع اهتمامهم وجذب الطلبة فاعلية زيادة إلى يؤدي ذلك إّال أن التدريسية وإتقانه للعملية

 قواسم تعد التي الفعالة التدريسية المهارات العديد من هناك أن والشك التحصيلي مستواهم
 غيرها دون معينة تنفرد بمهارات التخصصات بعض هناك أن إّال التخصصات مختلف بين مشتركة

  الخرائط استعمال االجتماعية المواد مدرس يتقنها أن يجب التي األساسية المهارات فمن

 مهما مصدرا تعد الخريطة أن )2006 خضر،( يؤكد إذ الشرح أثناء لها السليم والتوظيف
 المواد تدريس في المستعملة التعليمية المصادر أهم ومن على المعرفة الحصول مصادر من

األهداف  تحقيق على بذلك وتعمل الطبيعية والبشرية الظواهر فهم في تساعد أنها االجتماعية،
 فإن إتقان لذا تحقيقها، أخرى مصادر أو وسائل تستطيع ال التي المنشودة التعليمية االهداف
 الكفايات من تعد واستعمالها وتفسيرها الخريطة قراءة لمهارات االجتماعية ادالمو مدرس

  .)289–314 ص، 2006 خضر،(. اعداده في األساسية

 بين راقي عملي وأداء عالية عقلية ومهارة هامة اتصال وسيلة وتفسيرها الخرائط قراءة وتعد
 واأللوان والنقط كالخطوط وزالرم بواسطة منها جزء أو األرض التي تمثل والمجردات القارئ
 البسيط من يبدأ منطقي بشكل التعلم يكون ذلك أن على المهارات، هذه تعلم من ال بد لذا وغيرها
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 تلك المحتويات تفسير إلى ومحتوياتها للخريطة البسيطة العادية القراءة ومن المعقد إلى
  .)3–2 ص ،1416 يحيى،(. دقيق وبشكل الخريطة تبرزها التي والظاهرات

 منها معينة مهارات إتقان الى يحتاج التدريس في الخرائط استعمال أن إلى) سعادة( وتشير
 الرسم مقياس واستعمال عليها والفرعية منها األصلية الجغرافية وتحديد الجهات الخريطة توجيه
 وصلالت ثم ومن أخرى بخرائط عليها ومقارنتها الوقت وتحديد وظاللها، وألوانها رموزها وفهم
  .)41 ص ،1992 سعادة،(.االستنتاجات من العديد إلى

 االجتماعية النواحي لدراسة أساسا المتصلة الخرائط بين والموازنة الخريطة قراءة وتتخذ
 لمعرفة أو المختلفة، وبيئاته اإلنسان بين التفاعل عن وتنشأ التي نشأت والسياسية واالقتصادية

 نواحيها من كثير في تتفاعل والمستقبل الماضي والحاضر يف المختلفة البشرية الظواهر أن كيف
 وأصبح وغير فعدل بيئته خاصة مع عالقات أنشأ اإلنسان أن وكيف المحيطة الطبيعية الظروف مع
ميول  الطلبة عند ينمي حتى الخرائط بتدريس يهتموا أن االجتماعية المواد مدرسي واجب من

 للمعرفة كمصدر اليها الرجوع طالب كل على وينبغي ها،استعمال أو قراءتها في ومهارة نحوها،
 الخرائط قراءة على القدرة إن لذلك )81 - 76 ص ،2006 برهم،. (الدراسة أسس من وأساس
 ،1992 سعادة،( أخرى جهة من الحياة اليومية ولتسهيل جهة من التعلم عملية لنجاح ضرورة

 أنه إذ جميعها مجاالت الحياة في زمةالال التقويم خالل عملية من ذلك تحقيق ويمكن )58ص
 إذ )170ص ،2000 جامل،( .التربوية األهداف تحقيق مدى ويحدد والضعف القوة نقاط يحدد

 دخل إذ المتطور، العصري المجتمع سمة أصبح لذا كافة، العلوم تطوير في بالغة أهمية أن للتقويم
 وهو التعليمي، المنهج في األساسي نصرالع فهو والتربوية العلمية: جميعها منها العلوم مجاالت

  .المصطلحات إحداث تحديد يمكن فال التعليم تطوير مرتكزات أحد بذلك

  :التقويم أدوات: أوًال

 الحكم مجال في التعليمية التربوية العملية وقياس تقدير بأنه عملية )1997 كراجه،( عرفه
 ،1997 كراجه،( والعالج تشخيصال بهدف ولكن العمل نهاية في بهدف المحاسبة ليس والنوع

  .)150ص

 الرابعة المرحلة طلبة بها يقوم التي والنشاطات الممارسات األداء أو هو :اإلجرائي التعريف
  .عليه الحكم وإصدار مناسب بشكل الخريطة التأريخية قراءة مهارة تطبيق في

  المهارة: ثانيا

. وإتقان بكفاءة العمل إنجاز من الفرد تمكن مكتسبة قدرة بأنها )1994 زيتون،( عرفها
  .)107ص ،1994 زيتون،(
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/ الرابعة المرحلة في المطبقين الطلبة تمكن التي الفعلية القدرة :هو االجرائي التعريف أما
 وُتقاس أقل وبجهد متقنه بدرجة واألنشطة التدريسية الممارسات من عدد أداء من التاريخ قسم
  .الغرض لهذا المعدة المالحظة استمارة خالل من

  الخريطة: ثالثا

 قدرة للذهن تعطي ومعان وألوان رموز من خليط" :بأنها )1985 وآخرون، الكلزة( عرفها
 الخبرات على التغلب من نوع إذن فهي ذاته، الواقع استحضار اللجوء إلى دون الواقع تخيل على

 الكلزة(" فيها ودةالموج وخصائصه الواقع وصورته بطبيعة اإلخالل دون المباشرة بغير المباشرة
  .)170ص ،1985 وآخرون،

 ونقاط ورموز معبرة فنيةو هندسية خطوط عن عبارة هو: للخريطة جرائياال التعريف أما
 الطبيعية الظواهر تمثل نسيجي أو معدني أو خشبي لوح أو ورق مرسومة على وظالل وألوان

 العالم لقارات أو معين لبلد أو محددة المختلفة لمنطقة بأصنافها البشرية أو وأشكالها بأنواعها
 الطلبة إلى أذهان واألفكار المعلومات إليصال المحاضرات قاعة داخل المدرسون يستعملها
  .معينة مادة نحو اإليجابية والميول واالتجاهات المهارات وإكسابهم المطبقين

  :التأريخية الخريطة: رابعا

 تبين أو معينة زمنية فترة في السياسية ودالحد تبين التي الخرائط هي )2006 برهم،( عرفها
 أزمان أو زمن في الشعوب بين خاصة اتصاالت تبين أو الهامة اآلثار تبين توزيع أو العربية، المواقع
  .)80ص ،2006 برهم،(. ذلك غير أو معينة

 ورموز معبرة وفنية هندسية خطوط عن عبارة هي :التأريخية للخريطة اإلجرائي التعريف أما
 الظواهر تمثل نسيجي أو معدني أو خشبي لوح أو ورق على وظالل مرسومة وألوان ونقاط

 أو المدارس أو العمرانية الشخوص أو أو المقابر الحربية أو األثرية والمواقع البشرية أو الطبيعية
 أو النهضة أو عصر القديمة كالعصور التاريخية العصور من لعصر تعود التي القديمة المعابد
  قاعة في المدرسون يستعملها. الخ.... الحديث العصر او الفرعوني العصر أو لوسيطا العصر

 والظواهر التاريخية األحداث بين العالقات وتوضيح إليصال التاريخ قسم في المحاضرات
  .معين تاريخي عصر في قارة معينة أو بلد أو اقليم في الطبيعية

  أسئلتهاو الدراسة أهداف

 الجغرافية الخرائط لمهارات الجغرافيا معلمي ممارسة واقع عن شفللك الدراسة هذه هدفت
، النوع(: المتغيرات لهذه كان إذا ما ومعرفة، األردن في العليا المرحلة الثانوية األساسية في
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 األساسية المرحلة في الجغرافية الخرائط لمهارات الجغرافيا معلمي ممارسة واقع )الخبرة، التدريب
  .األردن في العليا

  :التاليين السؤالين عن اإلجابة البحث ويحاول

 المرحلة في الجغرافية الخرائط لمهارات الجغرافيا معلمي ممارسة واقع درجة ما: األول السؤال
  ؟األردن في األساسية العليا

 معلمي ممارسة واقع في) الخبرة، التدريب، النوع(: اآلتية المتغيرات أثر ما: الثاني السؤال
  األردن في العليا األساسية المرحلة في الجغرافية الخرائط مهاراتالجغرافيا ل

  سابقة ودراسات نظرية جوانب :الثاني الفصل

  :نظرية جوانب

  المهارة: أوًال

  :المهارة مفهوم -

 مهرت تقول: مهرة والجمع بالعمل الحاذق الماهر. الشيء في الحذف تعني اللغة في المهارة
 مهرا، يمهر وبه وفيه الشيء مهر وقد سيدة ابن قال. حاذقا به صرت به، أي أمهر األمر، بهذا

 يتصل عمل أداء على قدرة بأنها فتعرف في االصطالح أما )منظور ابن(. ومهارة ومهارة ومهورا
 األداءات من مجموعة يحلل إلى أن يمكن العمل هذا وأن تقديمه، أو تنفيذه، أو التدريس بتخطيط
على  والقدرة اإلنجاز، في والسرعة اإلتقان معيار ضوء في ويقيم واالجتماعية، والحركية المعرفية
 عمل على القدرة هي ، والمهارة)70ص ،2008 عطيه،( المتغيرة التدريسية المواقف مع التكيف
. الضرر وتالفي األمان تحقيق مع سرعة وبأقصى قليلين وبجهد ووقت واتقان بدقة ما شيء

 أثناء في للسلوك ظةالمالح الصورة األداء يشكل ألن عضويا ارتباًطا باألداء المهارة مفهوم ويرتبط
 فيه يلتزم بالقدر الذي وإتقانه سالمته حيث من األداء على ويحكم المهارة، بممارسة اإلنسان قيام

 مستوى على المهارة إتقان ويتوقف عليها، المتفق المعايير ضوء في التنفيذ بخطوات المؤدي
 إتقان ويتوقف. فيه ؤديي الذي والزمن لها المكونة الخطوات بين والتكامل التناسق والتسلسل

 كل في الزمانية والمتطلبات المكانية المتطلبات بين على التنسيق الفرد قدرة على كذلك المهارة
  األدوار بتنوع الناس يؤديها التي المهارات وتتنوع متكامل،

 الماسة حاجته بسبب المهارات تعلم على اإلنسان ويقبل منهم، كل الى الموكلة والمسؤوليات
 المناخ توفير في المدرس وظيفة وتتمثل. عاتقه على المختلفة الملقاة أعماله أداء في إليها

 تعلم إلى تؤهله التي للقيام بالنشاطات ويحفزه المتعلم اهتمام يستثير الذي المالئم التعليمي
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 ص، 347خضر،(. وتوجيهها المهارة ضبط في الراجعة التغذية على ويعتمد أدائها وإتقان المهارة
2006(  

  :المهارة مكونات -

  :هي مكونات أربع للمهارة

 المعلومات وإلى وفائدتها ألهميتها وإدراكه للمهارة الطالب وعي في ويتمثل :المعرفي المكون -  1
  .المرتبطة بتعلمها والحقائق

 تعلم عملية ييسر منتظم نسق في للمهارة المكونة الخطوات ترتب إذ :التنسقي المكون - 2
  .النسق لهذا المتعلم يكونها التي الصورة العقلية ءضو في المهارة

  .بالنفس والثقة األعصاب وضبط التركيز، على الطالب قدرة في ويتمثل :الوجداني المكون -  3

  .بإتقان المهارة إنجاز في ويتمثل :األدائي المكون -  4

  :المهارة عليها تقوم التي األسس -

 لذلك الالزمة األدوات وتوفير أدائه، في المهارة كتسابوا المراد، للعمل المنتظمة الممارسة - 1
  .العمل

  .تاما فهما للمهارة المتعلم فهم -  2

  .متكاملة كلية وحدة باعتبارها بالمهارة العناية -  3

  .العملية الحياة في المهارة بأهمية الوعي -  4

  .)348 - 347 ص ،2006 خضر،(. البناءة الراجعة التغذية -  5

  :راتالمها أنواع -

  :اآلتية األنواع الى المهارات تصنف

 يبديها التي الذهني الطابع عليها يغلب التي أو الذهنية األداءات وتعني: المعرفية المهارات - 1
 من المتعلم ذهن في يجري ما فإن حل إلى حاجة بها مشكلة موقف أو مواجهة عند الفرد

 عليها يغلب مهارات وهي المعرفية تعليها المهارا يطلق المشكلة حل أجل من ذهنية عمليات
 اإلجابة في المتعلم ذهنيا يجريها التي العمليات تلك المهارات هذه أمثلة ومن الذهني األداء

  .الفكرية الطبيعة ذات األسئلة عن
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 األفراد بعالقات المتعلقة االستجابات تلك وهي: الوجدانية الطبيعة ذات االجتماعية المهارات - 2
 والحقائق المشاعر بين والموازنة مجموعات في أفرادا وأعضاًء واحدال المجتمع في

  .)71 ص ،2008 عطية،(و )349 ص،2006 خضر،(واألفكار والعواطف

  الخريطة :ثانيا

  الخريطة مفهوم

 تساعد األلوان أو الظالل أو الرموز من مزيج هي أنماو الصور من صورة ليست الخريطة
 في المستعملة الرموز ومن ذاته، لواقعا استحضار إلى اللجوء الواقع دون تخيل على الذهن

 والمتعرجة المستقيمة المتقطعة والخطوط والخطوط والنقط، المتصلة والخطوط الخرائط،
تبين  خاصة رموز الى باإلضافة الصغيرة والمربعات والمستطيالت والدوائر األلوان واختالف
  .)75 – 74 ص ،2006 برهم،( معينة منشآت

 بعض في تستعمل كما التعليمية، المراحل جميع في التعليمية ليةالعم في الخرائط وتستعمل
 األرضية الكرة سطح: مثل مختلفة موضوعات بدراسة وتعنى واسع، على نطاق المجتمع مؤسسات
 الثروات انتاج مواقع وتعرف والمدن البلد بين المساحات والمواقع بين المختلفة العالقات وتوضيح
 صحيحة قراءة وقراءتها ولتوضيح الخرائط. والبحرية البرية لمواصالتا وطرق والحيوانية الطبيعية

ودليل  مناسب رسم مقياس خريطة ولكل واأللوان، والرموز، الخطية، الرسومات استعمال يتم
 سهًال أصبح والطلبة المدرسين قبل من الخرائط وإنتاج. المختلفة مكوناتها يشرح للخريطة
 األخرى التعليمية الوسائل من غيرها إلى قياسا اض أسعارهاوانخف خاماتها، لتوافر وميسورا

  .)75 - 74 ص ،2006 الفى،(

 الظواهر فهم في تساعد ألنها المعرفة، على الحصول مصادر من مصدرا تعد فهي لذلك
 أثناء لها السليم والتوظيف وتفسيرها الخرائط قراءة مهارات فإن إتقان لذا والبشرية الطبيعية
 مقدمة في الخرائط وتعد الدراسات االجتماعية، لمدرس األساسية المهارات من تعد الشرح

 أو خرائط جغرافية خرائط تكون أن إما وهي االجتماعية، الدراسات لتدريس المعنية الوسائل
  .)290 -289 ص ،2006 خضر،(. تأريخية

  :الخرائط استعمال مهارات -
  :يلي كما الخرائط استعمال مهارات تصنيف يمكن

  .الخرائط رسم هارةم -  1

 لتحديد الرسم ومقياس العرض، ودوائر الطول، خطوط معرفة: مثل الخريطة قراءة مهارة - 2
  .المسافات
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  .معناه وفهم تفسيرها ينبغي التي الرموز تعتمد والتي الخريطة تفسير مهارة -  3

  .الخرائط مقارنة مهارة -  4

  .المختلفة وقدراتهم الطلبة لعمر المناسبةو الدرس بموضوع المتصلة الخريطة اختيار مهارة -  5

  .الطلبة اهتمام يثير بأسلوب الخريطة تقديم مهارة -  6

  .المناسب المكان في ووضعها نظافتها على والمحافظة بحرص، الخريطة تناول مهارة -  7

  .العرض ودوائر الطول خطوط باستعمال األماكن تحديد مهارة -  8

  .يرهاوتكب الخرائط تصغير مهارات -  9

  .)301 – 300 ص ،2006 خضر،(. الوقت تحديد مهارة -  10

كلٍ ط منَ  مسق  األرضيجري فيه رسم تخطيطي يمثل سطح  جزءهي : الخريطة الجغرافية
الموقع لذلك الجزء بناءَ  النسبيَ  الحجمُ  توضيح على مقياِ س رٍسم معين للتصغير، واعتماد ،
توضيح الظواهر الطبيعية والبشرية المتعددة للمناطق مساقط الرسم المعروفة، مما يساعد على 

  ).2001 :39سعادة،(

وتتمثل مهارات الخرائط في القدرة على تفسيرها، وقراءة الجهات  :مهارات الخرائط الجغرافية
خطوط الطول والعرض، وفهم ( اإلحداثياتوالقدرة على تحديد المواقع بالنسبة إلى شبكة األصلية،

موزها، ومعرفة مسقط الرسم، وكيفية إعداد مفتاح للخريطة، وقراءة الحقائق الخريطة، وتفسير ر
ويقصد بها مجموعة المهارات الفرعية التي تتعلق بالخريطة الجغرافية، ) 1: 2013عمار، (عليها 

والتي تتمثل في كيفية اختيار المعلم الخريطة وعرضها وفهمها واستخدامها في التقويم، 
  تنبثق منها مجموعة مهارات فرعيةوصيانتها؛ وكل مهارة 

جتماعية ميزة مهمة تنفرد فيها؛ إذ عّدُ  إكتساب الطلبة مهارات التعد الخرائط في الدراسات ا
ن يساعدهم على ذلك، أللطلبة، وينبغي على المعلم  األساسيةالخرائط وتحسينها من النتاجات 

والثانوية، حيث أن نضج الطلبة  عداديةاإل، ويتم تعزيزها بالمراحل االبتدائيةبخاصة في المراحل 
يزيد من قدرتهم على اكتساب مهارات الخرائط، وفهمها بشكل يسهم في بناء بنية معرفية جيدة 

رافيا ويحوي منهاج الجغ )2001سعادة،(. وحتى الثانوية االبتدائيومتماسكة لدى الطالب منذ 
والمواقع، وعلى  لألماكنى وصف دقيق ، الذي يحتوي علاألطلسوكيفية إستخدام  رائطت الخامهار

من أهم أدوات تعليم مهارات الخرائط للطلبة،  األطلسرموز وتوجيهات وحدود ومسافات، ويعد 
 األداءثار إيجابية على آأن تستخدم داخل صف مادة الجغرافيا، لما له من  األهميةوالتي من 

رسم  خاللفية، وإستيعابهم من كاديمي للطلبة وإنجازاتهم، ومشاركتهم داخل الغرفة الصألا
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 (Jin .افية المكانية، وتطبيق ما تعلموه عمليات للمعلومات الجغراستخدام مهارائط، واالخر
&Wong , 2010(  

كله أو جزء منه، بحيث يتم فيه  األرضتعرف الخريطة بأنها رسم تخطيطي يمثل سطح و
م مقياس رسم معين للتصغير، توضيح الحجم النسبي، والموقع لذلك الجزء بناء على استخدا

واعتماد مسقط خريطة محدد من المساقط المعروفة، مما يساعد على توضيح الظواهر الطبيعية 
وتعرف بأنها تمثيل ، )42: 2001سعادة، (البشرية المتعددة للمنطقة الجغرافية  األنشطةأو 

سم يعبر عن أو جزء منه على لوات مستوية السطح باستخدام مقياس ر األرضرمزي لسطح 
ابو حلو، (الخطية على الخريطة وما يقابلها من أبعاد حقيقية على الواقع  األبعادالنسبة بين 

 ،األصليةوتتمثل مهارات الخرائط في القدرة على تفسيرها، وقراءة الجهات ) 9:1995وآخرون، 
وفهم خطوط الطول والعرض، ( اإلحداثياتوالقدرة على تحديد المواقع بالنسبة إلى شبكة 

الخريطة، وتفسير رموزها، ومعرفة مسقط الرسم، وكيفية إعداد مفتاح للخريطة، وقراءة الحقائق 
وتهدف مادة الجغرافيا في المجال المهاري إلى إكتساب المتعلم مهارات  ،)1: 2013عمار، (عليها 

ن أعليها، و ن يقوم بصنعها، وتحديد المواقعأقراءة الخرائط، ورسم الجداول والرسوم البيانية، و
أبو حلو، وآخرون، (مقياس الرسم ويفهم مفتاح الخريطة رأ يصمم الرموز، وأن يفهمها، وأن يق

ئط يهتم بها مختلف ائط في العصر الحالي، وذلك لكون الخرابالخر االهتمام ادوقد ازد (.1995
، وذلك اتاالجتماعيالعلمية، وتعد هي أداة قديمة حديثة في تدريس  االختصاصاتالدارسين في 

  )2006الرشايدة، (لقيمتها التربوية وقدرتها على تقريب الواقع وتمثيله 

تعد مهارات الخرائط من أساسيات مادة الجغرافيا، والتي تعتمد عليها  :همية تعليم الخرائطأ
في توصيل المعرفة الجغرافية للطلبة، وضمان إستيعابهم لها، كما تعمل مهارات الخرائط على إثراء 

التي تشمل الحدود والتضاريس رافية التعليم، وليس فقط نظرية للمعلومات الجغ عملية
والمسطحات توفر تطبيقا عمليا المائية وغيرها، مما يعزز السلوكيات التعليمية بشكل إيجابي لدى 

الناتج عن فهم وإدراك للمعلومات، كما أن الظروف  األكاديميةالطلبة، ويؤثر على رفع مستوياتهم 
والسياسية الراهنة تؤثر على الخصائص الديموغرافية التي ترتبط بشكل كبير مع تعليم  اديةاالقتص

والتحديثات بشكل مستمر على  التعديالتبد من إجراء  المهارات الخرائط للطلبة، لذلك 
موضوعات الخرائط في مناهج الجغرافيا عبر المؤسسات التعليمية المختلفة، والتي تعد وسيلة 

 للدراساتالعامة  األهدافمن أهم  ،(Kastens et al., 2001) الخرائط بطريقة فعالة مشكالتلحل 
، اإلحصائيةورسمها، وإعداد الجداول بالخرائط تعليم الطلبة المهارت المتعلقة  االجتماعية

 تعليميا، مهمًا. جتماعيةالسات اراأبو سنينة للد األطلسومشاهدة الظواهر الطبيعية، واستخدام 
ُ  كما عّدت للمعلومات؛ إذ تساعد الطالب على معرفة المواقع رائط ذلك تعد الخل ،2012 نتاجا

بالحجم والمساحة،  واإلحساسمصدر الخريطة أي قدرة على تحديدها بدقة، وتحديد اتجاهها، و



 اهيم مبحث الجغرافياقراءة الخرائط بصورة صحيحة ومدى فهم الطلبة لمف   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4541

فهي تمثل الواقع المكاني، وتساعد الطلبة على معرفة العوامل المختلفة المؤثرة في توزيع الظواهر 
يتم  الحيز خبرات الطالب، وتحقق أهداف تربوية تدخل رافية وتساهم في فهم الظواهر التي الجغ

  ).2009صقر، ( بوجود الخريطة إالتحقيقها 

وكذلك تساعد الخرائط على تسهيل وفهم الكثير من الموضوعات العلمية وتفسير الكثير من 
التي تساعد  األهدافومن ). 1992سعادة، ( الظواهر الطبيعية والبشرية بطريقة توضيحية ومفيدة

 األحداثالمكانية الجغرافية، وربط  العالقات، وفهم المالحظةالخرائط على تنميتها عند الطلبة قوة 
البديلة والتي يصعب نقلها  للخبراتبالواقع، وتوضح وتفسر بعض المفاهيم الجغرافية والتاريخية، 

وتكسب  ،)2009صقر، (، وأيضا للطلبة ةرافينحو الجغ االيجابية االتجاهاتتعد مصدر وتنمي 
للتعلم، وتطور التفكير ال الطلبة القدرة على القيام بأعمالهم بيسر وسهولة، وتكسب الطالب مي

 باالجتماعياتتساعد الخرائط على عرض المعلومات المتصلة و ،)2013، ابو حماده(السليم لديه 
؛ فتنمو لدى الطلبة القدرة على ربط المكان بصورة مكثفة، وقريبة من الواقع الذي تحاكيه الخريطة

بالمعلومات وتفسير بعض المفاهيم الجغرافية والتاريخية، وتضيف إليه خبرات جديدة بيسر 
  . ةومتع

 اللقاني،(تتعدد المهارات في الخرائط الجغرافية واستخدامها، ومنها  :مهارات الخرائط
-مهارة عرض الخريطة ومناقشتها مع الطلبة، K مهارة اختيار الخريطة المناسبة للدرس: )1990

مهارة تحليل  - .تعرف مجال الخريطة، وفهمها ـ وقراءتها: مهارة تقديم الخر يطة، ويقصد بها
مهارة  - .تفصيل ما تحويه الخريطة من ظواهر، وتفسيرها، واستنتاجها: ويقصد بها: الخريطة

ارة بأهداف الدرس ومحتواه وطرق تدريسه اتصال المه: استخدام الخريطة في التقويم، ويعني بها
من الخريطة والمحافظة عليها  اإلمكانقدر  اإلفادة: مهارة صيانة الخريطة، ويقصد بها - .وتقويمه

مناسبة الخريطة للظواهر الموجودة عليها : في توجيه الخريطة، ويقصد بها ظاهرها، دون تخريبها
  .مع الطبيعة

  :الخريطة عناصر

 الموارد أو العربية مصر جمهورية تضاريس مثل للمتعلمين الخريطة نوع يوضح يالذ :العنوان -أ
  .وهكذا بها االقتصادية

 تتضمنه ما على للداللة والدوائر والمثلثات كالمربعات هندسية أشكال عن عبارة وهي :الرموز -ب
  .ذلك وغير وبشرية اقتصادية وعواصموموارد مدن من الخريطة

 الذي بالقدر ويكتفى بالمعلومات، الخريطة ازدحام عدم فيها ويراعى :يةالمعلومات البيانات - ج
  .للمتعلمين معلومات من الخريطة ماتتضمنه توصيل في ممثلة منها الهدف يحقق
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 والبحار واالنخفاضات االرتفاعات على للداللة المختلفة بدرجاتها وتستعمل :األلوان - د
  ذلك وغير والمحيطات

 موجودا الدليل هذا ويكون الخريطة في وردت التي المصطلحات يتضمنو :الخريطة دليل - هـ 
  .)78 ص،2006 الفى،( .الخريطة أركان بأحد عادة

 أخرى نقطة أية الى ما نقطة من الواصل المستقيم الخط عن عبارة هي الجهة :االتجاهات –و
  :الجهات من نوعان وهناك. معلومة

 ما لموقع بالنسبة تقع التي وهي. والغرب الشرقو والجنوب الشمال هي األصلية الجهات -  1
  ).درجة 90(مقدارها  تماما قائمة زاوية على

 والجنوب الشرقي، الشمال مثل االصلية الجهات بين الفرعية الجهات تقع الفرعية الجهات -  2
  .الغربي الغربي، والجنوب والشمال الشرقي،

 تمثل األصلية الجهات وأن بعضهما،ل مكملتان الفرعية والجهات األصلية الجهات أن على
  .)293 ص،2006 خضر،(. الفرعية لتدريس الجهات سابقا متطلبا

  :الخرائط أنواع -

 والوديان والصحاري الجبال مثل مرتفعات من فيها وما المنطقة سطح تبين :الطبيعية الخرائط - 1
 المعالم من ذلك وغير هوالميا االرتفاعات فيها األلوان لبيان وتستعمل والبحيرات، واألنهار
  .الطبيعية

 المرتفع الضغط وأماكن واألمطار الحرارة ودرجة الرياح اتجاهات وتوضح :المناخية الخرائط - 2
 والطائرات البحار في للمراكب الجوية األحوال مفيدة عن معلومات أيضا وتقدم والمنخفض،

  .البرية الطرق في السيارات وسائقي الجو، في

 والبراكين، الزالزل بفعل وتكويناتها وأنواعها الصخرية األماكن وتوضح :جيولوجيةال الخرائط - 3
  .األرض طبقات في من تغيرات يحدث وما التعرية عوامل عن وتكشف

 المهمة والمدن المحافظات وأماكن للدولة السياسي التقسيم وتوضح :السياسية الخرائط - 4
 المتعددة األلوان استعمال ويتم. والبرية والجوية البحرية والموانئ للدول المختلفة والعواصم

  .بها خاص بلون محافظة أو مقاطعة كل لتميز السياسية الخرائط في

 التجارية والعالقات اإلنتاج وأماكن والثروات الزراعية األقاليم وتوضح :االقتصادية الخرائط -  5
 الحيوانية، والثروات راعيةالز الخام والمنتجات المواد وتصدير كاستيراد العالم دول بين

  .والذهب والفحم كالبترول المعدنية والثروات
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 والمذنبات واألقمار السماوية واألجرام والكواكب النجوم مواقع وتظهر :الفلكية الخرائط - 6
  .)77–76ص ،2006 الفي،(. ومساراتها

 المرحلة من نياالد المرحلة صفوف في الخرائط من النوع هذا يستعمل :التصويرية الخرائط - 7
  .معا كليهما او البشرية او الظواهر الطبيعية بعض لتوضيح وذلك االساسية،

 الطرق وخرائط الحديدية، السكك خرائط اإلطالق على الخرائط هذه أهم :المواصالت خرائط -  8
  .والجوية البحرية الطرق وخرائط المعبدة

 وكما العالم، في البشرية األجناس توزيع الخرائط من النوع هذا يبين :االجتماعية الخرائط - 9
 العمر أو الدخل مستوى أو واألديان حسب اللغات السكان وتوزيع السكانية، الكثافة تبين

  .المتوقع

 والدينية والتأريخية األثرية األماكن للسائح السياحية الخريطة تبين :السياحية الخرائط - 10
  .األماكن هذه الى المؤدية توطرق المواصال والفنادق ااالستراحات وأماكن

 المختلفة التنظيمات توضيح طريقها عن يمكن خطوط عن عبارة هي :التنظيمية الخرائط - 11
 توضيح في الخريطة هذه وتفيد. منها لها والمتفرعة المكونة والمجالس الهيئات أو للحكومات
  .الوزارات من وزارة في او الشركات من شركة في الوظيفية العالقات

 يصعب قد مفاهيم توضح ألنها التاريخ تدريس في الزمنية الخرائط تستعمل :الزمنية الخرائط -  12
 زمنية فترة في المهمة التاريخية األحداث من كثير في توضيح تساهم كما. فهمها الطلبة على

 تنظيم يتم إذ الزمنية نمو الحاسة على الخرائط هذه وتساعد. متعاقبة فترات أو محدودة
  .حدوثها زمن حسب وترتيبها والوقائع اثاألحد

 الحضارات من حضارة أو الدول من لدولة التاريخية المعلومات وتظهر :التأريخية الخرائط -  13
 وأماكن وأماكنها وفتوحاتها اإلسالمية خريطة الدولة أمثلتها ومن فيها، األثرية واألماكن
  .)77ص ،2006 الفى،( والبحرية ةالبري والمواقع الحمالت سير وخطوط والغزوات المعارك

 الصورةالجفرافية تكمل أنها حيث الجغرافيا مادة تدريس في هاما دورا الخريطة تلعب
 فاألحداث معينة، منطقة في منه جزء أو األرض سطح من تمثله بما البعد المكاني على بتركيزها
 أحداث ندرس وأننا حداثاأل تلك به حدثت المكان الذي عن بمعزل تصورها التي يمكن الجغرافيه

 التي المناطق الى لتعذر الوصول أو الحاضر الواقع عن القديمة صورتها تختلف الزمن عليها مضى
 .جرت كما األحداث تخيل على المتعلم لمساعدة معين خير الخريطة فإن األحداث هذه شهدت

  .)146 ص ،2013 العجرش،(

 واضحة بصورة الطلبة بذهن بتهاوتث التضاريس صورة ترسم الخرائط إن أخرى وبعبارة
الجغرافية  المادة وترسيخ وثبوت بناء على تساعد بل يدرسه ما عدم نسيان على وتساعد وجلية
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 إلى مرحلة من بسهولة االنتقال من الطلبة وتمكنهم عند الزمني الحس تقوي أنها كما طويلة لمدة
 عناصر إثارة على الخرائطوتعمل  والماضي الحاضر بين المقارنة من تمكنهم وكما أخرى،

 وأن مدرس. التأريخية المواضيع أحد في وجدت إن الجمود مادة وكسر لدراسةالجغرافيا التشويق
 وذلك الطلبة أذهان إلى المعلومات توصيل في يجدها قد التي الصعوبات يذلل سوف التاريخ مادة

 مادة عرض في والطالب سالمدر بين التفاعل يجعل الطريقة وبهذه الخرائط التأريخية بواسطة
  .)195 -  194 ص ،2011 دية، ابو( .الطالب نفوس إلى وتحبيبها التاريخ

  :للخريطة التعليمية األهمية -

  :يلي فيما تؤثر أنها حيث للمتعلم بالنسبة كبيرة االجغرافيةأهمية للخريطة

  الجغرافية التغيرات مواقع المتعلم ذهن إلى تقرب -  1

  .اللفظية الصورة من أفضل بصورة والحقائق هيمالمفا للمتعلم توضح -  2

  .التغيرات الجغرافية تخيل على المتعلم قدرة تثير -  3

  .المالحظة وقوة الرسم في كالدقة المهارات بعض المتعلم في تنمي -  4

  الجغرافية  الحقائق من الكثير استخالص على المتعلم تساعد -  5

  .الجغرافية الخريطة مع املالتع من المتعلم يكتسبها التي المهارات -

  .الجغرافية الخرائط وتفسير وتحليل قراءة -  1

  .عليها الجغرافية والتوزيع الخرائط رسم -  2

  .الجغرافية الخريطة من األفكار الرئيسية استخالص -  3

  :الخريطةالجغرافية توظيف في المدرس دور -

 ال بد أن قواعد هناك الخرائط الجغرافية باستعمال المهارات تنمية من المتعلم يتمكن حتى
  :يراعيها

 أو سياسية خريطة استعمال يجوز فال أجله من وضعت الذي الموضوع الخريطة تخدم أن -  1
  .للمتعلم مشتتة تكون الحالة هذه في ألنها موضوع تاريخي في طبيعية

  .رسالد نمو مع وبتسلسل بدقة تبنى حتى الجغرافيا تدريس في الصماء الخرائط توظيف -  2

  .مالحظتها من المتعلم يمكن مناسب مكان في الخريطة وضع -  3

  .الدرس في توظيفها قبل الخريطة لمحتوى المعلم إلمام -  4

  .العالقات لربط أخرى وخرائط الجغرافي األطلس الخريطة لموضوع المساندة المعينات توفير -  5
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  :الجغرافية الخريطة مع للتعامل للمتعلم الالزمة المهارات -

  :أن على قادرا يكون ال بد أن الجغرافية الخريطة مع التعامل من المتعلم يتمكن حتى

  .والفرعية األصلية الجهات يحدد -  1

  .وتحليلها قراءتها في الخريطة مفتاح يوظف -  2

  .الخريطة من الرئيسية األفكار يكتب -  3

  .األحداث الجغرافية اتومجري المكان طبيعة بين للعالقة البارز الخريطة أجزاء يكبر -  4

  .الزمنية الفترة نفس في المختلفة المناطق بين العالقة لمعرفة الجغرافي األطلس يستعمل -  5

 الخرائط على محددة الغير وخاصة الصماء الخرائط الجغرافيةعلى المواقع بدقة يعين - 6
  .الجغرافية

 الجغرافية وللمناطق ريس،للتضا الجغرافية مايرمز الخرائط في تستعمل الرموز معرفة - 7
  .)2013 ص ،146 – 148العجرش، (

  :واستعمالها الخرائط قراءة

 بتدريس يهتموا ان المدرسين واجب من أصبح فقد ذكرناها التي الخرائط قيمة على بناء
 طالب كل ينمي وحتى استعمالها، او قراءتها في ومهارة نحوها، الطلبة ميول ينمي حتى الخرائط

  . أسس الدراسة من وأساس للمعرفة كمصدر إليها ءااللتجا عادة

 خطة له توضع أن الالزم من أصبح فقد طويل ووقت كبيرة عناية إلى يحتاج ذلك أن وبما
 قراءة في البدء قبل الواجب من أصبح فقد المناهج، في معينة أوقات لهذه الخطة وتحدد خاصة
 معنى يفهموا ثم الطبيعية في والفرعية ليةالجهات األص المبتدئين الطلبة يفهم أن الخرائط أبسط
 قراءة في الطلبة أن يبدأ قبل أيضا الواجب من أصبح فقد لبعضها، بالنسبة مختلفة أشياء مواقع

لها  المعنى الرموز هذه كانت والتي الطبيعة في رموزها تمثله عما واضحة فكرة يكونوا أن الخريطة
 الخرائط قراءة على الطلبة تساعد التي النشاط جهوأو التدريب من كثيرة أنواع وهناك. عندهم
 الخرائط في الطلبة يحبب فإنه وكثر والنشاط التدريب تنوع هذا وكلما واستعمالها، وفهمها

 أن وبعد. للمعلومات اليها كمصدر اإللتجاء عادة على ويساعدهم بها، الخاصة المهارة ويكسبهم
 التدريب على ببعض معهم يقوم الخرائط رموز نيفهمو أصبحوا قد الطلبة أن من المدرس يتأكد
 من أكثر الطريقة هذه مثل تستعمل أن وبعد منها، معلومات واستخالص وفهمها الخريطة قراءة
 شفويا الطلبة إلى أسئلة توجيه في يتلخص آخر تدريب إلى المدرس مختلفة، ينتقل خرائط في مرة
 قراءة على قدرتهم تزداد كي أكثر أو من خريطة أجوبتها ليستخلصوا مكتوبة لهم تعطى أو

 على للحصول إلى الخرائط الرجوع عادة تنمية أن وبخاصة منها المعلومات واستخالص الخرائط
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إّال  الخرائط إلى يلجؤون ال الطلبة وأن طويلة، ممارسة وإلى قصير غير وقت الى يحتاج المعلومات
 إذا ولكنهم المكتوبة، أو الشفوية السهلة وماتالمعل يفضلون أنهم إليه، ووجهوا ذلك منهم ُطلب إذا

 أمر الخرائط الى اإللتجاء أن سيجدون فأنهم الخاصة المهارة عندهم الكافي ونمت التدريب دربوا
  ).84 – 81 ص ،2006 برهم،( لهم مراجع هامة الخرائط وسيجعلون ومفيد، ميسور سهل

  سابقة دراسات

  :عربيتان دراستان: أوال

 وبناء العام الرابع الصف طلبة عند الجغرافية المهارات تقويم: )1998 يس،عب( دراسة - 1
  .لتنميتها برنامج

 المهارات تقويم إلى وهدفت رشد ابن – التربية كلية/ بغداد جامعة في الدراسة هذه أجريت
) 470( الدراسة عينة حجم وبلغ. لتنميتها برنامج وبناء العام الرابع طلبة الصف عند الجغرافية

 ثانوية مدرسة )16( فبلغ المدارس عينة أما طالبة، )260(و طالبا )210( وبواقع وطالبة الباط
  .للبنات مدارس )8(و للبنين مدارس )8( بواقع صباحية وإعدادية

 النهائية بصيغته )فقرة 86( من يتكون المتعدد من االختيار نوع اختبار الباحث واستخدام
 المئوية والنسبة كاي، ومربع التائي، االختيار الباحث دموثباته، واستخ صدقه من تأكد أن بعد

  :التالية النتائج عن الدراسة وأسفرت. إحصائية كوسائل

) 7( في مصنفة مهارة )86( بــ للطلبة إكسابها ينبغي التي الجغرافية المهارات قائمة تحديد -  1
  .مجاالت

  .العام بعالرا الصف طلبة عند المهارات إكتساب في عام ضعف وجود -  2

  .)153- 20 ص ،1998 عبيس،( الجغرافية للمهارات اكتسابهن في الذكور على اإلناث تفوق -  3

 الثاني طلبة عند الخارطة على الجغرافي الموقع مهارات تقويم: )2007 حمادي،( دراسة -  2
   .الجغرافية مادة في المتوسط

 المواقع مهارات وتقويم تحديد إلى الدراسة وهدفت بابل محافظة في الدراسة هذه أجريت
 بابل محافظة في الحلة مدينة مركز في المتوسط الثاني الصف عند طلبة الخارطة على الجغرافية

 للتقويم الباحث واستخدم بطريقة عشوائية أختيروا طالب )174(الدراسة  عينة حجم وبلغ
 استخدم الباحثو وثباتها، صدقها استخرج أن بعد مهارات 10 من المكونة المالحظة استمارة

 كوسائل المئوي والوزن المرجح والوسط بيرسون ارتباط ومعامل المئوية والنسبة كاي مربع
  :هي الدراسة أظهرتها النتائج التي ومن. احصائية
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 )10(أصل  من ضعيف مستوى على مهارات )5(و جيد مستوى على مهارات )5( حصلت - 1
  .مهارات

  .)169 – 152 ص ،2007 حمادي،( الطلبة جميع دىل المهاري األداء في تباين وجود -  2

لى الكشف عن مدى ممارسة معلمي ومعلمات الدراسات إهدفت  )2012(دراسة ابو سنينة  
 العليا في مدارس وكالة الغوث الدولية األساسيةلمهارات الخرائط في المرحلة  االجتماعية

داة الدراسة استبانه أمة، وكانت معلم ومعل )72(اسة من ، وتكونت عينة الدراألردنفي  )األونروا(
مهارة اختيار الخريطة ومهارة عرض الخريطة ( مجاالتفقرة موزعة على سبعة  )55( مكونة من

ومهارة تقديم الخريطة ومهارة فهم الخريطة ومهارة استخدام الخريطة في التقويم، ومهارة صيانة 
ة الممارسة الكلية لكل المهارات ن درجألى إ، وخلصت الدراسة )الخريطة ومهارة توجيه الخريطة

، ويليها في األولىجاءت عالية، وحازت مهارة مهارة استخدام الخريطة في التقويم على المرتبة 
المرتية الثانية مهارة عرض الخريطة، ويليها مهارة تقديم الخريطة في المرتبة الثالثة، وبعدها في 

بة الخامسة مهارة فهم الخريطة، وفي المرتبة المرتبة الرابعة مهارة اختيار الخريطة،وفي المرت
 الدراسةظهرت أومهارة صيانة الخريطة، و األخيرةالسادسة مهارة توجيه الخريطة، وفي المرتبة 

ظهرت أالنوع والمؤهل العلمي والتخصص، بينما  راتحصائية لمتغيإ داللةعدم وجود فروق ذات 
   الخبرةعزى لمتغير حصائية يإ داللةالدراسة فروقا ذات 

  :أجنبية دراسة: ثانيا

  .المدن لخرائط كبير مقياس على األطفال عند الخرائط قراءة مهارة: )1977 كوكس( دراسة -  1

 اختبار إلى وهدفت األمريكية المتحدة الواليات في سكونسن جامعة في الدراسة هذه أجريت
 الباحث واختار كبير رسم مقياس ذات الخرائط قراءة على االبتدائية في المرحلة األطفال مهارة
 حول اختبارا الباحث وأعد المساحية المصورة والخرائط الجوية الخرائط هي الخرائط من نوعين
 )349( عينة الدراسة حجم وبلغ متعدد، من االختيار نوع من وهو الخرائط من النوعين هذين
 التائي واالختبار كاي مربع ثالباح واستعمل االبتدائية والسادس والرابع الثاني الصفوف من تلميًذا

  :يأتي ما الدراسة وأظهرت وسائل احصائية

  .الخرائط قراءة في الثاني الصف تالميذ من أفضل والسادس الرابع الصف تالميذ إن -  1

 ضعف وإلى الخرائط مفتاح قراءة معرفتهم عدم إلى سببه يعود الثاني الصف تالميذ ضعف إن -2
 إلى تهدف أبحاث إجراء إلى الباحث وأوصى. التعليمية الوسائل التدريس واستخدام طرائق

  .)p. 555-556, 1978, Cox(.قراءة األطفال مهارات حول متطورة نظرية إلى الوصول
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  :السابقة الدراسات موازنة

  :السابقة الدراسات أهداف -

 عبيس،(من  كل دراسة هدفت فقد. موضوعاتها بتباين السابقة الدراسات أهداف تباينت
 تقويم إلى )2007 حمادي،(و العام الرابع الصف طلبة عند المهارات الجغرافية تقويم لىإ )1998
 هدفت التي )1977 كوكس،(و المتوسط طلبة الثاني عند الخارطة على الجغرافي الموقع مهارات

 مهارة تقويم هدفت إلى فقد الحالية الدراسة أما األطفال، عند الخريطة قراءة مهارة معرفة إلى
  .بابل جامعة/ اإلنسانية  للعلوم التربية كلية في الرابعة المرحلة طلبة لدى التأريخية الخريطة قراءة

  :السابقة الدراسات إجراء مكان -

 ودراسة )1998 عبيس،( دراسة أجريت فقد اجراءها، أماكن في السابقة الدراسات اختلفت
 المتحدة الواليات في تُأجري فقد )1977 كوكس،( دراسة أما في العراق )2007 حمادي،(

  .بابل جامعة العراق أيضا في الحالية الدراسة أجريت حين في األمريكية

  :السابقة الدراسات في المستعمل المنهج -

  .الحالية الدراسة وكذلك الوصفي، المنهج جميعها السابقة الدراسات استعملت

  :السابقة الدراسات مجتمع -

 عبيس،( من كل دراسة أجريت فقد وعيناتها، مجتمعاتها طبيعة في السابقة الدراسات اختلفت
 المتوسطة المرحلة طلبة على )2007 حمادي،( ودراسة اإلعدادية طلبة المرحلة على )1998
 طلبة على أجريت فقد الحالية الدراسة أما المرحلة االبتدائية، على)1977 كوكس،( ودراسة
  .الجامعية المرحلة

  :السابقة الدراسات عينات -

 )470( فكانت المدروسة الظواهر تباين بحسب عيناتها أحجام في السابقة الدراسات باينتت
 )349(و )2007 حمادي،( دراسة في طالب )174(و )1998 عبيس،(دراسة  في وطالبة طالبا

 طالبا )78( عينتها حجم بلغ فقد الدراسة الحالية أما ،)1977 كوكس،( دراسة في تلميًذا
  .وطالبًة
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  التوصيات

  :يأتي بما الباحثة توصي

 تعطي حديثة تدريسية طرائق اعتماد إلى لمادة الجغرافيا والمدرسين المدرسات توجيه - 1
  .الدرس وإشراكهم فيه في أساسيا دورا الطلبة

 تخص دروس التربية كليات في االجتماعية المواد مدرسي إعداد مقرر يتضمن أن ضرورة - 2
 دراسي مقرر ويكون اإلعداد برنامج ضمن تدريسها يكون نومهاراتها، وأ الخرائط تعليم

  .األسبوعي الجدول ضمن ساعات له وتخصص مستقل

  .الخرائط ورسم قراءة مهارات االمتحان أسئلة تضمين على العمل -  3

 الطلبة إكساب بهدف المدرسين قبل من حديثة تدريسية وأساليب طرائق استعمال ضرورة - 4
  .الخرائط قراءة مهارات

 قسم – الرابعة المرحلة لطلبة إكسابها ينبغي التي الخرائط قراءة بمهارات خاص دليل تصميم - 5
  .وشاقة إنسانية لمهنة ويعدون حديثي العهد لكونهم التاريخ

  

  المصادر

  العربية المصادر: أوًال

 المصرية، النهضة مكتبة ،3ط ،الناجح وتدريسها االجتماعية المواد. فؤاد اللطيف عبد ابراهيم،
  .1976 القاهرة،

  .2008 عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،1ط ،النشط التعلم. كريمان بدير،

  .2006 عمان، عربي،ال المجمع مكتبة ،1ط ،الجغرافية تدريس طرق. اللطيف عبد نضال برهم،

 التربية في ستدالياالو الوصفي اإلحصاء. اثناسيوس زكي زكريا توفيق، الجبار عبد البياتي،

  .1977 المستنصرية، بغداد، الجامعة ،النفس وعلم

 عملية وتخطيط تنفيذ ومهارات العامة التدريس طرائق. السالم عبد الرحمن عبد جامل،

  .2000 عمان، والتوزيع، للنشرالمناهج  دار ،2ط ،التدريس
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 دار ،االجتماعية المواد تدريس في حديثة اتجاهات. عثمان الختم سر محمد، سلمان الجبر،
  .1983. الرياض المريخ،

 وفهمها طالخرائ قراءة لمهارات الجغرافيا معلمي امتالك درجة )2015( احمد، الجبوري

  .األردن، اليرموك جامعة، ماجستير رسالة، األردن في المتغيرات وعالقتها ببعض

 والتوزيع، للنشر الكتب عالم ،والعشرين الحادي القرن في التاريخ تدريس. احمد علي الجمل،
  .2005 القاهرة،

طلبة  لدى التحصيل في الجغرافية الخرائط مهارات بعض استخدام أثر )2013( ابتسام، جواد

االجتماعية  الدراسات ومعلمات معلمي ممارسة مدى مجلة ،السياسية التربية كلية

 كلية الدولية الغوث وكالة مدارس في العليا األساسية المرحلة في الخرائط لمهارات

  .10 العدد، بابل جامعة، التربية السياسية

 العلوم ،)1995( عيسى، شيخة وابو، صالح، والطيطي، توفيق، مرعي، ويعقوب، حلو ابو

  .األردن – عمان، المفتوحة القدس جامعة منشورات، تدريسها وطرائق االجتماعية

 في متوسط الثاني طلبة عند الخارطة على الجغرافي الموقع مهارات تقويم. يدعب عباس حمادي،

 المجلد خاص، عدد التربية، كلية/ بابل جامعة ،نسانيةإلا للعلوم مجلة بابل الجغرافية، مادة
  .2007 االجتماعيات، الثاني،

دار : عمان، االجتماعيات تدريس وطرائق أساليب ).2010( فتحي، وسبتان نصري، خاطر
  .الجنادرية

 واقتراح دائيةاالبت المرحلة معلمي لدى الجغرافية المهارات تقويم. عبيس محمد الخاقاني،

 بابل، جامعة/ السياسية التربية كلية منشورة، غير رسالة ماجستير ،لتنميتها تدريبي برنامج
2006.  

  .2006 عمان، المسيرة، دار ،1ط ،االجتماعية الدراسات تدريس طرائق. رشيد فخري خضر،

االجتماعية  الدراسات كتاب في المكانية المفاهيم توافر درجة .)2011( فضيلة الخليفي،

 ،الكويت في تدريسهم في المفاهيم لتلك المعلمين توظيف ةودرج السادس للصف
  .األوسط الشرق جامعة

  .2001 القرطبي، مدرسة ،وأساليبه التقويم مفهوم. الفتاح عبد بنوي سعيد داود،
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 للنشر اسامة دار ،1ط ،االجتماعيات تدريس في معاصرة اساليب. احمد انعدن دية، ابو
  .2011 عمان، والتوزيع،

الدراسات  في االستقصاءو الخريطة لقراءة التعليمية الكفايات ).2006( محمد، الرشايدة

  .التوزيعو للنشر العلمية يافا دار: األردن - عمان، االجتماعية

  .1994 عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار ،1ط ،العلوم تدريس اساليب. عايش زيتون،

  .الجنادرية دار: انعم، الطالبي التحصيل ضعف .)2010( فتحي، سبيتان

 دار ،1ط ،والوطنية االحتماعية التربية تدريس اساليب في دراسات. عودة عطية سرحان، ابو
  .2000 والتوزيع، عمان، للنشر الخليج

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،األرضية والكرة الخرائط مهارات تدريس. احمد جودة سعادة،
  .1992 القاهرة،

دار : عمان ،األرضية الكرة ونماذج الخرائط مهارات تدريس .)2001( أحمد جودت سعادة،
  .الشروق

 في اإلعدادية للمرحلة التاريخ كتب في المتوفرة لألسئلة تحليلية دراسة. جمال سليمان،

 ،والتربوية اإلنسانية والعلوم لآلداب دمشق، جامعة مجلةالسورية،  العربية الجمهورية
  .2000الثالث،  العدد ،16 مجلد

  .الرابع العدد ،2المجلد، دمشق جامعة مجلة، األردن في األونروا )2012 عودة( ،ةسنين ابو

 وكالة مكتبة ،1ط ،فيةالجغرا تعليم في المهارات. حاجي اهلل عبد الرضا عبد اهلل، شكر
  .1980الكويت، المطبوعات،

 :الرابط على متاح بحث، Skills Map الخريطة مهارات ).2007( إدريس، صالح
http://edreessultan.arabblogs.com/archive/2008/4/549541.html 

 :الرابط على متاح، الجغرافية المفاهيم تدريس، 2008، إدريس، صالح
http://shawamreh.boardeducation.net/t85-topic 

 تكنولوجيا ومناهج التطبيقي التربية معل. الخالق عبد انيس رشراش سعيد، محمد طالب، ابو

  .2001 بيروت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،1ط ،وتقويمها تدريسها
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 الصف اكتساب طلبة في الصماء الخرائط توظيف أثر )2005( جمال، الوحيدي، وحامد، طالفحة
 مادة في والمهارات الجغرافية والمفاهيم للحقائق الغوث وكالة مدارس في األساسي الخامس

  .سوريا،2 العدد ،21 المجلد، دمشق جامعة مجلة ،والوطنية االجتماعية التربية

 تربية مديرية لمهارات الخرائط في الجغرافيا معلمي ممارسة درجة )2015( أحمد، العبود

  .األردن، البيت آل جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة ،األولى إربد

 برنامج وبناء العام الرابع الصف طلبة عند الجغرافية المهارات تقويم. عبيد فرحان عبيس،

  .1998 بغداد، جامعة – رشد ابن – التربية كلية منشورة دكتوراه غير اطروحة ،لتنميتها

 دار مؤسسة ،1ط ،التاريخ تدريس في رةمعاص وطرائق استراتيجيات. حاتم حيدر العجرش،
  .2013والتوزيع،  للنشر دار الرضوان الثقافية، الصادق

 عمان، والتوزيع، للنشر الفرقان دار ،3ط ،التربوي البحث أساسيات. الرحمن عبد عدس،
1999.  

 للنشر صفاء دار ،1ط ،الفعال التدريس في الحديثة االستراتيجيات. علي محسن عطية،
  .2008 عمان، يع،والتوز

الحكمة  مجلة ،الجغرافيين مهارات ميةتنو الرقمية الخرائط )2013(مصطفى  كريمة، عمار

  .الجزائر، 1 العدد، الجغرافيةو البيئية للدراسات

 بير العربية، النهضة دار ،1ط ،اإلنسان دراسة في الكمي المنهج. محمد الرحمن عبد العيسوي،
  .2007 وت،

  .1977 المصرية، االنجلو مكتبة القاهرة، ،والتربوي النفسي والقياس التقويم. رمزية الغريب،

  .1986 الكتاب، دار بيروت، ،التدريس وأصول العامة التربية. الحميد عبد فايد،

 والطباعة، والتوزيع للنشر الكتب عالم ،1ط ،واللغة التقنية بين التكامل. اهلل عبد سعيد الفي،
  .2006 القاهرة،

 ،)التدريس لتحسين دليل( المعلمين على التربوي اإلشراف. دنالب وجين ايزابيل، فيغر،
 عمان، ،3ط للنشر، الوي مجد األردنية الجامعة منشورات ديراني، عبد محمد ترجمة
2001.  
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 التوزيع، والطبع شرللن الكتب المع ،1ط ،الحديثة بالتكنلوجيا التدريس. ابراهيم احمد قنديل،
  .2006 مصر، القاهرة،

  .1997 البيت، جامعة ،1ط ،جديدة رؤية النفس عالم في والتقويم القياس. القادر عبد كراجة،

 والتوزيع، للنشر القلم دار ،1ط ،والتطبيق التنظير بين االجتماعية المواد .وآخرون الكلزة
  .1985 الكويت،

 مكتبة المكرمة، مكة مكتبة ،1ط ،والتطبيق النظرية بين االجتماعية المواد. احمد رجب الكلزة،
  .1987الجامعي،  الطالب

 جامعة ،العراق في صناعيةال اإلعدادات في المختلط التعليم تقويم. فهد كاظم جواد المالكي،
  .1982 التربية، كلية بغداد،

 ،االجتماعية العلوم تدريس أساليب ).1996( محمد عيسى، شيخة أبوو فيقتو، مرعي
  .عمان، المفتوحة القدس جامعة منشورات

 يع والتوز للنشر الميسرة دار ،1ط ،النفس وعلم التربية في البحث مناهج. محمد سامي ملحم،
  .2010 عمان، والطباعة،

 الكبير، علي اهلل عبد تحقيق ،العرب لسان: مكرم بن محمد الدين جمال الفضل ابو منظور، ابن
  .ت.د بيروت، والنشر، للطباعة المعارف دار واخرين،

 وجهة من المتوسطة المرحلة في الطلبة يكتسبها التي الجغرافية المهارات. كريم عزيز النايف،

 بغداد، جامعة– التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،رسين والمدرساتالمد نظر
1989.  

في  بابل جامعة/ التربية كلية/ الجغرافية قسم/ الرابع الصف طلبة مهارة. كاظم حمزة وشيماء

 ،بابل –التربية كلية مجلة الصماء، العالم خريطة على الجغرافية المصطلحات تطبيق
 الثاني، المجلد ،2008 – اذار 10-9 من للمدة لكلية التربية الثاني العلمي المؤتمر

  .االجتماعيات

 ،ميدانية دراسة الثانوية، المرحلة في الخرائط مهارات تعليم صعوبات. عايل حسين يحيى،
  .هـ1416 بجدة، المعلمين كلية
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تقييم تجربة قسم الرياضيات في الجامعة األردنية نحو استخدام منصات التعلم 
من وجهة نظر الطلبة في ظل ) 3(اإللكرتوني في تدريس مادة التفاضل والتكامل 

 إيجابيات وسلبيات: أزمة كورونا
  

  *** عامر يوسف محمد العتومو **الفاضلوليد علي مها ،  *مجد محمد محمود محيالن

  

  ملخص

تقييم طلبة الجامعة األردنيـة نحـو إيجابيـات وسـلبيات اسـتخدام قسـم       على فت الدراسة إلى التعرف هد
، وفـص  فـي ظـل أزمـة كورونـا    ) 3(الرياضيات لمنصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضـل والتكامـل   

 اعـداد تـم  التراكمـي،  الفروق بين االستجابات تبعا الختالف متغيـرات الجـنس والمسـتوى الدراسـي والمعـدل      
التفاضـل والتكامـل   الطلبة المسـجلين فـي مـادة    على عينة من  وزعت الكترونيًافقرة، ) 26(استبانة مكونة من 

أظهـرت  ، 2019/2020عبر منصات التعليم اإللكتروني خـالل الفصـلين الثـاني والصـيفي للعـام الجـامعي        )3(
ــيم الطلبــة نحــو ايجابيــات وســلبي   نتــائج الدراســة أن ــة     اتتقي اســتخدام قســم الرياضــيات فــي الجامعــة األردني

عــدم  كمــا وأظهــرتجــاءت متوســطة،  )3(منصــات الــتعلم اإللكترونــي فــي تــدريس مــادة التفاضــل والتكامــل   ل
  .وجود فروق دالة أحصائيًا بين استجابات الطلبة نحو اسئلة الدراسة تبعًا الختالف المتغيرات الديموغرافية

ــيم الـــتع: الكلمـــات المفتاحيـــة ــات التعلـ ــة  ،)3(، التفاضـــل والتكامـــل اإللكترونـــي لم اإللكترونـــي، منصـ الجامعـ
  .أزمة كورونااألردنية، 
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An Evaluation of the Experience of Mathematics Department of the 
University of Jordan Towards using E-learning Platforms to Teach 

Calculus (3) from the Students' Point of View in Light of the 
Coronavirus Crisis: Positives and Negatives  

 

Majd M. Emhilan, Faculty Member, Department of Mathematics, University of 
Jordan, Jordan. 

Maha W. Al-Fathil and Amer Y. Al-Otoum, Master's in Library and 
Information Science, University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the evaluation of students at the University of Jordan 

towards the pros and cons of using the mathematics department for e-learning platforms 
in teaching calculus(3) in light of the Coronavirus crisis, and to separate the differences 
between responses according to the different variables of gender, academic level and 
cumulative average, A questionnaire consisting of (26) items was prepared and 
distributed electronically to a sample of students registered in the subject of calculus (3) 
through the platforms of e_learning, during the second and summer semesters of the 
academic year 2019/2020,The results of the study showed that the students ’evaluation 
towards the pros and cons of using the department Mathematics at the University of 
Jordan for e-learning platforms in teaching calculus (3) was moderate, and it also 
showed that there are no statistically significant differences between the responses of the 
students to the study questions according to the difference in demographic variables. 

Keywords: E-learning, E-learning platforms, Calculus (3), The University of Jordan, 
The coronavirus crisis. 

  

  : المقدمة

و كما يطلق أاتجهت مؤسسات التعليم العالي نحو توظيف مستحدثات التكنولوجيا والتقنيات 
انطالقًا من  ،دريس بعض مقرراتها منذ ما يزيد عن عشر سنواتتعليه بالتعليم اإللكتروني في 

ًا من يبالعموم وتحسين مخرجاته، وكونه عمودًا أساسالجامعي إيمانها بدوره في تطوير التعليم 
  ). 2019العمري، ( هأعمدة نجاح التعليم المفتوح وتحقيق أهداف

ن أإلى وترفًا مرًا اختياريًا أة يوبقي استخدام التعلم اإللكتروني في تدريس المقررات الجامع
م بضاللها على مؤسسات التعليم 2020ألقت أزمة كورونا التي اجتاحت العالم منذ مطلع عام 

غالق الجامعات وعدم إمكانية إ أصبححيث ، عن التأثر بهذه الجائحة بعيدًايم فلم يكن التعلالعالي، 
ضمن أهم اإلجراءات االحترازية التي اتبعتها جميع دول العالم لتحقيق التباعد  استقبالها للطلبة
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األمر الذي  ؛)2020الشياب، ( )COVID-19( االجتماعي لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا
حداث تغيير في أساليب إ، وةيجاد بدائل مناسبإالعملية التعليمية لضرورة  دفع القائمين على

-Eالتعلم اإللكتروني  اتمنص ربعته إتاحللمقررات و تعليميالمحتوى التطوير ، والتدريس
Learning ا مدته في ظل أزمة عالمية قد تطولمؤسسة التعليمية على موقع ال)Saavedra, 

2020(.  

 الخاص بتنظيم التعليم )7( أمر الدفاع رقمفي األردن صدر  ،جهمع هذا التو انسجامًاو
ضمان استمرارية  هو أمر الدفاعصدور  الغاية من توكان ،عد وآليات تقييم الطلبةبالجامعي عن 

ر بهذا األمر دفع بمؤسسات التعليم العالي لتفعيل عملية التعليم عن بعد ع التعليم الجامعي؛
، سائل االتصال التقنية الحديثةعبر والمقررات العلمية  تدريستتضمن  ،منصات التعليم اإللكتروني

أولي وفرصة مواتية لتخطي قرار  كحّل، Microsoft Teamsوبرنامج ، Zoomبرنامج : مثل
ضرورة ملحة و ،، وكبديل حتمي آمنةالحظر الكلي الذي منع ارتياد الطلبة للجامعات من جه

  .)UNESCO,2020( أخرىمن جهة الجامعي  الستمرار التعليم

خدمات التعلم اإللكتروني بما تضيفه من خدمات التسجيل لبيانات التعليمية  منصاتال تدعم
 تدريس جميع مساقات الجامعة وجميع طلبتهاوالدراسية،  طالطلبة، وإدارتها، وجدولة الخط

خالل  بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر منفي ظل الموزعين على مختلف التخصصات، 
والبريد اإللكتروني، ومشاركة الملفات، وإجراء االختبارات وتصحيحها بطريقة ، الدردشات
  ). 2019المصري، ( إلكترونية

عد التابع للبنك الدولي عن التعلم عن بوالتعليم لفريق إدتك المعني بشؤون التربية وفي تقرير 
نصات التعليم اإللكتروني تعد أفضل عن بعد عبر م أكد على أن التعليم) COVID-19(أثناء وباء 

وذلك لما يوفره من مزايا تدفع بالمتعلم إلى االستمرارية  ،خالل أزمة كورونا آمنطريق إلى تعليم 
  ).World Bank’s Edtech Team, 2020( في التعليم، وتحسين اتجاهاته نحو الموقف التعليمي

عد عبر منصات التعليم عن ب أن )Sanz, Sainz & Capilla, 2020( دأوروفي نفس الجانب 
إيجابيات وسلبيات، ولعّل من أبرز إيجابياتها أنها  التعليم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا كان له

تضفي  داء واجباتهم المفروضة عليهم، وإثراء التعليم بمؤثراتفي تعزيز دافعية الطلبة ألساهمت 
 رتغيي، وساهم في ثيرة لالهتمام من قبل الطلبةبطريقة م المقررات التعليميةشرحًا تفاعليًا على 

كسر الجمود ، وفرص جديدة للتواصل السريع مع الزمالءالمقررات، وأتاح  محتوى ريطوتو
تدريس المقررات، ورفع مستوى فهم واستيعاب الطالب بع في الملل من خالل تغيير الروتين المّتو

تعزيز و ة مستمرة للمقررات،مراجعوبسطًا بما تقدمه المنصات التعليمية من شرحًا مللمقررات 
  .وسهولة تبادل المعلومات فيما بين الطلبة والمدرسين ،التعلم الذاتي للمادة
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على ) Basilaia & Kvavadze, 2020(و )Bozkurt & Sharma, 2020(واتفق كل من 
أنهم أشاروا ، إال في ظل أزمة كوروناإيجابيات استخدام منصات التعليم اإللكتروني في التدريس 

للمواد،  قلة األمثلة التوضيحية: إلى بعض السلبيات التي قد تعرقل التعليم من خاللها، ومنها
ملية وتطبيقية صعبة تتطلب واد علكترونيًا لكونها مبعض المقررات إ عدم تقبل فكرة دراسةو

لفيزياء مثل مواد الرياضيات وا الشرح والتوضيح والتفاعل المباشر وجهًا لوجه مع المدرس
  .والكيمياء

سلبيات أخرى للتعليم عن بعد باستخدام ) 2018(وحمد  )Leontyeva, 2018(وأضاف 
كثافة ، ولموضوعية والمصداقية للتقييم اإللكترونيفقدان ا: منصات التعليم اإللكترونية، ومنها

درعلى الطلبة بسبب ية ، وكثرة األعباء التدريسسة عبر منصات التعلم اإللكترونيالمادة العلمية الم
  .المستمر هبطء اإلنترنت وانقطاع، وكثرة المشتتات، وثقل المهام والواجبات المفروضة عليهم

عبر منصات التعليم ستفاد من التعليم عن بعد أنه يمكن أن ي )2019( الذويب كما أشار
 نظرًارياضيات، الالتعليمية، ومنها تدريس مادة والمساقات في تدريس جميع المواد اإللكتروني 

التي تعالج جوانب  الوسائل اإللكترونيةيستلزم توظيف  بطبيعتها تعتمد على المجردات، مماألنها 
تقديمها بأسلوب ممتع وجاذب ويناسب ميول الطالب ، والقصور في إكساب المفاهيم الرياضية

  .لبةغلب الطأنها مادة تتسم بالجمود والصعوبة عند أسيما ال التقنية 

استخدام التعليم عن بعد عبر منصات التعليم  أن إالحديثة، أزمة كورونا  جائحةعتبار ورغم ا
 )3( المساقات الجامعية العملية والتطبيقية ومنها مادة التفاضل والتكاملاإللكتروني في تدريس 

مدرسي قسم  فرضت على، إال أن ظروف جائحة كورونا ليس باألمر الحديث بل هو أمر اعتيادي
ضرورة يات في الجامعة األردنية شأنهم شأن بقية المدرسين في مختلف أقسام الكليات الرياض

مساقات الرياضيات جميعها  دمج التقنيات الحديثة في تدريسب وذلك ستلزمات األزمة،الوفاء بم
ال سيما أن كمتطلب إجباري لطلبة الكليات العلمية والهندسية،  )3( التفاضل والتكاملومنها مادة 

وموضوعات المادة التي تتصف  المجردةالرياضية  دام هذه األساليب يسهم في تعلم المفاهيماستخ
  .بالصعوبة

منظومة التعليم اإللكتروني، وأخذ حيز  ألردنيةا لجامعةاقسم الرياضيات في  من هنا تبنى
ة، والواجبات، والتواصل مع الطلب المساق نشر خططالتنفيذ عبر منصات التعليم اإللكتروني في 

، فمادة التفاضل للطلبة مدرسي المادةضعها والمختلفة التي اإلمتحانات، واإلعالنات  ءاجروإ
ساعات دراسية ) 3(معتمدة في الخطة الدراسية اعُتبرت األصعب كمتطلب إجباري ) 3(والتكامل 

ذه مدرسي ه معظم، حيث أن تدخل بالمعدل التراكميو بالنسبة لطلبة الكليات العلمية والهندسية،
ولم يسبق أن درست بطريقة  الطرق التقليديةالمادة ومنذ سنوات طويلة اعتادوا على تدريسها ب
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تحتاج إلكترونية أو حتي لم يسبق أن استخدمت التقنيات الحديثة في تدريسها، وذلك لكون المادة 
ة نفس مارسومتابعتها وعدم تراكمها، ثم متلخيص المادة ، ثم فهم المادة من المدرسًة لبداي

التي يطبقها المدرس على لوح الشرح بتركيز، إال أن ظروف األزمة ساهمت في أن يبادر  األمثلة
لكترونيًا عن بعد من إس دري إلى مساق) 3( التفاضل والتكامل قسم الرياضيات لتحويل مساق

ي خالل األقراص المدمجة وشبكة اإلنترنت والمنصات اإللكترونية ووسائل التواصل اإلجتماع
  .والمواد اإلثرائية الرقمية المتاحة على األندرويد وأبل وروابط اليوتيوب

 تستحق جديدة لتاز الا النمط هذ تبني في قسم الرياضيات تجربةمن هنا وجدت الدراسة أن 
  .تقييم هذه التجربة من وجهة نظر الطلبةل سةالدرا هذه تءجا الذ ،فيها لبحثاو سةالدرا

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ن الجامعة ألت تحديًا للمؤسسات التعليمية خاصة الجامعات، إال ال شك بأن أزمة كورونا شّك
األردنية أدرجت التعليم اإللكتروني ضمن مساقاتها ومناهجها منذ سنوات، وقامت بإنشاء أقسام 

مع طلبتها الموزعين على مختلف التخصصات من  متخصصة بهذا الجانب تستطيع التواصل تعليميًا
في األردن، أجبر تفاقم إنتشار فايروس كورونا إال ان الل منصات التعليم اإللكتروني بكل سهولة، خ

الجامعة على استخدام منصات التعليم اإللكتروني في التدريس، وقسم الرياضيات شأنه شأن بقية 
، بة عن بعدتدريس الطلإلطالق خطط بديلة ل إستباقيًا وتحوطًااألقسام في الجامعة األردنية مدعو 

التعليم  الستمرار التعليم الجامعي عبر منصات التعليم العالي والبحث العلميوزارة  طلبوعزز ذلك 
التحدي الكبير وغير المسبوق الذي  لمختلف التخصصات التطبيقية والنظرية، لكن اإللكتروني

 ي تدريس مساقاتهالستخدام المنصات التعليمية ف ًاجعلته مضطرالقسم  فرضته أزمة كورونا على
، )3(ومتطلباتها اإلجبارية متعددة الشعب واألصعب على اإلطالق ومنها مساق التفاضل والتكامل

وفي ضوء ما سبق، يمكن  .ن خاضتها بكل جوانبهاأليشكل ذلك تجربة جديدة لم يسبق لها 
   -:استخالص التساؤالت اآلتية لتمثل مشكلة الدراسة

منصات لجابيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية إيالطلبة نحو تقييم ما مستوى  .1
 ؟في ظل أزمة كورونا) 3(التعلم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكامل 

منصات لاستخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية  سلبيات تقييم الطلبة نحوما مستوى  .2
 في ظل أزمة كورونا؟) 3(مل التعلم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكا

بين المتوسطات ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
إيجابيات وسلبيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة ستجابات الطلبة نحو الحسابية ال

ة في ظل أزم) 3(منصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكامل ل األردنية
  ؟المعدل التراكمي، والمستوى الدراسيو ،الجنس :كورونا، تبعًا الختالف متغيرات
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  : تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :أهداف الدراسة

وسلبيات نحو إيجابيات ) الكليات العلمية والهندسية(التعرف على تقييم طلبة الجامعة األردنية  .1
) 3(علم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكامل استخدام قسم الرياضيات لمنصات الت

  .في ظل أزمة كورونا

نحو  )الكليات العلمية والهندسية(الجامعة األردنية فحص الفروق اإلحصائية في تقييم طلبة . 2
إيجابيات وسلبيات استخدام قسم الرياضيات لمنصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة 

الجنس، والمستوى  :تبعًا للمتغيرات اآلتية ي ظل أزمة كوروناف) 3(التفاضل والتكامل 
  .الدراسي، والمعدل التراكمي

اع القرار وممن وصّنتقديم توصيات ومقترحات من شأنها إفادة الباحثين والمهتمين في المجال  .3
والتوسع بتقديم خدمات التعليم اإللكتروني لتشمل جميع  يعملون على تطوير التعليم الجامعي

مساقات الجامعة، ولضمان استدامة التعليم الجامعي لمواجهة الظروف التي تمر بها األردن 
  .والعالم في ظل أزمة كورونا

   :أهمية الدراسة

أهمية التعليم اإللكتروني الذي أصبح حًال أوليًا وبديًال آمنًا ومنهجًا  تنبع أهمية الدراسة من
في حدود  - الدراسة األولى كونها جتاحت العالم، ومنللحياة الجامعية في ظل أزمة كورونا التي ا

كلية العلوم ( طلبة الجامعة األردنيةمن طبقية عينة عشوائية  تقييم تبحث فيالتي  -علم الباحثين
التفاضل  تدريس مادةاإللكتروني ل التعليمقسم الرياضيات منصات نحو استخدام ) والهندسة
اع القرار وممن يعملون على ل أرائهم للمسؤولين وصّنلتوصي، في ظل أزمة كورونا) 3(والتكامل 
حول  التعليم الجامعي في التعليم العالي األردني والجامعات األردنية في ظل األزمة الراهنةتطوير 

وتقديم ، عن بعد بشكل خاصمساقات الرياضيات  دور هذا النمط في التعليم بشكل عام وتدريس
مساق  في تدريس قسم الرياضيات تجربةإيجابيات ستفادة من لالللكليات والجامعات  تغذية راجعة

باعتباره من أصعب المساقات التي  بداية األزمة متعدد الشعب منذ -) 3(التفاضل والتكامل  -
تسلط الضوء على كما وتتمثل أهمية الدراسة في كونها ، يعاني منها طلبة كلية الهندسية والعلوم

والعمل هت الطلبة أثناء دراستهم المساق عن بعد عبر المنصات، التي واجونقاط الضعف  سلبياتال
على تالفيها ومعالجة جوانب القصور في استخدامها، وتوثيق مقترحاتهم بما يساعد في استثمار 

وتطويره بما يتواءم مع الظروف القاهرة التي يمر  التعليم الجامعيلتفعيل  هذا النمط من التعليم
، وبما يتواءم ةأزمة كورونا واألزمات المتوقع حدوثها في المستقبل من جهبها العالم أجمع في ظل 

، وعدم تعطيلهاالمقررات  نحو استمرارية واستئناف التعليم لجميع وزارة التعليم العالي مع سعي
يتوقع أن يستفيد من  كما. أخرىدراسية مواد ووالتمهيد لدراسات أخرى في المجال نفسه 
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تدريس في الجامعات الرسمية والخاصة لتعزيز نقاط القوة ومالحقة الدراسة أعضاء هيئة ال
مستجدات التعليم اإللكتروني وتوظيف ذلك في خططهم الدراسية وأنشطتهم التعليمية، كما ويمكن 
لمركز الجودة والقائمين على التعليم اإللكتروني في الجامعات أن يستفيدوا من نتائج الدراسة في 

  .ليم اإللكتروني بما يتناسب وطبيعة العصر وما يشهده من تطوروضع مناهج خاصة بالتع

  :تتمثل مصطلحات الدراسة بما يلي: والتعريفات اإلجرائية مصطلحات الدراسة

النشاط الذي يهدف لقياس أو الحكم على األداء الفعلي، ومقارنة بالنتائج المطلوب : التقييم -
الصعوب، ( رة حية لما حدث ويحدث فعًالتحقيقها أو الممكن الوصول إليها حتى تكون صو

2017.(  

طريقة التعلم التي تتم باستخدام آليات االتصال الحديثة من " :بأنهعرف ي :التعلم اإللكتروني -
الحاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صورة وصوت ورسومات وآليات بحث متنوعة، 

عد أم في الفصل أكانت عن بالتعلم من خالل بوابات اإلنترنت سواء  أداةوكذلك نظم 

استخدام قسم  :ويعرف إجرائيًا بأنه ).115، ص2017اليوسف وآخرون، ( "الدراسي
الرياضيات لتطبيقات الحاسوب واإلنترنت في عملية التعلم والتعليم عن بعد ليصل المحتوى 

  .التعليمي للمقررات الدراسية بطريقة تفاعلية لطلبة المسجلين في مساقات القسم

بيئة تعليمية توظف تقنيات الويب ومصادر ومواد تعليمية ومقررات  :منصات التعلم اإللكتروني -
إلكترونية وأنظمة إدارة التعلم والمحتوى اإللكتروني واإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي 
في نشر وإعطاء الدروس والواجبات واألنشطة التعليمية وإجراء االختبارات اإللكترونية 

قادرين على التسجيل في الفصول الغير األعمال وتبادل األفكار واالتصال بين الطلبة  وتوزيع
مع المدرسين عن بعد بما يساعد على تجويد التعليم واستدامته دون الدراسية التقليدية 

   ).2019، الشواربة( زمانية أوقيود مكانية  وجود

األردنية على شبكة اإلنترنت  البرامج التي توفرها الجامعة :وتعرف إجرائيًا بأنها
 وبرنامج Zoomبرنامج : يستخدمها المدرسين والطلبة في التدريس ومن أمثلتها

Microsoft Teams  وتطبيقTelegram  كحل أولي وفرصة مواتية والبريد اإللكتروني
  .للجامعة لتخطي قرار الحظر الكلي الذي منع ارتياد الطلبة

وتعرف إجرائيًا بأنها مقرر إجباري في قسم  :)Caluculs 3) (3( مادة التفاضل والتكامل -
دراسة المّتجهات وفضاء الرياضيات في الجامعة األردنية لطلبة كلية الهندسة والعلوم تعنى ب

اإلقترانات وثالثي األبعاد، واألسطح التربيعية والتي تنشأ عن معادلة تربيعية بثالث متغيرات، 
واستعماالته وأنظمة ) الثنائي والثالثي(تكامالت المتعددة المّتجهة، واالشتقاق الجزئي، وال
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   .اإلحداثيات التي تساعد في حل مثل هذه التكامالت

وهي جائحة عالمية استنزفت النظام الصحي العالمي، ناتجة عن انتشار فيروس : أزمة الكورونا -
سالمستجد المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة) 19- كوفيد(ي بكورونا مالتعرف عليه ألول  ، تم

في ظروف غامضة لم تصرح بها  2019مره في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمير من عام 
ب الوباء حتى تاريخه، وسب 2020نحاء العالم منذ بداية عام أالصين، وتفشى المرض في كافة 

ة بالغة، نتيجة ضرارًا وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتعليمية وصحية عالميأ
شكال الحياة كافة حول العالم بسبب سرعة انتشار الفيروس الذي أغالق وتعطيل وتوقف إل

طوارىء تمنع التجول وتفرض الحجر المنزلي واستدعى لجوء حكومات الدول لفرض قوانين 
  ).Basilaia & Kvavadze, 2020( لمنع انتشار الفيروس

   :حدود الدراسة

طلبة الجامعة األردنية اقتصرت هذه الدراسة على عينة من  :نيةالحدود البشرية والمكا - 1
، )E-Learning(منصة التعلم اإللكتروني عبر  )3(التفاضل والتكامل المسجلين في مساق 

وينحصر المسجلين لهذ المادة بطلبة كلية العلوم والهندسة فقط، دون شمول بقية الكليات 
متطلب إجباري لكل من طلبة العلوم ) 3(تكامل العلمية، وذلك العتبار مادة التفاضل وال

 .والهندسة فقط) الرياضيات والفيزياء(

الفصلين الثاني والصيفي للعام الجامعي طبقت هذه الدراسة خالل  :الحدود الزمانية - 2
2019/2020. 

يعتمد تعميم النتائج على مستوى صدق وثبات أداة الدراسة، وصدق استجابة الفئة المستهدفة  - 3
 .على فقرات أداة الدراسة) دراسةعينة ال(

  :الدراسات السابقةاإلطار النظري و

  :مفهوم التعليم اإللكتروني

استخدام تقنيات الوسائط "التعليم اإللكتروني بأنه ) Al-Rahmi et al., 2018(يعرف 
. "نترنت لتعزيز جودة التعليم عن طريق تيسير التعامل مع مصادر المعرفةالمتعددة الحديثة مع اإل

، واستخدام يًاأنه أي تعليم يتم تمكينه إلكترونب) 2017حناوي،(وفي تعريفه األوسع، عرف 
  .التعليم عبر اإلنترنت/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين الوصول إلى مصادر التعلم 

استخدام تقنيات الوسائط بأنه  )Al-Rahmi, Othman & Yusuf, 2015(كما ويعرفه 
دة واإلنترنت لتحسين جودة التعلم ودعم العملية التعليمية وتحولها من طور المتعددة الجدي
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المحاضرات التقليدية الى نظام تفاعلي يقدم للطالب باستخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات 
  .الرقمية الممثلة باستخدام الحواسيب ووسائطها التمثيلية والتخزينية

  :التعليم اإللكترونيمنصات  إيجابيات وسلبيات التعليم عبر

ومنها ، التعليم عبر منصات التعلم اإللكتروني يجابياتإمزايا و من الدراساتحددت العديد 
التعلم اإللكتروني توفير التعليم منصات التي أظهرت أنه يمكن من خالل ) 2018حمد، (دراسة 

. ودمجها بالمنهاج ألي فرد في أي مكان وزمان، ويسد الفجوة الرقمية بين التكنولوجيا الحديثة
يسهم في إثراء عبر المنصات أن التعلم اإللكتروني ) 2019المصري، (ظهرت دراسة أفي حين 

يضاحية، وبرامج متميزة تشترك فيها جميع الحواس لتجعل العملية إالتعليم بما يضيفه من مؤثرات 
  .عليا للطلبةالتعليمية أكثر متعًة، وتشويقًا، وتأثيرًا في تطوير المهارات العقلية ال

عد وسيلة جاذبة ي ةاإللكتروني عبر المنصات أن التعلم) Itmazi, 2015(كما أظهرت دراسة 
يضاح والمحاكاة التفاعلية ومشوقًة ومثيرًة للتعليم وذلك لكونه يعتمد مجموعة من وسائط اإل

ج والمتمثلة بالرسومات والنصوص والصور واألصوات والمجسمات والنماذ) سمعية وبصرية(
المستخدمة لتدريس المقررات الدراسية إلكترونيًا  Multimediaالتوضيحية، واألوساط المتعددة 
  . وذلك تحقيقًا لنمط التعليم الذاتي

للطالب والمدرسين فرصة  عبر المنصات التعليمية عالوة على ذلك، يقدم التعليم اإللكتروني
: ف عن الطرق التقليدية من التعلم، مثلللتفاعل مع بعضهم البعض ضمن بيئة افتراضية، فهو يختل

الفصول الدراسية والمحاضرات، وهذا النوع من التعليم يشجع الطلبة على التعلم بشكل ذاتي في 
المنزل بدًال من المجموعات والفصول، وبالتالي مع هذا النوع من التعلم يحضر الطلبة محاضرات 

  ). 2017القادري، (ياجاتهم وتفضيالتهم على احت ًامقرها في المنزل ويديرون وقتهم اعتماد

عبر  التعليم اإللكتروني من إيجابياتأن ) Sanz, Sainz, & Capilla, 2020(كما وجد 
لكترونية جديدة ومتنوعة إتعلمية تفاعلية من خالل تقنيات  - تتركز في خلق بيئة تعليمية  المنصات

ات التقنية والكفايات الالزمة الستخدام في مصادر المعلومات والخبرات، وإكساب المتعلمين المهار
التقنيات التعليمية الحديثة، ونمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، وتوسيع دائرة اتصاالت 
المتعلمين من خالل شبكات االتصال العالمية والمحلية وعدم االقتصار على التدريس باعتباره 

  . للمعرفة المصدر الوحيد

في ظل اإللكتروني عبر منصات التعلم  التي قدمها التعليم عن بعد ورغم تعدد اإليجابيات
سلبيات  أنتجت )COVID-19(كورونا  أزمةأكد أن ) David et al., 2020(األزمة إال أن ديفيد 

السلبيات تلك  ، ولعل أبرزعلى نطاق واسعالتعليم عن بعد أثناء األزمة  استخدام منصاتجراء 
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 تباطؤ، فضًال عن نتائجه بصورة دقيقة، فمن الصعب قياس ليم عن بعدضعف إدارة التع: تتمثل في
خصوصًا االمساقات العلمية والهندسية التي يتطلب تدريسها  بالمناهج التعليميةتقدم الطلبة 

، وانقطاع اإلنترنت، وتفاوت القدرات المالية بين نظام االختباراتالتطبيق العملي، وعدم موضوعية 
ة على تأمين أجهزة حاسوب محمولة وإنترنت لكل فرد خصوصًا لألسر متدنية أولياء أمور الطلب

الدخل، وضعف الكفايات التكنولوجية لدى بعض المعلمين والطلبة، كما وأضاف أن التعليم عن 
، وأن هناك بعض من الطلبة ال يشعرون محاط بمشتتات داخل المنزلبعد غالبًا ما يكون 
مل مع هذا النمط من التعلم واعتباره عطلة رسمية، والبعض اآلخر في التعا بالمسؤولية والجدية

عليهم،  سبب ثقل المهام والواجبات المفروضةبعبئًا تدريسيًا جديدًا  يعتبر التعليم عن بعد
 .باإلضافة لعدم مناسبة هذا النمط مع جميع المناهج التعليمية

  :منصات التعلم اإللكترونياستخدام أهداف 

: في التدريس ومنهاإلى أهداف استخدام منصات التعلم اإللكتروني  )2017( القادري يشير
خلق شبكات تعليمية لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية وإداراتها، وتوفير مبدأ التعلم الذاتي 

الخاصة بالمتعلمين، وإعداد جيل من الخريجين القادرين على  وفقًا لالحتياجاتوالتعلم لإلتقان 
 .يات الحديثة ومستجدات العصرقنالتعامل مع الت

مستوى  إلى تحسين) Saavedra, 2020(يهدف استخدام منصات التعلم اإللكتروني وفًقا لـ 
وزيادة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية، والوصول إلى مصادر  ين،فاعلية المدرس

المساقات المقررات ونترنت واستخدامها في شرح وإيضاح المعلومات عن طريق شبكة اإل
وتساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي  الدراسية،

إلى يهدف أيضًا  استخدام منصات التعلم اإللكترونيفإن ) 2019( المصري لـ قًافوو. وقت
نترنت الطالب على القيام بواجباته بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة على شبكة اإلة مساعد

أو للمادة اإللكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة المتعددة، بالتالي يحتفظ الطالب 
  .بالمعلومة لمدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم

  :الدراسات السابقة

ة والطلب درسيندراسة هدفت إلى استطالع آراء الم) Bozkurt & Sharma, 2020(جرى أ -1
التعليم عن بعد في حاالت الطوارئ واألزمات لمنصات المؤسسات التعليمية استخدام نحو 

 المنهج االستقرائي اعتمدت الدراسة على، وتحديدًا خالل أزمة كورونا، في التدريس العالمية
على المنصات التعليمية التابعة بشكل عشوائي والطلبة  درسينالم آراء وذلك عبر جمع

، وتبين من نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة نحو التعليم عن بعد عليميةؤسسات التللم
وتصميم الدروس عبرها كان بين مؤيد ومعارض، مؤيد لكونه كان الحل الوحيد واألمن 
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اليومية للحيلولة دون انقطاع التعليم بسبب انتشار الوباء، ومعارض لكونه يتطلب المتابعة 
، لمادةاتقييم بشأن م اإللكتروني الموضوعية والمصداقية أفقد التعلي ولكونه ،للمساقات

اد ومنها المواد الهندسية والعلمية مثل الفيزياء مولبعض العدم مالءمة التعليم اإللكتروني و
على صعوبة التركيز المدرسة عبر المنصات، و كثافة المادة العلميةوالكيمياء والرياضيات، و
  ).الظروف العائلية(بمشتتات داخل المنزل  ةمحاط هالكونالمواد المدرسة إلكترونيًا 

نظام دراسة هدفت لتقييم تجربة جامعة مؤتة نحو استخدام المدرسين ل )2020(العمريأجرى  -2
في التدريس واتجاهاتهم نحوها وأبرز السلبيات ) Moodle(إدارة التعلم اإللكتروني

ة المنهج الوصفي التحليلي عبر والتحديات التي واجهتهم عند استخدامها، واعتمدت الدراس
األردن، وأظهرت نتائج / مدرسًا في جامعة مؤتة) 523(إعداد استبيان وزع على عينة بلغت 

التي تحد من  والمعوقاتفي التدريس النظام  ستخدامتقييم المدرسين الدرجة الدراسة أن 
تخدامة في ، وأن اتجاهاتهم كانت إيجابية نحو اسجـاءت بدرجـة متوسـطةاستخدامه 

استخدام المدرسين لنظام التدريس، كما أظهرت الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيًا نحو 
تبعًا الختالف الجنس لصالح اإلناث مقارنة  في التدريس) Moodle( إدارة التعلم اإللكتروني

 عممقارنة  لمن رتبتهم محاضر وأستاذ مساعد وأسـتاذ مشـاركبالذكور، وللرتبة األكاديمية 
، وللخبرة الكليات اإلنسانيةلصالح نوع الكلية فروقًا ل كمـا أظهـرت النتـائج، من رتبتهم أستاذ

  .سنة 15 لمن خبرتهم أقل مقارنة مع من تزيد خبرتهم عن

الدراسات العليا في هدفت التعرف على درجة استخدام طلبة  )2019(الشواربة دراسة  -3
، اعتمدت واتجاهاتهم نحوهااإللكترونية تعليمية ال للمنصاتالخاصة األردنية  الجامعات

الدراسة على المنهج الوصفي المسحي وذلك عبر إعداد استبيان وزع على عينة مكونة من 
 أن: وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أهمها طالب وطالبة تم اخيارهم عشوائيًا،) 302(

ية جاءت مرتفعة، وأظهرت عدم وجود درجة استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترون
فروق دالة إحصائيا بين استجابات الطلبة باختالف الجنس والتخصص والمعدل والعمر، كما 
أظهرت أن اتجاهاتهم نحو استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في التدريس جاءت 

  . مرتفعة

نترنت في الكليات وني عبر اإلإلى تقصي واقع التعليم اإللكتر) 2017( القادريهدفت دراسة  -4
، وتعيين الحلول وسلبياته العلمية بجامعة آل البيت ودرجة توافر متطلباته وبيان معوقاته

المقترحة لها من وجهة نظر هيئة التدريس في الكليات العلمية المشمولة بالدراسة، اعتمدت 
إ الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تمعداد استبانة وعت على عينة تكونت ز

المفرق، وأظهرت / عضو هيئة التدريس في الكليات العلمية بجامعة آل البيت) 64(من 
أن واقع استخدام التعليم اإللكتروني في الكليات العلمية : الدراسة مجموعة من النتائج، أهمها
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لمية في جامعة آل البيت جاء بمستوى متوسط، كما تراوحت درجة توافر البرمجيات التع
والمتطلبات غير المباشرة له بين متوسطة ومنخفضة، كما جاءت تقدير أعضاء هيئة التدريس 

وجود : وأبرزها معوقات للتعليم اإللكتروني بين مرتفعة ومتوسطةسلبيات ونحو وجود 
تتطلب الشرح والتوضيح شرح بعض المساقات العلمية التطبيقية للطلبة لكونها  صعوبة في

  .الطلبة، وقلة األمثلة التوضيحية المقدمة للمادة العلميةر وجهًا لوجه مع والتفاعل المباش

دراسة هدفت إلى تقويم مقررات التعلم اإللكتروني في جامعة  )2017(عوض وآخرون أجرى  -5
القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة، اعتمدت الدراسة أسلوب 

طالبًا ) 1067(عت على عينة تكونت من زعداد استبانة وإتم المنهج الوصفي التحليلي، حيث 
من أعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا ) 20(وطالبة ممن يدرسون المقررات المستهدفة و

أن متوسط تقديرات : على هذه المقررات، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أهمها
م اإللكتروني جاءت مرتفعة جدًا، كما يم مقررات التعليالطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتق

أعضاء هيئة التدريس والطلبة، كل من التي توافق عليها السلبيات  أظهرت النتائج أن أهم
ن مادة المقرر اإللكتروني مختصرة وغير كافية، وقلة عدد اللقاءات بين الطلبة وأعضاء أ: هي

وعدم وضوح آلية هيئة التدريس، وعدم وجود امتحان نصفي لبعض هذه المقررات، 
االمتحانات ونوعيتها وقلة األمثلة التوضيحية في المادة المعروضة على الصفحات الخاصة 

يم الطلبة يكما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية في درجة تق ،بهذه المقررات
لدرجة الجنس والكلية، وا :مقررات التعلم اإللكتروني تبعًا لمتغيراتلوأعضاء هيئة التدريس 
  .العلمية، والفرع الدراسي

دراسة  )Salloum, Kasasbeh & Al-Sukkar, 2015( سالوم والكساسبة والسكرأجرى  -6
هدفت إلى كشف واقع التعليم اإللكتروني في جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة فيها، اعتمدت 

شوائيًا على عينة عت عزعداد استبانة وإالدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم 
أن متوسط : طالبًا وطالبة، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أهمها) 335(تكونت من 
إيجابيات، وسلبيات، ( فراد عينة الدراسة على محاور استخدام التعليم اإللكترونيأتقديرات 
قدم حيث أظهرت أن أبرز إيجابيات هذا النمط أنه كانت مرتفعة،  في التدريس) ومعوقاته

على تنمية ها، وساعد جابة عنفي أي وقت واإل ساقاتفرصة لطرح أية تساؤالت عن الم
فرص التواصل بين الطلبة ، وزاد من المهارات الرقمية والتقنية للطالب والمدرسين

رفع مستوى فهم ، ووسهولة تبادل المعلومات فيما بين الطلبة والمدرسين، والمدرسين
 لتقييم اإللكترونيما أظهرت أن أبرز السلبيات تمثلت في افتقاد اك. مادةالواستيعاب ومراجعة 

: بعض المساقات العلمية منهاعدم مالءمة التعليم اإللكتروني مع ، وموضوعية والمصداقيةلل
   .الرياضيات والكيمياء والفيزياء ومساقات الهندسة والطب
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  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
أنه ال يوجد دراسات سابقة تتناول  -ينفي حدود علم الباحث –دراسة الحالية ن ما يميز الإ

اتجاهات الطلبة أو المدرسين نحو  غلب الدراسات السابقة كانت تناولتأ، فبشكل مباشر الموضوع
استخدام التعليم اإللكتروني أو منصات التعليم عن بعد في التدريس، ولم تتناول بالتخصص 

 -ينحسب علم الباحث- ذا فهي تعد الدراسة األولى من نوعها تحت ظروف ازمة ما، ل لمساق معين
تقييم الطلبة نحو استخدام منصات التعلم اإللكتروني في تدريس إحدى أصعب المواد  التي تتناول

 هذا أن إلى اإلشارة مع) 3( اإلجبارية لطلبة كلية الهندسة والعلوم وهي مادة التفاضل والتكامل
 واألدوات بعةّتالم المنهجية حيث من الدراسات السابقة من وااستفادين الباحث أن ينفي ال فاالختال

امتدادًا الحالية جاءت أن الدراسة يعني وهذا الدراسة، أداة تطوير في عرضها ستخدمة، وطريقةالم 
قلت استخدام منصات التعلم اإللكتروني في التدريس، واست أهمية حيث من السابقة للدراسات

  .)3( التفاضل والتكاملوتميزت في تركيزها على مادة 

  :الطريقة واإلجراءات

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي؛ لمناسبته أسئلة الدراسة  :منهجية الدراسة -
  .وأهدافها

الطلبة المسجلين في مساق التفاضل  يتكون مجتمع الدراسة من جميع :مجتمع الدراسة -
طالب وطالبة، والفصل الصيفي وعددهم ) 196(الل الفصل الثاني وعددهم خ) 3(والتكامل 

وحدة القبول وفقًا لبيانات التسجيل في  2019/2020طالب وطالبة للعام الجامعي ) 765(
  .في الجامعة األردنية والتسجيل

، الواتساب(لكترونيًا عبر منصات التواصل االجتماعي إستبانة االتم توزيع  :عينة الدراسة -
) 270(على عينة بلغ حجمها ) والتلجرام، وملتقى خريجي الجامعة األردنية عبر الفيسبوك

  .متغيراتهاليوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا ) 1(، والجدول رقم طالبًا وطالبة

المعدل ، ووالمستوى الدراسيالجنس، : متغيراتلتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا  :)1(الجدول 
  .التراكمي

 النسبة المئوية العدد نوع المتغير المتغير

 الجنس
  %55.9 151 ذكر
 %44.1 119  أنثى

 المستوى الدراسي

  %66.3 179  سنة أولى
 %17.4 47  سنة ثانية
 %9.6 26  سنة ثالثة

 %6.7 18  سنة رابعة فاكثر
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 النسبة المئوية العدد نوع المتغير المتغير

 المعدل التراكمي

  %21.9 59  ممتاز
 %48.5 131 جيد جدًا

  %25.6 69  جيد
 %4.1 11  ولمقب

  %100  270  المجموع

، ومن %)55.9(أن غالبية العينة من الذكور، حيث بلغت النسبة ) 1(يالحظ في الجدول 
  .%)48.5(، بنسبة ومن معدلهم التراكمي جيد جدًا، %)66.3( ، بنسبةطلبة السنة األولى

ات الالزمة جرى تطوير استبانة كأداة رئيسية صممت خصيصًا لجمع البيان :أداة الدراسة -
باإلضافة إلى واألدب النظري للدراسة اعتمادًا على ما ورد في بعض الدراسات السابقة، 

األول، القسم : وهي ثالثة أقسام،في هذا المجال، وقد تكونت االستبانة من  ينخبرة الباحث
المستوى الدراسي، الجنس، : يتعلق بجمع معلومات ذاتية عن أفراد عينة الدراسة، تتمثل في

تقييم إيجابيات استخدام فقرة تقيس ) 13(ويشتمل القسم الثاني على ؛ والمعدل التراكمي
من وجهة نظر الطلبة في ) 3(منصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكامل 

تقييم سلبيات استخدام  فقرة تقيس) 13(ى عل لثالثاالقسم ويشتمل ؛ ظل أزمة كورونا
من وجهة نظر الطلبة في ) 3(روني في تدريس مادة التفاضل والتكامل منصات التعلم اإللكت

  .ظل أزمة كورونا

ليكرت (صممت فقرات مجاالت الدراسة باستخدام مقياس  :إجراءات تصحيح أداة الدراسة -
، موافق) 4(، وموافق بشدة) 5: (، الذي اشتمل على درجات االستخدام اآلتية)الخماسي

، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي غير موافق بشدة) 1(و افق،غير مو) 2(، ومحايد) 3(و
درجة تقدير متوسط،  3.67 - 2.34درجة تقدير منخفض، و 2.33 - 1: لتقسيم الدرجات

  .درجة تقدير مرتفع 5.00 -3.68و

تم التأكد من صدق األداة من خالل الصدق الظاهري المرتبط بعرض  :أداة الدراسة صدق -
المناهج  محّكمين من أصحاب االختصاص والخبرة في) 10(ة على األداة بصورتها األولي

؛ بهدف التأكد من وضوح الفقرات، ومدى والتدريس وتكنولوجيا التعليم والرياضيات
صالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وسالمة الصياغة 

وقد تم األخذ بمالحظات المحّكمين، كما اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت تحته، 
بناًء على آراء  - فأكثر على الفقرة؛ دليًال على صدقها، وتم % 80تم اعتماد نسبة الموافقة 

  . تنقيح األداة، وذلك عبر إعادة صياغة لغة بعض الفقرات -المحكمين ومقترحاتهم
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راج معامالت ثبات االتساق الداخلي للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخ :ثبات أداة الدراسة -
، والجدول )Cronbach - Alpha(الكلي ألداة الدراسة لكل مجال، وفقًا لمعادلة كرونباخ ألفا 

  .يوضح ذلك) 2(

   معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة :)2(الجدول 

، وقد اعتبرت هذه )0.89=ألفا(إلى أن معامل الثبات لألداة ككل بلغ ) 2(ر الجدول رقم يشي
  .مرتفعة؛ العتبار أداة البحث ثابتة المعامالت

لغرض تحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام برنامج : المعالجة اإلحصائية -
؛ إذ تم حساب المتوسطات )SPSS Statistics 23(اإلجتماعية الحزم اإلحصائية للعلوم 

األول الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المقياس لإلجابة عن السؤال 
الثاني، وتمت اإلجابة عن السؤال الثالث من خالل حساب تحليل التباين المتعدد؛ للكشف و

  .ديمغرافيةتبعًا الختالف المتغيرات ال عن االختالفات بين المتوسطات الحسابية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى تقييم الطلبة نحو إيجابيات ": عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة 

  ".في ظل أزمة كورونا؟) 3(التفاضل والتكامل 

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، والجدول رقمتم استخراج المتو
  .يبين هذه النتائج) 3(

  

  

  معامل ألفا  عدد الفقرات  المجال
إللكتروني في تدريس مادة تقييم إيجابيات استخدام منصات التعلم ا

  0.91  13 من وجهة نظر الطلبة في ظل أزمة كورونا) 3(التفاضل والتكامل 

استخدام منصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة  سلبياتتقييم 
 0.90  13  من وجهة نظر الطلبة في ظل أزمة كورونا) 3(التفاضل والتكامل 

  0.89  26  معامل الثبات الكلي لألداة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تقييم الطلبة نحو  :)3(جدول ال
استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني في  إيجابيات
 .في ظل أزمة كورونا مرتبة تنازليًا) 3(مادة التفاضل والتكامل  تدريس

  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 التقدير

9  
عرض المحاضرات المحفوظة على منصات التعلم اإللكتروني 
أكثر من مرة يسهم في رفع مستوى فهم واستيعاب ومراجعة 

 .)3(مادة التفاضل والتكامل 
  مرتفعة 1.12 3.97

3  
يتطلب تدريس مادة التفاضل والتكامل عبر منصات التعلم 

اإللكتروني متابعة يومية للطلبة لكونها تعد من ضمن المواد 
 .المهمة والصعبة لدى طلبة الكليات العلمية

 مرتفعة 0.96  3.92

2 
م اإللكتروني باستخدام تطبيقات خاصة مثل يضاف التعلأ
)Telegram (متوسطة 1.20  3.64 .ديدة للتواصل السريع مع الزمالءفرص ج 

7 
يساعد التعليم اإللكتروني في إيجاد حل لمشكلة األعداد 
  .الكبيرة من الطلبة المسجلين للمادة لكونها متطلب إجباري

 متوسطة 1.25  3.56

12 
يساعد التعليم اإللكتروني على تنمية المهارات الرقمية 

 متوسطة 1.13  3.42 .ين وينمي الطالقة الرقمية لديهموالتقنية للطالب والمدرس

10 
عبر منصات ) 3(يساعد تدريس مادة التفاضل والتكامل 

التعلم اإللكتروني على تعزيز التعلم الذاتي للمادة وسهولة 
 .تبادل المعلومات فيما بين الطلبة والمدرسين

 متوسطة 1.21  3.36

5  
نترنـت البحث في اإل يعزز وينمي التعليم اإللكتروني مهارات

  ).3(لفهم موضوعات مادة التفاضل والتكامل 
 متوسطة 1.22  3.36

11 

يساعد تدريس مادة التفاضل والتكامل باستخدام برامج 
 Microsoft(وتطبيقات خاصة بالتعلم اإللكتروني مثل 

Teams, Zoom ( على زيادة فرص التواصل بين الطلبة
  والمدرسين

 متوسطة 1.25  3.35

13  
جد أن التعليم عبر منصات التعلم اإللكتروني قدم فرصة أ

  .جابة عن أية تساؤالت عن المادة في أي وقتلطرح واإل
 متوسطة 1.23  3.30

4  

تتوفر الروابط التي تسهم في إثراء تعلم الطالب لقوانين 
واالقترانات واالشتقاقات واللوغاريتمات واألسس الخاصة 

  ).3(بمادة التفاضل والتكامل 
  

 متوسطة 1.13  3.28
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  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 التقدير

8  
) 3(جعل التعليم اإللكتروني تدريس مادة التفاضل والتكامل 

  .أكثر مرونة
 متوسطة 1.32  2.81

1  
محتوى  ريطوتو رتغيي في اعًالفالتعليم اإللكتروني دورًا  منح

  ).3(مادة التفاضل والتكامل 
 متوسطة 1.13  2.77

6  
من خالل يساعد التعليم اإللكتروني في كسر الجمود والملل 

  ).3(تغيير الروتين المتبع في إعطاء مادة التفاضل والتكامل 
 متوسطة 1.26  2.57

  متوسطة 0.83 3.33 الدرجة الكلية

أن المتوسطات الحسابية لتقدير أفراد عينة الدراسة لمجال ) 3(تضح من الجدول رقم ي
نية لمنصات التعلم يجابيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردإتقييم الطلبة نحو 

 -3.97(في ظل أزمة كورونا تراوحت ما بين ) 3(اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكامل 
تقدير مرتفعًا في ال؛ إذ جاء )3.33(، وكانت الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي )2.57

عرض " التي تنص على) 9(فقرة، وقد احتلت الفقرة رقم  إحدى عشرفقرتين، ومتوسطًا في 
المحاضرات المحفوظة على منصات التعلم اإللكتروني أكثر من مرة يسهم في رفع مستوى فهم 

) 3.97(، على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ")3(واستيعاب ومراجعة مادة التفاضل والتكامل 
تعميق لذا فهي تتطلب ) 3(مادة التفاضل والتكامل صعوبة  وبتقدير مرتفع، وقد يعزى ذلك إلى

الطلبة، وتكرار مراجعة المادة العلمية  الفهم للمادة التعليمية حسب الطلب والوقت الذي يناسب
 التعليمية اإللكترونية وفوائد المنصاتكما وتدل النتيجة على إدراك الطلبة ألهمية  عقب المحاضرة،
عي حاجات ، خصوصًا أن المنصات التعليمية ترا)3( تدريس مادة التفاضل والتكاملوفاعليتها في 

 ،وقت ومن أي مكان في أي) 3(الطلبة وتمكنهم من الوصول لشرح مواضيع التفاضل والتكامل
توفر إمكانية بقاء  التعليمية المنصات، كما وأن وتسمح لهم باسترجاع ملفاتهم وأعمالهم الدراسية

قسم اتذة بالمواد التعليمية التي يضعها أس إثراءهاما تم أخذه ولومتابعة  اطالعالطلبة على 
  ).3(الرياضيات المدرسين لمادة التفاضل والتكامل

على تقبل الطلبة لهذا النمط من التعلم، وتطور وامتزاج األساليب التي هذا يدل كما وقد 
ر الحاصل في يواستجابتهم للتغيالطلبة منصات التعليمية، ووعي العبر مدرسي المادة قدمها ي

الطلبة للدروس،  كما وقد يدل ذلك على متابعة ل مدتها،أزمة قد تطوظروف  عالتعليم تماشيًا م
 ساليب تعليم تجذب انتباه الطلبة، وتضفي روح المتعة على موضوعات مادةأ المدرسين واستخدام

التفاضل والتكامل رغم جمود مواضيعها وصعوبتها وأجواء الروتين التي فرضت على تدريسها منذ 
  .سنوات طويلة
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جابة عن أية تساؤالت نمط قدم فرصة لطرح واإليضًا لكون هذا الكما وقد يعزى سبب ذلك أ
عن المساق في أي وقت، وساعد على تنمية المهارات الرقمية والتقنية للطالب والمدرسين، وزاد 
من فرص التواصل بين الطلبة والمدرسين، وسهولة تبادل المعلومات فيما بين الطلبة والمدرسين، 

 ,Salloum(واتفق ذلك مع نتائج دراسة  .مراجعة المادةورفع مستوى فهم واستيعاب و
Kasasbeh & Al-Sukkar, 2015(.  

يساعد التعليم اإللكتروني في كسر الجمود " التي تنص على) 6(في حين احتلت الفقرة رقم 
على المرتبة ، ")3(والملل من خالل تغيير الروتين المتبع في إعطاء مادة التفاضل والتكامل 

لكون مادة التفاضل والتكامل  ، وبتقدير متوسط، وقد يعزى ذلك)2.57(سط حسابي األخيرة بمتو
وذلك نظرًا  النسبة لطلبة الكليات العلمية والهندسيةتعد من المواد المجردة واإلجبارية الصعبة ب

المّتجهات وفضاء ثالثي األبعاد، واألسطح التربيعية والتي تنشأ  لصعوبة المواد التي تدرسها مثل
معادلة تربيعية بثالث متغيرات، واإلقترانات المّتجهة، واالشتقاق الجزئي، والتكامالت المتعددة عن 

، كما واستعماالته وأنظمة اإلحداثيات التي تساعد في حل مثل هذه التكامالت) الثنائي والثالثي(
شر وجهًا تتطلب الشرح والتوضيح والتفاعل المباوقد يعزى سبب ذلك لقناعة الطلبة بأن المادة 

، وحل العديد من التمارين، كما وقد يعود سبب ذلك لحداثة هذا النمط من لوجه مع المدرس
  .التعليم في القسم، والذي جاء كحل بديل وطارىء ومفاجئ فرضته أزمة كورونا

تتصف بالجمود، ) 3(كما وقد يعود سبب ذلك لكون مواضيع مادة التفاضل والتكامل 
جامدة تخلو من المتعة والتسلية ينتج عنها نفور وملل وضعف استجابة، وبالتالي أي عملية تعلم 

حدت من  ردنيفضًال عن أن اإلجازة القسرية التي أقرتها الحكومة على جميع أفراد المجتمع األ
يهم لدروسهم في البيت، وأثرت سلبًا على دافعيتهم شعرهم بالممل جراء تلّقأحركة الطالب مما 

ن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات أوس تتصف بالجمود، فضًال عن لالستمرار بمتابعة در
يزيد من شعور الطلبة بالملل، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  ةالحاسوب دون حرك

)Basilaia & Kvavadze, 2020(  ونتائج دراسة)(Bozkurt & Sharma, 2020.  

توى تقييم الطلبة نحو سلبيات ما مس" :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني في تدريس مادة 

  ".في ظل أزمة كورونا؟) 3(التفاضل والتكامل 

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، والجدول رقم
  .يبين هذه النتائج) 4(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تقييم الطلبة نحو  :)4(جدول ال
سلبيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني في تدريس 

 .في ظل أزمة كورونا مرتبة تنازليًا) 3(مادة التفاضل والتكامل 
  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 ابيالحس
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 التقدير

24  
بطء اإلنترنت أو الخوف من انقطاع الشبكة أحد أهم 
التحديات التي واجهتني أثناء حضور محاضرات مادة 

 .عبر المنصات اإللكترونية) 3(التفاضل والتكامل 
 مرتفعة 1.17 4.01

16  
أفقد التعليم اإللكتروني الموضوعية والمصداقية بالنسبة 

 مرتفعة 1.12  3.93 .ييم اإللكتروني للمادةللتق

22 
صعوبة التركيز مع هذا النمط من التعليم في تدريس 

الظروف (المادة لكوني محاط بمشتتات داخل المنزل 
 ).العائلية

 مرتفعة 1.26  3.80

23 
صعوبة تطبيق التعليم اإللكتروني في المواد التي تحتاج 

التفاضل والتكامل إلى مهارات عملية وتطبيقية مثل مادة 
)3.(  

 مرتفعة 1.20  3.76

25 
سلوب االختيار من متعدد في امتحان مادة أمة ءعدم مال

سلوب األسئلة أوتفضيل ) 3(التفاضل والتكامل
 ).الحل بالخطوات(الموضوعية 

 مرتفعة 1.34  3.76

26 
جهزة وانقطاع تراكم المحاضرات نتيجة كثرة أعطال األ

 مرتفعة 1.19  3.75 .اإلنترنت المستمر

17  
عبر منصات ) 3(ضاف تدريس مادة التفاضل والتكامل أ

التعلم اإللكتروني عبئًا تدريسيًا جديدًا على الطلبة بسبب 
  .ثقل المهام والواجبات المفروضة عليهم

 متوسطة 1.21  3.67

20 
) 3(كثافة المادة العلمية في مادة التفاضل والتكامل 

  .كترونيالمدرسة عبر منصات التعلم اإلل
 متوسطة 1.11  3.63

15  
لكترونيًا إ) 3(عدم تقبل فكرة دراسة التفاضل والتكامل 

لكونها مادة صعبة تتطلب الشرح والتوضيح والتفاعل 
  .المباشر وجهًا لوجه مع المدرس

 متوسطة 1.21  3.63

18  
اعتماد الطلبة بشكل أساسي على الملخصات الورقية 

وتفضيلها على ) 3(الجاهزة لمادة التفاضل والتكامل 
  .الملخصات اإللكترونية

 متوسطة 1.15  3.60
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  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 ابيالحس
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 التقدير

21  
" فضاء ثالثي األبعاد"وجدت صعوبة في فهم وحدتي 

)Three Dimensional Space (التكامالت "و
  .عبر المنصات) Multiple Integrals" (المتعددة

 متوسطة 1.22  3.46

19  
 عدم مالءمة التعليم اإللكتروني مع موضوعات التفاضل

  ).3(والتكامل 
 متوسطة 1.19  3.37

 متوسطة 1.14  3.28  ).3(قلة األمثلة التوضيحية لمادة التفاضل والتكامل   14
 متوسطة 0.81 3.66 الدرجة الكلية

أن المتوسطات الحسابية لتقدير أفراد عينة الدراسة لمجال ) 4(يتضح من الجدول رقم 
ات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني استخدام قسم الرياضي سلبياتتقييم الطلبة نحو 

، )3.28 -4.01(في ظل أزمة كورونا تراوحت ما بين ) 3(في تدريس مادة التفاضل والتكامل
، ست فقرات؛ إذ جاء تقدير مرتفعًا في )3.66(وكانت الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي 

بطء اإلنترنت أو الخوف "التي تنص على ) 24(، وقد احتلت الفقرة رقم اتفقر) 7(ومتوسطًا في 
من انقطاع الشبكة أحد أهم التحديات التي واجهتني أثناء حضور محاضرات مادة التفاضل 

وبتقدير ) 4.01(، على المرتبة األولى بمتوسط حسابي "عبر المنصات اإللكترونية) 3(والتكامل 
 ،اإلنترنتإثر اعتماد جميع المواد على اإلنترنت  حزمبسبب سرعة استهالك مرتفع، وقد يعزى ذلك 

نترنت حزم إباإلضافة لكون استخدام هذا النمط من التعليم يتطلب تأمين أجهزة حاسوب محمولة و
  .مالية جديدة مما فرض عليهم أعباًءالطلبة لجميع 

عند مكانيات الضرورية لمواكبة نظام التعليم عن بعد ضعف توافر اإلأيضًا وقد يفسر ذلك 
، وهذا التحدي دليل تفاوت المستوى هنترنت وضعفه وانقطاعاالتصال باإلء مثل بطي الطلبة أهال

اإلنترنت حزم والذي يجعل هناك تباين في قدرتهم على االشتراك ب طلبة،المادي واالقتصادي لل
نترنت لكل طالب م بشبكة اإل، باإلضافة للحاجة لتوفير جهاز حاسوب أو هاتف مدعةوالدائم ةالقوي

  .الموادعطاء الدروس والتي غالبًا تكون في نفس الوقت لجميع إخالل فترات 

قلة األمثلة التوضيحية لمادة التفاضل " التي تنص على) 14(في حين احتلت الفقرة رقم 
، وبتقدير متوسط، وقد يعزى ذلك )3.28(، على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )"3(والتكامل

في قسم الرياضيات وفي تدريس مادة التفاضل  جديد إلى حد ما لكون هذا النمط من التعليم
تطوير المحتوى التعليمي في من المدرسين ، لذا فهو يحتاج وقتًا أطول ليتمكن )3(والتكامل 

  .)2017( القادريو )2017(واتفق ذلك مع نتائج دراسة عوض وآخرون . المقرر
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  هل" :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
بين المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة نحو إيجابيات ) α=0.05(مستوى الداللة 

وسلبيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني في 
الجنس، : راتفي ظل أزمة كورونا، تبعًا الختالف متغي) 3(تدريس مادة التفاضل والتكامل 

 ."والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل 
التباين المتعدد الستجابات الطلبة نحو إيجابيات وسلبيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة 

في ظل أزمة كورونا، ) 3(يس مادة التفاضل والتكامل األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني في تدر
الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي، وفيما يلي عرض لنتائج : تبعًا الختالف متغيرات

  .هذه اإلختبارات

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لبيان الفروق في استجابات أفراد  :)5(الجدول 
  .الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي: غيراتتعزي لمت التي الدراسة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المتغيرات ومستوياتها

 الجنس
 0.40 3.50  151 ذكر
 0.38 3.49  119 أنثى

المستوى 
 الدراسي

 0.38 3.49  179  سنة أولى
 0.41 3.52  47  سنة ثانية
 0.33  3.41  26  سنة ثالثة

  0.48  3.60  18  عة فأكثرسنة راب

المعدل 
 التراكمي

  0.29  3.50  59  ممتاز
  0.40  3.47  131 جيد جدًا

  0.43  3.54  69  جيد
  0.41  3.44  11  مقبول

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحارفات المعيارية ) 5(يبين الجدول 
ضيات في الجامعة األردنية لمنصات الستجابات الطلبة نحو إيجابيات وسلبيات استخدام قسم الريا

في ظل أزمة كورونا، تبعًا الختالف ) 3(التعلم اإللكتروني في تدريس مادة التفاضل والتكامل 
الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي، ولبيان الفروق اإلحصائية بين : متغيرات

  :يوضح ذلك) 6(والجدول خدم تحليل التباين متعدد المتغيرات، المتوسطات الحسابية اسُت
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لبيان الفروق اإلحصائية في استجابات الطلبة نحو  متعدد المتغيراتتحليل التباين  :)6(الجدول 
إيجابيات وسلبيات استخدام قسم الرياضيات في الجامعة األردنية لمنصات التعلم اإللكتروني 

: تالف متغيراتفي ظل أزمة كورونا، تبعًا الخ) 3(في تدريس مادة التفاضل والتكامل 
  الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.755  0.098  0.016  1  0.016  الجنس

  0.500  0.791  0.128  3  0.384 المستوى الدراسي
  0.318  1.180  0.191  3  0.573 المعدل التراكمي

      0.162  242  39.128  الخطأ

        269  41.461  الكلي

  :النتائج التالية) 6( يبين الجدول

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، بمستوى داللة يساوي )0.098(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(الجنس؛ استنادًا إلى قيمة 

المطروحة عبر تتالقى من حيث أن المقررات  الطلبةة نظر ، مما يعني أن وجه)0.755(
تتصف بقدرتها على تحقيق مفهوم التعلم اإلكتروني، وأن الطلبة منصات التعلم اإللكتروني 

إلى استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس بنظرة متقاربة، وربما يعزى ذلك إلى أن  ونينظر
، ذكر أوأنثى، سواء أكان جنس المستجيبأثر باختالف تقييم مقررات التعلم اإللكتروني ال يت

فهي متاحة للجميع على نفس المستوى وال يخضع استخدام المقررات لشروط قد تتعّلق 
ذكر أو انثى، باإلضافة المتالك جميع الطلبة بغض النظر عن جنسهم بكونه المستفيد منها 

  .لمهارات استخدام التقنيات الحديثة

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذا -
، بمستوى داللة )0.791(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(؛ استنادًا إلى قيمة المستوى الدراسي

 )3(لمادة التفاضل والتكامل المحتوى التعليميلكون  رجع ذلكی، وقد )0.500(يساوي 
المستجيب وهي  ًا للمستوى الدراسي للطالبزمتحي وتصميمه التقني والفني واستخدامه ليس

 بنفس الكيفية والمستوى، مما انعكس على تقييماتو متاحة للجميع في جميع األوقات
بغض النظر ، باإلضافة المتالك جميع الطلبة وجعلهم يقدرونها بدرجات متقاربةالمستجيبين 

  .مستواهم الدراسي لمهارات استخدام التقنيات الحديثةعن 

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم -
، بمستوى داللة )1.180(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(؛ استنادًا إلى قيمة المعدل التراكمي
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الباحثين ذلك إلى طبيعة األنشطة والفعاليات اإللكترونية، حيث  ى، وقد يعز)0.318(يساوي 
، فقد كانت بالمعدل التراكمي للطالب ة يمكن اعتبارها ذات ارتباطنه لم تظهر هناك أنشطأ
على حد سواء،  الطلبةنشطة المقررات ومحتوياتها وتصميمها ذات طبيعة عامة تناسب أ

لديه خبرة سابقة في استخدام الحاسوب، والدخول إلى البوابة  الفئاتأن كال  عنفضًال 
بكل والطلبة ) 3(مادة التفاضل والتكاملن منسقي مكانية التواصل بيإفضًال عن واألكاديمية، 

سهولة عبر الرسائل اإللكترونية، كل هذه األسباب جعلت الفروق في المتوسطات الحسابية 
  .ضئيلة

دراسة الشواربة و) 2017(عوض وآخرون واتفقت هذة النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
)2019(.  

 :إلى ما يآتي ينيوصي الباحث :التوصيات

المتاحة عبر المنصات، ) 3(النظر بشكل ومحتوى دروس مادة التفاضل والتكامل إعادة -1
 .والعمل على إضافة محتوى جاذب وسلس للطلبة طريقة تقديم المادة العلميةو

المتاحة عبر ) 3(عداد معقولة من الطلبة المسجلين في مادة التفاضل والتكاملأتحديد  -2
 .مخرجاتها التعليمية ن عملية التعليم تحققأالمنصات بشكل يكفل 

خدمة اإلنترنت تتضمن توفير منصات تعليم ل ةمزودال اتشركاللسعي لعقد اتفاقيات مع ا -3
كل من لكترونية تفاعلية تتضمن أحدث المقررات العلمية للطلبة وللجامعة بحيث يحصل إ

ستاذ الجامعي على حزمة مالئمة من خدمة اإلنترنت التي توفر للطرفين الطالب واأل
 . دامهااستخ

عزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية الرائدة في مجال تصميم وتوفير ت -4
 .برام مذكرات تعاون واتفاقيات في هذا المجالإن خالل ممنصات التعلم اإللكترونية التفاعلية 
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربية: اوًال

األردنية إلدوات يئة التدريس في الجامعات درجة استخدام أعضاء ه). 2018( .حمد، لينا

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ،في التعليم واتجاهاتهم نحوهاإللكتروني  التعلم
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القائم على نمط التعلم اإللكتروني " تعلم كيف تتعلم"تقييم مقرر ). 2017( .حناوي، مجدي

مجلة دراسات ر ومنسقيه في جامعة القدس المفتوحة، الذاتي من وجهة نظر طلبة المقر

مؤتمر التعليم العالي : ، عدد خاص من مؤتمر كلية العلوم التربوية بعنوانالعلوم التربوية
  .219 -205في الوطن العربي، المنعقد بكلية العلوم التربوية الجامعة األردنية،

ء المهني والتحصيلي لمادة األداير دور التعليم اإللكتروني في تطو). 2019( .الذويب، اخالص

 .AJSP(، )10( ،2-22( المجلة العربية للنشر العلمي، الرياضيات

درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية ). 2019( .الشواربة، داليه

، رسالة ماجستير غير الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها
 .ة الشرق األوسط، عمان، األردنمنشورة، جامع

، ورقة حقائق التعليم عن بعد في األردن في ظل أزمة كورونا .)2020( .، أسراءالشياب
 .منشورة في معهد غرب أسيا وشمال أفريقيا، عمان

 وجهة من األردنية الجامعة لمكتبة اإللكتروني الموقع جودة تقييم ).2017( .أمان الصعوب،

 المكتبات ومؤسسات لجمعيات الدولي االتحاد لمعايير تهمطابق ومدى الطلبة نظر

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن)IFLA -إفال(

 تقويم تجربة جامعة مؤتة في استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني). 2020( .العمري، عمر

)Moodle( ،16، لمجلة األردنية في العلوم التربويةا)141- 129، )2. 



 الى حالة االردن مع اإلشارة الوقف في االسالم ودوره في المجال الصحي   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4579

رميس، إبراهيم، علقم، سامي، وخريوش، عبد  عوض، حسني والعبد، سعاد وعفونة، نهى وأبو
تقييم . )2017(.الرؤوف، واآلغا، ناصرن وغانم، وبتول، والعثامنة، وزكريا وحنني، زاهر

مقررات التعليم الذاتي اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 -  ،)11(6، اإللكتروني والتعلم المفتوح للتعليم الفلسطينية المجلةس والطلبة، التدري
66.  

واقع التعليم اإللكتروني في الكليات العلمية بالجامعات األردنية، ). 2017( .القادري، سليمان

، مجلة دراسات العلوم التربويةجامعة آل البيت نموذجًا، : ومعوقاته والحلول المقترحة لها
مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي، : من مؤتمر كلية العلوم التربوية بعنوان عدد خاص

  .88 -69 المنعقد بكلية العلوم التربوية الجامعة األردنية،

واقع توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر ). 2019( .المصري، نسرين

، رسالة ماجستير غير ردنيةمدرسي مقررات التعلم المدمج وطلبتها في الجامعة األ
 .، عمان، االردنالجامعة األردنيةمنشورة، 

معوقات  ).2017( .اليوسف، محمد والخريشا، سعود والخوالدة، صالح والزعبي، عبد الله
 والتعليم التربية مديرية في الثانوية المرحلة طلبة نظر وجهة من اإللكتروني التعلم استخدام

 .123 - 111، )1(20، بلقاء للبحوث والدراساتمجلة الاألولى،  عمان لمنطقة

  

  :المراجع األجنبية: ثانيًا

Al-Rahmi, W., Alias, N., Othman, M, Alzahrani, A., Lfarraj,O., Saged,A., 
Rahman, N. (2018). Use of E-Learning by University Students in Malaysian 
Higher Educational Institutions: A Case in Universiti Teknologi Malaysia, 
IEEE Access,6: 14268 – 14276. 

Al-Rahmi, W., Othman, M. & Yusuf, L. (2015/A). Exploring the Factors that 
Affect Student Satisfaction through Using E-Learning in Malaysian Higher 
Education Institutions, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4): 299-
310. 

Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020).Transition to Online Education in Schools 
during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. 
Pedagogical Research,5(4),1-10. 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  ومضل والعتالفا محيالن،

  4580

Bozkurt, A. & Sharma, R. (2020). Emergency remote teaching in a time of 
global crisis due to CoronaVirus pandemic, Asian Journal of Distance 
Education, 15(1),1-7. 

David, R. et al. (2020). Education during the COVID-19 crisis: Opportunities 
and constraints of using EdTech in low-income countries, a joint publication 
between the EdTech Hub and Digital Pathways at Oxford, Blavatnik School 
of Government. 

Itmazi, J. (2015). Sistema flexible de gestión del elearning para soportar el 
aprendizaje en las universidades tradicionales y abiertas, 
Ph.D.disscertation, Granada University, Spain. 

Leontyeva, I. (2018). Modern Distance Learning Technologies in Higher 
Education: Introduction Problems, EURASIA Journal of Mathematics, 
Science and Technology Education, 14(10), 1-8. 

Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the 
Coronavirus (COVID-19) pandemic, Publications on Education for Global 
Development, World Bank. 

Salloum, A., Kasasbeh, E. & Al-Sukkar, A. (2015). The Reality of E- Learning 
at the Mutah, European Journal of Business and Management,7(10), 
P.P282-289. 

Sanz, I., Sáinz, J. & Capilla, A. (2020). Effects of the coronavirus crisis on 
education. Madrid: Organization of Ibero-American States for Education, 
Science and Culture (OEI). 

UNESCO. (2020). Crisis-sensitive educational planning. Paris: UNESCO. 

World Bank’s Edtech Team. (2020). Remote learning, distance education and 
online learning during the COVID19 pandemic, World Bank, 
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/edtech-covid-19. 

  



 4610 -4581، ص ص 2022، ب2العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

4581 

درجة امتالك معلمي الحاسوب في املدارس الحكومية لكفايات التعليم اإللكرتوني عن 
 بعد من وجهة نظرهم

  
   *خالد اسحق حمدان العجارمة

  

  ملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكوميـة لكفايـات التعلـيم    
خدمت الدراسة المـنهج الوصـفي المسـحي، وجـرى اختيـار أفـراد       االلكتروني عن بعد من وجهة نظرهم، واست

الدراسة بالطريقة الطبقية النسـبية العشـوائية مـن معلمـي الحاسـوب فـي المـدارس الحكوميـة التابعـة لمديريـة           
معلمـًا ومعلمـة، وأظهـرت    ) 98(بلغ عدد أفراد العينة قد التربية والتعليم في لواء ماركا في العاصمة عمان و

أن درجة امتالك معلمي الحاسوب لكفايات التعليم اإللكتروني عن بعد قد جاءت بدرجة مرتفعة، وقـد  النتائج 
حــازت كفايــة التقــويم االلكترونــي علــى المرتبــة األولــى ثــم كفايــة التعامــل مــع الشــبكة وبرامجهــا وفــي المرتبــة    

بـين  ) a=0.05(وى الداللـة  أظهرت النتائج أيضًا عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـت     ، واألخيرة
متوسطات كفايات معلمي الحاسـوب فـي المـدارس الحكوميـة لكفايـات التعلـيم االلكترونـي عـن بعـد مـن وجهـة            
نظرهم تبعًا لمتغيـر الجـنس والمؤهـل العلمـي، فـي حـين أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى              

ــة  ــوب    ) a=0.05(الداللـ ــي الحاسـ ــات معلمـ ــطات كفايـ ــين متوسـ ــيم    بـ ــات التعلـ ــة لكفايـ ــدارس الحكوميـ ــي المـ فـ
  .االلكتروني عن بعد من وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الخبرة

  .، المدارس الحكوميةالتعليم عن بعد، التعليم اإللكتروني، معلمي الحاسوب: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

  :Khalidajarmih@gmail.comEmail   .جبل القصور -عمان/ ية إداري في مدارس وزارة التربية والتعليم، مدرسة االمام مالك الثانو   *
     



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العجارمة

  4582

The Degree of Computer Teachers in Government Schools Possession 
of Online Learning form their Point of Views  

 

Khaled I. H. Alajarmeh, Administrator in the schools of the Ministry of 
Education, Imam Malik Secondary School / Amman - Jabal Al-Qusour. 

 

Abstract 
This study aimed to investigate the existence of computer teachers’ skills in public 

schools for Distance Learning form their point of view, this study used descriptive 
survey approach and the samples of the study were chosen randomly for the computer 
teachers in the schools that follow private directorate of education at liwa' Marka 
Directorate in Amman, 98 male and female computer teachers who were selected as 
samples. The study showed that the computer teachers had a high level of skills in 
distance learning; the evaluation of these skills came on the first rank and the 
competency of dealing with the network and its programs in the last rank. Also, the 
results showed that there is no statistical differences (a=0.05) among the range of online 
education competencies. 

Keywords: Distance learning, Online, Computer teachers learning, Public Schools. 
  

  : المقدمة

في ظل ما يعيشه العالم من خوف وقلق على الصعيد الصحي واالقتصادي عانى النظام 
التعليمي خوفًا أشد فتكًا بمؤسساته التي شهدت تدهورًا في البنى التحتية التقنية أظهر فيروس 

فصول اللى مر قصورها الملحوظ وما آلت إليه مستويات الطلبة ع) COVID-19(كورونا 
بكافة عناصره بالمستوى ذاته مما لم يسمح للتضخم المعرفي  المنهج ادراسية تخبط فيهال

واالنفجار التقني أن يشفع للعملية التعليمية التعلمية لتواجه هذه الجائحة كما واجهها القطاع 
  .الصحي بكل ما يعانيه من قصور

مجموعة من االستراتيجيات التدريسية  :عد بأنهالتعليم عن بButcher()1( ( ويعرف بوتشر
  .للتغلب على االنفصال المكاني أو الزماني بين المعلمين والطلبة) أو طرق التدريس(والتعليمية 

وأهم إيجابياته في مواجهة  –بكل أشكاله  –عد بوقد تعالت أصوات المناديين بالتعليم عن 
عد وقد كان أي التعليم عن ب ،إن جاز التعبير هذه الورطة التعليمية الصحية االقتصادية االجتماعية

 أحد أهم الحلول وأكثرها إيجابية لمواجهة فيروس فرض على العالم أجمع أسلوب حياة جديدًا
الحظر الشامل أو الجزئي واالنخراط في حياة  اكان فيهالتي ومن الصعوبة  ،مختلفًا كل االختالفو
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مما جعل شاشات الهواتف واأللواح الذكية  ؛ًاعالمها جدران المنزل دواء ووقاية في آن مع
  .للحياة والعمل الدراسة آمنًا والحواسيب الموصولة بشبكات االنترنت مالذًا

عد والتعليم المدمج تبنى األردن هذا النظام وكما تبنى العالم أجمع التعليم اإللكتروني عن ب
بية والتعليم وما يتقنونه في ضوء هذا التعليمي ورسخ قواعده وتنبه إلى كفايات معلمي وزارة التر

  .الوضع الحرج وما يسعون إلتقانه

عد ويعد التعليم عن ب)Distance Education (التعليمية التي يتباعد فيها  من األنظمة
يتم ربط عناصر  -في ظل التكنولوجيا  -زمانيًا ومكانيًا وفي هذا النظام التعليمي المتعلمون تباعدًا

ية التعلمية باستخدام نظام االتصاالت التفاعلي تفاعًال متزامنًا أو غير متزامن مما العملية التعليم
عد والتعليم اإللكتروني من وجهة نظر الباحث نظاماً تعليميًا واحدًا حيث انصهر جعل التعليم عن ب

  .عدالباحث أن تطلق عليه اسم التعليم اإللكتروني عن ب يرىكل منهما في اآلخر ومن هنا 

فهو أكثر  عدالتعليم عن ب وهو أحد أشكال) E-Learning( ا التعليم اإللكترونيأم
وجود مصطلحات أخرى تحمل المعنى نفسه كالتعليم  على الرغم من المصطلحات استخدامًا

  .)2(االفتراضي، والتعليم بالحاسوب، والتعليم عبر قنوات إلكترونية

طريقة استخدام آليات االتصال الحديثة  :وعليه يمكن أن نعرف التعليم اإللكتروني بأنه
كالحاسب والشبكات والوسائط المتعددة وبوابات األنترنت من أجل إيصال المعلومات 

  .)3(للمتعلمين

أن التعليم اإللكتروني وسيلة حديثة من وسائل التعلم التي  )4()2010( في حين يرى الراضي
ام آليات االتصال الحديثة سواء أكان هذا تقوم على إيصال المعلومة للمتعلمين من خالل استخد

عد أو في الفصل الدراسيالتعليم عن ب.   

وبصدد الحديث عن التعليم اإللكتروني ينبغي لنا أن نعرج على مفهوم التعليم التقليدي 
التعليم الذي يتم التدريس وتبادل المعرفة بين المعلم والطلبة؛ بحيث : والذي يمكننا القول بأنه

الطلبة حاضرين جسديا داخل غرفة الفصل الدراسي، وفيه تبدأ أساسيات التعليم  يكون جميع
المتمثلة بالقراءة، والكتابة، والحساب، والجغرافيا، ويهدف هذا النظام التعليمي إلى إتقان المهارات 

  .)5(األساسية، والسعي وراء الحقائق، والمعرفة األساسية

التعليم اإللكتروني جاء ليدعم التعليم التقليدي ويسد رى الباحث أن يوتأسيسًا على ما سبق 
الخلل في بعض جوانبه كما وقد الحظ الباحث ومن خالل اطالعه على األدبيات النظرية ذات 
الصلة بالتعليم اإللكتروني أن أغلبية المقارنات المعقودة رّكزت على إظهار إيجابيات هذا النوع من 

، )8()2003(، والغراب )7()2003(، والعريفي )6()2004(الم التعليم وأغفلت سلبياته كدراسة س
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إليه الدراسات السابقة يعد اجحافًا في حق التعليم التقليدي والسيما  ترى الباحث أن ما ذهبيو
  . فيما يتعلق بالجانب المهاري للمتعلم

وني إذ بعض الفروقات بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتر )9()2003(وقد أورد السعيد 
مكانًا وزمانًا يتم فيه التواصل بين المعلم والطلبة أنفسهم ب ًامحدد ًايرى أن التعليم التقليدي تعليم

وهو تعليم يعتمد على الكتاب المدرسي وال يهتم بخصوصية الطلبة، في حين يرى أن التعليم 
ة وبين الطلبة أنفسهم وال يتم فيه التواصل بين المعلم والطلب زمان ومكانباإللكتروني ال يتحدد 

  .ويعتمد على الكتاب اإللكتروني ويهتم بخصوصية الطلبة

ألن المشتتات فيه  ؛رى الباحث أن التعليم اإللكتروني ليس بأفضل من التعليم التقليدييو
أكثر بكثير مما هي عليه في التعليم التقليدي خاصة أن الجهاز الذكي الذي يدرس بوساطته الطلبة 

ترنت وقد حمل ال محالة الكثير الكثير من التطبيقات المتنوعة المفيدة وغير المفيدة موصوًال باألن
في التكنولوجيا بكافة أدواتها والشبكة وتطبيقاتها وبالتالي ال  في عصر صار فيه الطلبة أكثر تمكنًا

  .رقيب عليهم وال رادع لهم

ني وليد التكنولوجيا لم يأت فجأة والمتتبع سير التعليم والتكنولوجيا يجد أن التعليم اإللكترو
وإنما مثله مثل أي تطور في أي مجال كان له نصيب من التطور عبر فترات زمنية حددها سالم 

  :بما يلي )4()2004(

عصر المدارس التقليدية حيث كان التعليم تقليدي قبل انتشار الحاسبات بالرغم من وجودها  -
  .م1983قبل عام 

وفيها تم استخدام الويندوز والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات  عصر الوسائط المتعددة -
  .م198-41993رئيسة لتطوير التعليم وهي الفترة الواقعة بين 

ظهور شبكة اإلنترنت ومن ثم ظهور البريد االلكتروني وقد شهدت هذه الفترة تطورًا هائًال لبيئة  -
  .م1993-2000الوسائط المتعددة وهذه الفترة كانت ما بين 

م إلى ما بعدها ظهرت أجيال اإلنترنت الثاني والثالث والرابع بسرعة مهولة كما 2000من سنة  -
ظهر الكتاب بنسخته اإللكترونية وكاميرات الفيديو الموصولة بالحاسب اآللي وغيرها الكثير 

  .الكثير من أدوات التكنولوجيا

هداف تسعى لتطوير منظومة التعليم وككل نظام تعليمي يسعى التعليم اإللكتروني لتحقيق أ
وطرقه من خالل التطور التكنولوجي والتقني الذي يعيشه العصر الحالي وقد أشار كل من الحيلة 

إلى عدة أهداف للتعليم  )10()2009(وإسماعيل  )2()2008(واستيتية وسرحان  )9()2007(
   :اإللكتروني يمكن إيرادها على سبيل الذكر في
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ية التفاعل بين الطلبة والمعلمين من خالل تبادل الخبرات وعقد الحوارات دعم وتعزيز عمل -
  .والنقاشات التربوية عن طريق استخدام شبكات االتصال المختلفة

  .السعي لزيادة كفاءة كل من المعلمين والطلبة والمؤسسات التعليمية -

سة والبيئة المحيطة من خالل خلق بيئة تعليمية تفاعلية بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدر -
  .التقنيات اإللكترونية المتنوعة

تحسين األداء األكاديمي للطلبة من خالل بيئات التعليم المحفزة التي يوفرها التعليم اإللكتروني  -
  .للطلبة لضمان استعدادهم الستخدام التكنولوجيا في عصر المعرفة

  .تخدام التكنولوجياتزويد الطلبة بالمهارات والخبرات الالزمة الس -

مرتفعة لمساعدة الطلبة على التفاعل مع النهضة جودة  توفير فرص تعليم متعددة وذات -
  . اإللكترونية

والتعليم اإللكتروني نظام تعليمي يتميز بخصائص عدة أشار لها العديد من التربويين الذين 
واستيتية  )11()2014(ان والخ )6()2004(تناولوا موضوع التعليم اإللكتروني حيث ذكر سالم 

   :أن التعليم اإللكتروني )12()2009(وشحادة  )2()2008(وسرحان 

  .تعليم مرن من حيث الزمان والمكان -

يشجع التعليم االلكتروني على التعليم الذاتي فهو تعليم ممتع وتفاعلي تتنوع فيه المثيرات كما  -
  .يشجع على استمرارية التعليم

تروني للطلبة الحرية في اختيار ما يناسبه من موضوعات كما ينمي لديه يتيح التعليم االلك -
  .مهارات عدة كحل المشكالت واتخاذ القرارات

  .يتيح التعليم اإللكتروني للطلبة التعليم وفق احتياجاته وميوله ومهاراته -

  .التعليم اإللكتروني تعليم اقتصادي إذا ما قورن بالتعليم التقليدي -

 أنه وبالرغم من التطور التقني الكبير الذي يعيشه العصر الحالي حتى وصفرى الباحث يو
للتطور التكنولوجي فصار عصر التكنولوجيا والتقدم التقني إال أن العملية التعليمية  العصر نسبة

 بشكل الفت للنظر_ وهو المعلم_التعلمية ال تزال تعاني من قلة امتالك أحد أهم عناصرها 
   .االلكتروني عن بعدلكفايات التعليم 

بأنها مختلف أشكال األداء التي  )13()2006(وعليه يمكن أن نعرف الكفاية كما أوردها رشدي 
  .تمثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما
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بأنها مجموعة من : )14()2014(أما كفايات التعليم اإللكتروني فيعرفها الزيادات وقطاوي 
هات والقيم الموجهة للسلوك التدريسي للمعلم داخل الصف وخارجه المعلومات والمهارات واالتجا

  .وتساعده على أداء عمله بمستوى معين من التمكن وفق معايير خاصة

  :ويمكن تقسيم كفايات التعليم اإللكتروني إلى

  كفايات عامة ينبغي على كل معلم اإللمام بها -1

فة المكونات المادية للحاسوب وملحقاته كالكفايات المتعلقة بالثقافة الحاسوبية من مثل معر
في العملية  وبرمجيات تشغيله والوسائط التي يعمل بها وبرمجيات تشغيله واستخداماته المختلفة

  .)15(التعليمية والحياتية المختلفة

والكفايات المتعلقة بمهارات كاستخدام لوحة المفاتيح والفأرة والتعامل مع وحدات اإلدخال 
المكتب والملفات والبرامج بالحفظ والنقل والحذف والتعديل واستخدام واإلخراج وسطح 

  .)16(ونشر الصفحات التعليمية على اإلنترنت مصطلحات تكنولوجيا المعلومات وتصميم

كفايات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة المتمثلة بالتعامل مع أنظمة لتشغيل واستخدام  -2
ات والبريد اإللكتروني والمحادثات وإنزال الملفات محركات البحث للوصول إلى المعلوم

وحفظها وتحميلها ونشرها وإنشاء الصفحات والمواقع التعليمية ونشرها وتحديثها والدخول 
  .إلى المكتبات اإللكترونية وقواعد البيانات

 كفايات إعداد المقررات اإللكترونية كتخطيط وتصميم وتقويم وإدارة المقررات اإللكترونية -3
والتي يندرج تحتها الكثير من المهارات الفرعية كتحديد األهداف العامة للمقرر اإللكتروني 
ومدى مالئمته لطرحه عبر الشبكة وتحديد المستفيدين من المقرر وفريق عمله والجدول 

وتحديد األهداف التعليمية واستراتيجيات التدريس وأنشطة التعلم ،الزمني إلنجاز المهام
لوسائل وإعداد السيناريو التعليمي وأساليب التفاعل اإللكتروني وتحديد أساليب التفاعلية وا

التغذية الراجعة في التصميم والكفايات الفرعية للتقويم والمتمثلة في استخدام األساليب 
المختلفة للتقويم اإللكتروني وتوظيفها ووضع معايير علمية للتقويم وتحديد نقاط القوة 

  .)17(وإعداد برامج إثرائية وعالجيةوالضعف لدى الطلبة 

رى الباحث ومن خالل تتبعه لألدبيات النظرية أن المعلم بوصفه عصب العملية التعليمية يو
على علم بكل المستجدات في العلوم والمعارف  التعلمية ينبغي أن يكون في هذه العملية باحثًا

لكترونية وقواعد البيانات خاصة في مجال تخصصه كيف ال وهو الباحث داخل المكتبات اإل
المنتشرة على الشبكة للعثور على ما يحتاجه ويخدم عملية التعليم اإللكتروني عن بعد كما يجدر 
به أن يكون مصمما يصمم المواقع التعليمية مع األخذ بعين االعتبار خصائص جمهور المستفيدين 
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شطة المقدمة من خالل المواقع واألهداف التعليمية للمواقع والمحتوى وتصميم الصفحات واألن
  .والتفاعل عبر الشبكة أضف إلى ذلك كونه مشرفا ومنسقا ومقوما

دراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في  )18()2020(أجرى مقدادي 
المدارس الحكومية في األردن الستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها، وقد 

طالب وطالبة، ) 167(الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقد تكونت عينة الدراسة من  استخدم
الدراسة وجود أثر إيجابي  فقرة، وقد أظهرت نتائج )19(وتمثلت أداة الدراسة باستبانة مكونة من 

الستخدام التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا المستجدة في مدارس تربية قصبة إربد بدرجة 
، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة ُتعزى لمتغير كبيرة جدًا

  . الجنس

دراسة هدفت إلى التعرف إلى واقع توظيف التعليم عن  )19()2020(كما أجرت الشديفات 
بعد بسبب مرض كورونا في مدارس قصية المفرق من وجهة نظر مدري المدارس، وقد استخدمت 

المعرفي، (وصفي المسحي، وقد طورت الباحثة استبانة مكونة من ثالثة مجاالت الباحثة المنهج ال
مديرًا ) 145(فقرة، وقد تكونت عينة الدراسة من ) 20(واشتملت على ) والمهاري، والتقويمي

ومديرة في مدارس قصبة المفرق، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع توظيف التعليم عن بعد 
مدارس قصبة المفرق جاء بدرجة متوسطة، كما  یریوجهة نظر مدبسبب مرض الكورونا من 

إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع توظيف  ةأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل
التعليم عن بعد بسبب مرض الكورونا من وجهة نظر مديري مدارس قصبة المفرق تبعًا لمتغير 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد الجنس لصالح اإلناث، وأظهرت النتائج 
بسبب مرض الكورونا من وجهة نظر مديري مدارس  دعينة الدارسة لواقع توظيف التعليم عن بع
  .قصية المفرق تبعا لمتغير المرحلة الدراسية

دراسة هدفت إلى التعرف إلى اتجاهات أعضاء التدريس  )20()2020(الزهراني  وأجرت
في العملية التعليمية، ) منصة البالك بورد(القرى نحو توظيف أدوات التعليم اإللكتروني  بجامعة أم

عضوًا من ) 90(وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
 )16(في جامعة أم القرى، وقد تمثلت أداة الدراسة باستبيان مكون من  ريسأعضاء هيئة تد
هرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم عبارة، وقد أظ

في العملية التعليمية، كما  "منصة البالك بورد"القرى نحو توظيف التعليم اإللكتروني أدوات 
فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو توظيف التعليم اإللكتروني  وجودأظهرت النتائج عدم 

في العملية التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس ُتعزى للمتغيرات " ة البالك بوردمنص"أدوات 
  ).النوع، التخصص، الدرجة العلمية(
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إلى التعرف إلى درجة توافر كفايات التعليم  دراسة هدفت )21()2019(أجرت العدوان  وقد
ي تواجههم في لواء والمعيقات الت اإللكتروني من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية األردنية

الشونة الجنوبية، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
أداة الدراسة باستبانة  ومديرة في المدارس الحكومية في لواء الشونة، وقد تمثلت يرًامد) 30(

لتعليم اإللكتروني في فقرة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر تجهيزات ا) 39( مكونة من
المدارس الحكومية األردنية في الشونة الجنوبية جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت نتائج الدراسة 

جاءت بدرجة  كفايات التعليم اإللكتروني لمديري المدارس الحكومية في لواء الشونة الجنوبية أن
وأظهرت النتائج عدم وجود  مرتفعة أما معيقات التعليم اإللكتروني فقد جاءت بدرجة متوسطة،

  ).الجنس، المستوى الدراسي، سنوات الخبرة(فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغيرات 

دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة استفادة الطالب  )22()2018(أجرت المحمادي  كما
) EMES(الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم اإللكتروني 

والتحديات التي تواجه الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم 
بتحسين تجربة جامعة الملك عبد العزيز في استخدام نظام التعليم ) EMES( اإللكتروني

الوصفي المسحي، وقد تكونت  اإللكتروني من وجهة نظر الطالب، وقد استخدمت الباحثة المنهج
عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وقد تمثلت أداة  )115(طالبًا و) 576(نة الدراسة من عي

فقرة مغلقة وسؤال واحد مفتوح، وقد أظهرت نتائج الدراسة ) 41(الدراسة باستبانة اشتملت على 
إلى أن استفادت الطلبة من نظام التعليم اإللكتروني كانت بدرجة متوسطة، وأن التحديات التي 

  .الطلبة في استخدام نظام التعليم اإللكتروني كانت بدرجة معوق محتمل يواجهها

دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة امتالك معلمي اللغة  )23()2017(الحميدي  وأجرى
العربية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت الكفايات اإللكترونية من وجهة نظرهم، وقد استخدم 

من معلمي ) 200(وقد تمثلت عينة الدراسة تكونت من الباحث المنهج الوصفي المسحي، 
المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وقد استخدمت استبانة في جمع بيانات  يومعلمات اللغة العربية ف

كفايات ثقافة التعليم اإللكتروني، (كفاية موزعة على ثالثة محاور هي ) 24(الدراسة تكونت من 
، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن )وكفايات تصميم البرمجيات وكفايات قيادة الشبكات واالنترنت،

العربية لكفايات التعليم اإللكتروني كان بدرجة متوسطة وجاءت كفاية قيادة  غةامتالك معلمي الل
الشبكات واالنترنت بالمرتبة األولى ثم جاءت كفاية ثقافة التعليم اإللكتروني بالمرتبة الثانية تالها 

جيات، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ألي كفاية تصميم البرم
  ).الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(من متغيرات الدراسة  رمتغي
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دراسة هدفت التعرف على االتجاه نحو تكنولوجيا  )24()2015(أجرى عوض وحلس  وقد
ات العليا في الجامعة الفلسطينية، وقد التعلم عن بعد وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الدراس

طالبًا وطالبة ) 91(استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
األقصى، واإلسالمية، (العليا في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية  الدراساتيدرسون ببرنامج 

فقرة موزعة على أربعة محاور ) 35(لت على ، وقد تمثلت أداة الدراسة باستبانة اشتم)واألزهر
أساسية، وقد أظهر نتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية 

التعلم عن بعد إيجابية، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  جيانحو تكنولو
وى التعليمي والتقدير العام في حين أنه يوجد طلبة الدراسات العليا تبعًا لمتغير الجنس والمست

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات طلبة الدراسات العليا تبعًا لمتغير الجامعة وكان لصالح 
  .اإلسالمية معةالجا

دراسة هدفت إلى تحديد واقع استخدام المستحدثات  )25()2012(كما أجرى شقور 
قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين، والمعوقات التي التكنولوجية في مدارس الضفة الغربية و

تواجههم في استخدامها، كما هدفت إلى تحديد تأثير الجنس واإلقليم والمؤهل العلمي وسنوات 
واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مدارس الضفة الغربية  ىالخبرة ونوع المدرسة عل

الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقد تكونت وقطاع غزة من وجهة نظر المعلمين، وقد استخدم 
معلمًا ومعلمة في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تمثلت أداة ) 790( عينة الدراسة من

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ) 22(الدراسة باستبانة مكونه من 
الغربية جاءت بدرجة متوسطة، في حين استخدام المستحدثات التكنولوجية في مدارس الضفة 

المعوقات هي عدم توافر األجهزة باإلضافة إلى عدم قدرة المعلمين على استخدامها،  كانت أهم
دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير الجنس في حين أظهرت  فروقكما أظهرت الدراسة أيضا عدم وجود 

دثات التكنولوجية تبعًا لمتغير اإلقليم الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في واقع استخدام المستح
  .والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ونوع المدرسة

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى  )Mahdizadeh et al., 2008()26(مهدي زاده وزمالئه  وقام
العوامل التي يمكن في ضوئها تفسير استخدام المعلمين لبيئات التعلم اإللكتروني في التعليم 

 )Wageningen(مدرسًا في أقسام مختلفة في جامعة ) 178( كونت عينة الدراسة منالجامعي، وت
في هولندا، وقام الباحثون بإعداد استبيان للتعرف إلى العوامل المجددة الستخدام التعليم 
اإللكتروني، وأوضحت نتائج الدراسة أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس وآراءهم تلعب الدور 

من التباين في متغير %) 43(يئات التعلم اإللكتروني بالجامعات حيث تمثل الحاسم في استخدام ب
استخدام بيئات التعلم اإللكتروني، وأكدت النتائج على أن آراء أعضاء هيئة التدريس حول األنشطة 
المطبقة من خالل شبكة المعلومات والتعليم بمساعدة الحاسب اآللي ذات إيجابية، كما أوضحت 
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إدراك أعضاء هيئة التدريس لقيمة فائدة بيئات التعلم اإللكتروني في تحقيق أهداف الدراسة أهمية 
  .التعليمية يةالعمل

فقد هدفت إلى الكشف عن إدراكات الطالب في إحدى كليات  )Ho()27, 2007(قام هو  كما
تبة الموسيقى الستخدام تكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني واستجاباتهم للتحديات المتر

 على استخدام التكنولوجيا كوسيلة مساعدة في التعليم والتدريس، وتكونت عينة الدراسة من
تطبيق استبيان يدور حول التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب  تمطالبًا، و) 16(

دام إجراء المقابالت معهم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطالب واثقون من قدرتهم على استخ
تكنولوجيا المعلومات لكنهم ال يؤمنون بأن إدخال تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي سوف 

جودة تعليمهم، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن دافعية الطالب تتوقف على  توىيحسن مس
أن  رغبتهم في المادة الدراسية، وأسلوب المحاضر، وإدماج تكنولوجيا المعلومات التي يجب دائمًا

تكون مرتبطة بحاجات األفراد، ويمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مساعدة الجامعات في 
  .للتغيرات التي يحدثها التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات بةاالستجا

بعد االطالع على الدراسات السابقة الحظ الباحث تنوع الدراسات التي تناولت كفايات التعليم 
عزوه الباحث إلى يمن العناية واالهتمام من قبل الباحثين  وافرًا روني حيث نال الموضوع حظًااإللكت

أهمية التكنولوجيا في التعليم ومواكبة العصر التكنولوجي، وألهمية التعليم اإللكتروني عن بعد 
  .المستجد) COVID-19(خصوصًا في ظل جائحة كورونا 

نة الدراسة فمنها من تكونت العينة من طلبة المدارس تباينت الدراسات السابقة من حيث عي
ودراسة  )20()2020(ومنها من كانت العينة أعضاء هيئة تدريس بالجامعات كدراسة الزهراني 

، ومنها )Mahdizadeh et al., 2008()26(ودراسة مهدي زاده وزمالئه  )22()2018(المحمادي 
ودراسة العدوان  )19()2020(راسة الشديفات من تكونت العينة من مديري المدارس والمديرات كد

 )23()2017(حميدي ال، ومنها من تمثلت عينة الدراسة بمعلمي المدارس كدراسة )21()2019(
، ومنها من كانت عينة الدراسة طلبة المدارس كدراسة مقدادي )25()2012(ودراسة شقور 

ودراسة هو  )24()2015(ودراسة عوض وحلس  )22()2018(ودراسة المحمادي  )18()2020(
)2007 ,Ho()27(.  

وقد تشابهت نتائج بعض الدراسات من وجود أثر ايجابي الستخدام التعليم عن بعد كدراسة 
، كما )24()2015(ودراسة عوض وحلس  )20()2020(ودراسة الزهراني  )18()2020(مقدادي 

منه قد جاءت بدرجة  تشابهت نتائج بعض الدراسات أن واقع توظيف التعليم عن بعد واالستفادة
ودراسة شقور  )22()2018(ودراسة المحمادي  )19()2020(شديفات المتوسطة كدراسة 
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، في حين أن باقي نتائج الدراسات أظهرت أن كفايات التعليم اإللكتروني عن بعد )25()2012(
  . )23()2017(ودراسة الحميدي  )21()2019(جاءت بدرجة متوسطة كدراسة العدوان 

اد الباحث من الدراسات السابقة بتنظيم اإلطار النظري، وتحديد المنهجية وقد استف
المناسبة، وتطوير أداة الدراسة باإلضافة لتحديد قائمة بكفايات التعليم اإللكتروني عن بعد، 
واختيار األساليب االحصائية المناسبة وتفسير النتائج وتحليلها، كما استفاد الباحث من المصادر 

  .ألجنبية التي تناولت موضوع البحثالعربية وا

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات بعض الدراسات السابقة في تناولها درجة امتالك 
ودراسة العدوان  )23()2017(كفايات التعليم اإللكتروني لدى المعلمين كدراسة الحميدي 

)2019()21(.  

، ومقدادي )20()2020(زهراني ، وال)19()2020(في حين أظهرت دراسة كل من الشديفات 
واقع توظيف التعليم عن بعد وتوظيف ادوات التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية  )18()2020(

  .في ظل جائحة كورونا المستجدة

ودراسة  )22()2018(ودراسة المحمادي  )25()2013(كما كشفت دراسة ودراسة شقور 
  .ات التي تواجه المعلمين والطلبة في التعليم اإللكترونيأهم العقبات والتحدي )21()2019(العدوان 

وقد امتازت الدراسة الحالية بأنها من أوائل الدراسات على حد علم الباحث التي تناولت 
، كما أنها من الدراسات القالئل التي حكوميموضوع كفايات التعليم اإللكتروني في مجال التعليم ال

فايات التعامل مع الحاسوب، وكفايات التعامل مع الشبكة وبرامجها، ك(تناول أنواع الكفايات اآلتية 
، كما أنها من الدراسات القليلة التي تناولت دراسة أثر المتغيرات )وكفايات التقويم اإللكتروني

  .في إجابة معلمي اللغة العربية على أداة الدراسة) الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(الديموغرافية 

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

وجود ضعف  إداريًا في المدارس الحكوميةظهرت مشكلة الدراسة من إحساس الباحث بوصفه 
في كفايات المعلمين والمعلمات التكنولوجية الالزمة للتعليم اإللكتروني عن بعد، مما دفعه إلجراء 

لكشف بهدف ا) COVID-19(هذه الدراسة في ظل الظروف الراهنة والتي فرضتها جائحة كورونا 
عد من أجل طرح الكفايات الالزمة في التعليم اإللكتروني عن ب الحاسوبعن درجة امتالك معلمي 

مجموعة اقتراحات لتحسين هذه المهارات وقد أظهرت الدراسات التي تناولت موضوع التعليم عن 
راسة ود )21()2019( العدوان ودراسة )19()2020(عد والتعليم اإللكتروني كدراسة الشديفات ب

ودراسة  )22()2018(ودراسة المحمادي  )20()2020( ودراسة الزهراني )18()2020(مقدادي 
اهمية كفايات التعليم اإللكتروني عن بعد  )25()2013(ودراسة الشقور  )23()2017(الحميدي 
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 أهمية امتالكها لدى المعلمين وباألخص معلمي اللغة العربية، أضف إلى ذلك العديد من المؤتمرات
العلمية التي أولت الموضوع اهتماما بالغا وقد أوصت باالهتمام بالتعليم عن بعد والتعليم 
اإللكتروني في المنظومة التعليمية منذ المرحلة اإللزامية في المدارس والتعليم العالي في الجامعات 

بل المنعقد من مثل المؤتمر الدولي األول التعليم الرقمي في الوطن العربي تحديات ورؤى المستق
توظيف االي باد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية "في القاهرة بعنوان 

والذي أكد على ضرورة عقد  2018لتطوير التعليم عام ) (2030السعودية في ضوء رؤية المملكة 
األولية  ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين حول توظيف االي باد في التدريس لتالميذ الصفوف

في المملكة العربية السعودية وإجراء دراسات ميدانية تطبيقية حول استخدام االي باد في 
   .التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية

  أسئلة الدراسة 

  :هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية وقد حاولت

  عد؟لكفايات التعليم اإللكتروني عن ب الحكوميةاس مدالفي  الحاسوبما درجة امتالك معلمي  -1

في درجة امتالك معلمي ) a=0,05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  2-
لكفايات التعليم اإللكتروني عن بعد تعزى للمتغيرات  الحاسوب في المدارس الحكومية

  ؟)الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(الديموغرافية 

  الدراسة أهداف 

الحاسوب في المدارس الحكومية هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى امتالك معلمي 
كفايات التعامل مع الحاسوب، وكفايات (عد في العاصمة عمان لكفايات التعلم االلكتروني عن ب

اللة ، والكشف عن وجود فروق ذات د)التعامل مع الشبكة وبرامجها، وكفايات التقويم اإللكتروني
  ).الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(إحصائية في ضوء كل من المتغيرات الديموغرافية 

  أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة النظرية من أهمية التعليم عن بعد بكافة أشكاله وعليه فإن هذه الدراسة 
ما أنها تفيد بتطوير أداة عد والتعليم اإللكتروني، كتقدم بعدًا معرفيًا جديدًا في التعليم عن ب

  .عدكفايات التعليم اإللكتروني عن بل الحاسوبلقياس مدى امتالك معلمي 

إلى المعلم كعنصر مهم من عناصر العملية  لفت النظر بصورة أكثر وضوحًاكما أنها ُت
التعليمية التعلمية في ظل جائحة أرهقت إلى حد كبير كل من له جهد مبذول في إنجاح العملية 

تعليمية التعلمية وجاهة كانت أو من خالل التعليم عن بعد بصوره المختلفة وما يمتلك من ال
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كفايات تساهم في هذا النجاح باإلضافة إلى تسليط الضوء على جوانب القصور والضعف في 
  .في التعامل مع التطور المستمر في التكنولوجيا وأدواتها الحاسوب كفايات معلمي

عد والتعليم مية التكنولوجيا في التعليم الوجاهي والتعليم عن بكما أنها تؤكد على أه
اإللكتروني في ظل الظروف االعتيادية، وإبراز الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد ودور 

في إنجاح العملية التعليمية وتحقيق التعلم الذاتي  األخير الفعال باختالف أشكاله كنظام تعليمي
   .المستمر

  :االهمية التطبيقية فتبرز من خالل ما يليأما 

في األردن بتقديم اإلرشادات والمقترحات التي من شأنها إضافة  الحاسوبقد تفيد مؤلفي مناهج  -
  .االستراتيجيات التدريس واالنشطة المالئمة للتعليم االلكتروني عن بعد

ن بعد وأهميتها في تحقيق بالتعرف على كفايات التعليم االلكتروني ع الحاسوبتنبه معلمي  -
اثناء عملية تدريس المحتوى التعليمي  الحاسوبالنتاجات التعليمية المتوقعة لمبحث 

  .الكترونيًا عن بعد

- عد إجراء دراسات متممة لما بدأه الباحث في هذه الدراسة في مجال التعلم اإللكتروني عن ب
  .فة عناصرهاتعود بالفائدة على العملية التعليمية التعلمية بكا

التنسيب للمشرفين التربويين والمشرفات بعقد الدورات التدريبية والمحاضرات التي من شأنها  -
  .التكنولوجية والتي تزيد من كفاياتهم اإللكترونية الحاسوبتنمية كفايات معلمي 

  حدود الدراسة ومحدداتها 

 في المدارس الحكوميةالحاسوب الدراسة الحالية على معرفة مدى امتالك معلمي  تاقتصر
م2020/2021عد بالفصل الدراسي الثاني من العام لكفايات التعلم اإللكتروني عن ب .  

كفايات (عد هي كما اقتصرت الدراسة الحالية على ثالث كفايات للتعليم اإللكتروني عن ب
  .)نياستخدام الحاسوب، وكفايات التعامل مع الشبكة وبرامجها، وكفايات التقويم اإللكترو

  .كما تحددت نتائج الدراسة بمدى صدق وثبات األداة المستخدمة في جمع بياناتها

  منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة الحالية لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي المسحي، حيث إن الدراسة تقوم 
  .من كفايات التعليم اإللكتروني عن بعد من وجهة نظرهم الحاسوبعلى وصف ما يمتلكه معلمي 
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  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 

 التعليم الذي يتيح المحتوى"بأنه  )28()2012(يعرفه كابلي وآخرون  :التعليم اإللكتروني
خالل الوسائل اإللكترونية التي تتمن الكمبيوترات وبرمجياتها المتضمنة على  التعليمي الرقمي من

والكمبيوتر  من خالل شبكات المعلومات وتوصل أيضا تتاح على الخط والتي خواص التفاعلية
التي تنتشر على نطاق مجموعة  وشبكة االنترنت في الفصول أو المدرسة LANكالشبكات المحلية 

التي تضم كل نظام  Extranetمن المدارس أو المناطق التعليمية أو الجامعة وشبكات اإلكسترانت 
نتشرة في أرجاء العالم باإلضافة إلى إمكانية الم Internetالتعليم الوطني إلى جانب شبكة االنترنت 

واألقراص المدمجة  والتلفزيون التفاعلي من خالل الصوت والصورة البث عبر األقمار الصناعية
CD-ROM".  

نظام تعليمي يقوم على تقديم المحتوى التعليمي باستخدام : بأنه إجرائيا عرفه الباحثيو
محكومة بزمان أو مكان محددين بشكل متزامن أو  التكنولوجيا باختالف أدواتها في حصص غير

غير متزامن، أي أنه التعليم الذي يحدث عن طريق شبكة اإلنترنت بصورة رسمية باستخدام 
  .تقنيات وسائط متعددة

 :Electronic Competencies )29()2014(يعرفه المزاري : كفايات التعليم اإللكتروني
للعنصر البشري ليصل إلى درجة االتقان  الالزمة ،ا التعليمبأنها المعارف الخاصة بمجال تكنولوجي

  .في أدائه لمهامه الوظيفية

مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات الخاصة بمجال "بأنها  )6()2004(ويعرفها سالم 
تكنولوجيا التعليم، الالزمة للمعلم في الموقف التعليمي ليصل إلى درجة اإلتقان في أدائه لمهام 

  ."تهوظيف

 بأنها كل ما ينبغي للمعلم امتالكه من معارف ومهارات واتجاهات عرفها الباحث إجرائيًايو
  .يصل من خاللها إلى اتقان مهامه الوظيفية تلزمه في عملية التعليم اإللكتروني

بأنها درجة توافر الكفاية لدى معلمي : )30()2004(يعرفها حمادنة  :درجة امتالك الكفاية
  .والتي تقاس بالدرجة التي يضعها المعلم لنفسه في األداة المعتمدة لهذا الغرض اللغة العربية

من كفايات لضمان نجاح  الحاسوبمدى ما يملكه معلم : بأنها عرفها الباحث إجرائيًايو
عدالتعليم اإللكتروني عن ب.  

يز بعدم بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يتم )31()2014(يعرفه الشرهان : التعليم عن بعد
التواصل المباشر الكلي بين المعلمين والطلبة بحيث يتم تقديم المواد التعليمية من خالل شبكة 

  .االنترنت باستخدام تكنولوجيا التعليم واالتصال



 ...وني درجة امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم اإللكتر   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4595

والذي اقترحه في عام  )1()2004(المشار له في صادق  Holmbergويعتبر تعريف هولمبرج 
رها تداوًال في دوريات التعلم عن بعد، حيث يشير إلي م من أشهر التعريفات وأبسطها وأكث1977
مصطلح يشمل كافة أساليب الدراسـة وكـل المراحـل التعليمية التي ال تتمتع باإلشراف "أنه 

لكن و المباشر والمستمر من قبل معلمـين يحضـرون مـع طالبهم داخل قاعات الدراسة التقليدية
  ".تخضع عملية التعليم لتخطـيط وتنظـيم وتوجيه من قبل مؤسسة تعليمية ومعلمين

نظام تعليمي يتم دون إشراف مباشر من المعلم عن الطلبة : بأنه عرفه الباحث إجرائيًايو
وليس له زمان أو مكان محددين يعد مكمال للتعليم التقليدي ويتم تحت إشراف مؤسسات تعليمية 

إعداد المواد التعليمية واألدوات الالزمة للتعلم الفردي معتمدة على وسائط متعددة مسؤولة تقوم ب
  .كالحواسيب والشبكات وأجهزة الوسائط المتعددة وغيرها من أدوات التكنولوجيا

  مجتمع الدراسة وعينتها

المدارس  ومعلماتها للمرحلة الثانوية في الحاسوبتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي 
معلم ومعلمة وهم ) 132(والبالغ عددهم  لواء ماركاالتعليم التربية ومديرية ل مية التابعةالحكو

، في حين 2021/2020القائمين بالعبء التدريسي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
التربية  ومعلماتها في مديرية الحاسوبمعلم ومعلمة من معلمي ) 98(تكونت عينة الدراسة من 

من مجتمع الدراسة، خالل ) %80(وبنسبة  تم اختيارهم بطريقة عشوائيةلواء ماركا  موالتعلي
يوضح توزيع أفراد عينة ) 1(، والجدول 2021/2020الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

  .الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة الديموغرافية

  ت الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرا: )1(الجدول 

  النسبة  العدد  الفئات  المتغيرات

  الجنس
 36,73 36  ذكر
 63,27 62  انثى

 %100,00 98  مجموع

  المؤهل العلمي
 75,51 74  البكالوريوس

 24,49 24  الدراسات العليا
 %100,00 98  مجموع

  سنوات الخبرة
 17,35 17  سنوات 5أقل من 

 45,91 45  سنوات 10اقل من – 5من 
 36,74 36  ات فأكثرسنو 10

 %100,00 98  مجموع  
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  أداة الدراسة 

بغية تحقيق ما هدفت الدراسة الحالية لتحقيقه وبعد االطالع على األدب النظري والدراسات 
التي تناولت موضوعات ذات صلة بموضوع الدراسة قام الباحث بإعداد أداة القياس في  السابقة

) 7(فقرة موزعة في ثالثة مجاالت بواقع ) 22(ونة من هذه الدراسة، وهي عبارة عن استبانة مك
) 8(فقرات لكفاية التعامل مع الشبكة وبرامجها، و) 7(فقرات لكفاية استخدام الحاسب األلي، و

درجة كبيرة جدًا، (فقرات لكفاية التقويم اإللكتروني، وقد استخدم الباحث مقياسًا متدرجًا خماسيًا 
  ).1،2،3،4،5(تعادل رقميًا ) ة قليلة، درجة قليلة جدًادرجة كبيرة، درجة متوسطة، درج

  صدق األداة

تم التحقق من صدق األداة بعرضها على مجموعة من المتخصصين والخبراء في المناهج 
تدريس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية والمشرفيين التربويين، وقد الوطرائق 

الئمة الفقرات للمجاالت الموضوعة لها ومدى سالمتها طلب منهم إبداء مالحظاتهم حول مدى م
اللغوية وتعديل ما يرونه مناسبا وقد تم األخذ بمقترحاتهم والتعديل حسب ما ورد في 

وبناء عليه قام الباحث بإضافة بعض الفقرات وحذف ) 80%(مالحظاتهم والتي كانت بنسبة إجماع 
  .فقرة) 22(ا النهاية والمكونة من بعضها وتعديل بعضها اآلخر لتكون األداة بصورته

كما تم التحقق من الصدق البنائي لألداة عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة 
  .يبين ذلك) 2(من فقرات كل مجال من المجاالت بالدرجة الكلية للمجال والجدول 

  بعد نتائج الصدق البنائي لفقرات مجاالت كفايات التعليم اإللكتروني عن: )2(جدول ال

  التقويم اإللكتروني  التعامل مع الشبكة وبرامجها  التعامل مع الحاسوب  رقم الفقرة
1 0.706 0.738 0.793 
2 0.613 0.735 0.754 
3 0.786 0.566 0.753 
4 0.572 0.704 0.760 
5 0.574 0.764 0.767 
6 0.734 0.789 0.614  
7 0.719 0.782 0.748 
8     0.597  

ت االرتباط في الجدول إلى وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة تشير قيم معامال
0.05 عد التي تنتمي إليه وباستعراض قيم بين كل فقرة ومجال كفايات التعليم اإللكتروني عن ب

في مجال كفاية التعامل مع ) 4(يتبين أن أدنى قيمة ارتباط قد ظهرت للفقرة رقم  معامالت االرتباط
، وحيث إن أدنى قيمة )0.572(إذ بلغت  والدرجة للمجال التعامل مع الحاسوب الحاسب اآللي
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وبالتالي تعبر عن  فتعتبر جميع هذ القيم كانت مرتفعة 0.50لمعامالت االرتباط كانت أكبر من 
عدتحقق الصدق البنائي لفقرات مجال كل كفاية من كفايات التعليم اإللكتروني عن ب.  

  ثبات األداة

بتطبيق ) Test-Retest(من ثبات أداة الدراسة بطريقة االختبار وإعادة االختبار تم التحقق 
معلمًا بواقع ) 20(االختبار وإعادة تطبيقه بعد فاصل زمني مدته أسبوعين على عينة مكونه من 

معلمات من خارج عينة الدراسة ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين ) 10(معلمين و) 10(
االتساق الداخلي حسب  ين، وتم أيضًا التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقةتقديراتهم في المرت

) 3(معادلة كرو نباخ ألفا وثبات اإلعادة واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة والجدول 
  .يبين نتائج معامل االتساق الداخلي كرو نباخ ألفا وثبات اإلعادة

  رو نباخ ألفا وثبات اإلعادةمعامل االتساق الداخلي ك :)3(الجدول 

  قيمة كرو نباخ ألفا  عدد الفقرات  الكفايات
 0.865 7  التعامل مع الحاسوب

 0.917 7  التعامل مع الشبكة وبرامجها
 0.897 8  التقويم اإللكتروني

 0.958 22  الكلي

ليم لكفايات التع الحاسوب في المدارس الحكوميةأن كفايات امتالك معلمي ) 3(يبين الجدول 
0.958(من وجهة نظرهم تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت  عداإللكتروني عن ب (

لجميع فقرات كفايات امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم اإللكتروني 
عد من وجهة نظرهمعن ب.  

ة التعامل مع الحاسب اآللي، لكفاي) 0.865(كما بلغت قيمة الثبات بأسلوب االتساق الداخلي 
التقويم االلكتروني،  لكفاية) 0.897(لكفاية التعامل مع الشبكة وبرامجها، وبلغت ) 0.917(وبلغت 

وتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل هذه الدراسة حيث كانت جميعها قريبة من 
  .أعلى قيمة للثبات وهي الواحد الصحيح

  متغيرات الدراسة 

  :ي الدراسة الحالية على المتغيرات التاليةتحتو
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  :وتشملالمتغيرات المستقلة  :أوال

 10أكثر من (، )سنوات10- 5(، )سنوات5أقل من (الخبرة التدريسية بمستوياتها الثالث وهي  -
  ).سنوات

  ).البكالوريوس، والدراسات العليا(المؤهل العلمي وله مستويان هما  -

  ).كور، واإلناثالذ(النوع االجتماعي ويشمل  -

مدى امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم : المتغير التابع: ثانيًا
  .االلكتروني عن بعد من وجهة نظرهم

  إجراءات الدراسة 

  :واإلجابة عن أسئلتها، قام الباحث باإلجراءات التالية لتحقيق أهداف الدراسة

  .الستبانة، بعد مراجعة األدب النظري والدراسات السابقةتطوير أداة الدراسة والمتمثلة با -

  .التحقق من صدق األداة وثباتها -

  .الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرسمية والمعنية -

تحديد عينة الدراسة، ثم توزيع االستبانة على العينة بعد شرح مضامينها وأهدافها، ثم  -
  .استردادها

  ).SPSS(نتائج بعد جمعها باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية معالجة بيانات ال -

  المعالجة اإلحصائية 

لإلجابة عن السؤال األول في الدراسة تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية، 
منخفض، متوسط، (كما وقد استخدم مقياس تصنيفي ثالثي لوصف قيم المتوسطات الحسابية 

  :على النحو التالي) مرتفع

  منخفض 2.33 - 1.00

  متوسط 3.64-2.34

  مرتفع 5.00-3.65

ولإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 
عد من وجهة الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم اإللكتروني عن ب امتالك معلمي

  .نظرهم
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  ة ومناقشتهانتائج الدراس

ما درجة امتالك معلمي الحاسوب في المدارس  :أوال النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو
عد؟الحكومية لكفايات التعليم اإللكتروني عن ب  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 
 ،رس الحكومية لكفايات التعليم اإللكتروني عن بعدالحاسوب في المدا لدرجة امتالك معلمي

  .يبين ذلك )4(والجدول 

إلجابات أفراد عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة :)4(الجدول 
الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم  الدراسة على مجاالت امتالك معلمي

 .االلكتروني عن بعد
امتالك  درجة

 المهارة
 الرتبة

 االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

الحسابي   
 الرقم المجال

 3 كفاية التقويم االلكتروني 3.7181 0.76115 1 مرتفعة
 2 كفاية التعامل مع الشبكة وبرامجها 3.679 0.72711 2 مرتفعة
 1 كفاية التعامل مع الحاسب اآللي 3.625 0.77313 3 مرتفعة
  المجموع الكلي 3.6744 0.69982  مرتفعة

أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة امتالك معلمي الحاسوب في ) 4(يتبين من الجدول 
) 0.69982(وانحراف معياري  3.6744)(المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد 

نحراف وبا 3.7181)(بدرجة مرتفعة، وحصل مجال كفاية التقويم االلكتروني بمتوسط حسابي 
وبدرجة مرتفعة، وحصل كفاية التعامل مع الحاسب اآللي بمتوسط حسابي  )0.72711(معياري 

  .وبدرجة مرتفعة )0.69982(وانحراف معياري ) 3.625(

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه
متالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية في درجة ا) a=0,05(عند مستوى الداللة 

الجنس، والمؤهل العلمي، (عزى للمتغيرات الديموغرافية لكفايات التعليم اإللكتروني عن بعد ُت
 ؟)والخبرة

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 
ة لكفايات التعليم اإللكتروني عن بعد حسب امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومي

  ).الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(المتغيرات الديموغرافية 
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  الفروق تبعًا لمتغير الجنس: أوًال

إلجابات أفراد عينة الدراسة على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)5(الجدول 
ية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد مجاالت امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكوم

  حسب متغير الجنس

  الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 ذكر 3.59 0.129
 أنثى 3.7228 0.08299

 الكلي 1.63 0.485

فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة على درجة  أنه يوجد) 5(يتبين من الجدول 
ارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد حسب متغير امتالك معلمي الحاسوب في المد

الجنس، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقا ذات داللة إحصائية، َّتم 
لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت الدراسة، والجدول  إجراء تحليل ت للعينات المستقلة

  .ليبين نتائج هذا التحلي) 6(

لمعرفة أثر متغير الجنس على مجاالت امتالك معلمي للعينات المستقلة " ت"اختبار  :)6(الجدول 
اللغة العربية في مديريه التعليم الخاص في لواء القويسمة لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد 

 .حسب متغير الجنس
  قيمة ت درجات الحرية مستوى الداللة فرق المتوسطات

0.131 0.373 96 0.896 
محور امتالك المعلم كفايات التعليم 

 االلكتروني

في  =α)0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة) 6(يتبين من الجدول 
إجابات أفراد عينة الدراسة على درجة امتالكهم معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات 

الجنس وذلك استنادًا إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت ير التعليم االلكتروني عن بعد تعزى لمتغ
للدرجة الكلية حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيًا ألنها ) 0.373(وبمستوى داللة ) 0.896(

  ).0.05(أكثر من 
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  الفروق تبعًا لمتغير المؤهل العلمي: ثانيًا

أفراد عينة الدراسة على إلجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)7(الجدول 
الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد  مجاالت امتالك معلمي

  حسب متغير المؤهل العلمي

 المؤهل العلمي المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 بكالوريوس 3.367 0.652
 دراسات عليا 3.79 0.833
 الكلي 1.24 0.432

فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة على درجة  أنه يوجد) 7(دول يتبين من الج
امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد حسب متغير 
المؤهل العلمي، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقا ذات داللة 

للعينات المستقلة لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت " ت"بار إحصائية، َّتم إجراء اخت
  .يبين نتائج هذا التحليل) 8(الدراسة، والجدول 

لمعرفة أثر متغير الجنس على مجاالت امتالك معلمي للعينات المستقلة " ت"اختبار : )8(الجدول 
حسب متغير المؤهل الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد 

  العلمي

  قيمة ت درجات الحرية مستوى الداللة فرق المتوسطات

0.153 0.352 96 0.936 
محور امتالك المعلم كفايات التعليم 

 االلكتروني

في  =α)0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة) 8(يتبين من الجدول 
معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات  تالكإجابات أفراد عينة الدراسة على درجة ام
المؤهل العلمي وذلك استنادًا إلى قيمة ت المحسوبة إذ التعليم االلكتروني عن بعد تعزى لمتغير 

للدرجة الكلية حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيًا ) 0.352(وبمستوى داللة ) 0.936(بلغت 
  ).0.05(ألنها أكثر من 
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  وق تبعًا لمتغير سنوات الخبرة الفر: ثالثًا

إلجابات أفراد عينة الدراسة على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)9(لجدول ا
مجاالت امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد 

  حسب متغير سنوات الخبرة

 ت الخبرةسنوا المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 سنوات فأقل 5 3.97 0.619
 سنوات 10أقل من  -سنوات  5من  3.77 0.576
 سنوات فأكثر 10 3.40 0.794
 الكلي 2.19 0.713

 وجود فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة نحو درجة امتالك) 9(يتبين من الجدول 
لكتروني عن بعد حسب متغير الخبرة، معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم اال

لمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقًا ذات داللة إحصائية، تم إجراء تحليل 
يبين نتائج ) 10(التباين األحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت الدراسة، والجدول 

  .هذا التحليل

ي ألثر متغير سنوات الخبرة على مجاالت امتالك معلمي تحليل التباين األحاد :)10(الجدول 
عدالحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن ب  

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة

0.007 5.166 
 بين المجموعات 4.66 2 2.33

 موعاتداخل المج 42.84 95 0.451
 الكلي 47.505 97 

في ) ≥05.0α(وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة ) 10(يتبين من الجدول 
معلمي الحاسوب في المدارس  إجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهاتهم نحو درجة امتالكهم

عد تعزى لمتغير سنوات الخبرةالحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن ب. 

 :ناقشة النتائجم

معلمي الحاسوب في  والذي نصه ما درجة امتالك مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :أوال
عد؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن ب

مجاالت االداة،  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لكل مجال من
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وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بكل مجال من مجاالت الدراسة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب 
  . إجابات عينة الدراسة

  كفاية التقويم االلكتروني :أوال

أن مجال كفاية التقويم االلكتروني حصل على المرتبة األولى في درجة ) 4(يتبين من الجدول 
سوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد وهذا يقابل امتالك معلمي الحا

أمتلك مهارة إرسال الواجبات  درجة امتالك مرتفعة للمهارة، وأشارت النتائج إلى أن فقرة 
جاءت في الترتيب األول، وقد يعزى ذلك إلى أن هذه  "واستالمها عبر وسائل التعلم االلكتروني

لمهارات الالزمة لمن يستخدم وسائل التعليم االلكتروني في التدريس، إذ إن هذه المهارة هي أولى ا
أصمم األنشطة "المهارة مهمه في تقييم أداء الطالب ومتابعه واجباته اليومية، بينما جاءت فقرة 

في " التي تتطلب عمل جماعي يشترك فيه طالبين أو أكثر يشرح في جلسة افتراضية عبر االنترنت
من خلف  األخير، وقد يعزى ذلك إلى صعوبة تواصل الطالب في وقت واحد وفهم الفكرة الترتيب

  .الشاشة وهي بحاجه الى التدريب وقد تحتاج الى تكثيف األنشطة بصوره ممتعه وأفكار جديده

  كفاية التعامل مع الشبكة وبرامجه :ثانيا

ه حصل على المرتبة الثانية أن مجال كفاية التعامل مع الشبكة وبرامج) 4(يتبين من الجدول 
معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد وهذا  في درجة امتالك

استخدم االنترنت في البحث عن "يقابل درجة امتالك مرتفعة للمهارة، وأشارت النتائج إلى أن فقرة 
وقد يعزى ذلك إلى أهميه توصيل  جاءت في الترتيب األول،" بالحاسوبالمعلومات المرتبطة 

المعلومات الدقيقة والكاملة للطالب بحيث تتم العملية التعليمية بأكمل وجه، بينما جاءت فقرة 
في الترتيب األخير، وقد " ألتحق بالدورات التدريبية الخاصة بتنمية مهارات التعليم االلكتروني"

  .يمية هي مهارات بسيطة يمكن اكتسابها ذاتيايعزى ذلك إلى أن المهارات الالزمة للعملية التعل

  كفاية التعامل مع الحاسب اآللي :ثالثا

أن مجال كفاية التعامل مع الحاسب اآللي حصل على المرتبة الثالثة ) 4(يتبين من الجدول 
معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد وهذا  في درجة امتالك

ألتزم بأخالقيات استخدام  رجة امتالك مرتفعة للمهارة، وأشارت النتائج إلى أن فقرة يقابل د
جاءت في الترتيب األول، وقد يعزى ذلك إلى أهميه توفير " الحاسب اآللي أثناء شرح الدروس

أمتلك "بينما جاءت فقرة  ،أجواء تعليميه منضبطة بحيث ينعكس على أداء الطالب بشكل جدي
في الترتيب األخير، وقد يعزى ذلك " حل مشكالت الحاسب اآللي الفنية عند مواجهتها القدرة على
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إلى صعوبة امتالك المهارات التقنية لمعالجة مشاكل الحاسب اآللي فهي بحاجه أحيانا ألصحاب 
  .اختصاص

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية : والذي نصه مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانيا
في درجة امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية ) a=0.05(مستوى الداللة على 

عد تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي؟لكفايات التعليم االلكتروني عن ب  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 5،6(الجنس أشارت النتائج الواردة في جدول  متغير
لمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن مع إحصائية في درجة امتالك

عزى ذلك إلى أن التفجر المعرفي وانتشار وسائل اإلعالم بعد تعزى لمتغير الجنس، وقد ي
والتكنولوجيا الحديثة التي دخلت الميادين جميعها، جعلت اطالع المعلمين على مختلف وسائل 

لديهم صورة واضحة عن  إلى ذلك أن المعلمين سواء ذكر أو أنثىالتكنولوجية أمرا متاحا إضافة 
استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة والتي قد تستخدم في اتمام العملية التعليمية بصوره 

  .كامله وتجعلها أقرب الى التعليم الوجاهي

ذات  إلى عدم وجود فروق) 7،8(متغير المؤهل العلمي أشارت النتائج الواردة في جدول 
داللة إحصائية في درجة امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني 

عزى لمتغير المؤهل العلمي، وقد يعزى ذلك إلى استخدام المعلمين للوسائل التكنولوجية عد ُتعن ب
 ICDL)(الحديثة كما أن أغلب المعلمين حاصلين على الشهادة الدولية لرخصة الحاسوب 

  .بغض النظر عن درجه المؤهل العلمي )(INTL وشهادة

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 9،10(متغير الخبرة أشارت النتائج الواردة في جدول 
في درجة امتالك معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية لكفايات التعليم االلكتروني عن بعد تعزى 

ن زياده سنوات الخبرة تساعد المعلم على معرفه األساليب عزى ذلك إلى ألمتغير الخبرة، وقد ي
التكنولوجية الحديثة والمفيدة التي تتالئم مع قدرات الطالب بحيث يستطيع جميع الطالب 

  .مما يؤدي الى نجاح العملية التعليمية ،استخدامها واالستفادة منها بدون اي عائق

السابقة ذات الصلة يتضح أن الدراسة الحالية  بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات
تتفق مع نتائج بعض الدراسات، فقط اتفقت مع جميع الدراسات السابقة على أهمية التعليم 

زهراني الو )18()2020(اإللكتروني وأثره اإليجابي في العملية التعليمية التعلمية كدراسة مقدادي 
 ,.Mahdizadeh et al(ه وزمالئه مهدي زادو )24()2015(وعوض وحلس  )20()2020(

، واتفقت أيضًا معها بضرورة تطوير المناهج الدراسية بما )Ho()27, 2007(وهو  )26()2008
يتناسب مع مستقبل التعليم اإللكتروني، واتفقت بوجود تشابه في النتائج من أهميه تطوير كفايات 

بشكل خاص، لكنها اختلفت مع  وبالحاس معلميو عد المعلمين بشكل عامالتعليم اإللكتروني عن ب
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عد لدى المعلمين العديد من نتائج الدراسات التي اشارت إلى أن كفايات التعليم اإللكتروني عن ب
  .)23()2017(والحميدي  )21()2019(كانت بدرجة متوسطة كدراسة العدوان 

  التوصيات

  :وصي الباحث باآلتييفي ضوء النتائج 

وني بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل اتمام العملية تتم عمليه التعليم االلكتر -1
عدالتعليمية وعدم االنقطاع، والتغلب على مشاكل الدراسة عن ب .  

ضرورة زيادة توعية المعلمين بأهمية استخدام الوسائل الحديثة والفعالة، ودوره في تحسين  -2
عد وتطويرهمخرجات التعليم عن ب.  

الدورات والورش التدريبية عن بعد المتخصصة في مجال استخدام تكنولوجيا عقد المزيد من  -3
  .التعليم في العملية التعليمية، والتركيز على استخدام الحاسب اآللي

إجراء المزيد من البحوث والدراسات التربوية التي تبحث في مخرجات العملية التعليمية عن  -4
بالتي تواجه المعلم والطال عقباتعد والب.  
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 دور املدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها
  

  **محمد سليم الزبونو *ليث إبراهيم عبدالكريم الزواهرة

  

  ملخص

، دور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتهاهدفت الدراسة إلى تعرف 
  .وتم تطوير أداة لتحقيق أهدافهاولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام التحليل المسحي، 

معلم ومعلمة من معلمي المدارس الثانوية جرى إختيارهم بالطريقة ) 350(وتكونت عينة الدراسة من 
  .العنقودية وتوزعو في ثالثة أقاليم، الشمال، والجنوب والوسط

تنمية الوعي أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات عينة الدراسة لدور المدارس الثانوية األردنية في 
الصحي لدى طلبتها قد جاءت بدرجة مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات العينة لواقع 
دور المدارس الثانوية في تنمية الوعي الصحي تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث وتبعا لمتغير التخصص 

  . ولصالح التخصصات اإلنسانية

ــائج أوصــت الدراســة ب   ــوعي     وفــي ضــوء النت ــة نشــر ال العديــد مــن التوصــيات منهــا زيــادة التركيــز بأهمي
الصحي لدى أعضاء هيئة التدريس من معلمين وتربويين، والموظفين اإلداريـين مـن جهـة، وبـين الطلبـة مـن       

  .جهة أخرى، بحيث يشمل الجنسين، وجميع الفئات العمرية، والمستويات الدراسية والوظيفية

  .لوعي الصحيالدور، ا: الكلمات المفتاحية
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Role for the Jordanian Secondary School to Develop Students Health 
Awareness  

 

Laith I. A. Alzawahreh, The University of Jordan, Amman, Jordan. 

Mohammed S. Alzboon, Professor, Department of Educational Administration 
and Assets, College of Educational Sciences, University of Jordan, Amman, 
Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the role for the Jordanian secondary school to develop 

student’s health awareness. To achieve the objectives of the study, the use of the 
descriptive approach was developed and a tool was developed to achieve its objectives. 

The study sample consisted of (350) teachers of secondary school who were 
selected by the cluster method and distributed in three regions, North, South and Central. 

. The results of the study showed that the estimates of the study sample for the role 
of Jordanian secondary schools in developing health awareness among their students 
came to a high degree, and there were statistically significant differences in the sample 
estimates of the reality of the role of secondary schools in developing health awareness 
according to the variable of gender and in favor of females and according to the variable 
of specialization and in favor of humanitarian specialties. 

In light of the results, the study recommended several recommendations, including 
increasing the focus on the importance of spreading health awareness among faculty 
members, including teachers, educators, and administrative staff on the one hand, and 
among students on the other hand, to include both genders, all age groups, and academic 
and occupational levels. 

Keywords: Role, Health awareness. 
  

  : المقدمة

يعيش األفراد في بيئات مختلفة ومتنوعة تحمل في طياتها جوانب طبيعية وأخرى إجتماعية، 
وألن الكوكب الذي يعيش فيه االنسان يفرز مجموعة من العوامل التي قد تسبب لألفراد إشكاليات 

وتغزو نفسية وجسمية وبعض اإلشكاليات اإلجتماعية، مثل إنتشار األوبئة واألمراض التي غزت 
العالم بسسب بعض العوامل الزراعية والصناعية والبيولوجية، فإنه أصبح من الضرورة أن يكون 
هناك جانب تثقيفي وصحي ألفراد المجتمعات، عن طريق نشر المعلومات الصحية من خالل وسائل 

بها  التواصل واإلعالم المختلفة، األمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوك الفرد وأن يتأثر
  .ويطبقها
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تعتبر الصحة جزء أساس ومهم في حياة األفراد، وهي النصف اآلخر للحياة، فبها تزدهر 
فالفرد هو األساس في . وتتطور وتنمو، لكن إذا غابت أو أندثرت أصبحت الحياة بال معنى

المحافظة عليها، فهو يستطيع أن ينهج سلوكًا وطريقًا صحيحًا يساعده ويمكنه من المحافظة 
ليها وحفظها من العثرات، األمر الذي يساعد في تجنبه الكثر من األمراض سواء أكانت نفسية أم ع

  ).2009كماش، (جسمية 

ويعد الوعي الصحي من المواضيع النفسية التي تناولها عدد من العلماء والمفكرين 
ل نسبة اإلصابة والباحثين، وذلك ألن زيادة مستوى الوعي الصحي يساهم مساهمة فعالة في تقلي

باألمراض وما يتبعها من إضطرابات خصوصًا في ضوء تلك األمراض الفتاكة التي تظهر في مختلف 
  ).2013الخلفي، (العصور وما يتبعها من مضاعفات وخطورة على المجتمعات 

مدى إلمام الطلبة بمجموعة من العادات والمماراسات الصحية "ويعرف الوعي الصحي بأنه
، 2009زنكة، " (لقدرة على التصرف الصحيح تجاه المشكالت الصحية التي تقابلهمالصحيحة، وا

السلوك اإليجابي والذي يؤثر إيجابيًا على الصحة، والقدرة على تطبيق " ويعرف كذلك بأنه ). 4
هذه المعلومات في الحياة اليومية، بصورة مستمرة ُتكسبها شكل العادة التي توجه قدرات الفرد في 

عبدالحق "(اجباته المنزلية التي تحافظ على صحته وحيويته وذلك في حدود إمكانياته تحديد و
  ).941، 2012ومؤيد وقيس وسليمان 

مما سبق يمكن القول أن الوعي الصحي هو إكساب وزيادة مستوى المعرفة لدى األفراد 
من خالل زرع بالعادات والسلوكيات الصحية السليمة والصحيحة، وزيادة مستوى اإلدراك لديهم 

القيم والعادات واإلتجاهات واألنماط الصحية السليمة لهم، وذلك من خالل مختلف البرامج 
والنشاطات والتوعية التي تقدم في مختلف المحافل والوسائل، والتي من شأنها حمايتهم وبناء 

 حيث تساهم عملية الوعي الصحي بتشكيل. درع حصين يحميهم من األمراض بمختلف أنواعها
هالة من السعادة وتحقيق مستوى عالي من الرفاهية ألفراد المجتمع من خالل الرقي بمستواهم 
الصحي إلى أفضل المستويات، وتصحيح سلوكياتهم الصحية الخاطئة وتحقيق الكفاية الجسمية 

  .والعقلية والنفسية لهم

ول المجتمع ويسهم نشر الوعي الصحي بين الطلبة في إثراء معلوماتهم ويوسع مداركهم ح
الذي والبيئة التي تحيط بهم، ويساهم ذلك بزيادة المعرفة لديهم حول األمراض واألعراض 

فالطلبة هم ). 2019ملحم، ( المباشرة والغير مباشرة، التي ممكن أن تسبب لهم ضررًا بصحتهم
المجتمع،  أكثر عناصر المجتمع تأثيرًا باألخرين، إذ تعتبر بيئة الطلبة البيئة األكثر خصوبة في

فيمكنهم أن يؤثرو ببقية األفراد من خالل نشرهم ما يتعلموه من مصطلحات ومفاهيم، وحقائق 
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ذات طابع صحي، نتيجة لما أكتسبوه من مهارات وممارسات وأنشطة ومشاركتها مع أفراد أسرتهم، 
  ).2003االحمدي، (وبذلك يكونو قد ساهموا مساهمة فعالة في عكس صورة إيجابية لمن حولهم 

وتؤدي المدرسة دورًا مهما في حياة الطلبة، وتعديل سلوكاتهم وإتجاهاتهم، وإضافة قيمة 
جديدة في حياتهم كالعادات الحسنة والقيم اإليجابية التي نشأ عليها أجيال عديدة، كما وتساهم 
المؤسسة التربوية ممثلة بالمدرسة برفد الجانب الصحي ودوره ورسالته من خالل تطبيق 

ويكتمل دور . ركية فيما بينهم ودعمها حتى تصل ألهدافها وخططها وبرامجها التي تسعى لهاالتشا
المدرسة في تنمية الوعي الصحي من خالل تضافر جميع الجهود من مختلف القطاعات إبتداًء من 
األسرة والتي تعتبر جزء ال يتجزء من تلك العملية، إذ يتجلى دور المدرسة في غرس تلك القيم 

لوكيات التي ستساعد الطلبة في إسقاطها على حياتهم اليومية في البيت، إضافة لعقد الندوات والس
كما وتقوم . والمحاضرات واللقاءات مع مختلف القطاعات لزيادة التثقيف الصحي لدى الطلبة

المدرسة بتخصيص فرق من أعضاء الهيئة التدريسية ومجموعات طالبية تعمل على عقد لقاءات 
من برامج متنوعة للوصول الكبر قدر ممكن من الطلبة وتغيير العديد من السلوكيات توعوية ض

الخاطئة حتى تصبح منهج ينهجه كل الطلبة، لما لذلك األثر البالغ األهمية على المجتمع وعلى 
  ). 2019رضوان وقزق، (االفراد أنفسهم 

يعتبر صمام أمان للمجتمع مما سبق يمكن القول أن توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة، 
وللطلبة، خصوصًا أنه ثمة مشكالت صحية قد تظهر جراء إصابة بعض الطلبلة بأمراض معينة قد 
تزداد معها فرص العدوى إذا ما تم إحتوائها بشكل سريع، لذا فإن المدرسة وبإبعادها المختلفة 

فمتانتها تساهم . تمعالوقائية والعالجية، تشكل أساسًا في الحفاظ على صحة وسالمة المج
بالوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة، فهي تضم الشريحة األكثر حيوية ونشاط في المجتمع، والفئة 

  . األكثر إحتياجًا للرعاية والمتابعة والتوجيه والتوعية واإلهتمام

كما وتعمل المدارس الثانوية على تنفيذ البرامج والخطط التعليمية التي تعمل على تنمية 
ت الطلبة، وتقديمهم للمشاركة الحقيقية في الحياة اإلجتماعية العامة، وتعزيز مفهوم الذات قدرا

وترسيخ مفاهيم المسؤولية والتضحية للمجتمع، فهي تهدف لتنمية شخصيتهم وبناءها وفق أطر 
إجتماعية، ليكونو بناء واحد متكامل، وتقليل نسبة المشكالت التي تحول دون تنمية المجتمع، مع 

ألخذ بعين اإلعتبار اإلهتمام بمشاكلهم ورفدهم بالمهارات التي تساعدهم على حل مشاكلهم ا
  ).2005الخطيب، (وتحمل أعباء المسؤولية في مواجهة تقلبات العصر وتحدياته 

وألهمية المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي للطلبة، وتسليحهم بالمهارات 
م التي تساعدهم على المحافظة على صحتهم، وتعزيز دورهم في المجتمع والقيم والمعارف والعلو

والحد ما أمكن من مخاطر غياب الوعي المجتمعي، ولحرصها على تزويدهم بذلك من خالل 
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كفاءات علمية ليكونو عنصر فعال في المجتمع جاءات هذه الدراسة لمحاولة إيجاد دور للمدارس 
  .الصحي لدى طلبتهاالثانوية األردنية لتنمية الوعي 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعتبر المدرسة من أهم المؤسسات التربوية في العملية التعليمية التعلمية، فهي األداة المنفذة 
والمباشرة على مشروع التعليم وتربية األجيال، ولها دور أساسي ومهم في تنمية الوعي الصحي 

لصحيحة للحفاظ على الصحة من األمراض واألوبئة، للطلبة، ونشر وتعليم العادات والسلوكيات ا
  ). 2017الحلبي، (حيث أصبح موضوع الصحة واإلهتمام بها مسعى عالمي وغاية إجتماعية نبيلة 

ومن خالل خبرة الباحث في مجال العمل التطوعي في مختلف الجمعيات الخيرية المهتمة 
لطلبة المدارس حول آلية تنمية الوعي  بالتوعية الصحية، وقيامه بإعطاء العديد من المحاضرات

وكذلك من خالل اإلطالع على العديد من الدراسات ذات الصلة، كدراسة . الصحي لدى الطلبة
، والتي كان من أهم نتائجها غياب للوعي الصحي في )2019(ورضوان وقزق ) 2017(الحلبي 

على ذلك من مشاكل صحية المدارس وعدم آهلية الطلبة في الحفاظ على صحتهم، وما قد يترتب 
وفي ضوء ذلك تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن . تضر بالفرد والمجتمع، جاءت هذه الدراسة

  :األسئلة التالية

ما واقع دور المدارس الثانوية األردنية لتنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر  .1
 المعلمين؟

في درجة الحاجة ) α  =0.05( هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .2
لدور المدارس الثانوية االردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها تبعا لمتغير الجنس، 

 التخصص، من وجهة نظر المعلمين؟

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة تعرف واقع دور المدارس الثانوية األردنية لتنمية الوعي الصحي لدى 
في ) α  =0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة طلبتها، كما وتهدف تعرف 

درجة الحاجة لدور المدارس الثانوية االردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها تبعا لمتغير 
  الجنس، التخصص، من وجهة نظر المعلمين؟

  أهمية الدراسة

  :تتأتي أهمية الدراسة في اآلتي
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مية النظرية للدراسة في أنها تعالج موضوعًا مهمًا في الوقت تتمثل األه: األهمية النظرية: أوال
الحالي نظرًا لما تشهده بعض المجتمعات من غياب واضح لمفهوم الوعي الصحي وأهمية 

  .المدارس في تنميه هذه المفهوم في نفوس الطلبة

من حيث  يؤمل أن تفيد هذه الدراسة مديري المدارس ومتخذي القرار: األهمية التطبيقية: ثانيا
إتباع السلوكيات الصحية السليمة في تنمية الوعي الصحي لدى الطلبة وكيفية مواجهة 

كما ويؤمل من هذه الدراسة أن تسهم في إثراء المكتبات . التحديات المستقبلية لذلك
األردنية والعربية بنتائجها، كما وتتماشى هذه الدراسة مع التوجهات العالمية في اإلهتمام 

  .لصحي وزيادة التوعية فيهبالجانب ا

  :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلصطالحية واإلجرائية

  :ألغراض الدراسة تتبنى هذه الدراسة التعريفات التالية

السلوكيات والممارسات التي تقوم بها المدرسة لتنمية الوعي لدى طلبتها، : الدور إجرائيًا -
لمؤسسة داخل المجتمع بناء على مكانة وهو الوظيفة التي يؤديها الفرد أو الجماعة أو ا

 .معينة وانطالقة من واجباتهم والتزاماتهم

قدرة الفرد على ترجمة المعلومات الصحية إلى سلوكيات صحية "هو : الوعي الصحي -
سليمة في المواقف الحياتية التي يتعرض لها، والتي من خاللها يستطيع المحافظة على 

 ).9، 2003األحمدي، " (صحته في حدود اإلمكانيات المتاحة

  حدود الدراسة

  :تتحدد الدراسة بالحدود التالية

 .ستقتصر هذه الدراسة على عينة من معلمي المدارس الثانوية األردنية: حدود بشرية -

في اقليم الشمال  األردنية ستقتصر الدراسة على عينة من المدارس الثانوية :حدود مكانية -
 .والجنوب والوسط

  .2021/  2020إجراء الدارسة خالل الفصل الصيفي للعام الجامعي  سيتم :حدود زمنية -

ستبحث الدراسة في دور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي : حدود موضوعية -
 .الصحي لدى طلبتها
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  الدراسات السابقة

فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، حيث تم تصنيفها 
سات عربية، ودراسات أجنبية وتم عرض الدراسات السابقة زمنيًا من األقدم إلى األحدث إلى درا

  :وعلى النحو التالي

  :الدراسات العربية: أوًال

دراسة هدفت تعرف واقع برامج الخدمات الصحية المقدمة في مدارس ) 2007(أجرى بدح 
ية في محافظة الزرقاء محافظة الزرقاء، تشكل مجتمع الدراسة من مديري المدارس الحكوم

فقرة موزعة على مجاالت برامج ) 40(مدير، وتم تطوير إستبانة تشكلت من ) 316(وعددهم 
، وقد طور )الخدمات الصحية، التثقيف الصحي، البيئة المدرسية الصحية(الصحة المدرسية 

دمات الصحية الباحث أداة الدراسة معتمدًا على األدب السابق المتعلق بعناصر ونماذج برامج الخ
المدرسية المقدمة من وزارتي الصحة األردنية والتربية والتعليم األردنية، وبإستخدام المنهج 
المسحي التحليلي، أظهرت النتائج أن تطبيق برامج الحكومة الصحية في مدارس محافظة الزرقاء 

  . جاء بصورة متوسطة

لدى طلبة الصف التاسع  دراسة هدفت تعرف مستوى التنورالصحي) 2008(وأجرى األشقر 
األساسي في محافظة غزة، وتحديد أوجه القصور في مقررات العلوم من حيث تضمينها لعناصر 

طالبًا ) 565(التنور الصحي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من 
لتاسع لعناصر بمحافظة غزة، أظهرت الدراسة عدة نتائج منها، إهمال منهاج العلوم لطلبة الصف ا

  .التنور الصحي

دراسة هدفت تعرف مستوى الوعي ) 2012(وأجرى عبدالحق ومؤيد وقيس وسليمان 
الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس، إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى 

ث تكونت الوعي الصحي تبعا لمتغيرات الجامعة، والجنس، والكلية، والمعدل التراكمي للطلبة، حي
طالبًا وطالبة من جامعة النجاح الوطني، ) 500(طالبًا وطالبة بواقع ) 800(عينة الدراسة من 

طالبًا وطالبة من جامعة القدس، وأستخدم المنهج الوصفي الحسي، وتم تطوير اإلستبانة ) 300(و
الصحي العام  كأداة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وأظهرت النتائج أن مستوى الوعي

لدى أفراد العينة كان متوسطًا، إضافة لظهور فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي الصحي 
لدى الطلبة تبعًا لمتغيرات الجامعة ولصالح جامعة القدس، والكلية لصالح الكليات العلمية، ومتغير 

  .الجنس لصالح الطالبات
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ر المدرسة في تنمية الوعي الصحي ، دراسة هدفت تعرف دو)2019(وأجرى رضوان وقزح 
لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء قصبة إربد من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، حيث تكونت 

طالبًا وطالبة، تم إختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية، وتم إستخدام ) 800(عينة الدراسة من 
ج الوصفي المسحي، وأظهرت نتائج اإلستبانة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، باستخدام المنه

  .)متوسًطا(الدراسة أن تقديرات الطلبة لدور المدرسة في تنمية الوعي الصحي لديهم جاء 

دراسة هدفت تعرف مدى مساهمة المنهاج الوطني التفاعلي في ) 2020(وأجرت الشيخ عيد 
مات في محافظة تنمية مفاهيم الوعي الصحي لدى أطفال الرياض الحكومية من وجهة نظر المعل

معلمة تم إختيارهن ) 154(الزرقاء، حيث تم إستعمال المنهج الوصفي، وتشكلت عينة الدراسة من 
تربية الزرقاء األولى، تربية الزرقاء الثانية، تربية لواء (بالطريقة العشوائية من ثالث مديريات 

فقرة، وقد ) 76(ونت من ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء إستبانة لجمع البيانات تك)الرصيفة
جرى التحقق من صدقها وثباتها، وأظهرت النتائج أن مجاالت الوعي الصحي ككل جاءات 

  . متوسطة

  :الدراسات األجنبية: ثانيًا

بعمل دراسة هدفت تعرف مستوى ) Jeanine and Didier, 2010(قامت جيانين ودايدر 
برامج الصحة المدرسية، تم إستخدام الرعاية الصحية والطرق الحديثة المستخدمة في تقييم 

معلم، في ) 100(تلميذ، ) 200(مدير، ) 20(المنهج التطويري، وتكون عينة الدراسة من 
الواليات المتحدة األمريكية، حيث تم إستخدام اإلستبانة كوسيلة لجمع وتحصيل البيانات، وفي 

والمديرين حول مفاهيم الصحة نتائج الدراسة أظهرت بأن هناك جهَال من قبل الطلبة والمعلمين 
  .المدرسية، إضافة إلى أن البرامج الصحية المستخدمة في المدرسة قديمة

بعمل دراسة ) Hussain, Shahzad, Alamgir, 2014( وقام حسين وشاهزاد والماجير
هدفت تقييم إحتياجات الطلبة للتثقيف الصحي في المدارس اإلبتدائية في الباكستان، تم إعتماد 

طالب أفراد، والكمي من خالل نظام إستبانة  4-6من خالل مقابلة ) كمي ونوعي(مختلطًا  منهجًا
طالب، وأظهرت الدراسة نتائج تتماشى مع ) 400(لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة من 

الوضع اإلجتماعي في الباكستان حيث أن الطلبة يدركون فقط أساسيات التثقيف الصحي لكنهم 
ادة مستوى الوعي لديهم في عدة جوانب مختلفة في الغذاء والنظافة العامة واألمراض بحاجة لزي

  .الموسمية والمعدية والمشاكل النفسية المختلفة

دراسة هدفت إلبراز دور المشرف الصحي في تعزيز ) Al-Emami, 2017(وعرض اإليمامي 
عان باألردن وعالقتها في بعض فعالية مجاالت التربية الصحية في المدارس الحكومية في مدينة م

) 38(حيث أجريت هذه الدراسة على . 2016/2017المتغيرات الديموغرافية للعام الدراسي 
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تم استخدام المنهج الوصفي . مشرف) 38(إناث و) 25(ذكور و) 13(مدرسة حكومية منها 
رف الصحة المدرسية وأظهرت النتائج الدور الهام والفعال لمش. التحليلي القائم على دراسة الحالية

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتباين في .في مدارس معان الحكومية
لدور المشرف الصحي في تعزيز فاعلية ) α ≥ 0.05(الجنس ومستوى التعليم عند مستوى 

ير الجنس مجاالت التثقيف الصحي في المدارس العامة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغ
a(ومستوى التعليم عند مستوى داللة  لدور المشرف الصحي في تعزيز فعالية مجاالت ) 0.05 
  .التثقيف الصحي في مدارس الحكومة

  :التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
النظري، نجد أن هناك  باإلطالع على الدراسات السابقة التي تم اإلشارة لها في كتابة األدب

 ,Al-Emami(اإليمامي  تشابه بين الدراسة الحالية وعدد من الدراسات السابقة مثل دراسة
وتنوعت في الدراسات السابقة وسائل  ).2020(والشيخ عيد ) 2019(ضوان وقزح ور )2017

المتبعة الحصول على المعلومات والبيانات إلختالف مجتمعاتها وعدد أفراد العينة والمنهجية 
ومنهج كتابة الدراسة وبالتالي، يوجد بعض اإلختالفات في تلك الدراسات في النتائج بإختالف 

وعلى صعيد آخر أستفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة، فلقد كونت . االهداف والمتغيرات
سات، منهج للباحثين حصيلة كافية من المعلومات والبيانات المهمة، من خالل اإلطار العام للدرا

العمل، الطرق اإلجرائية المتبعة، إضافة إلى أنها أسهمت بتمكين الباحث من اإلطالع على العديد 
  .من البحوث والمراجع األجنبية والعربية التي أستخدمت في تلك الدراسات

هذا وتتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في عدة أمور أهمها محاولة هذه 
يجاد دور للمدارس الثانوية األردنية لتنمية الوعي الصحي لدى طلبتها، حيث وبحسب ما الدراسة إ

أطلع الباحثون على دراسات وأبحاث متعددة، ال يوجد أي دراسة تناولت دور للمدارس الثانوية 
األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها، عالوة على ذلك سيشمل عينة الدراسة المدارس 

  .في محافظة العاصمةالثانوية 

  منهجية الدارسة
تهدف الدراسة إلى وضع دور للمدارس الثانوية األرنية لتنمية الوعي الصحي لدى طلبتها، 

  .ولتحقيق هذا الهدف، سيتم أستخدام المنهج المسحي

  مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدارسة من جميع معلمي المدارس الحكومية الثانوية األردنية لعام 

معلمًا ومعلمة وذلك بالرجوع إلى إحصائيات وزارة ) 18325(والبالغ عددهم  2020/2021
  ).2019(التربية والتعليم األردنية 
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  عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية تبعًا لمتغير الجنس والتخصص من معلمي 
، وإختيار المدارس الثانوية 2021/  2020المدارس الثانوية األردنية الحكومية للعام الدراسي 

  .معلم ومعلمة) 350(من اقليم الشمال والوسط والجنوب وعليه تكونت عينة الدراسة من 

  .الجنس، والتخصص: توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة) 1(ويظهر الجدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص): 1(جدول لا

  نسبة المئويةال  التكرار  الفئة  المتغير

  الجنس

% 37.7 132  ذكر  
% 62.3 218  أنثى  

% 100 350  المجموع  

  التخصص

% 64 224  إنساني  
% 36 126  علمي  

% 100 350  المجموع  

  أداة الدراسة

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة الدارسة من خالل الرجوع لألدب النظري المتعلق 
، )2005(دة من أدوات الدراسة السابقة، مثل دراسة الخطيب بموضوع الدراسة، وكذلك اإلستفا

وفي ضوء ما سبق تم تطوير أداة الدراسة على شكل استبانة  .)2019(ودراسة رضوان وقزح 
  .فقرة) 62(تكونت بصورتها األولية من 

  صدق األداة

تم إستخدام صدق المحتوى، وذلك بعرضها على مجموعة من للتحقق من صدق األداة، 
، للحكم على المجاالت والفقرات )11(الخبراء والمتخصصين في الجامعات االردنية وعددهم 

المتضمنة في اإلستبانة من حيث مالءمة فقرات األداة للمجاالت التي ستقيسها والتحقق من معانيها 
ى تعديل أي ملحوظات يرونها مناسبة، وسيتم اعتماد ما ووضوحها وصياغتها اللغوية، والعمل عل

فأكثر من إجماع المحكمين لقبول الفقرة أو رفضها أو تعديلها بما يحقق اهداف %) 80(نسبته 
الدراسة، دون إغفال إجراء التعديالت المقترحة على الصياغة اللغوية للفقرات، ليصار إلخراج أداة 

  .كذلك إستخدام صدق البناء وسيتم. الدراسة بصورتها النهائية
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  ثبات أداة الدراسة

من  تساق الداخلياال) الفا(تم التحقق من ثبات أداة الدراسة، باستخدام معادلة كرونباخ 
معلم ومعلمة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وقد بلغت قيم  30خالل تطبيق األداة على 

 .اسبًا ألغراض الدراسة الحاليةوالذي يعد من) 0.98(معامل الثبات لفقرات األداة 

  المعالجة اإلحصائية

  ):SPSS(سيتم عمل معالجة إحصائية وذلك بإستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

لإلجابة على السؤال األول سيتم إحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  -
ت الحسابية واإلنحرافات المعيارية والتحقق سيتم إستخراج المتوسطا الثانيولإلجابة عن السؤال 

من الفروق باستخدام تحليل التباين الثالثي، وكان معيار الحكم على المتوسطات الحسابية لفقرات 
 :أداة االستبانة كما يلي

  عدد المستويات/ الحد االدنى  –الحد األعلى = طول الفئة 

          ) =5  - 1/(3  =1.33  

  :اآلتي، لغرض الحكم على درجات الواقع كما يليوعليه فقد تم استخدام المعيار 

 2.33الدرجة المنخفضة أقل من  -

 3.67إلى  2.34الدرجة المتوسطة من  -

 5.00إلى  3.68الدرجة المرتفعة من  -

  المعيار اإلحصائي لتحديد درجة الموافقة للفقرات واألداة :)2(جدول ال

  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي
  منخفضة  2.33أقل من 

  متوسطة  3.67 – 2.34من 
  مرتفعة  5 – 3.68

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وفقا لتسلسل أسئلتها

ما واقع دور المدارس الثانوية في تنمية : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوًال

  الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر المعلمين؟
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جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتبة لإل
  :يوضح ذلك) 3(والدرجة لتقديرات عينة الدراسة على مجاالت األداة، حيث الجدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لتقديرات عينة : )3(الجدول 
مدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة الدراسة لواقع دور ال

  نظر المعلمين مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  الدرجة  الترتيب  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال الرقم

 مرتفعة 1 859. 3.96 مجال البيئة المدرسية اآلمنة 1
 مرتفعة 3 814. 3.87 مجال التثقيف الصحي 2

 
 مرتفعة  77. 3.93 المقياس ككل

أن المتوسطات الحسابية لتقديرات عينة الدراسة لواقع دور ) 3(يتضح من نتائج الجدول 
المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر المعلمين جاءت 

، وجاء في المرتبة األولى مجال )3.93(الذي بلغ  بدرجة مرتفعة، وذلك بداللة المتوسط الحسابي
وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاء مجال ) 3.96(البيئة المدرسية اآلمنة بمتوسط حسابي بلغ 
وبدرحة مرتفعة، وفي الرتبة الثالثة جاء مجال ) 3.95(األنشطة المدرسية بمتوسط حسابي بلغ 
وبدرجة مرتفعة، وقد تم حساب المتوسطات ) 3.87(التثقيف الصحي بمتوسط حسابي بلغ 

الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدراسة على فقرات كل مجال على 
  حدة وعلى النحو اآلتي 

 مجال البيئة المدرسية اآلمنة: أوًال

إلنحرافات لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم حساب المتوسطات الحسابية وا
المعيارية لواقع دور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر 

  :يوضح ذلك) 4(المعلمين في مجال البيئة المدرسية اآلمنة، والجدول 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لتقديرات عينة : )4(الجدول 
اقع دور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة الدراسة لو

نظر المعلمين في مجال البيئة المدرسية اآلمنة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات 
  الحسابية

  المجال الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  اإلنحراف

  المعياري
  الدرجة  الترتيب

 مرتفعة 1 936. 4.23 ص من النفايات بشكل صحيحتوجه الطلبة إلى كيفية التخل 3

6 
تتابع توفر شروط األمن والسالمة الصحية في المباني 

 مرتفعة 2 970. 4.17 المدرسية

5 
تحرص على تنمية وعي طلبتها لإلستخدام األمثل للمرافق 

 مرتفعة 3 1.001 4.11 الصحية

2 
تنمي لدى الطلبة الوعي بقواعد األمن والسالمة داخل 

 مرتفعة 4 934. 4.10 المختبر بشكل دوري

8 
تتابع درجة التزام كودارها بتنفيذ خطة الصحة المدرسية 

 مرتفعة 5 997. 4.08 خالل العام الدراسي

1 
تتابع درجة التزام الطلبة بالتوجيهات الصحية أثناء فترة 

 مرتفعة 6 999. 4.04 اإلستراحة

 مرتفعة 7 1.060 4.01 اني والمرافقتوفر المخصصات الكافية لعمل صيانة للمب 9

4 
توفر مواد التنظيف الالزمة للطلبة عند استخدام دورات 

 مرتفعة 8 1.139 3.96 المياه

11 
تحرص على أن تتناسب مساحة الغرفة الصفية مع أعداد 

 مرتفعة 9 1.148 3.93 الطلبة

 عةمرتف 10 1.177 3.89 تتابع عمل فحوصات دورية للمياه في المدرسة 10

12 
تحرص على أن يتناسب عدد مشربيات الماء مع أعداد 

 مرتفعة 11 1.183 3.85 الطلبة

7 
توفر غرفة للصحة مجهزة باألدوات الالزمة لفحص الطلبة 

 مرتفعة 12 1.178 3.83 وتقديم الخدمة الصحية الالزمة لهم

 رتفعةم 13 1.314 3.68 يوجد ممرات خاصة للطلبة من ذوي اإلحتياجات الخاصة 14
 مرتفعة 14 1.242 3.68 توفر مساحات خضراء كافية في مرافق المدرسة 13

 
  85923. 3.9669 الكلي

 مرتفعة
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أن المتوسطات الحسابية لتقديرات عينة الدراسة لواقع دور ) 4(يتبين من نتائج الجدول 
علمين في مجال المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر الم

، )3.96(البيئة المدرسية اآلمنة جاءت بدرجة مرتفعة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 
في حدها ) 3(، إذا جاءت الفقرة )4.23إلى  3.68(فتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

بة األولى بالمرت" توجه الطلبة إلى كيفية التخلص من النفايات بشكل صحيح"والتي تنص األعلى 
في حدها األدنى التي ) 13(، بينما جاءت الفقرة وبدرجة مرتفعة) 4.23(بمتوسط حسابي بلغ 

) 3.68(وبمتوسط حسابي بلغ " ةتوفر مساحات خضراء كافية في مرافق المدرس" تنص على
  .وبدرجة مرتفعة

  :مجال التثقيف الصحي
 سطات الحسابية واإلنحرافاتلإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم حساب المتو

المعيارية لواقع دور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر 
  :يوضح ذلك) 5(المعلمين في مجال التثقيف الصحي، والجدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لتقديرات عينة  :)5(الجدول 
راسة لواقع دور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة الد

  نظر المعلمين في مجال التثقيف الصحي مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  المجال الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  اإلنحراف

  المعياري
  الدرجة  الترتيب

 مرتفعة 1 890. 4.32 لبةتحرص على النظافة الشخصية للط 11
 مرتفعة 2 973. 4.15 تحرص على نظافة وصيانة المرافق العامة والصحية 7

1 
تنمي الوعي الصحي لدى طلبتها من خالل نشرات 

 مرتفعة 3 0.988 4.14 ويافطات إرشادية

14 
تتابع األمراض السارية والمعدية لمنع إنتشارها بين 

 مرتفعة 4 1.030 4.13 الطلبة مثل فايروس كورونا وغيرها

2 
توعي الطلبة بالقضايا الصحية من خالل اإلذاعة 

 مرتفعة 5 891. 4.12 المدرسية

16 
يوجد سجل يحتوي األرقام الهامة للجهات الطبية 

 مرتفعة 6 1.035 4.07 وعيادات الطوارىء

8 
تلتزم بالمشاركة بالفعاليات الصحية التي تنظمها 

 مرتفعة 7 1.056 4.00 .وزارة التربية والتعليم

15 
يتم عمل كافة الفحوصات الطبية الالزمة للطلبة 

 مرتفعة 8 1.159 3.94 المستهدفين خالل العام الدراسي
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  المجال الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  اإلنحراف

  المعياري
  الدرجة  الترتيب

 مرتفعة 9 1.039 3.90 تنظم أعمال تطوعية لغرس قيم النظافة لدى الطلبة 9

6 
تنشر الوعي الصحي لدى الطلبة من خالل لجنة 

 تفعةمر 10 1.152 3.84 صحية طالبية

 مرتفعة 11 1.135 3.78 تشجع عمل مجلة مدرسية تهتم بالقضايا الصحية 3
 مرتفعة 12 1.226 3.71 يوجد أدوات أسعاف أولية في كل قاعة صفية 17
 متوسطة 13 1.101 3.64 تطلق مسابقات صحية للطلبة 10

13 
تستقطب الخبراء في مجال التوعية الصحية إللقاء 

 متوسطة 14 1.136 3.62 الطلبة المحاضرات التوعوية على

5 
تنظم ندوات صحية لألهالي حول الوعي الصحي 

 متوسطة 15 1.176 3.55 الخاص بأبنائهم

12 
تشتري الكتب والمجالت التي تتعلق بالوعي الصحي 

 متوسطة 16 1.132 3.53 لوضعها في مكتبة المدرسة

 طةمتوس 17 1.205 3.41 تنظم زيارات ميدانية لمؤسسات صحية 4

 
 مرتفعة  81456. 3.8741 الكلي

أن المتوسطات الحسابية لتقديرات عينة الدراسة لواقع دور ) 5(يتبين من نتائج الجدول 
المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر المعلمين مجال 

، فتراوحت )3.87(ي الذي بلغ التثقيف الصحي جاءت بدرجة مرتفعة وذلك بداللة المتوسط الحساب
والتي بحدها األعلى ) 11(، إذا جاءت الفقرة )3.87إلى  4.32(المتوسطات الحسابية ما بين 

) 4.32(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ " تحرص على النظافة الشخصية للطلبة"على تنص 
ظم زيارات ميدانية تن"والتي تنص على بحدها األدنى ) 4(وجاءت الفقرة . وبدرجة مرتفعة

  .وبدرجة متوسطة) 3.41(وبمتوسط حسابي بلغ ) 17(بالمرتبة " لمؤسسات صحية

هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثانيًا
في درجة الحاجة لدور المدارس الثانوية االردنية في تنمية ) α = 0.05(مستوى الداللة 

  وعي الصحي لدى طلبتها تبعا لمتغير الجنس، التخصص، من وجهة نظر المعلمين؟ال

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
لتقديرات عينة الدراسة لدور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها، تبعًا 

 .والتخصصالجنس، : لمتغيرات
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  الجنس: أوًال

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للدور الذي تقوم المدارس 
الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر المعلمين، حسب متغير 

  ). 6(الجنس، كما هو موضح في الجدول 

المعيارية للكشف عن الفروق في تقديرات  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية : )6(جدول ال
لدور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها تبعًا لمتغير المعلمين 

  .الجنس

  المجال  الجنس  العدد  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري

  ذكر  132  3.68  0.84
  مجال التثقيف الصحي

  أنثى  218  3.98  0.77
  ذكر  132  3.79  0.91

  مجال البيئة المدرسية اآلمنة
  أنثى  218  4.01  0.81

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية، تعزى ) 6(يتبين من الجدول 
بداللة . ألثر متغير الجنس، وجاءت الفروق لصالح اإلناث لجميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

  .إرتفاع متوسطاتهم الحسابية

  تخصصال: ثانيًا

تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدورالمدارس الثانوية األردنية 
في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر المعلمين، حسب متغير الخبرة، كما هو 

  ). 7(موضح في الجدول 

ف عن الفروق في للكش" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )7(جدول ال
تقديرات المعلمين لدور المدارس الثانوية األردنية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها تبعًا 

 .لمتغير التخصص
  قيمة

 "ت"
  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي
  المجال  التخصص  العدد

0.66 
  إنسانية  224  3.89  0.79

  مجال التثقيف الصحي
  علمية  126  3.83  0.85

0.24  
  إنسانية  224  3.97  0.82

  مجال البيئة المدرسية اآلمنة
  علمية  126  3.95  0.92
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية، تعزى ) 7(يتبين من الجدول 
ألثر متغير التخصص، وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية، بداللة إرتفاع متوسطاتهم 

  .الحسابية

  تائجمناقشة الن

ما واقع دور المدارس الثانوية في : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوًال

  تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها من وجهة نظر المعلمين؟

أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال أن واقع دور المداس الثانوية في تنمية الوعي 
  .ر المعلمين جاء بدرجة مرتفعةالصحي لدى طلبتها من وجهة نظ

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المدرسة لها دور فعال في التشجيع على المشاركة الفعالة في 
تنمية مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة، وإيمان المدرسة بدورها الحقيقي في أهمية المحافظة 

  .على صحة الطلبة

األردنية تعتبر من المؤسسات الوطنية  تعزى هذه النتيجة لكون المدارس الثانويةكما و
الرئيسة التي تمتلك مخزونًا مهمًا من مستوى الوعي الصحي، لكافة الكوادرالتربوية والعلمية 
والوظيفية التي تحتويها، والتي ال تخلو من المفكرين واألشخاص المبدعين ذوي الخبرات العالية، 

ا من خالل إستراتيجيات عمل وخطط محددة كما وتقوم معظم المدارس الثانوية بإدارة أعماله
  .مسبقًا تقوم بتطبيقها وقياس مدى نجاحها وتقييمها باستمرار

تنظم زيارات "، والتي تنص على )4(وجاءت في المرتبة السابعة عشر واألخيرة الفقرة 
وبدرجة متوسطة، ويعزى ذلك إلى ) 3.41(وبمتوسط حسابي بلغ " ميدانية لمؤسسات صحية

ت والسياسات التي تم إستحداثها مؤخرًا بخصوص منع الرحل الطالبية بسبب األوضاع اإلجراءا
  :الصحية جراء إنتشارة فايروس كورنا، عالوة على ذلك هناك عدة أسباب منها

تقوم إدارة المدرسة بتنظيم رحل بمعدل مره واحدة في الفصل وفي أغلب األوقات تكون هذه  -
ر الروتين الدراسي وتغير الحالة النفسية للطلبة والخروج الرحالت لمواقع ترفيهية وذلك لكس

 .من ضغوطات الدراسة

أغلب الزيارات لمؤسسات صحية تكون من عدد قليل من الطلبة وعادة ما يكونو من اللجان  -
 .الصحية، األمر الذي قد يحول دون وصول المعلومة بشكل وافي لكافة الطلبة األخرين

، التيبينت أن المدرسة صرح تعليمي مهم وهي )2017(لبي وأتفقت النتائج مع دراسة الح
الجهة األولى التي تؤثر في الطلبة من حيث إكسابهم سلوكات جديدة وبمختلف المجاالت، كما أنها 
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تراعي الطلبة وتهتم بهم من الجانب الصحي وذلك من خالل توفير الرعاية الصحية السليمة لهم، 
ذي يساهم بالنهوض لمستوى صحي أكثر فاعلية وتطبيقه في وتعليمهم المنهج الصحي السليم ال

  .المجتمع

هل توجد فروق ذات داللة : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثانيًا
في درجة الحاجة لدور المدارس الثانوية االردنية ) α = 0.05(احصائية عند مستوى الداللة 

تبعا لمتغير الجنس، التخصص، من وجهة نظر  في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها
  المعلمين؟

  :الجنس: أوال

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات 
الحسابية تعزى ألثر متغير الجنس وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وقد يعزى ذلك لكون حجم العينة 

عينة الذكور مما نوع في اإلجابات بشكل أكبر بالنسبة لإلناث، كما  من اإلناث كان أكبر من حجم
يمكن أن يعزى ذلك لوجود عدد أكبر من اإلناث بين الكادر التعليمي في بعض المدارس كالمدارس 

  .الموجودة في إقليم الوسط على سبيل المثال

  :التخصص: ثانيًا

اللة إحصائية بين المتوسطات أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود فروق ذات د
الحسابية تعزى ألثر متغير التخصص وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية، وقد يعزى ذلك 
لكون التخصصات اإلنسانية تسهم بشكل فعال في النتاجات العلمية، حيث تمثل التخصصات 

دى الطلبة، بينما يقع على اإلنسانية عنصرًا مهمًا في التخطيط لعملية التنمية ورفع مستوى الوعي ل
عاتق التخصصات العلمية تطبيق هذه الخطط، من خالل وضع الحلول العلمية لتحقيق ونشر 

  .الوعي الصحي

 التوصيات

  :في ضوء النتائج توصي الدراسة بجملة من التوصيات منها

وعي الصحي تبني وزارة التربية والتعليم األردينية إلستراتيجية تهدف إلى زيادة تعزيز تنمية ال .1
لدى طلبتها، من خالل تطوير عملية التدريس بما تشمله من مناهج وأنشطة، وبناء قدرات 
الهيئة التدريسية، وال سيما الجدد، ليكونوا عناصر فعالة في نشر الوعي الصحي لدى 

 .الطلبة
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 ،لدى أعضاء هيئة التدريس من معلمين وتربويين زيادة التركيز بأهمية نشر الوعي الصحي .2
لموظفين اإلداريين من جهة، وبين الطلبة من جهة أخرى، بحيث يشمل الجنسين، وجميع وا

 .الفئات العمرية، والمستويات الدراسية والوظيفية
العمل على إعداد مجموعة من الندوات والدورات التدريبية التي تنمية الوعي الصحي لدى  .3

 .الطلبة

  

  :المراجع

  :أوًال المراجع العربية

مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاني الثانوي طبيعي ، )2003(األحمدي، علي 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم وعالقته باتجاهاتهم الصحية في المدينة المنورة
 .القرى، السعودية

مستوى التنور الصحي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في ، )2008(األشقر، رنان 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى، غزة، فلسطين. محافظات غزة

الزرقاء ، واقع برامج الخدمات الصحية المقدمة للطلبة في مدارس محافظة )2007(بدح، أحمد 

العلوم  - مجلة جامعة النجاح لألبحاثفي األردن من وجهة نظر مديري المدارس، 

 .394-373، 2، )21(، العدد اإلنسانية

دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي الصحي لدى طلبتها ، )2017(الحلبي، سماح إحسان 

، رسالة ماجستير غير غوث الدولية بمحافظات غزة وسبل تفعيلهبمدارس وكالة ال
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  دور تربوي مقرتح للنظام الرتبوي األردني لتبني مفهوم املدرسة الذكية 
 لى التجربة املاليزيةإاستنادًا 

  
  **الطراونةيوسف خليف وا *القعايدةنايف علي زين 

  

  ملخص

هـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى الكشــف عـن التصـور التربـوي المقتـرح لتبنــي مفهـوم المدرسـة الذكيـة فــي            
ردني استنادًا للتجربة الماليزية، والتعرف إلى متطلبات التصور التربوي المقترح، والكشف النظام التربوي األ

عن معيقات التصور التربوي المقترح لتبني مفهـوم المدرسـة الذكيـة، ومـن أجـل تحقيـق أهـداف الدراسـة تـم          
د مـن صـدقها   فقـرة، وتـم التأكـ   ) 36(استخدام المنهج الوصفي التحليلـي مـن خـالل تطـوير اسـتبانة تضـمنت       

معلما ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية في األردن، وزعـت  ) 430(وثباتها، وقد تكونت عينة الدراسة من 
مـن مجمـوع   ) 96.51(استبانة صالحة للتحليـل االحصـائي بمـا نسـبته     ) 415(عليهم االستبانة وأسترد منها 

ــائج الدراســة أن المتوســطا     ت الحســابية لتقــديرات المبحــوثين لدرجــة   االســتبانات الموزعــة، وقــد أظهــرت نت
مالئمـة المتطلبــات التربويــة المقترحــة لتبنــي مفهــوم المدرســة الذكيــة اســتنادا للتجربــة الماليزيــة جــاءت علــى    
المستوى الكلي بدرجـة مرتفعـة، كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن المتوسـط العـام لتقـديرات المبحـوثين للمعيقـات            

ني مفهوم المدرسة الذكيـة اسـتنادا للتجربـة الماليزيـة جـاء بدرجـة مرتفعـة، حيـث         التي تواجه المعلمين في تب
وفـي ضـوء مـا توصـلت     . كانت البنية التحتية التقنية والخوف من سرقة أو ضياع البيانـات مـن أبـرز المعيقـات    

س األردنيـة  اليه الدراسة من نتائج أوصى الباحثان بضرورة تحسين وتطوير البنية التحتية التقنيـة فـي المـدار   
وذلـك ألثرهـا الواضـح فـي إعاقــة تبنـي مفهـوم المدرسـة الذكيـة فــي البيئـة المدرسـية االردنيـة، وضـرورة عقــد             
مجموعـة مـن النـدوات والحلقـات النقاشــية بهـدف توعيـة كافـة عناصـر العمليــة التعليميـة بأهميـة تبنـي مفهــوم            

  .معالمدرسة الذكية ودورها بتوفير فرص تعليمية لجميع فئات المجت

  .المدرسة الذكية، التجربة الماليزية، المدارس األردنية، معلمي المرحلة الثانوية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The current study aimed to reveal the proposed educational vision for adopting the 

concept of the smart school in the Jordanian educational system based on the Malaysian 
experience, to identify the requirements of the proposed educational vision, and to reveal 
the obstacles of the proposed educational vision to adopt the concept of the smart school, 
In order to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was 
used by developing a questionnaire that included (36) items, and its validity and 
reliability were verified. The study sample consisted of (430) male and female secondary 
school teachers in Jordan. A questionnaire was distributed to them and (415) valid 
questionnaires were retrieved from them for statistical analysis, with a percentage of 
(96.51) out of the total distributed questionnaires. The results of the study showed that 
the arithmetic averages of the respondents’ estimates of the degree of suitability of the 
proposed educational requirements for adopting the concept of the smart school based on 
the Malaysian experience came at the overall level to a high degree, and the results also 
indicated that the general average of the respondents’ estimates of the obstacles facing 
teachers in adopting the concept of the smart school based on the Malaysian experience 
came to a high degree, as the technical infrastructure and fear of data theft or loss were 
among the most prominent obstacles.In light of the results of the study, the researchers 
recommended the need to improve and develop the technical infrastructure in Jordanian 
schools, due to its clear impact on impeding the adoption of the concept of the smart 
school in the Jordanian school environment, and the need to hold a series of seminars 
and discussion panels in order to educate all elements of the educational process of the 
importance of adopting the concept of the smart school and its role in providing 
educational opportunities for all segments of society. 

Keywords: Smart school, The Malaysian experience, Jordanian schools, Secondary 
school teachers. 
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  : المقدمة

 في أواخر القرن العشرين لوحظ تقدم واسع في تكنولوجيا المعلومات التي قصرت المسافات
بين الناس فلم يعد هناك أي حواجز زمانية أو مكانية تحد من التفاعل البشري والتقاء الحضارات 

ومع مرور الوقت أصبح استخدام ). 2001،الكيالني(وزيادة التفاهم والعالقات المتبادلة بين األفراد 
ات ما هو إال الحاسوب ضروريًا في جميع المجاالت العلمية والعملية، وما نشاهده اليوم من تطور

ابراهيم، (دليل على أهميته إذ لم يعد هناك حقل من حقول المعرفة إال وللحاسوب دور مهم فيه 
2012.(  

وقد ساعد التطور التكنولوجي على حدوث تغييرات ملحوظة في جميع المجاالت خاصة 
ا والوسائل فقد تعرض المجال التعليمي النقالب جذري نتيجة دخول التكنولوجي ؛المجال التعليمي

ى التسابق لتوفير كل مستلزمات التكنولوجيا إلالحديثة فيه ودفع المؤسسات التعليمية كافة 
فزادت الحاجة إلى . الحديثة التي لها أثر ودور كبير في تحقيق أهداف التعلم بطرق سهلة بسيطة

وير الذاتي، تبادل الخبرات معًا وحاجات الطلبة إلى بيئات غنية متعددة المصادر للبحث والتط
وظهر مفهوم التعلم االلكتروني وهو أسلوب من أساليب التعلم في إيصال المعلومة للمتعلم 

  ).2009الغريب، (باالعتماد على التقنيات الحديثة 

عندما حدد  1980في األوساط األكاديمية عام ) io(وبرزت أهمية المنظمات الذكية 
)porter (فمـن وجهـة النظـر البـشرية فـإن القـوة . التنافـسية أهمية المنظمات الذكية والمنظمـات

أما . العقليـة مهمـة فـي ممارسة اإلعمال، وباتحاد هذه القوة سيؤدي ذلك إلـى عمـل جمـاعي كبيـر
) نتروبيـااأل(فـي علـم الفيزيـاء وحـسب هـذا التحليـل فإن فقـدان هـذه القـوة العقليـة يـؤدي إلـى 

إذن عملية التزامن بـين الطاقـة العقليـة . ل الكـون حـسب نظرة الفيزيائيينوالمقـصود بـه تآك
والطاقـة المخرجة هـي طريقـة مؤدية إلـى نتيجة رفيعة من نوعها في عمل المنظمة لعمليات التزامن 

القدرة (هي ) المنظمة الذكية(و. الناتجة عـن هذه القوى العقلية والعمـل الجماعي نتيجة التعاون
أن ذكـاء ). استخدام كـل طاقاتها العقلية وتركيز تلـك القـوة الذهنية علـى القيام بمهامها فـي

لجعـل المنظمـة أكثـر نجاحا في البيئة ابدأ جيدًا كما ينبغي أن (المنظمـة نـاتج عـن النظـرة التاليـة 
  ).2012إبراهيم، ) (يكون إيماننا بالمنظمات األخرى الجيدة في هذا المجال

 تتعارض فكرة المدرسة الذكية مع دور المعلم، حيث تبرز أهمية المعلم ودوره في تحديد وال
نوعية التعليم واتجاهاته ودوره الفعال في بناء جيل المستقبل وللمعلم دور حاسم في العملية 

ونجاح هذه العملية يتوقف على  اإللكتروني،التربوية وال يمكن الغاء دوره عند تطبيق التعلم 
د معلم كفء معد إعدادًا متميزًا ملما بالعلم والمعرفة والكفايات التعليمية المختلفة وجو

  ).2010الفتالوي، (
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وحـدة اجتماعيـة تقـوم بتحقيـق األهـداف معينـة فـي ظـل الظـروف التـي (وتعرف المنظمة بأنها 
ـم أو التعامل مع األوضاع القـدرة علـى المعرفـة أو الفه(أمـا الـذكاء فيعـرف بأنـه ) تعمـل بهـا
، والمفهوم األساسي للمنظمات الذكية هو مـصطلح قـد يـذهب فـي أذهان البعض إلى عدة )الجديدة

جوانب أساسية مـنهم مـن يقـول إن المدرسة الذكيـة هـي اسـتخدام التكنولوجيـا العالية وبعضهم 
لم والتدريب تعـددت اآلراء واالثنـان يشير إلى ذكاء اإلفراد في المنظمات الناتج عن عمليات التع

يتميـزان بالـصحة بـان المدرسة الذكيـة خلـيط مـن ذكـاء اإلفـراد واسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة 
  ).2005فرج، (

م بتقديم 1988وكانت ماليزيا من الدول السباقة في مجال المدرسة الذكية حيث بدأت عام 
ة إلى مدرسين أذكياء، ولكي تحصل المدرسة على هؤالء مشروع المدرسة الذكية وبرزت الحاج

. كان البد من وجود برنامج يساعد هؤالء المدرسين على أن يستخدموا هذه البرامج الحاسوبية
ومن الضروري حينها أن يكون لدى المدرسين الذين يقومون بعملية التعليم والتدريب فكرة 

مهارات التفكير ومهارة تكنولوجيا المعلومات  والبد من تدريبهم على البرامج،واضحة عن تلك 
ومهارة التعليم، وهناك أيضًا تنظيم التعليم، أما النقطة األخيرة فتتعلق ببرامج التعليم في الصف 
من أجل أن يقوم المدرسون باستخدام تلك التقنية في الصف وهي تحتاج إلى أن يتم تخطيطها 

وفي عام . رسون مهرة من أجل تدريس أطفالنامسبقًا وذلك من أجل ضمان أن يكون هناك مد
م أيضًا بدأ مشروع الشبكة المدرسية وهو موقع على شبكة االنترنت حيث يتم التحدث عن 1988

برامج المؤسسة على الشبكة أي استخدام اإلنترنت من اجل تقديم المعلومات، وهناك ثالث 
وتتعلق النقطة الثالثة باإلدارة  خصائص للمشروع تتعلق االولى بالطلبة والثانية بالمدرسة،

فكان لزامًا تقديم مشروع يتحقق من جدوى اإلنترنت فيما يقدمه للمدرسة من . المدرسية
  ).2004عبدالعال، (معلومات 

وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تسعى للكشف عن واقع النظام التربوي األردني وتقديم 
  .الذكية استنادًا الى التجربة الماليزيةتصور تربوي مقترح لتبني مفهوم المدرسة 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

مع كل التغيرات التي يشهدها العالم في هذا اليوم التي تتطلب من كافة المؤسسات التأقلم 
والتكيف مع هذه التغييرات في كل مجاالت الحياة من تكنولوجيات متطورة وعمليات االتصال 

، وعليه أصبح التربويون أمام تحٍد كبير وخياٍر استراتيجي ال مفر والتواصل واالنفجار المعلومات
منه، فنماذج التعلم التقليدية لم تعد قادرة على معالجة المشكالت التعليمية أو مواجهة تحديات 

وإعادة تصميم ، الثورة المعلوماتية وال بد من إعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقٍة جديدة
  .م مع متطلبات هذا التعليمبيئاتها بما يتالء
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لكتروني االستفادة من ومما تقدم أثير سؤال مهم هو كيف تستطيع إدارة نظم التعلم اإل
المدرسة الذكية من التخطيط واتخاذ القرارات لحل المشكالت التربوية؟ لذا البد من مزج التقنية 

، وحاجة المدارس للسير باتجاه الحديثة بالمهارات البشرية للوصول إلى القيمة المضافة في التعليم
المدرسة الذكية تتزايد بشكل واضح مع دخول القرن الحادي والعشرين، وما يصاحب ذلك من 
تطورات ألن الفكر اإلداري يتطور ويتغير بصورة مستمرة حيث تظهر أفكار جديدة تتحدى ما كان 

  .موجود

؛ 2012بو مغيصيب، أ( على بعض الدراسات السابقة مثل دراسة ينوبعد اطالع الباحث
التي تناولت أهمية معرفة المتطلبات والعوامل األساسية إلدارة التعلم اإللكتروني ) 2014الحميري، 

في العملية التربوية وقيمة المعلم وتقبله للعمل على نظام التعلم االلكتروني في عصر التكنولوجيا 
التي هدفت الى ) 2014الرواحنة، (وعن كيفية التعامل مع عصر المعلومات الهائلة، ودراسة 

عضاء هيئة التدريس للتدرب على تبني مفهوم المدرسة الذكية أدرجة استعداد  إلىالتعرف 
أن هناك بعض الضعف باالعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة من  انواستخدامها، الحظالباحث

 ات التربوية في تطبيق التعلمقبل أعضاء المعلمين لعدة عوامل منها ضعف البنية التحتية للمؤسس

  .وقلة الخبرة في مهارات استخدام أدوات التعلم اإللكتروني بالنسبة للمعلمين ،اإللكتروني

أن أحد الباحثين من العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومن خالل خبرتها  وصفوب
م المدرسة الذكية، الميدانية، فقد الحظت أن هنالك حاجة ماسة في الوقت الحاضر لتطبيق مفهو

من هنا تتحدد مشكلة الدراسة باقتراح انموذج تربوي يتبنى مفهوم المدرسة الذكية استنادًا الى 
التجربة الماليزية لدى المعلمين في المدارس األردنية في ظل مجتمع المعرفة، وذلك من خالل 

  :اإلجابة عن األسئلة التالية

المقترحة لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة ما درجة مالئمة المتطلبات التربوية   .1
  الماليزية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في المدارس األردنية؟

ما واقع األداء المناسب الذي يقوم بِه المعلمون لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة   .2
  الماليزية؟

  ن في تبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية؟ما المعيقات التي تواجه المعلمي  .3

ء الذي يقوم بِه الألد) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   .4
الجنس، (المعلمين في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية تبعا لمتغيرات 

  ؟)رةوالمؤهل العلمي، وسنوات الخب
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للمعيقات التي تواجه ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   .5
الجنس، (المعلمون في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية تبعا لمتغيرات 

  ؟)والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

  :أهداف الدراسة

  :ةسعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتي

الكشف عن التصور التربوي المقترح لتبني مفهوم المدرسة الذكية في النظام التربوي األردني   .1
  .استنادًا للتجربة الماليزية

التعرف إلى متطلبات التصور التربوي المقترح لتبني مفهوم المدرسة الذكية في النظام   .2
  .التربوي األردني استنادًا للتجربة الماليزية

معيقات التصور التربوي المقترح لتبني مفهوم المدرسة الذكية في النظام التربوي  الكشف عن  .3
  .األردني استنادًا للتجربة الماليزية

  :أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة إلى كونها ضمن األبحاث التطويرية في مجال تكنولوجيا التعليم وهو ما 
  .الحديثةتدعو إليه االتجاهات التربوية 

وقع أن يستفيد من هذه الدراسة وتوصياتها اعضاء هيئة التدريس في المدارس من المت
األردنية واالدارات الجامعية والباحثون والمهتمون بالتعلم اإللكتروني باإلضافة الى المخططين 

  .وربطها بالتقنية الحديثة الخطط التعليميةللتعليم المدرسي عند وضعهم 

لها دور في مساعدة أصحاب القرار في مؤسسات التعليم المتأمل من هذه الدراسة أن يكون 
المدارس بحيث تكون عونا لهم في  الذكية فيالعالي من المدارس للتعرف إلى واقع مفهوم المدرسة 

  .اتخاذ القرارات المناسبة لالرتقاء بالعملية التعليمية من حيث ربطها بكل التقنيات الحديثة
رح توضيحا للعناصر الرئيسية التي تتكون منها عملية ادارة من المتوقع ان يقدم الدور المقتو 

  .التعلم اإللكتروني في المدرسة الذكية وإظهار العالقات التي تربط بين هذه العناصر

  :حدود الدراسة

  :تتحدد نتائج الدراسة في اآلتي

تبني مفهوم تحدد الدراسة بالدور التربوي المقترح للنظام التربوي األردني ل: الحدود الموضوعية
  .المدرسة الذكية استنادًا الى التجربة الماليزية
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  .ستقتصر الدراسة على معلمي المرحلة الثانوية في المملكة األردنية الهاشمية: الحدود البشرية

  .2020/2021سيتم اجراء الدراسة في السنة الدراسية : الحدود الزمانية

  :األدب النظري والدراسات السابقة

  :يالنظام التربو

ُتمثل التربية أداة للتطوير والتغيير الدائم في المجتمعات، لذلك فهي من أكثر األّنظمة التي 
 ة، وعليِه فإنة التربويتحتاج إلى التحسين والتعديل إلى األفضل، لتحقيق األهداف من العملي

ل المناسبة لها، الّنظام الّتربوي يعتبر وسيلة لحل المشاكل التي ُتواجه المجتمعات وإيجاد الحلو
فهذا الّنظام يعكس واقع المجتمعات وأفكارها ومدى تطورها ونموها، وُتحدد األنظمة الّتربوية 

  ).2004عليمات وناصر، (الرؤية المستقبلية للدولة وطموحات أفرادها 

يمثل النظام التربوي مجموعة من العناصر والعالقات المنبثقة عن النظم السياسية و
ية والسوسيوثقافية، التي يتمثل دورها في بلورة أهداف التربية وغاياتها، وتسيير أمور واالقتصاد

كما يعرف أيضًا بأّنه مجموعة . المدرسة وأدوارها وفقًا لمبادئ تكوين األفراد المنتمين إليها
مور مترابطة مع بعضها البعض من القواعد والتنظيمات واإلجراءات التي تنتهجها دولة ما لتوجيه أ

التعليم وتسيير شؤونها سعيا إلى االرتقاء بالقيم والمبادئ العامة لألمة بما يتماشى مع السياسات 
التائب والقضاة، (التربوية لتعكس الفلسفة بمختلف أشكالها الفكرية، واالجتماعية، والسياسية 

2014.(  

  :المدرسة الذكية

ي القرن العشرين قد أثر بفاعلية على ال شك أن التطور العلمي المذهل الذي حققه اإلنسان ف
أسلوب الحياة في كافة المجتمعات المعاصرة، حيث ساهمت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
تحديدا في هذا التطور المعاصر عن طريق تسهيل سرعة الحصول على المعلومات، وسرعة 

حسابية، واإلحصائية، معالجتها، واستدعائها، وتخزينها، واستخدامها في كافة العمليات ال
والتحليلية لمواجهة متطلبات الحياة المعاصرة، مما أدى أيضا إلى سرعة إنجاز المهام واألعمال، 
وسرعة تحقيق األهداف، ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح لزامًا على كافة المؤسسات 

جيا المعلومات واالتصاالت المختلفة أن تتوافق أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها تكنولو
  ). 2012إبراهيم، (

لذلك ومن هذا المنطلق أصبحت تكنولوجيا المعلومات بكافة أشكالها السالح الحقيقي 
لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا كأفراد وكأمة وبالتالي االقتصاد الوطني، وأصبح التطور 
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مع وتنمية قدرات أفراده وتحسين مستوى التكنولوجي هدفا قوميا وحاجًة حقيقية لنمو المجت
ومن هنا ظهر مفهوم المدرسة الذكية ). 2008استيتية وسرحان، (استخدام موارده وحمايتها 

كأساس لتطوير التعليم العام والذي يهدف إلى خلق مجتمع متكامل ومتجانس من الطلبة وأولياء 
ض، ارتكازا على تكنولوجيا األمور والمعلمين والمدرسة وكذلك بين المدارس بعضها البع

لتحديث العملية التعليمية ووسائل الشرح والتربية، وبالتالي تخريج أجيال  واالتصاالتالمعلومات 
  ). 2003البدري، (أكثر مهارة واحترافية 

إن المدارس الذكية هي نوعية جديدة من المدارس التي تم تطبيقها بالفعل في العديد من 
ماليزيا والواليات المتحدة وعدد من الدول األوروبية، وهي نوعية تختلف : الدول في العالم منها

عن المدارس التي ُتطبق وُتفِعل التقنية الحديثة في ُنظم إداراتها للعملية التعليمية، ال سيما من 
الحربي، (ناحية طرق واستراتيجيات التدريس القائمة على تقنية المعلومات والتعلم اإللكتروني 

2006.(  

 Attaran(مجموعة من االختصارات هي ) Smart School(مثل مصطلح المدرسة الذكية وي
et al., 2012:(  

1.  Specific :محددة.  

2.  Measurable :يمكن قياسها.  

3.  Achievable :ممكنة التحقيق.  

4.  Realistic :واقعية.  

5.  Timed :ارتبة زمنيم.  

وهذا يعني أنها ) Smart(رات تكونت كلمة فإذا ما تم تجميع الحروف األولى لهذه االختصا
الذي ) Smart(تحمل مواصفات معينة يجب توافرها في هذا النوع من المدارس، وال يعني مفهوم 

يمكن ترجمته إلى العربية على أنه ذكي، والذي يمكن أن يحِدث خلًطا في أذهان الكثيرين مع كلمة 
  ).intelligence) (Bahmani et al., 2013(ذكاء التي تترجم في اإلنجليزية إلى 

يعبر مصطلح المدرسة الذكية عن المدارس المزودة بفصول إلكترونية، وبها أجهزة وعليه، 
حواسيب وبرمجيات ُتمكن الطّلاب من التواصل إلكترونيا مع المعلمين والمواد المقررة، كما يمّكن 

من أنظمة  ابتداءلمدرسة المختلفة، نظام المدرسة الذكية عملية اإلدارة اإللكترونية ألنشطة ا
الحضور واالنصراف وانتهاًء بوضع االمتحانات وتصحيحها، كما يمّكن أيضا من التواصل مع 
المدارس األخرى التي تعمل بنفس النظام من خالل شبكة االنترنت، باإلضافة إلى التواصل مع 

  ).Bharathy, 2015(أولياء أمور الطلبة 
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ية بأنها مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة وُتعرف المدرسة الذك
متعددة المستويات، تستمد رسالتها من اإليمان بقدرة المجتمعات على النهوض، وتحقيق التنمية 
الشاملة، معتمدة على جودة إعداد بنائها التربوي والّتعليمي، لذا فإن المدرسة الذكية ُتِعد 

لية ناجحة مع التركيز على المهارات األساسية والعصرية والعقلية بما المتعلمين فيها لحياة عم
  ).2008استيتية وسرحان، (يخدم الجانب التربوي والقيمي لدى الطلبة 

ويشير الباحثان إلى أن المدرسة الذكية تعتبر ثورة في نظام التعليم التقليدي لتطويره 
في أي وقت وزمان لكل طالب، من خالل  والتركيز على التعلم الفردي، وجعل التعليم متاحا

االعتماد الُكلي على أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القادرة على توفير بيئة 
  .تعليمية الكترونية بطريقة إبداعية أكثر مما هي عليه في المدرسة التقليدية

ارت الدراسات ويتضمن مفهوم المدرسة الذكية مجموعة من المزايا الفلسفية، وقد أش
  :لهذه المزايا، كما يلي) 2003؛ البدري، 2016؛ أحاندو، 2013عبدالمجيد، (السابقة 

  . تقديم وسائل تعليم أفضل وطرق تدريس أكثر تقدما  .1

تكنولوجيا  واستدعائهاباستخدامتطوير مهارات وفكر الطالب من خالل البحث عن المعلومات   .2
  . في أي مجال أو مادة تعليميةوالمعلومات واإلنترنت  االتصاالت

أولياء األمور بالمدرسين والحصول على التقارير والدرجات والتقديرات  اتصالإمكانية   .3
وكذلك الشهادات، وذلك من خالل اإلنترنت أو من خالل أجهزة كمبيوتر في المدرسة يتم 

  .تخصيصها لهذا الغرض

لجعل الدروس أكثر فاعلية وإثارة لملكات تطوير فكر ومهارات المعلم وكذلك أساليب الشرح   .4
  .الفهم واإلبداع لدى الطالب

االتصال الدائم بالعالم من خالل شبكة اإلنترنت بالمدارس يتيح سهولة وسرعة االطالع على   .5
واستقطاب المعلومات واألبحاث واألخبار الجديدة المتاحة فضال عن كفاءة االستخدام األمثل 

  . يمية والتربويةفي خدمة العملية التعل

  :تجارب عالمية في تطبيق مفهوم المدرسة الذكية

وقد طلبت من  1997حملت الحكومة راية المدارس الذكية عام : التجربة الماليزية
مؤسساتها رسم التصور لمدارس المستقبل وماهية ادارتها، وقد بدأ هذا التصور عند الرئيس 

وماهو ناتج هذا التغيير وكيف يأخذ أصحاب القرار مهاتير محمد في تغيير التعليم في ماليزيا 
المعلومات لتحويل التعليم التقليدي إلى تعليم ذكي مدى الحياة، وكيف يصل بالمجتمع الماليزي 

، وأخذت فكرة المدارس الذكية من أمريكا وأوروبا وعلى 2020إلى محو األمية االلكترونية عام 
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د والمهارات الحياتية وعلى األخص العلوم والرياضيات األخص بريطانيا، وهي ُتعنى بجميع الموا
واللغتين االنجليزية والماليزية، حيث أنه ليس من حق أي مدرسة أن تسمي نفسها بالمدرسة 

الثمان  الذكية اال بعد خضوعها لشروط ومعايير معينة، ويبلغ عدد المدارس الذكية مايربو على
  ).2016أحاندو، (جريبية والثمانين مدرسة من المدارس الذكية والت

هو نتاج تعاون بين ) Smart School(مشروع المدرسة الذكية في مصر  :يةمصرالتجربة ال
وزارة التربية والتعليم ووزارة االتصاالت والمشروع االنمائي لألمم المتحدة، حيث أن وزارة 

هزة ووزارة االتصاالت والمشروع االنمائي لألمم المتحدة مسؤولة عن توريد وصيانة األج
التربية والتعليم متمثلة في التطوير التكنولوجي مسؤولة عن المتابعة والتنسيق بين المدارس 

الصعيدي، ( 2002والجهات المختلفة بشأن مشروع المدارس الذكية الذي تم توقيعه عام 
2005.(  

، 2005عام  أعلنت مدرسة اإلسراء االبتدائية للبنات مشروع المدرسة الذكية: يةقطرالتجربة ال
وكان المشروع عبارة عن بيئة تستخدم الوسائط المتعددة المعتمدة على التكنولوجيا في 
جميع مجاالت عمل المدرسة اإلدارية والتدريسية والتواصلية واإلعالمية، حيث أن هذا النظام 
يضمن الشفافية ويوفر الوقت واألموال إضافة لتحسين السرعة والكفاءة في العمل وسيدعم 

حقيق ذلك برنامج تدريبي مكثف يتم تنظيمه لإلدارة المدرسية بجميع مستوياتها، كما تم ت
إنشاء بنك خاص بالمواد التعليمية لمواد العلوم والرياضيات واللغة االنجليزية، كما تم 

على استخدام هذه المواد التعليمية أثناء العملية التدريسية، حيث تم إعداد  تدريب المعلمات
  ).2016أحاندو، (شكل تتوافق مع المعايير الوطنية لهيئة التعليم المواد ب

  :أهم المقترحات لتطبيق مفهوم المدرسة الذكية

بعد سرد مصطلحات المدرسة الذكية وتعريفاتها، وتحليل تطبيقاتها، واستعراض أبرز 
بوية، يمكن التجارب العالمية والعربية الناجحة في تطبيق مفهوم المدرسة الذكية في النظم التر

تقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في تطوير التعليم العام في األردن في ضوء المدرسة 
  :الذكية، كما يلي

  .ضرورة تخصيص موارد مالية من أجل تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس  .1

بيوتر واالتصاالت وشبكات توفير بنية تحتية متكونة من تقنيات التعليم الحديثة كأجهزة الكم  .2
  .االنترنت، وذلك من أجل استخدامها في العملية التعليمية التعلمية

  .توفير كوادر مؤهلة تأهيًلا عاليا وقادرة على تشغيل هذه التقنيات  .3
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ربط المدرسة بشبكة انترنت داخلية وخارجية، من أجل تسهيل عملية التواصل بين عناصر   .4
  .العملية التعليمية

توفير قيادات تربوية مؤهلة ومدربة قادرة على إدارة المدارس الذكية، والتعامل مع   .5
  .التكنولوجيا، مع التوجه نحو اإلدارة بالفريق والعمل الجماعي

تخصيص مناهج خاصة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأدواتها، وتساعد الطلبة على   .6
  .واالبتكارإلبداع التفكير الناقد، بحيث ُتنمي لديهم مهارتي ا

دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب على جميع مستويات التعليم   .7
  .العام، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على استثمار هذه التكنولوجيا

  :الدراسات السابقة

ريخي للمدرسة الذكية دراسة هدفت إلى التعرف على التطور التا) 2013( دعبد المجيأجرت 
وأهدافها وفلسفتها، وبيئتها التعليمية والمادية، والوقوف على أوجه الشبه واالختالف حول تطبيق 
المدارس الذكية في الدول المقارنة، ووضع تصور مقترح آلليات تفعيل المدارس الذكية في 

وبما يتناسب وظروف جمهورية مصر العربية على ضوء االستفادة من خبرات ماليزيا وأستراليا 
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المقارن وذلك من خالل . المجتمع المصري

استخدام المدخل الوصفي والمدخل التحليلي المقارن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
دد األجهزة نقص ع أهمها وجود مجموعة من المعوقات تحول دون تفعيل المدارس الذكية منها

بالنسبة لعدد التالميذ، وال توجد شبكة داخلية لربط الفصول مع بعضها البعض، وقلة الوقت الالزم 
تكاليف  وارتفاعلممارسة األنشطة داخل المعامل، وقلة الميزانيات الالزمة لممارسة األنشطة، 
حدات مجتمعية، استخدام شبكة اإلنترنت، وال تستخدم المعامل بعد انتهاء اليوم الدراسي كو

 الكتسابوضعف عمليات الصيانة للمستحدثات التكنولوجية التعليمية، وفترة التدريبات غير كافية 
المهارات الالزمة للتعامل داخل المدارس الذكية، وعجز بعض المعلمين عن دمج تكنولوجيا 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التدريس، وضعف قابلية بعض المعلمين الستخدام 
المعلومات واالتصاالت في التدريس، كما قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات لتفعيل المدارس 
الذكية بجمهورية مصر العربية منها تنمية اتجاهات إيجابية نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات 

والطالب وأولياء  واالتصاالت في العملية التعليمية على مستوى جميع العاملين بالعملية التعليمية
األمور وجميع أطراف المجتمع، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية عالية داخل المدارس الذكية من 
معامل حاسب آلي وأجهزة كمبيوتر ومعدات تكنولوجية حديثة ووصالت إنترنت عالية السرعة، 

التعليم، وزيادة  وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
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المشاركة المجتمعية والمؤسسات المختلفة في تدعيم المدارس الذكية، وتطوير كليات التربية بما 
  .يتناسب ومتطلبات العصر

بدراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير ) Bahmani et al., 2013(وقام باهماني وآخرون 
الة في مدارس ياسوج، واتبعت المدارس الذكية على المهارات االجتماعية للطالب، دراسة ح

الدراسة منهج المسح االرتباطي والوصفي التحليلي، لتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة من 
إجمالي عدد الطالب في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية في ياسوج عينة عشوائية بلغت 

استخدام استبيان من إعداد باستخدام صيغة كوركوران، وقد تم جمع البيانات المطلوبة ب) 346(
عنصرا لجمع البيانات المتخصصة،  61عنصرا من المعلومات الشخصية و 15الباحث يتكون من 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المدارس الذكية فعالة في تحسين األبعاد العامة والحادية عشر 
جتماعية في المدارس للمهارات االجتماعية، عالوة على ذلك خلص إلى أن مقدار المهارات اال

الذكية مرتفع وأكثر من المتوسط، كما وجدت الدراسة أن مقدار فعالية المدارس الذكية على 
المهارات االجتماعية أعلى لدى الطالب في مهارة التعاون مع اآلخرين أما في مهارة تكوين 

  .صداقات واالستماع لآلخرين، فال فرق بين الذكور واإلناث

بدراسة هدفت إلى تعرف درجة تطبيق المساءلة التربوية ) 2018(سعود وقامت خيرالله وال
الذكية في المدارس الثانوية الخاصة في األردن، وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية 

خالل العام ) 462(العشوائية، وتكونت من مديري المدرس الثانوية الخاصة ومعلميها، وعددهم 
ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خالل ، )2016- 2015(الدراسي 

استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع تطبيق المساءلة 
التربوية الذكية في المدارس الثانوية الخاصة في األردن جاءت بدرجة متوسطة، كما اشارت النتائج 

اللة إحصائية في تصورات مديري المدارس الثانوية الخاصة في األردن إلى وجود فروق ذات د
ومعلميها لدرجة تطبيق المساءلة التربوية الذكية ُتعزى ألثر المسمى الوظيفي ولصالح المديرين 

سنة فأكثر، كما اشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  11وسنوات الخبرة لصالح 
لثانوية الخاصة في األردن ومعلميها لدرجة تطبيق المساءلة التربوية تصورات مديري المدارس ا

  .الذكية ُتعزى ألثر الجنس والمؤهل العلمي

بدراسة هدفت إلى التحقيق في أنشطة ) Omidinia et al., 2019(قام أوميدينيا وآخرون 
م المدرسة المدرسة الذكية في إيران من أجل اقتراح إطار لتكنولوجيا المعلومات لتحسين نظا

الذكية في إيران، على الرغم من بذل بعض الجهود في السنوات األخيرة لتطوير المدارس الذكية 
في إيران، ال يوجد حتى اآلن حل شامل لتطوير نظام المدارس الذكية ليتم إحالتها، وقد استخدم 

النجاح في  هذا البحث أساليب مختلطة تشمل األساليب الكمية والنوعية من أجل تحديد معايير
وتم تحديد عشرين معيارا للنجاح، كتكنولوجيا المعلومات . تطوير نظام المدرسة الذكية
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واالتصاالت أو مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومعدل استخدام تكنولوجيا المعلومات 
االتصاالت، واالتصاالت، ومعدل استخدام التطبيقات، والبرامج التعليمية لتكنولوجيا المعلومات و

وقد تم تطوير إطار عمل تكنولوجيا المعلومات المقترح، كما أشارت النتائج إلى أن هذه المدارس 
يجب أن تحتوي على محتويات إلكترونية لجميع الدورات وشبكات عالية السرعة، وخطوط إنترنت، 

  . لةوأجهزة كمبيوتر، وطابعات، وغيرها من المعدات ذات الصلة لتصبح مدارس ذكية كام

هدفت إلى التعرف على مستوى وعي ) Alzyoud et al., 2020(أجرى الزيود وآخرون 
المعلمين بالمدارس الذكية في األردن، كما سعت إلى إيجاد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى 
وعي المعلمين بالمدارس الذكية في األردن حسب الجنس والمؤهالت والخبرة، استخدمت الدراسة 

فقرة لجمع البيانات من عينة الدراسة، التي  35في وطور الباحثون استبانة مكونة من المنهج الوص
معلما تم اختيارهم وفًقا لنهج العينة الطبقية، أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين  466تكونت من 

األردنيين لديهم مستويات مختلفة من الوعي بفلسفة المدارس الذكية ومبادئها ومتطلباتها 
  .دها، كما يدرك المعلمون بعض عناصر المدارس الذكية لكنهم ال يعرفون بعناصر أخرىوفوائ

  :منهجية الدراسة

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمالءمتِه لطبيعة الدراسة  اعتمدت
  .وأهدافها

  :مجتمع الدراسة

البالغ عددهم تكون مجتمع الدراسة من جميعمعلمي المرحلة الثانوية في األردن، و
حسب إحصائيات مديرية شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم (معلم ومعلمة، ) 61.062(

  ).2020لعام 

  :عينة الدراسة

جدول تحديد عينة الدراسة على  باالعتمادتم إختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 
) 430(بلغت عينة الدراسة ، و)Krejcie & Morgan, 1970(المعد من قبل كريجسيومورجان 

على معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية الكترونيا حيث قامت  استبيان) 430(، وقد تم توزيع مفردة
، وتوزيعها )Google Drive(استبانة الكترونية باستخدام نماذج جوجل درايف  بإنشاءالباحثة 

صالحة للتحليل االحصائي بما  استبانة) 415(، وأسترد منها )ملحق أ(على أفراد عينة الدراسة 
مقبولة لغايات البحث العلمي،  نسبةمن مجموع االستبانات الموزعة وهي %) 96.51(نسبته 

  .التالي يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيراتها الديموغرافية) 1(والجدول 
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  خصائص عينة الدراسة وفًقا لمتغيراتها الديموغرافية: )1(جدول ال

 النسبة العدد مستوىال المتغير

 الجنس
 %44.8 186 ذكر
 %55.2 229 أنثى

 %100 315 المجموع

 المؤهل العلمي

 %41.9 174 بكالوريوس
 %35.2 146 بكالوريوس ودبلوم

 %22.9 95 دراسات عليا
 %100 315 المجموع

 الخبرة التعليمية

 %29.4 122 سنوات فأقل 5
 %41.4 172 سنوات 10أقل من  - 6

 %29.2 121 سنوات فأكثر 10
 %100 315 المجموع

  :أداة الدراسة

الدراسة من خالل الرجوع إلى األدب النظري  استبانةتطوير لتحقيق أهداف الدراسة ّتم 
حيث تضمنت أداة الدراسة قسمين،  والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية،

  :كما يلي

  ).الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(رات الديموغرافية القسم األول عني بالمتغي -

القسم الثاني عني باألداة المتعلقة بالدور تربوي مقترح للنظام التربوي األردني لتبني مفهوم  -
تطوير االداء، ونوعية (المدرسة الذكية استنادًا الى التجربة الماليزية وكل مجال من مجاالتِه 

، )يةاالداء، وممارسات تتعلق بالطلبة، والممارسات اإلدارية، ومعوقات تبني المدرسة الذك
 ,Omidinia, Masrom&Selamat(في تطوير هذه األداة على دراسة  االعتمادحيث ّتم 

، وقد ّتم صياغة )2011الدغيدي، (، ودراسة )Taghva et al., 2019(،ودراسة )2012
المكون من خمسة  على مقياس ليكرت الخماسي باالعتماداإلجابة على فقرات هذه األداة 

  ).5-1(بوزن نسبي ) موافق تماما وموافق تماما غير(اختيارات، تتراوح بين 

  :صدق أداة الدراسة

 صدق المحتوى وصدق البناء الداخلي كما  استخدامللتحقق من صدق أدوات الدراسة تم
  :يلي
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  :صدق المحتوى

تم عرض أداة الدراسة بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة 
ريس في الجامعة األردنية، حيث ُطِلب إليهم إبداء رأيهم حول من أعضاء هيئة التد واالختصاص

شمولية الفقرات، وانتمائها للمجال ومناسبة الصياغة اللغوية ومدى وضوح الفقرات، وإضافة أو 
حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا، وقد جاءت توصيات المحكمين بحذف ثماني فقرات، واضافة 

  .الفقرات في أداة الدراسةفقرة واحدة، مع إعادة صياغة بعض 

  :صدق البناء الداخلي

تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام صدق البناء الداخلي، حيث تم تطبيق األداة 
، تم اختيارها عشوائيًا من داخل مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، بلغت استطالعيةعلى عينة 

بين درجة الفرد على الفقرة ودرجته الكلية على  باطاالرتمعلما ومعلمة، ُثم تم حساب معامل ) 40(
  :يوضح نتائج ذلك) 2(األداة، والجدول 

  معامالت االرتباط بين درجة الفرد على الفقرة ودرجته الكلية على أداة الدراسة: )2( جدولال

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .476** 13 .413* 25 .399* 
2 .434* 14 .449* 26 .462* 
3 .542** 15 .544** 27 .348* 
4 .465* 16 .602** 28 .568** 
5 .604** 17 .379* 29 .593** 
6 .375* 18 .443* 30 .611** 
7 .456* 19 .374* 31 .436* 
8 .567** 20 . 613** 32 .449** 
9 .437* 21 . 462* 33 .610** 
10 . 589* 22 .375* 34 .434* 
11 .399* 23 .354* 35 .416* 
12 .434* 24 .567** 36 .374* 

    )α≥0.05(تعني دالة عند مستوى  *
    )α≥0.01(تعني دالة عند مستوى  **

) Sekaran, 2010(بأنه تحقق ألداة الدراسة مؤشرات صدق مناسبة ) 2(يتبين من الجدول 
وجميعها دالة احصائيا عند مستوى ) 348.-611.( حيث تراوحت معامالت االرتباط بين

)α≥0.05.(  
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  ثبات أداة الدراسة

) Cronbach's Alpha(معامل كرونباخ ألفا  باستخدامجرى التأكد من ثبات أداة الدراسة 
يبين معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت ) 3(لإلتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية، والجدول 

  .أداة الدراسة

  معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة: )3(جدول ال
 معامل كرونباخ ألفا البعد

 0.81 تطوير االداء
 0.82 نوعية األداء

 0.75 ممارسات تتعلق بالطلبة
 0.79 الممارسات االدارية

 0.81 معوقات تبني المدرسة الذكية

د مهارة ادارة التوقعات تراوحت بين أن معامالت الثبات ألبعا) 3(تبين النتائج في الجدول 
  ).Sekaran, 2010(، وُتعد مثل هذه القيم مقبولة ألغراض البحث العلمي )0.82 -0.75(

  طريقة تصحيح أداة الدراسة

تم تطبيق األداة بالطلب من المعلمين أن يجيبوا على األداة بطريقة فردية، وفق تدريج 
موافق تماما، موافق، موافق بدرجة قليلة، (مسة وهي ليكرت الُخماسي، بحيث يختار خيارًا من خ

، وتكون أعلى درجة يمكن )1، 2، 3، 4، 5(تعطى الدرجات و) غير موافق، غير موافق تماما
، ويتم الحكم على المستوى في أداة )36(وأدنى درجة ) 180(الحصول عليها على المقياس 

  :الدراسة باالعتماد على المعادلة التالية

  المستويات /أقل قيمة  –ة أعلى قيم

 =5- 1 / 3  =4/ 3  =1.33  

  :وبالتالي فإن معيار الحكم كما يلي

 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي المتوسط الحسابي
 منخفض 1-2.33

 متوسط 3.67 - 2.34
 مرتفع فما فوق 3.68
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  المعالجة اإلحصائية

، وذلك والتحليلي الوصفيلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء 
االجتماعيةة للعلوم باستخدام الرزمة اإلحصائي )Statistical package For Social Sciences – 

SPSS 25.(  

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: السؤال األول والثاني والثالث -1

 ).UnivariateAnova(تحليل التباين األحادي : السؤال الرابع والخامس -2

  عرض النتائج 

  :تناول هذا القسم عرض لنتائج الدراسة بحسب تسلسل أسئلتها كما يأتي

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ما درجة مالئمة المتطلبات التربوية المقترحة لتبني مفهوم المدرسة الذكية : السؤال األول

المدارس استنادا للتجربة الماليزية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في 

  األردنية؟

لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لدرجة 
مالئمة المتطلبات التربوية المقترحة لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية من 

  :يوضح نتائج ذلك )4( وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في المدارس األردنية والجدول

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مالئمة المتطلبات التربوية : )4(جدول ال
المقترحة لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية من وجهة نظر معلمي 

  المرحلة الثانوية في المدارس األردنية

 الترتيب المجاالت يالمتوسط الحساب االنحراف المعياري الدرجة
 1 تطوير االداء 3.92 680. مرتفعة
 4 نوعية األداء 3.85 682. مرتفعة
 3 ممارسات تتعلق بالطلبة 3.88 765. مرتفعة
 2 الممارسات االدارية 3.89 738. مرتفعة
 5 معوقات تبني المدرسة الذكية 3.76 666. مرتفعة
 - الُكلي 3.86 560. مرتفعة

أن المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين لدرجة مالئمة ) 4(قم يبين الجدول ر
المتطلبات التربوية المقترحة لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية من وجهة نظر 
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معلمي المرحلة الثانوية في المدارس األردنية، جاءت على المستوى الكلي بدرجة مرتفعة، بمتوسط 
تطوير "محال  ، وعلى مستوى المجاالت فقد أحتل)0.560(وانحراف معياري  )3.86(حسابي 

وبدرجة ) 0.680(وبانحراف معياري ) 3.92(المرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلـغ " األداء
، )3.89(بمتوسط حسابي بلغ " الممارسات االدارية"موافقة مرتفعة، يليه في المرتبة الثانية مجال 

ممارسات "، وبدرجة موافقة مرتفعة، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال )0.738(وانحراف معياري 
وبدرجة موافقة مرتفعة، ) 0.765(وانحراف معياري ) 3.88(بمتوسط حسابي بلغ " تتعلق بالطلبة

وانحراف معياري ) 3.85(بمتوسط حسابي بلغ " نوعية األداء"يليه في المرتبة الرابعة مجال 
معوقات تبني "فعة، وفي المرتبة الخامسة واألخيرة جاء مجال وبدرجة موافقة مرت) 0.682(

وبدرجة موافقة ) 0.666(وانحراف معياري ) 3.76(بمتوسط حسابي بلغ " المدرسة الذكية
  . مرتفعة أيضا

قد يعزو الباحثين هذه النتيجة إلى أن المتطلبات التربوية المقترحة في هذه الدراسة تتالئم 
وذج المدرسة الذكية الماليزية، خصوصا فيما يتعلق بأداء المعلمين إذ بشكل كبير مع معايير نم

أن تبني مفهوم المدرسة الذكية يؤدي إلى تغيير ُكلي في طبيعة ونوعية أداء المعلمين وذلك من 
خالل ادخال التكنولوجيا وأدواتها في العملية التعليمية التعلمية، وهذا ما يشجع المعلمين على 

التربوية المقترحة ِلما سيكون لها من أثر واضح على تحسين أدائهم التدريسي  قبول المتطلبات
  .واإلداري

وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى المساهمة الفعالة التي يقدمها تبني المدرسة الذكية للمعلمين من 
فة خالل تبسيط العمليات اإلدارية والتخفيف من حكر المعلومات من قبل اإلدارة المدرسية، باإلضا

إلى تعزيز مستوى العمل التعاوني بين كافة العاملين في البيئة المدرسية، وحفظ كافة المعلومات 
بطريقة يمكن الرجوع إليها ) الطلبة، المعلمين، االدارة(المتعلقة بالعملية التعليمية وكافة عناصرها 

نحو المتطلبات في أي وقت، وهذا ما يفسر المستوى المرتفع آلراء معلمي المرحلة الثانوية 
  .التربوية المقترحة لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية

كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن تبني مفهوم المدرسة الذكية يوفر مجموعة متنوعة من 
المزايا التي تفيد المعلمين بشكل كبير، مثل تقديم وسائل تعليم أفضل وطرائق تدريس أكثر 

باإلضافة إلى تطوير مهارات الطالب وفكرهم من خالل البحث عن المعلومات واستدعائها  تقدمًا،
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالنترنت في أي مجال أو مادة تعليمية، وهذا ما 
يزيد من رغبة المعلمين على تقبل مفهوم المدرسة الذكية ضمن إطار المتطلبات التربوية المقترحة 

  ).Alzyoud et al., 2020(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزيود وآخرون  .في هذه الدراسة
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ما واقع األداء المناسب الذي يقوم بِه المعلمون لتبني مفهوم المدرسة الذكية : السؤال الثاني

  استنادا للتجربة الماليزية؟
واالنحرافات المعيارية لواقع  لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية

األداء المناسب الذي يقوم بِه المعلمون لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية من 
  :يوضح نتائج ذلك) 5( وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في المدارس األردنية والجدول

قع األداء المناسب الذي يقوم بِه األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لوا: )5(جدول ال
  المعلمون لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية

 الترتيب المجاالت المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الدرجة
 1 تطوير االداء 3.92 680. مرتفعة
 2 نوعية األداء 3.85 682. مرتفعة
 - الُكلي 3.88 623. مرتفعة

أن المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين لواقع األداء المناسب ) 5(جدول رقم يبين ال
الذي يقوم بِه المعلمون لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية في المدارس 

وانحراف معياري ) 3.88(األردنية جاءت على المستوى الكلي بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي 
المرتبة األولى، بمتوسط " تطوير األداء"محال  لى مستوى المجاالت فقد أحتل، وع)0.623(

وبدرجة موافقة مرتفعة، يليه في المرتبة الثانية ) 0.680(وبانحراف معياري ) 3.92(حسابي بلـغ 
وبدرجة ) 0.682(وانحراف معياري ) 3.85(بمتوسط حسابي بلغ " نوعية األداء"واألخيرة مجال 
  . يضاموافقة مرتفعة أ

قد ُتعزى هذه النتيجة إلى أن المتطلبات التربوية المقترحة في هذه الدراسة لتبني مفهوم 
 يتالءم، )تطوير األداء ونوعية األداء(المدرسة الذكية خصوصا فيما يتعلق بأداء المعلمين بشقيه 

عالية، وهذا ما بشكل كبير مع رغبة المعلمين وإدراكهم لضرورة تطوير أدائهم وجعله أكثر كفاءة وف
يوفره لهم مفهوم المدرسة الذكية التي تهيئ الفرصة أمام المعلمين لتطوير أدائهم وتحسينِه بما 

مع متطلبات العصر، ُكل هذا يفسر المستوى المرتفع آلراء معلمي المرحلة الثانوية حول  يتالءم
  .واقع األداء المناسب لتبني مفهوم المدرسة الذكية

عزى هذه النتيجة إلى أن تبني مفهوم المدرسة الذكية سيسهم بمساعدة ومن الممكن أن ت
المعلمين على تطوير تفكيرهم ومهاراتهم وكذلك أساليب الشرح لجعل الدروس أكثر فاعلية وإثارة 

دائم بين المدارس لتبادل المعلومات  اتصاللملكات الفهم واإلبداع لدى الطلبة، باإلضافة إلى إقامة 
م روح المنافسة العلمية والثقافية بينها، كما يمكن إقامة مسابقات علمية وثقافية واألبحاث ودع

باستخدام اإلنترنت مما يدعم سهولة تدفق المعلومات بين كافة أطراف العملية التعليمية وتحسين 
  . االتصال ودعم التفاعل فيما بينهم
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قترحة في هذه الدراسة كما أن هذه النتيجة قد ُتعزى إلى أن المتطلبات التربوية الم
والمتعلقة بواقع األداء بينت ألفراد عينة الدراسة أهمية تبني مفهوم المدرسة الذكية وقدرت هذا 
المفهوم على تطوير أدائهم من خالل توفير طرق اتصال دائم بالعالم من خالل شبكة اإلنترنت 

قطاب واألبحاث واألخبار بالمدارس التي تتيح لهم سهولة وسرعة االطالع على المعلومات واست
وتتفق هذه . الجديدة المتاحة، فضًلا عن كفاءة االستخدام األمثل لخدمة العملية التعليمية التعلمية

  ).2013( دعبد المجي، ودراسة )Bahmani et al., 2013(باهماني وآخرون النتيجة مع دراسة 

سب الذي يقوم بِه المعلمون وفيما يلي عرض تفصيلي لتقديرات المبحوثين لواقع األداء المنا
لتبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية في المدارس األردنية على مستوى كل 

  :مجال من مجاالت الدراسة وهي كما يلي

  :تطوير األداء

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لتقديرات المعلمين : )6( جدولال
  األداء لمجال تطوير

  الدرجة

  بالنسبة

 للمتوسط

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
 الفقرة

  رقم

 الفقرة
 الترتيب

 3.86 1.01 مرتفعة
يسهم تبني المدرسة الذكية في سرعة مشاركة الملفات مع 

 7 .1 .اآلخرين

 3.91 1.04 مرتفعة
يتيح تبني المدرسة الذكية مرونة في التواصل بين جميع 

 4 .2 .لتعليمية التعلميةالعملية ا أطراف

 3.95 1.01 مرتفعة
يوفر تبني المدرسة الذكية فرصة ألداء األعمال في أي 

 2 .3 .زمان ومكان

 4.02 957. مرتفعة
يسهل تبني المدرسة الذكية الحصول على الملفات 

 1 .4 .المؤرشفة إلكترونيا

 3.87 1.07 مرتفعة
ق يسهم تبني المدرسة الذكية بتقديم تعليم أفضل وطر

 6 .5 .تدريس أكثر تقدما

 3.90 1.01 مرتفعة
يسهم تبني المدرسة الذكية في توفير سعة تخزينية 

 5 .6 .افتراضية غير محددة وقابلة للزيادة

 3.93 1.02 مرتفعة
يسهم تبني المدرسة الذكية بتوفير مجموعة متنوعة من 

 3 .7 .التطبيقات التي ُتعزز العملية التعليمية التعلمية

 - - الكلي 3.92 680. مرتفعة
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أن المتوسط العام لتقديرات المبحوثين لمجال تطوير األداء جاء ) 6(يظهر من الجدول 
، وقد احتّلت الفقرة )0.680(وبانحراف معياري) 3.92(بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ 

 "رونيايسهل تبني المدرسة الذكية الحصول على الملفات المؤرشفة إلكت"والتي نصها ) 4(رقم
، وبدرجة موافقة )0.957(، وانحراف معياري )4.02(المرتبة األولـى بمتوسط حسابـي بلغ 
يسهم تبني المدرسة الذكية في سرعة "والتي نصها ) 1(مرتفعة، في حين جاءت الفقرة رقم 

في المرتبة األخيرة بين فقرات هذا البعد، بمتوسط حسابي بلغ " مشاركة الملفات مع اآلخرين
  . ، وهي تعكس درجة موافقة مرتفعة أيضا)1.01(، وانحراف معياري )3.86(

  :نوعية األداء

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لتقديرات المعلمين : )7( جدولال
  لمجال نوعية األداء

  الدرجة

  بالنسبة

 للمتوسط

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
 الفقرة

  رقم

 الفقرة
 ترتيبال

 3.82 1.00 مرتفعة
يسهم تبني المدرسة الذكية في تخفيف هرمية المعلومات 

 5 .8 .وحكرها لإلدارة

 3.93 957. مرتفعة
يبسط تبني المدرسة الذكية اإلجراءات وطرق معالجة 

 1 .9 .العمليات اإلدارية

 3.83 1.02 مرتفعة
يعزز تبني المدرسة الذكية الشفافية من خالل مشاركة 

 4 .10 .ر العملية التعليميةجميع عناص

 3.86 969. مرتفعة
يقلل تبني المدرسة الذكية أخطاء العمل إلتاحتها 

 3 .11 .مشاركة المعرفة

 5 .12 .يسهم تبني المدرسة الذكية في تجويد أداء المهام 3.82 988. مرتفعة
 6 .13 .يسهم تبني المدرسة الذكية في رفع معدالت االنتاجية 3.78 985. مرتفعة
 3 .14 .يعزز تبني المدرسة الذكية العمل ضمن الفرق التعاونية 3.86 982. مرتفعة

 3.90 954. مرتفعة
يحمي تبني المدرسة الذكية األعمال من الضياع من 

 2 .15 .خالل النسخ االحتياطي

 - - الكلي 3.85 682. مرتفعة

جاء  أن المتوسط العام لتقديرات المبحوثين لمجال نوعية األداء) 7(يظهر من الجدول 
، وقد احتّلت الفقرة )0.682(وبانحراف معياري) 3.85(بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ 

 "يبسط تبني المدرسة الذكية اإلجراءات وطرق معالجة العمليات اإلدارية"والتي نصها ) 9(رقم
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، وبدرجة موافقة )0.957(، وانحراف معياري )3.93(المرتبة األولـى بمتوسط حسابـي بلغ 
يسهم تبني المدرسة الذكية في رفع "والتي نصها ) 13(عة، في حين جاءت الفقرة رقم مرتف

، )3.78(في المرتبة األخيرة بين فقرات هذا البعد، بمتوسط حسابي بلغ " معدالت االنتاجية
  .، وهي تعكس درجة موافقة مرتفعة أيضا)0.985(وانحراف معياري 

ه المعلمين في تبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا ما المعيقات التي تواج: السؤال الثالث

  للتجربة الماليزية؟

لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعيقات 
التي تواجه المعلمين في تبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية من وجهة نظر 

  :يوضح نتائج ذلك) 8( الثانوية في المدارس األردنية والجدولمعلمي المرحلة 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لتقديرات المعلمين : )8(جدول ال
  للمعيقات التي تواجه المعلمين في تبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية

  الدرجة

  بالنسبة

 للمتوسط

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
 الفقرة

  رقم

 الفقرة
 الترتيب

 3.86 959. مرتفعة
قلة الخبرة لدى بعض المعلمين في استخدام 

 2 .1 .تطبيقات المدرسة الذكية

 3.81 952. مرتفعة
قلة توافر المعرفة والمعلومات حول مفهوم المدرسة 

 3 .2 .الذكية

 3.81 1.03 مرتفعة
ية مهارات تطبيق ندرة الدورات التدريبية لتنم

 3 .3 .المدرسة الذكية

 3.69 1.00 مرتفعة
عدم قناعة اإلدارة العليا في تبني مفهوم المدرسة 

 5 .4 .الذكية

 4 .5 .المخاوف األمنية من انتهاك حقوق الملكية الفكرية 3.78 1.04 مرتفعة
 4 .6 .ضعف البينة التحتية والخوف من فقد االتصال 3.78 1.03 مرتفعة

 3.69 1.01 مرتفعة
الحواجز النفسية لمجرد معرفة أن البيانات 

 5 .7 .والتطبيقات موجودة في مكان آخر

 8 .8 .عدم وجود ضمانات لحماية سرية وأمن المعلومات 3.60 1.09 متوسطة

 3.63 1.04 متوسطة
محدودية األطراف المتعاملة من خالل المدرسة 

  .الذكية
 

9. 7 
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  الدرجة

  بالنسبة

 للمتوسط

  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
 الفقرة

  رقم

 الفقرة
 الترتيب

 3.67 1.06 متوسطة
عملية التحول ) البيروقراطي(يؤخر التنظيم اإلداري 

 6 .10 .نحو تبني المدرسة الذكية

 4.01 941. مرتفعة
مما  باألنترنتالتخوف من مشكالت انقطاع االتصال 

 1 .11 .يؤدي لصعوبة تبني المدرسة الذكية

 - - الكلي 3.76 666. مرتفعة

اجه المعلمين أن المتوسط العام لتقديرات المبحوثين للمعيقات التي تو) 8(يظهر من الجدول 
في تبني مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 

وبانحراف ) 3.76(في المدارس األردنية جاء بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ 
التخوف من مشكالت انقطاع "والتي نصها ) 11(، وقد احتّلت الفقرة رقم)0.666(معياري

المرتبة األولـى بمتوسط حسابـي بلغ " مما يؤدي لصعوبة تبني المدرسة الذكية باألنترنتتصال اال
) 8(، وبدرجة موافقة مرتفعة، في حين جاءت الفقرة رقم )0.941(، وانحراف معياري )4.01(

في المرتبة األخيرة بين فقرات " عدم وجود ضمانات لحماية سرية وأمن المعلومات"والتي نصها 
، وهي تعكس درجة موافقة )1.09(، وانحراف معياري )3.60(ا المجال، بمتوسط حسابي بلغ هذ

  . متوسطة

قد ُتعزى هذه النتيجة إلى وجود مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تقف حاجزا في 
سبيل تبني مفهوم المدرسة الذكية في المدارس األردنية، وذلك ناتج من ضعف البنية التحتية 

ة في معظم المدارس األردنية وهو ما يسبب نوع من التردد والخوف من تبني مفهوم التقني
المدرسة الذكية، على اعتبار ان عدم وجود بنية تحتية قادرة على تغطية كافة جوانب المدرسة 
الذكية، سواء من شبكة انترنت أو اجهزة حاسوب أو مختبرات سيؤدي إلى فشل تبني مفهوم 

  .المدرسة الذكية

قد ُتعزى هذه النتيجة إلى وجود تردد لدى بعض المعلمين نحو تبني مفهوم المدرسة و
الذكية لشعورهم بعدم أمان وخصوصية بياناتهم، سواء في خوفهم من ضياع هذه البيانات أو من 
خالل تعرضها للسرقة وهو ما يجعل المعلمين يترددون في تبني مفهوم المدرسة الذكية خوًفا على 

معلوماتهم الشخصية والوظيفية، وهذا ما قد يؤثر بشكل رئيسي على تبني مفهوم بياناتهم و
  .المدرسة الذكية ويقف عائًقا في طريق استخدام هذا المفهوم

، ودراسة حمزة )Omidinia et al., 2019(وآخرون وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أوميدينيا
  ).2013( دعبد المجي، ودراسة )Hamzah et al., 2009(وآخرون 
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) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة : السؤال الخامس

الذي يقوم بِه المعلمين في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة  ءلألدا

  ؟)الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(الماليزية تبعا لمتغيرات 

المعيارية  واالنحرافاتمتوسطات الحسابية ال استخراجعن هذا السؤال تم  لإلجابة
، والجدول )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(أفراد العينة وفًقا لمتغيرات  تلالستجابا

  :يوضح نتائج ذلك )9(

المعياريةلمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات  واالنحرافاتاألوساط الحسابية: )9(جدول ال
  الخبرة

 المعياري حرافاالن المتوسط الحسابي العدد المتغير

 الجنس
 614. 3.86 186 ذكر
 630. 3.91 229 أنثى

 المؤهل العلمي
 601. 4.04 174 بكالوريوس

 641. 3.76 146 بكالوريوس ودبلوم
 579. 3.80 95 دراسات عليا

سنوات الخبرة 
 التعليمية

 594. 3.99 122 سنوات فأقل 5
 573. 3.78 172 سنوات 10أقل من -6

 698. 3.93 121 أكثرسنوات ف 10

أن هناك فروًقا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية وللتعرف على هذه ) 9(نالحظ من الجدول 
 .يوضح نتائج ذلك) 10(، والجدول رقم )Anova(تحليل التباين األحادي استخدامالفروق تم 

اجابات  نتائج استخدام تحليل التباين األحادي إليجاد دالالت الفروق متوسطات: )10(جدول ال
افراد عينة الدراسة لمستوى الذي يقوم بِه المعلمين في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا 

  )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(للتجربة الماليزية 

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 343. 900. 335. 1 335. الجنس

 *002. 6.599 2.455 2 4.910 المؤهل العلمي
 151. 1.902 708. 2 1.415 سنوات الخبرة

   372. 410 152.147 الخطأ
    415 6438.402 المجموع

   )α≥0.05( ذات داللة إحصائية على مستوى* 
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إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) 10(تشير البيانات الواردة في الجدول 
الذي يقوم بِه المعلمين في تنبي مفهوم  ءلألدافي تقديرات معلمي المدارس ) α≤0.05(اللة الد

، كما تظهر النتائج عدم )المؤهل العلمي(المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية ُتعزى لمتغير 
في تقديرات معلمي المدارس ) α≤0.05(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

الذي يقوم بِه المعلمين في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية ُتعزى  ءلألدا
  .)الجنس وسنوات الخبرة(لمتغير 

ولتحديد لصالح من الفروق بين مجموعات متغير المؤهل العلمي قامت الباحثة 
  :، كما يلي)شافيه( استخداماختبارب

  تحديد الفروق في متغير المؤهل التعليميل) شافيه( اختبارنتائج : )11(جدول ال

 الفئة
فروق 

 المتوسطات
الخطأ 

 المعياري
مستوى 

 الداللة

 بكالوريوس
 *000. 06845. 2747. بكالوريوس ودبلوم

 *009. 07781. 2398. دراسات عليا

 بكالوريوس ودبلوم
 000. 06845. 2747.- بكالوريوس
 910. 08040. 0349.- دراسات عليا

 عليادراسات 
 009. 07781. 2398.- بكالوريوس

 910. 08040. 0349. بكالوريوس ودبلوم

إلى أن الفروق بين مجموعات متغير المؤهل العلمي ) 11(تشير البيانات الواردة في الجدول 
  .جاءت لصالح المعلمين الذين يملكون درجة البكالوريوس

  

) α≤0.05(مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند : السؤال السابع

للمعيقات التي تواجه المعلمون في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة 

  ؟)الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(الماليزية تبعا لمتغيرات 

المعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  استخراجعن هذا السؤال تم  لإلجابة
، والجدول )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(عينة وفًقا لمتغيرات أفراد ال تلالستجابا

)12.(  
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المعياريةلمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي  واالنحرافات األوساط الحسابية: )12(جدول ال
  وسنوات الخبرة

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير

 الجنس
 676. 3.71 186 ذكر
 656. 3.79 229 أنثى

 المؤهل العلمي
 643. 3.79 174 بكالوريوس

 669. 3.77 146 بكالوريوس ودبلوم
 699. 3.67 95 دراسات عليا

سنوات الخبرة 
 التعليمية

 689. 3.82 122 سنوات فأقل 5
 641. 3.67 172 سنوات 10أقل من -6

 667. 3.82 121 سنوات فأكثر 10

اهرية بين المتوسطات الحسابية وللتعرف على أن هناك فروًقا ظ) 12(نالحظ من الجدول 
يوضح نتائج ) 13(، والجدول رقم )Anova(تحليل التباين األحادي استخدامهذه الفروق تم 

  .ذلك

نتائج استخدام تحليل التباين األحادي إليجاد دالالت الفروق متوسطات اجابات : )13(جدول ال
في تنبي مفهوم المدرسة الذكية استنادا افراد عينة الدراسة للمعيقات التي تواجه المعلمون 

  )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(للتجربة الماليزية تبعا لمتغيرات 

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 213. 1.559 683. 1 683. الجنس

 212. 1.557 683. 2 1.365 المؤهل العلمي
 054. 3.152 1.382 2 2.764 سنوات الخبرة

   438. 410 179.319 الخطأ
    415 6055.983 المجموع

   )α≥0.05( ذات داللة إحصائية على مستوى* 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند ) 13(تشير البيانات الواردة في الجدول 
للمعيقات التي تواجه المعلمون في تنبي  في تقديرات معلمي المدارس) α≤0.05(مستوى الداللة 

الجنس، والمؤهل العلمي، (مفهوم المدرسة الذكية استنادا للتجربة الماليزية تبعا لمتغيرات 
  ).وسنوات الخبرة
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  التوصيات والمقترحات

  :باالعتماد على ما تم التوصل اليه من نتائج، يوصي الباحثين بما يلي

تية التقنية في المدارس األردنية وذلك ألثرها الواضح في ضرورة تحسين وتطوير البنية التح - 1
  .إعاقة تبني مفهوم المدرسة الذكية في البيئة المدرسية االردنية

عقد مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية بهدف توعية كافة عناصر العملية التعليمية  - 2
  .ميع فئات المجتمعبأهمية تبني مفهوم المدرسة الذكية ودورها بتوفير فرص تعليمية لج

ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم األردنية بعقد اتفاقيات تعاون دولي مع الدول الرائدة في  - 3
  .تبني المدرسة الذكية وخصوصا ماليزيا لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال

ملية إجراء دراسات أخرى حول موضوع تبني مفهوم المدرسة الذكية وأثره على مخرجات الع - 4
 .التعليمية التعلمية

  

  المراجع

، مجلة الخليج. التعلم الذكي تحول جذري في نظم التعليم باإلمارات). 2012(ابراهيم، محمد 
4 )2( ،1-10.  

العوامل المؤثرة على تقبل المدرسين للعمل على نظام موودل ). 2012(أبو مغيصيب، ناجي 

الجامعة . ، رسالة ماجستير غير منشورةللتعليم االلكتروني دراسة حالة الجامعة اإلسالمية
  .اإلسالمية، غزة، فلسطين

  .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. التجديدات التربوية). 2008(استيتية، دالل وسرحان، عمر 

ورقة . المدارس الذكية في الدول العربية بين الواقع والمأمول). 2003(البدري، هاشم 
  .وظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم، سوريامقدمة في الندوة اإلقليمية حول ت

أسس تربوية مقترحة للنظام التربوي الليبي في ). 2014(التائب، سليمة والقضاة، محمد أمين 

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم . ضوء التوجيهات التربوية المعاصرة

  .120- 75، )6(29، االنسانية واالجتماعية

اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل، مداخل جديدة لعالم ). 2006(قاسم الحربي، 

  .دار الفكر العربي: الرياض. جديد في القرن الحادي والعشرين
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اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم ). 2014(الحميري، عبد القادر 

  .198-156،15 ،امعة البحرين، جالعلوم التربوية والنفسية مجلة. االلكتروني

 ةالثانويدرجة تطبيق المساءلة الذكية في المدارس ). 2018(خير الله، مها والسعود، راتب 

  .464-439، )4(45، دراسات، العلوم التربوية. الخاصة في األردن

المدارس الذكية ذات الوسائط االلكترونية في ضوء ). 2014(الرابطي، محمد والكميعي، خالد 

  .52-40، )1(2، مجلة العلوم والتقنية. المعلومات واالتصاالتتقنية 

درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية ). 2013(الرواحنة، فاطمة 

رسالة . للتدرب على استخدام أدوات التعلم االلكتروني وعالقتها ببعض المتغيرات
  .نماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األرد

 .، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرةالمدرسة الذكية، )2004(عبدالعال، عاطف محمود 

التعليم بالمدارس الذكية في جمهورية مصر العربية وآليات ). 2013(عبدالمجيد، إبتسام 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفيوم، . تفعيلها على ضوء خبرات بعض الدول
  .مصر

ورقة مقدمة . التكنولوجيا ومدرسة المستقبل، الواقع والمستقبل ).2002(عثمان، ممدوح 
  .2002ديسمبر  21- 20لندوة مدرسة المستقبل، جامعة الملك سعود في الفترة 

عالم : القاهرة. التعليم االلكتروني من التطبيق إلى االحترافية). 2009(الغريب، إسماعيل 
  .الكتب

  .دار الشروق للنشر والتوزيع األردن، عمان،. للتدريسالمدخل ، )2010(الفتالوي، سهيلة 

، جامعة المجلة التربويةتوظيف االنترنت في التعليم ومناهجه، ). 2005(فرج، عبد الطيف سيف 
  .151 -110، ص74 الكويت العدد

، القاهرة نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وجودته النوعية). 2001(الكيالني تيسير 
  .للنشرالمصرية العالمية 

اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو االصالح التربوي في ). 2011(هياق، ابراهيم 

رسالة ماجستير غير . الجزائر، اساتذة متوسطات أوالدجالل وسيدي خالد نموذجا
  .منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر
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  صعوبات تدريس مهارة القراءة للصفوف التالثة األولى في ظل جائحة كورونا 
 التغّلب عليها وكيفية

  
   *زين عبداللطيف عبدالله البيشاوي

  

  ملخص

. من الصعب تدريسها وخاصة للصفوف الثالثة األولى أصبحأثرت جائحة كورونا على مهارات القراءة و
 .أبرزهــاأظـّل وبــاء كورونـا علــى نــواحي عديـدة مــن حيـاة األطفــال والمــراهقين، وإغـالق المــدارس كـان مــن        

وذلـك   2020فـي العـام   % 20ارتفعت نسبة األطفال الذين لم يأخـذوا حقهـم مـن تعّلـم مهـارات القـراءة الـى        
بنـاًء علـى مهـارة القـراءة تـتم جميـع المهـارات األخـرى          .نتيجـة لجائحـة كورونـا   بسبب االغالقات التـي حـدثت   

التعّلم شهرة هو عسر القراءة، وكـان   تودونها ال يمكن للمتعّلم أن يمضي قدمًا، ولهذا فإن من أكثر صعوبا
شـه عـن بـاقي    لها اهتمامًا كبيرًا من األطباء والعلماء، تـؤدي هـذه الظـاهرة الخطيـرة الـى ابعـاد الطفـل وتهمي       

وجدنا أن مهارات القراءة من المهارات اللغوية المهمة، حيث أن كل  .زمالئه في الصف، مما يؤثر عليه سلبًا
من المعّلم والطالب واألديب والمفّكر والباحـث جمـيعهم بحاجـة لهـا، وهـي المهـارة األكثـر شـيوعًا فـي حياتنـا           

باعتبارهـا اللغـة المكتوبـة أو المنطوقـة التـي يـتم التواصـل        المدرسية، الفكرية، العلمية واليومية أيضـًا، وذلـك   
  .بها، وهي من المهارات الصعبة التي يسعى المعّلم الى إكسابها للطالب بشكل جيد

  .األولى التالثة الصفوف التدريس، صعوبة القراءة، مهارة جائحه كورونا،: الكلمات المفتاحية

 

                                                        
   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

    :Zainbishawi2019@gmail.comEmail     .مديرة مدرسة، وزارة التربية والتعليم، االردن   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البيشاوي

  4662

The Difficulties of Teaching the Reading Skill for the First Three 
Grades under the Shock of Coronavirus and How to Overcome them  

 

Zain A. A. Al Bishawi, A School Principal in The Ministry Of Education, 
Jordan. 

 

Abstract 
The Coronavirus pandemic has affected reading skills and it has become difficult to 

teach it, especially for the first three grades. It has affected many aspects of the lives of 
children and adolescents, and the closure of schools was the most prominent one. The 
percentage of children who did not take their right to learn reading skills increased to 
20% in the year 2020, due to the closures that occurred as a result of the pandemic. 
Reading is a basic skill, without it, the learner cannot move forward. Therefore, one of 
the most famous learning difficulties is dyslexia which has been of great interest to 
doctors and scientists. This dangerous phenomenon leads to the alienation and 
marginalization of the child from the rest of his classmates, which negatively affects 
him. We have found that reading skills are among the important language skills, as the 
teacher, student, writer, thinker and researcher all need it. Moreover, it is the most 
common skill in our school, intellectual, scientific and daily life, as it is the written or 
spoken language that we use in order to communicate, and it is one of the difficult skills 
that the teacher seeks to impart to students well. 

Keywords: Coronavirus pandemic, Reading skill, Difficulty of teaching, The first three 
grades. 

  

  : المقدمة

وخاصة للصفوف  من الصعب تدريسها أصبحأثرت جائحة كورونا على مهارات القراءة و
غالق إون حياة األطفال والمراهقين، وباء كورونا على نواحي عديدة مأظّل  .الثالثة األولى

بما  دولة 190مليار تلميذ عن التعليم في  1.6تسبب الوباء في انقطاع . أبرزهاالمدارس كان من 
  ).2020، روبسون ديفيد(من اطفال العالم في سن المدرسة % 90يقارب 

استحث الفايروس استجابة . المغلقة والمزدحمةد مخاطر انتقال العدوى في األماكن داتز
 بهذا الفايروس لدى عدد قليل من األطفال، بالرغم من ان األطفال من الفئة األقل عرضة لإلصابة

ومن الممكن ان ينقل األطفال العدوى في الفئات األكثر ضعفًا في . مقارنة بالمدرسين في الصفوف
  ).2020ديفيد روبسون، (على نظافتهم الشخصية  األطفال الذين ال يحرصون وخاصةالمجتمع 
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أثناء –أن اآلثار الناتجة عن عدم ذهاب األطفال الى المدرسة  )2020ر، فاليريا ساباتي(تقول 
ليست مجرد فقدان التواصل االجتماعي أو ملل، بل قد يكون هناك آثار سلبية كبيرة _ أزمة كورونا

األكثر خطورة، أن  وكان. لتأثيرها على مشاعره ايضًا باإلضافة واإلدراكيةعلى قدراته المعرفية 
  .مع االشخاص ذوي الدخل المحدود أكبريؤدى هذا الى فجوة عيمة بشكل 

في الفترة العمرية بين أربعة  وكان األكثر خطورة في هذه الجائحة على األطفال الصغار
فهذه المرحلة من اهم المراحل  .الذين ال يزالون في مرحلة تعّلم القراءة والكتابة وثمانية أعوام

مهارات القراءة  ءالمستمر إلنشالتنمية العمليات الحركية والمعرفية والتنفيذية لألطفال للدعم 
كان الدعم كافًا من األسرة، فلن يتأثر األطفال ويمكن مواصلة هذه المهمة في  إذا. والكتابة
عاني األطفال من تأخر دمج مهاراتهم لم يكن هذا الدعم متوفرًا، فبتأكيد سي إذاأما . المنزل

 ). 2020فاليريا ساباتير، (

من الممكن ان يستمر لفترات  لعدم ذهاب االطفال الى المدرسة اثناء الجائحة للوباء أثر كبير
وجود الفجوة الرقمية بحيث عدم وجود حاسوب وانترنت في كل منزل، فهناك ماليين أطول مثل 

ديهم جهاز حاسوب وال انترنت في منازلهم إلنجاز واجباتهم األطفال حول العالم ال يوجد ل
والتأخر األكاديمي، بحيث ان هناك محتوى لن  االجتماعيةباإلضافة لنقص التنشئة  .المدرسية

يتعلمه، كفاءات لن تستقر، ومواضيع ستبقى عالقة وأيضًا تجارب مختلفة وفريدة لن يعيشها 
لى األصدقاء وروتين الصف هناك مشاعر يمكن أن اضافة ا. األطفال سوى في الصف الدراسي

  ).2020فاليريا ساباتير، (لتطور االجتماعي والعاطفي لديهم تعزز ا

في العام % 20ارتفعت نسبة األطفال الذين لم يأخذوا حقهم من تعّلم مهارات القراءة الى 
أن  "اليونسكو"وجاء في تقرير . وذلك بسبب االغالقات التي حدثت نتيجة لجائحة كورونا 2020

 .مليون طفل 100عدد األطفال الذين لم يستوفوا الحد األدنى من هذه المهارات كان أكثر من 
لك التقرير أن عدد األطفال الذين يفتقرون الى المهارات األساسية للقراءة قبل الجائحة أوضح ذ

 460مليون طالب الى  483كان من المتوقع ان ينخفض هذا العدد من  .كان في حالة تدهور
ولكن بدًال من ذلك، تسببت الجائحة بارتفاع عدد األطفال الذين . 2020مليون طالب في عام 

، وهو ما يشّكل زيادة بنسبة تساوي 2020مليون في عام  584وف صعبة الى يعيشون في ظر
وبهذا . في قطاع التعليم ، وأهدر التقدم الذي حققته على مدى العقدين الماضيين%20تقريبًا 

أيضًا من أن ُتسبب هذه " اليونسكو"وتخشى ". كارثة األجيال"حذرت اليونسكو بما وصفته ب 
وتدعو الى بذل جهود استثنائية ليتم . الممكن أن تستغرق عقد من الزمنالجائحة اضطرابات من 

   .توفير استراتيجيات استدراكية ودروس تعويضية
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المهارة هي نشاط عضوي له ارتباط باللسان أو اليد أو األذن أو العين وبهذا يمكن أن 
مهارة التحدث، ومهارة  مهارات رئيسية وهي مهارة القراءة، مهارة الكتابة، أربعتتكون اللغة من 

هذا المفهوم  الى أن باإلضافة ،وإحكامههي إجادة الشيء  ).2019بارش وآخرون، (االستماع 
وهي  .داء والنشاط، وتم تمييز المفهوم بالسهولة، الدقة، والسرعةعند أغلب الباحثين باألارتبط 

تراكمي تبدأ بمهارات ُتبنى  أيضًا القدرة على إتقان أمر ما عند تنفيذه بدرجة مقبولة، وهي أمر
ة الى انها القدرة التي يكتسبها الشخص افباالض ).2019بارش وآخرون، (عليها مهارات أخرى 

بسلوك له نمط مقعد ومنظم بشكل جيد بكل إتقان، ويتم تنميتها عن طريق التدريب  للقيام
  ).2001خالد الراشد وطريف فرج، (المتوصل والمخطط 

لية، معناها ان يدرك القارئ النص المكتوب واستيعاب وفهم محتوياته، القراءة هي عملية عق
تتم قراءة هذه . نشاط للحصول على المعلومات وهي، والقارئلية تفاعلية بين الكاتب عم وهي

 ،الحروف ونطقعلى القارئ أن تكون له القدرة على فهم . المعلومات إما بصوت عال او بصمت
باالضافة الى أن القراءة تحتاج الى مهارات داعمة  .الموجودة في النص والرموز اإلشارات ،الكلمات

تعد القراءة اهم الركائز التي  .)UKEssays, 2018( والكتابةمهارة التحدث، االستماع،  ;مثل
 وتحليلالقراءة هي العملية المعرفية التي تعتمد على تفكيك . والتعّلمتعتمد عليها بنية التعليم 

تعتبر القراءة أحد مجاالت النشاط اللغوي في حياة أي انسان . الخاصة بالكلمات واألحرفالرموز 
 والمعارفألنها من أهم وسائل االتصال، فهي وسيلة من خاللها يطل الشخص على الثقافات  وذلك

. مهم في تطور شخصيته وعامل والرقيالى أنها من وسائل النمو االجتماعي  باإلضافةالمتنوعة، 
   ).1981شحاته، ( عواطفه وفكره وينميراءة هي طريقة يشبع من خاللها الفرد حاجاته، الق

عقلي ال يصدر فيه القارئ أي صوت، بحيث يعتمد  وأمرهي عملية ذهنية،  القراءة الصامتة
تكون العملية بتنّقل العيون فوق الكلمات بشكل سهل ويسير، . على حاسة البصر وفقط على الرؤية
القراءة الصامتة هي واحدة  .لذهني للحروف، الكلمات، والجمليعتمد فيها القارئ على تصويره ا

بة اتقانها في نهاية المرحلة األساسية، وذلك ألنها إحدة من اهم أنواع القراءة التي يجب على الطل
ان القراءة الصامتة هي القراءة التي ) 1985سلطان، (أدوات االستيعاب والفهم، وقالت سلطان 

تساعد القراءة الصامتة على حفظ كمية كبيرة  .تتوفر فيها الفهم، السرعة، وعدم تحريك الشفتين
على عدد كبير من المعلومات، وباستخدامها يفهم القارئ ما  من المعلومات وتساعد على الحصول

بالرغم من مميزاتها اال أن األطفال ليس لديهم القدرةعلى فهم . يقرأه بشكل مميز وعميق
واستيعاب كل المعلومات عند قراءتها بدون صوت، بحيث أنه يجب أن يقرأها بصوت واضح 

رف على مشاكل األطفال في النطق وال على للمعلم بالتعال تسمح القراءة الصامتة . وجهور
وهذا ما ال يمكن للطفل تعّلمه  .أخطاؤهم اللغوية، قد تؤدي أيضًا الى تشتت الذهن وعدم الوعي
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مما سيؤثر عليه عكسًا في المستقبل وربما قد يؤدي الى حالة من االنعزال  في ظل جائحة كورونا
  .)2001 د الراشد وطريف فرج،خال( االجتماعي وحدوث ما يسمى بصعوبات التعّلم

النوع الثاني من انواع القراءات هي القراءة الجهرية وهي النوع المفضل للكثيرين، وهي 
تحتاج هذه القراءة الى خروج الصوت معبرًا عن . مجهود عضلة اللسان، الشفتين، والحنجرة

الى أصوات مسموعة لها هي العملية التي يكون فيها ترجمة للرموز الكتابية . الكلمات المكتوبة
باالضافة الى أنها تتزامن مع الحركات التي . )2006طاهر، ( داللة حسب ما تحمل من معنى

من األشياء التي يجب أن . خاصة في األشعار - أي بالتعبيرات الحركية-توضح المعنى بشكل أكبر 
راءة، تكوين شخصية تكون موجودة عند القراءة بهذه الطريقة هي أن يتحسن أداء الطفل في الق

شرح المعلومات، تساعد على تحسين وقوية باالضافة انها تجعل الطفل لديه القدرة على توضيح 
النطق للطفل ومخارج حروفه، واخيرًا تساعد في زيادة قدرته على التعبيرو عرض معلوماته أمام 

بشكل فعال  وهذا كله ما لن يحدث .)2015التربوي،  والتقويمالمركز القومي لالمتحانات (زمالئه 
 .في ظل جائحة كورونا

  الدراسات السابقة

الطالب المتأخرين في القراءة بتقديم برامج عالجية  وعالجاهتمت بعض الدراسات بتشخيص 
لمعالجة االساليب التي اعاقت سير العملية بشكل صحيح  وأهدافتتكون من طرق تدريب مالئمة 

التي هدفت الى معرفة نتيجة برنامج معالجة ) 1981، ألكسندر( ألكسندرمن ضمنها، دراسة 
بالرغم من انها . التحصيل ومستوىالقراءة على االتجاه نحو القراءة، االستعداد للقراءة، 

 أكبرمما يعطي ثقة  والبعديانها اعتمدت تطبيق القياس القبلي  ومناستخدمت اختبارات مقننة 
للتصميم التجريبي لمجموعة واحدة، جحيث انها أهملت وجود  على النتائج، اال أّنها ُاستخدمت

انه عليهم االرتقاء في ) 1981والتر، (قال والتر  .مجموعة ثابتة مما أّثر على دقة النتائج
بما يحتاجون من  وتزويدهمذلك عليهم تدريب الطالب  وليتمالمستوى التحصيلي الدراسي، 

ثم عليهم االستفادة من  ومن. عرفة من مصادرها الرئيسيةعن الم والبحثمهارات القراءة للتنقيب 
هذه المعلومات في تسهيل عمليات التعليم؛ ألن النجاح أو الفشل في التعّلم يتأّثر أو يخضع غالبًا 

يمكنهم استعمال  وكيفبما لدى الطالب من معلومات عن الطريقة التي يتعلمون بها،  وبقوة
ات عديدة أنه يمكن لمهارات القراءة الصامتة أن تتطور، فمهارات أثبتت دراس. مهارات القراءة هذه

عن طريق  وتعّلمهاالقراءة ليست وراثية ُتولد مع الشخص، بل هي قدرات مكتسبة يمكن تنميتها 
الدور الذي تقوم به القراءة ) 1982يوركي، (فسر يوركي  .المنظمة والتربويةالبرامج التدريبية 

بأن الطالب الذين يملكون مهارات قراءة ضعيفة ال يمكنهم اختيار  بالنسبة للتحصيل الدراسي
نشاط قرائي مناسب للحصول على المعلومات المهمة، باالضافة الى أنهم ال يستطيعون تنظيم 
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هؤالء  ويعاني. لون في استعاب مضمون القراءةفإنهم يفش وبهذا المعلومات،هذه  وتوظيف
بشر، (قامت بشر  .الوقت الذي يحتاجونه النجاز مهمات القراءة وطولالطالب من سوء الفهم 

طالب من طالب الصف الثالث من المرحلة  142بتجربة دراسة على عينة مكونة من ) 1987
الطريقة الصامتة على الذين قرؤوا االبتدائية، أظهرت نتائجها عن تفوق الطلبة الذين قرؤوا ب

في دراسة كل من هيجتر  تم اثبات امكانية تنمية مهارات القراءة الصامتة. الجهريةبالطريقة 
، دراسة عمايرة )1987شعبان، (، دراسة شعبان )1987باركر، (، دراسة باركر )1982هيجتر، (
تائج هذه الدراسات أن البرنامج ، أظهرت ن)1998العمارنة، (العمارنة  ودراسة، )1994عمايرة، (

الخاص بتنمية مهارات القراءة الصامتة كان له أثر واضح في تنمية هذه المهارات لدى الطالب 
الطالب المتأخرين  وعالجضمن الدراسات األخرى التي اهتمت بتشخيص  ومن .المشاركين فيها

مج خاص بعالج جوانب ، حيث هدفت الى اعداد برنا)1994صالح، (، دراسة صالح في القراءة
ُأعدت الدراسة لبعض المهارات . التأخر في القراءة الصامتة عند طلبة المرحلة األساسية بمصر

منها فهم المفردات، التمييز بين الكلمات المتشابهة، الفهم الضمني، فهم الفكرة الرئيسية، ابداء 
الجنس والتأخر في القراءة أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ال عالقة بين . واالستنتاجالرأي، 

يكمن السبب في  وربما، )1975، هعبد الل( هعبد اللالصامتة، بخالف النتائج التي أظهرتها دراسة 
طالب من الصف الرابع ) 1975، هعبد الل(طبيعة العينة المستخدمة في الدراستين، حيث استخدم 

معدل النمو المعرفي  وألن. طالب من األول المتوسط) 1994صالح، (االبتدائي بينما استخدم 
عند االناث يكون أسرع من الذكور في المراحل المبكرة اال أنه يتساوى في المراحل  واللغوي
القة سمات شخصية الطفل الى التعرف على ع) 1998ستانتون، (هدفت دراسة ستانتون  .الالحقة
تلميذ من الذين توفرت لديهم امكانية تلّقي تدريبات ) 66(تقدمه في القراءة، شملت العينة  ومدى

أظهرت نتائج هذه . معنى الجملة وفهمعليها،  والتعرففي مهارات القراءة مثل التمييز بين الكلمات 
عيف أو معدوم في اختالفات درجة الدراسة الى ان سمات شخصية الطفل لم يكن لها اال دور ض

لم تؤخذ بعين  ولكنالقراءة،  وتأخر ةالشخصياهتمت هذه الدراسة بسمات . التقدم في القراءة
هدفت دراسة  .االعتبار لصغر حجم العينة التي ُأجريت عليها الدراسة مما يؤثر في دقة النتائج

ند استخدام طريقة التعليم المبرمج الى معرفة نتيجة تحصيل الطالب ع) 2000المغربي، (المغربي 
التجريبي كأداة لرؤية البرنامج  والمنهجحيث لجأت الباحثة الى الكراسة المبرمجة  التدريس،في 

 احصائية لصالحبدالالت  والطالبالتعليمي، بينت نتائج الدراسة وجود فروق في تحصيل الطالبات 
ي التحصيل بالنسبة للمجموعتين بين المجموعة التجريبية، على خالف أنه ال يوجد فروق ف

الى التعرف على كيفية ) 2009الزهراني، (دراسة الزهراني  وهدفت .الجنسين بدالالت احصائية
في التدريس، أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج اهمها  واالنترنتاستخدام الحواسيب اآللية 

كان استخدام الحواسيب  وايضًااتجاهات المعلمين االيجابية بدرجة كبيرة في استخدام االنترنت، 
الى معرفة هدفت ) 2013ايل، دال(أما دراسة الدايل  .على انها وسيلة تعليمية متدنيًا لدرجة كبيرة



 التغّلب عليها وكيفيةصعوبات تدريس مهارة القراءة للصفوف التالثة األولى في ظل جائحة كورونا    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4667

لكتروني من وجهة نظر الطالب، تم استخدام اداة االستبيان في المنهج م االالتعل وتحدياتمعوقات 
الستخدام التعلم االلكتروني، كان اهمها قلة  وتحدياتمعوقات  وصلت الى وجود وبهذاالوصفي 
 .واالنترنتمهاراتهم في التعامل مع الحواسيب  وضعفاستخدام التعلم االلكتروني،  ومعرفةالوعي 

 التعرف على تحدياتو فقد هدفت الى اكشف) 2020الليمون، (لليمون باالضافة الى دراسة ا
تم استخدام اداة االستبيان في المنهج  مشكالت تطبيق التعلم االلكتروني في ظل جائحة كورونا،و

مشكالت تطبيق التعلم االلكتروني في ظل جائحة و قد أسفرت الدراسة الى أن تحدياتو الوصفي،
ضرورة التعلم و توسطة، تمثلت أهمها عند الطالب في عدم اقتناعهم بأهميةكورونا كانت بنسبة م

باالضافة الى وجود فروق في الخبرة التطبيقات التعليمية، و االلكتروني، مع قلة وجود البرامج
هدف البحث الذي  .التدريسية بدالالت احصائية مع عدم وجود دالالت احصائية للنوع االجتماعي

تحصيل الطلبة بعد مقارنة التعلم  ومعرفةفي دراسته الى الكشف ) 2020زبون، ال(قدمه الزبون 
عن بعد بالتعليم المباشر، تم اتباع المنهج الوصفي االرتباطي في البحث، توصلت نتائج بحثه الى 

بسبب  وذلكتفوق التعليم المباشر على التعلم عن بعد في تحصيل الطالب المشاركين في عينته، 
مما التعليمية في األردن لطريقة التعلم عن بعد،  والبيئةالمنهاج المقرر للطلبة  عدم جاهزية

 ونتيجةأما المناهج فهي مصممة بحيث تعتمد على التعليم المباشر، . أّثرسلبًا على مهارات الطالب
اعادة تصميم المناهج بما  وأيضًالذلك أوصى الزبون بأنه يجب البدء باستخدام التعليم المدمج 

 .يناسب التعلم عن بعد

  منهج البحث 

تعتبر من القواعد األساسية في  )والقراءةالتحدث، االستماع، الكتابة، (المهارات اللغوية مثل 
، أيضًا أنها التي تساعد المتعّلم في اكتساب المعرفة الحقيقة وتعتبر ،والتعلميةالمراحل التعليمية 

على تطويرها  والعملبهذا النوع من األبحاث  والدراساتهوض الكثير من األبحاث كان ن ولهذا
 .السلوك في مختلف مجاالت الحياة وأساسألنها تشّكل البنية األساسية لمراحل التعليم المختلفة، 

بهدف ان يصبح  وذلكأيضًا على تمكين المتعلمين منها  واالصرارتم االهتمام بهذه المهارات 
يجب  واالتقانللوصول الى هذا التمّكن  .استعمال اللغة العربية بشكل صحيح في كل المواقف

أقرت بعض الدراسات أن الشخص  .المهارات اللغوية بشكل صحيح فيبالبداية أن يتحكم المتعلم 
تابة بنسبة ، من خالل الك%25، من خالل االستماع بنسبة %23يتعّلم من خالل التحدث بنسبة 

  .)2019، وآخرونبارش ( %35خالل القراءة بنسبة  ومن، 17%

 وهيالمختلفة،  والحضاراتبين الشعوب  والتعلمالقراءة هي وسيلة من وسائل التواصل 
من وسائل االتصال  وهيإلدراك المعنى،  والرموزعملية معرفية تعمل على تفكيك األحرف الهجائية 

القراءة من المهارات ذات المختلفة،  ومعارفها االنسان على ثقافات التي يطل من والنافذةالمهمة 
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 والموادعالقة بالتخصصات  ولهاأهمية كبيرة في تدريس اللغة العربية ولذلك ألنها وسيلة علمية 
بارش ( الحديثة المجتمعاتفي مختلف  والثقافيةمن األسس المهمة الحضارية  وألنهااألخرى، 
  .)2019، وآخرون

قراءة رسائل األصدقاء، (قراءة للمتعة مثل : باالعتماد على الهدف من القراءة، تنقسم الى
، قراءة )والجامعيةقراءة المعاجم، الكتب المدرسية (، قراءة للدرس مثل )والمجالتالصحف، 

قراءة التقارير، رسائل (للعمل مثل  وقراءة، )والفواتيرقراءة االيصاالت (لممارسة الحياة مثل 
  .)الجلسات ومحاضرعمل، ال

 والقراءةالقراءة الجهرية  :على الطريقة التي ُتنّفذ بها القراءة، تنقسم الى وباالعتماد
  .الصامتة

 الجهرية القراءة . أ

مثل يلزم هذا النوع من القراءة في مواقف معينة، مثل المرحلة األولى من مراحل تعّلم اللغة، 
من ثم أنه على المعّلم أن يستمع للمتعّلم الذي يقرأ ليتأكد من اتقانه لفظ الحروف بشكل صحيح، 

القراءة الجهرية تحتاج الى جهد كبير إلتقانها فإن القراء يلجؤون  وألن، تلعثملكلمات دون قراءته ل
المواد التي  ولكثرةقرؤونه ليستطيعوا االستجابة لكم المعلومات الهائل الذي يالى القراءة الصامتة، 
  .)2019، وآخرونبارش ( يجب عليهم قراءتها

  :المهارات التي تحتاج لها القراءة الجهرية لتؤدي الى القراءة بشكل صحيح

  األهداف. أ.أ

 .إعطاء الثقة في النفسالقدرة على  .1

 .واألسلوبالقدرة على مراعاة التنغيم المناسب للسياق  .2

 .القدرة على عدم التعلثم .3

 .للكلمات والصرفيالقدرة على الضبط اإلعرابي  .4

 .ودّقةالقدرة على النطق بوضوح  .5

النطق التي يعاني  ومشاكلباستخدام القراءة الجهرية يستطيع المعّلم اكتشاف عيوب الكالم 
منها الطفل، يستطيع أيضًا تشخيص الصعوبات التي من الممكن أن يواجهها الطفل في التعرف 

، وآخرونبارش ( معرفة مدى استيعاب الطفل للقواعد النحوية ويمكنه، والمفرداتعلى الكلمات 
2019( . 
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  القراءة الصامتة . ب

هي الحديث الداخلي لالنسان عند قراءته للكلمات، بحيث يتخيل القارئ صوت الكلمات قبل 
تذّكر النص الذي تمت  وبالتالي ، مما تساعده على فهم المعنى المقصود عند القراءةقراءتها
من خالل التطبيق الفعلي للقراءة الصامتة، من المؤكد أن يبذل ). 2019، وآخرونبارش ( قراءته

 ومن، في ظل جائحة كورونا جهد لالبتعاد عن الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المدرس
  :هي الجوانب التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تطبيق هذا النوع من القراءة

  عدد الجلسات. أ.ب

يحتاج المدرس الى زيادة عدد الساعات للجلسات المخصصة من قبل الجداول المدرسية، 
فهم األفكار  مهارات االستنتاج،(باالضافة الى الحاجة لتكثيف التدريبات الخاصة بمهارات معينة مثل 

  ).2001فرج،  وطريفخالد الراشد ( )األفكار الرئيسية وفهمالفرعية، تركيز االنتباه، 

  اختيار الوقت المناسب. ب.ب

يحتاج المدرس الى ايجاد الوقت األنسب للتدريب على مهارات القراءة الصامتة، بحيث يرى 
لعدم تزامن التدريب مع أوقات  وذلكبعض الباحثين أن هذا الوقت هو بداية السنة الدراسية 

مدرس الى تغيير أوقات النهائية، حتى ال يضطر الأو مع أوقات االختبارات االختبارات الشهرية، 
   ).2001فرج،  وطريفخالد الراشد (التدريبات 

  أسس القراءة الصامتة. ج.ب

  األسس السيكولوجية. أ.ج.ب

العيوب الَخلقية في  ،من األسس السيكولوجية التي يجب على المدرس أن يراعيها عند طالبه
 إذا وأيضًاكان الطالب تعرض لحالة طوارئ أثرت على جهاز النطق،  إذاجهاز النطق، معرفة ما 

بارش (بالتالي الحل األفضل له هو القراءة الصامتة  والهدوءكان الطالب يميل الى الصمت 
  ).2019، وآخرون

  األسس االجتماعية. ب.ج.ب

االعالنات  شعورهم، واحترامعدم ازعاج اآلخرين  ،من األسس التي يجب أن يراعيها المعّلم
بارش (القراءة الصامتة هي الحل األفضل  وبالتاليالتي تحتاج الى القراءة بسرية،  واللوحات
  ).2019، وآخرون
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  األسس الفيسيولوجية. ج.ج.ب

الذين يعانون  والطالبعلى المدرس أن يراعي الطلبة الذين يستخدمون جهاز نطقهم بكثرة، 
استخدامهم للقراءة  وبالتاليتعرضت أحبالهم الصوتية الى خلل ما،  والذينمن البحة في صوتهم، 

  ).2019، وآخرونبارش (الصامتة هي الحل األنسب 

  مراحل تعليم القراءة. ج

  مرحلة اإلستعداد. أ.ج

، يتلّقى فيها الطفل تدريبات تكون هذه المرحلة قبل التحاق الطفل بالمدرسة االبتدائية
م قصص من البرامج التي تقد والحضانةالروضة  لتعّلم القراءة، وشغفهمباشرة تزيد من حبه 

  ).2019، وآخرونبارش (من قدرة الطفل على اكتساب هذه المهارة  وتزيدتنمي  وأنشطة

  مرحلة التعليم. ب.ج
التكوين و يكون فيها التعّلم تكون فترة هذه المرحلة من أول سنة ابتدائية الى الثالثة،

 أسماء الحروفو ذلك من خالل معرفة الطفل ألشكالو عادات القراءة األساسية،و لمهارات، قدرات،
أيضًا ليكون له القدرة على ربط الكلمات و الصوتي بينها،و أصواتها، ليتمّكن من التمييز البصريو

التالية تكون بقراءته للجمل القصيرة المكونة من  المرحلة التي اكتسبها بالصور التي تعبر عنها،
يكون و كلمتين أو ثالث كلمات، ثم يتم التدرج ليستطيع قراءة جمل طويلة في السنة الثالثة،

 الفتحة، الضمة،: المتوقع أن يقدر الطفل قادر على قراءة نصوص بإتقان بمراعات الحركات الثالث
  ).2019آخرون، و بارش(الكسرة و

  مرحلة التوسع. ج.ج

مرحلة تقدمه السريع في  وهيتكون هذه المرحلة في سنوات الطالب االبتدائية األخيرة، 
نحو القراءة،  ويتطوراكتساب عادات القراءة األساسية، من مميزات هذه المرحلة أن الميل ينمو 

الى زيادة سرعته  باإلضافةالكلمات أكثر،  ومعرفة وفهمأيضًا بتقدم ملحوظ في دّقة تفسير  وتتميز
في القراءة الجهرية، يمكنه قراءة القصص القصيرة في هذه المرحلة  وانطالقهفي القراءة الصامتة 

  ).2019، وآخرونبارش (

  مرحلة النضج. د.ج

تكون هذه المرحلة خالل فترة السنوات األولى الى نهاية المرحلة الثانوية، تتميز بأنها مرحلة 
على فهم  وقدراتهمالزدياد قدرتهم  باإلضافةالقراءة الواسعة بحيث أنها تزيد من الخبرات، 

  .فيها مهارة القراءة الجهرية، تتبلور أفكارهم بحيث يمكنهم هنا كتابة القصص وتتحسنالنصوص 
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  النتائج

، ال يمكن للمتعّلم أن يمضي قدمًا ودونها بناًء على مهارة القراءة تتم جميع المهارات األخرى
لها اهتمامًا كبيرًا من األطباء  وكانشهرة هو عسر القراءة،  التعّلم تأكثر صعوبامن فإن  ولهذا

عن باقي زمالئه في الصف، مما  وتهميشهتؤدي هذه الظاهرة الخطيرة الى ابعاد الطفل  ،والعلماء
  .يؤثر عليه سلبًا

  صعوبات تعليم القراءة. أ

  الكلمة وتعرفصعوبات قراءة . أ.أ

من ضمن األخطاء في اختبار تشخيص صعوبات تعرف قراءة الكلمات التي من الممكن أن 
صعوبة صعوبة قراءة الكلمات المكونة من ثالثة أحرف، يقع فيها الشخص الذي يتعّلم القراءة، 

 قراءة الكلمات التي تحتوي على حروف المد، صعوبة قراءة الكلمات التي تحتوي مقطع ساكن،
معرفة التنوين المناسب  وصعوبةشمسية،  والمصعوبة التفريق بين الكلمات التي تبدأ بالم قمرية 

خالل  الحروف المتشابهة وأيضًاباالضافة الى صعوبة تمييز الكلمات المتشابهة خالل القراءة، 
   .)2019، وآخرونبارش ( القراءة

 عليها والتعرفصعوبة دمج أجزاء الكلمة . ب.أ

 وهيهي من مهارات التهجئة،  من خالل التحليل الصوتي، ودمجهاالتعرف على أجزاء الكلمة 
عملية تعمل على تجزئة الكلمات الى مقاطع صغيرة، ثم ربط كل مقطع بصوت نطقه، أخيرًا يتم 
دمج المقاطع معًا لنطق الكلمة، ثم يتم احتساب عدد األخطاء التي يقع بها الطالب في اختبار 

  ).2019، وآخرونبارش ( ودمجهاتشخيص صعوبة معرفة أجزاء الكلمة 

  البصري صعوبة في التمييز. ج.أ

  :يتمّثل هذا التمييز في ثالث نقاط هي

 ..)..ج، د، جد،( وكلماتالتمييز بين حروف  )1

 ..)..ب، ت، ث، أو ج، ح، خ،(التمييز بين الحروف المتشابهة في الشكل  )2

 ).جبل، حبل(التمييز بين الكلمات المتشابهة  )3

 التشخيص الدقيق في القراءة الجهرية اختبارات. ب

القرائي، هو ) العسر(التدريب المطلوب ليتمّكن المعّلم من عالج العجر وأشكالتحديد أنماط 
  :يلي عماتكشف اختبارات التشخيص له، ما يجب على أخصائي القراءة أن يعتبره الهدف األساسي 
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  بشكل خاطئ التعرف على الكلمة. أ.ب

معاني الكلمات التي تؤدي الى نفس هذا النوع من المشكالت من خالل ضعف استخدام  يكون
عدم القدرة على التمييز البصري للكلمات، قصور في دمج المعنى المقصود من سياق الجملة، 

قصور في اجزاء الكلمة من خالل التحليل البصري أو الصوتي، تحليل الكلمة بشكل مبالغ فيه، 
المركز ( القه في القراءة الجهريةالقراءة الصامتة لعدم تعرفه على الكلمة من خالل النظر أو انط

   .)2015التربوي،  والتقويمالقومي لالمتحانات 

  القراءة باالتجاه الخاطئ. ب.ب

المركز ( وترتيبهاتتابع الكلمات  وخلطهفي الجملة،  وأماكنهاأن يبدل الطالب مواضع الكلمات 
  ).2015التربوي،  والتقويمالقومي لالمتحانات 

  واالستيعابعدم القدرة على الفهم . ج.ب

، ومحتواها، عدم القدرة على فهم الجملة ومعانيهامن الكلمات  ومحدودمعرفة عدد معين 
التربوي،  والتقويمالمركز القومي لالمتحانات (للفقرة  والمنّظمالترتيب الصحيح  إدراك وعدم

2015.(  

  ضعف في القراءة الجهرية. د.ب

تناسب الوقت مع السرعة،  وأيضًاتناسب مداه الصوتي مع البصري  عدم قدرة الطفل على
افتقار قدرة الطفل على تجزئة العبارات التي يقرؤها، باالضافة الى توّتر الطفل أثناء قراءته الجهرية 

  ).2015التربوي،  والتقويمالمركز القومي لالمتحانات (

  وسائل لقياس مهارات القراءة الصامتة. ج

  المالحظة. أ.ج

الطالب في القراءة الصامتة، من الوسائل المهمة التي تساعد الباحث للتعرف على مهارات 
سلوك الطفل في القراءة،  ومعرفةالطفل داخل الصف أثناء القراءة، بحيث يمكن للمعّلم أن يالحظ 

 وعندأثناء  كيفية استمتاعه بالقراءة، حركة عينيه وأيضًا، وجلوسهمن حيث كيفية حركته الجسمية 
، هعبد الل( والكلماتكان الطالب يستخدم اصبعه عند تتبع الحروف  إذاما  ومالحظة، القراءة
1975.(  
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  المناقشات الشفهية. ب.ج

المناقشات الشفهية هي أداة من أدوات القياس لمهارات القراءة الصامتة، يتم استخدام هذه 
 وذلك عن أشكال القصور عند الطالب بشكل تقريبي، والبحثاألداة في تقدير مستوى الطالب 

من  ،الشفهيةالموجزة تلخيصاته  ووضع ، من حيث استنتاج افكار النصوصبمناقشة لطالب بما قرأ
مما يساعد الطالب على زيادة ، والفرعيةلألفكار الرئيسية  ومعرفته والجملمعاني الكلمات  حيث

  ).1981، آخرونويونس (مستوى قدرته في التعبير عن نفسه 

  دراسة حالة. ج.ج

تجمع هذه الطريقة بين الوسيلتين لفحص كل طالب،  وأدقهاتعتبر من أشمل الطرق 
تساعد هذه الفحوصات على ، والطبيةالسابقتين باالضافة الى الفحوصات النفسية، االجتماعية 

تحديد أسباب المشكلة المحتملة، بالتالي ايجاد العالج المناسب، باالضافة الى أنها من الطرق 
، بالرغم من أنها مميزة عن الطرق والتكلفةاألقل استخدامًا ألنها تتطلب الكثير من الوقت، الجهد، 

، هعبد الل(القراءة الصامتة قصور الطالب في مهارات  وأماكناألخرى في البحث عن جوانب 
1975.( 

  اإلختبارات المقننة في القراءة الصامتة. د.ج

اإلختبارات المقننة تعتبر من أساليب القياس الموضوعي المهمة للقراءة الصامتة، يتمّكن 
كان  إذا ومعرفةالمعّلم من خاللها ان يقارن بين طالبه من حيث معرفة قدرتهم على القراءة، 

من مميزات هذه  .ه أقل أو اعلى من المستوى الطالب المتوسط في كل صفمستوى طلبت
 .اإلختبارات سهولة تصحيحها بحيث يستطيع المعّلم أن يصحح عدد كبير منها خالل وقت قصير

باالضافة الى أنها تميز القدرات المختلفة عند الطلبة في القراءة الصامتة، باستطاعتها تبين 
مقدار  ومدى ،ءبطيكان الطالب يقرأ بشكل سريع او  إذا وأيضًاالمنخفضة، القدرات المرتفعة من 

  ).2001فرج،  وطريفخالد الراشد ( محصوله اللغوي

  والتوصيات الخاتمة

كل من بناًء على ما سبق، وجدنا أن مهارات القراءة من المهارات اللغوية المهمة، حيث أن 
في  المهارة األكثر شيوعًا وهيجميعهم بحاجة لها،  والباحث والمفّكر واألديب والطالبالمعّلم 

باعتبارها اللغة المكتوبة أو المنطوقة التي  وذلكأيضًا،  واليوميةحياتنا المدرسية، الفكرية، العلمية 
  .يسعى المعّلم الى إكسابها للطالب بشكل جيدمن المهارات الصعبة التي  وهييتم التواصل بها، 
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عند  والرئيسيةالمهارات األساسية  وترسيخالهدف الرئيسي من تعّلم اللغة العربية هو تنمية 
 واألفرادالمهمة التي يجب أن يكتسبها الطالب المتعلمين، تعتبر القراءة من مهارات اللغة العربية 

بتكار، ، ألنها نشاط فكري عقلي يجمع بين الفهم، االوتطويرهاعلى تنميتها  وعملهم بشكل عام،
   .والربط

مما من اهم التوصيات التي نوصي بها ان يتم زيادة عدد الساعات لحصص اللغة العربية 
مشاركة جميع الطالب  .بشكل كاٍف وتطبيقهايساعد الطلبة على ممارسة المهارات اللغوية جميعها 

ب على المعّلم يج .في القراءة بهدف معرفة المعّلم باالخطاء التي من الممكن أن يقع بها طلبته
وهذا . المقروء والنصبالمادة  وتحبيبهماظهار مهارته في القراءة ليستطيع جذب انتباه الطالب له 

هذا يجعل الطالب . ما يتم تطبيقه في مناهج الجيل الثاني فيما يسمى بوضعية األم في البداية
حيث يكون في  والتعلم،ولهذا السبب هو محور عملية التعليم  وحلول،يتساءل ويبحث عن إجابات 

الحاجة إلى تحفيز التفكير  .نهاية كل قسم قادرا على وضع الحلول واإلجابات الصحيحة ألسئلته
العلمي والتفكير اإلبداعي والطرح النقدي وأنواع التفكير األخرى مع تهيئة الظروف المناسبة من 

ستراتيجيات الكتساب خالل المحتوى واألنشطة الصفية وغير المنهجية وطرق التدريس واال
من الضروري إنشاء الفضول والتعلم عن طريق  .المهارات اليومية والعلمية لحل المشكالت

ضرورة  .االكتشاف وتطوير أسس التعلم الذاتي واشتقاق المعرفة والقدرة على التخطيط والتقييم
لتي تساهم في إثراء التعبير عن الذات بشكل صحيح في المجاالت اإلبداعية والمعرفية والثقافية ا

  .الوجدانيةو، اإلنسانية ،العاطفية نبالمعرفة البشرية واالهتمام بالجوا
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   من وجهة نظر القيادات األكاديميةواقع ثقافة إدارة املعرفة 
 الحكومية في الجامعات األردنية

  
  **دمحمد صايل الزيوو *عمران صالح الضمور

  

  ملخص

فـي الجامعـات    من وجهـة نظـر القيـادات األكاديميـة    واقع ثقافة إدارة المعرفة  على التعرف االدراسة إلى هدف
علـى اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع ثقافـة إدارة المعرفـة مـن وجهـة نظـر             رفوالتعـ . الحكوميـة  األردنيـة 

ــادي و       ــة والموقــع القي ــإختالف الجــنس والرتب ــة ب ــة الحكومي ــة فــي الجامعــات األردني ــرةالقيــادات األكاديمي  الخب
كونـة مـن   بتطوير اسـتبانة م  الباحث والجامعة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي، ولتحقيق هدف الدراسة قام

، وتم التأكد من صدقها وثباتها، ومن ثم توزيعهـا علـى عينـة الدرسـة     مجاًال تقيس ثقافة إدارة المعرفة) 10(
بثالث جامعات أردنيـة حكوميـة تمثـل أقـاليم     عضو هيئة تدريس يشغلون مواقع إدارية ) 290(والتي تكونت من 

أن واقـع ثقافـة إدارة    وأظهرت نتائج الدراسـة عة مؤته، األردن الثالثة وهي الجامعة األردنية وجامعة اليرموك وجام
المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية الحكوميـة جـاءت بدرجـة متوسـطة، وأنـه ال      
ــي            ــة ف ــادات األكاديمي ــة نظــر القي ــة مــن وجه ــة إدارة المعرف ــي واقــع ثقاف ــة إحصــائية ف ــروق ذات دالل توجــد ف

فـي  ) α=0.05(الحكومية تعزى لمتغير الجنس، وعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية     الجامعات األردنية 
تعزى لمتغير الخبـرة، ووجـود فـروق ذات داللـة     ) توليد المعرفة والتزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة(بعدي 

نتـائج ايضـا الـى    وتشـير ال  إحصائية للمجاالت ككل التي تمثـل أدارة المعرفـة تعـزى لمتغيـر الرتبـة االكاديميـة،      
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية للمجــاالت ككــل مــن وجهــة نظــر القيــادات األكاديميــة فــي الجامعــات       
ــي إدارة المعرفــة كمــدخل لتطــوير            ــادي، وتوصــي الدراســة بضــرورة تبن ــة تعــزى لمتغيــر الموقــع القي األردني

جامعـات الرسـمية بالمفـاهيم المتعلقـة     وتحسين األداء الفردي والمؤسسي للجامعـات، وتوعيـة العـاملين فـي ال    
  .بإدارة المعرفة، وكيفية تفعيل إدارة المعرفة في عملهم

  .المعرفة، إدارة المعرفة، ثقافة إدارة المعرفة، القيادات األكاديمية: الكلمات المفتاحية
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The Reality of Knowledge Management Culture from the Point of 
View of Academic Leaders in Jordanian Public Universities  

 

Emran S. Al-Thmour and Mohammad S. Al-Ziod, Department of 
Educational Leadership and Fundamentals, College of Educational 
Sciences, University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to identify the status quo of the knowledge management culture 

from the point of views of the academics who held managerial position at Jordanian 
governmental Universities. Moreover, it aims to analyze the responses regarding status 
quo of the knowledge management culture based on respondents’ gender, academic 
ranks, managerial position, experiences, and University.  

The descriptive research approach was used. in this context, the researcher 
developed a questionnaire as research instrument for the purpose of achieving the 
objectives of this study. The questionnaire was consisted of 10 main factors measuring 
the culture of the knowledge management that were ensured in term of reliability and 
validity. Afterward, the questionnaires were distributed to the participants of the study 
sample, which represented 290 academic lecturerswho held managerial position at one of 
the selectedJordanian governmental Universitiesthat are: University of Jordan, Yarmouk 
University, and Mutah University. whereas these Universitieswere clustered based on 
Jordaniandistricts. 

The findings showed that the current situation ofknowledge management 
culturefrom the point of views of the academics who held managerial position was at 
moderate level, and there was no significant differences in their opinions for all factors 
based on either gender or managerial position variables. Furthermore, the results indicate 
that there was no significant differences in their perceptions at a confidential level of 
(0.05) regarding two factors (generating knowledge, and management’s commitment to 
apply knowledge management) based on experiences variable. On the other hand, there 
was a statistically significant differences in their opinions for all factors based on their 
academic ranks. The study recommends to adopt knowledge management for the 
purpose of developing and improving both individual and institutional performance in 
the context of Universities. It also recommends to increase the awareness of employees 
who work in governmental Universities regarding the concepts associated with 
knowledge management as well as enhancing the implementation of knowledge 
management in their work. 
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  : المقدمة

ُتعد المعرفة من أهم الروافد الضرورية لتقدم األمم ونهضتها، وعامًال مهمًا من عوامل قوتها 
التي تميزها عن غيرها من األمم، وفي حين كانت األرض والعمالة والموارد الطبيعية من أهم 

لحديث القائم مقومات االقتصاد التقليدي للبلدان فقد أصبحت المعرفة من أهم مقومات االقتصاد ا
على المعرفة، ومن أحدث عوامل االنتاج والمورد الذي تتكئ عليه اإلداره واالقتصاد، ألنها تمثل 
رأس ماله الفكري القائم على األفكار والخبرات والكوادر المؤهله والمدربه؛ حيث أصبحت الدول 

المتالك المعرفة لبناء أكثر توجهًا نحو تنمية المجتمعات في شتى المجاالت وأصبحت الحاجة ملحه 
  .Kothuri ,2002)(القدرات وتنميتها على مستوى الفرد والمجتمع والدولة 

لقد تزايد اهتمام المنظمات بإدارة المعرفة وعملياتها منذ أواخر القرن الماضي وذلك بسبب 
تصال ظاهرة العولمة، زيادة حدة المنافسة، حرية اال: بروز تغيرات كبيرة على مستوى العالم مثل

واالنتقال، تحسين جودة المنتجات وتقديم الخدمات بأقل الكلف وأجودها، لذلك تم البحث من قبل 
وقد . المنظمات عن أساليب إدارية حديثة لضمان تحقيق اإلدارة الفاعلة القائمة على المعرفة

ولكن، ال . اعتبرت المنظمات المعرفة المتراكمة لديها بمثابة أصول ال تقل أهمية عن بقية أصولها
تكتمل الفائدة المرجوة من تلك األصول المعرفية إّال بتحقق اإلدارة الفاعلة التي تسمح بإنجاز 
عملياتها واستغاللها بالشكل األمثل، ومن أجل تمكن المنظمات من تحقيق هذه الغاية فإنه عليها 

إلدارة من أنشطة تبني نظم إدارة المعرفة، وأن تكون قادرة على تنفيذ ما تنطوي عليه هذه ا
وهذا يتطلب بناء ثقافة داخل المؤسسات والمنظمات ُتعنى بدعم إدارة المعرفة كجزء , وعمليات

  ). Suhaimi, 2019Salami and(من بنية هذه المؤسسات 

ويتضح من مراجعة أدبيات إدارة المعرفة أن المنظمات عمومًا، ومن بينها الجامعات بوصفها 
اضر والمستقبل من خالل إعداد األجيال القادمة لتحقيق التغيير منارات علم تضيء درب الح

المطلوب في المجتمع وكونها تضم النخب المتميزة من أهل العلم واالختصاص المعرفي مما يعود 
فالجامعات مدعوة لتبني نظم إدارة المعرفة . بالنفع الكبير والخدمات الواضحة للمجتمعات واألوطان

 ه اإلدارة تبعًا لعدة أسباب، منها أن تبني هذه النظم وهذه الثقافة يؤدي إلىوبناء ثقافة خاصة بهذ
زيادة الكفاءة وتحسين الفعالية التنظيمية، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتحسين األداء، وزيادة 
االنتاجية واالبداع، وتحقيق الميزة التنافسية، وإمكانية قياس المعرفة، وتقييم مدى تأثيرها في 

يات المنظمة، وتعزيز أهم موجوداتها والمتمثلة برأس مالها الفكري الذي يمثل مصدرًا لميزتها عمل
وتكمن أهمية رأس المال الفكري بأنه ال يقاس مثل رأس المال ). 2017سعيداني، (التنافسية 

المادي، فالتكنولوجيا أو المعرفة أصبحتا عامالن رئيسيان للنمو والتنمية المستدامة، وصارت 
   .العقول هي الثروة الحقيقية في المقام األول، ثم تأتي الثروات المادية في المقام الثاني
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ويعتمد تبني إدارة المعرفة على عدد من العوامل من أهمها العوامل الثقافية، والعوامل 
، التنظيمية، والعوامل المحّفزة على تبني إدارة المعرفة، والدعم الذي تقدمه اإلدارة بهذا الشأن

 Salami and(والبنية التكنولوجية التحتية، وتوفر البرامج التدريبية لتحسين مهارات إدارة المعرفة 
Suhaimi, 2019 .( وقد صّنفها آخرون ضمن أربعة متغيرات ذات عالقة بالثقافة التنظيمية، والهيكل

  ).Alkhaffaf et al, 2018(التنظيمي، واألفراد، باإلضافة إلى تكنولوجيا المعلومات 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تزايد االهتمام بإدارة المعرفة ومدى تطبيقها في المؤسسات التربوية كأساس لنجاح هذه 
المؤسسات وتميزها إال أن هذا التطبيق يتطلب نشر ثقافة إدارة المعرفة داخل هذه المؤسسات 

حثين والدارسين مثل عبود على نحو علمي وعملي، وفي األردن حضيت إدارة المعرفة بإهتمام البا
وتعدد المطالبات بأن ) 2015(والزبون والشيخ ) 2012(وعليان ) 2009(وأبو النادي ) 2008(

تصبح إدارة المعرفة مكون رئيس في مؤسساتنا التربوية الوطنية خاصة الجامعات، وبيان األهمية 
يحتاج إلى جعل إدارة المعرفة  المتنامية إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية، إال أن تطبيق ذلك

ثقافة حية معاشة في هذه المؤسسات الوطنية وهو ما يطلق عليه ثقافة إدارة المعرفة بحيث تصبح 
عملية المعرفة وإدارتها وتدبيرها ثقافة تنساب في المؤسسات ويلتزم بها كجزء من الممارسة 

  . اإلعتيادية للعاملين في هذه المؤسسات

مع الجامعات هم ومن خالل تفاعلفقد الحظوا في الجامعة األردنية  انونتيجة لعمل الباحث
األردنية األخرى بأن ثقافة إدارة المعرفة ليست حاضره بصورة علمية على نحو مناسب، لذلك فإن 
مشكلة هذه الدراسة تتمثل بالسعي إلى الكشف عن ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات 

لتطويرها، باإلضافة إلى معرفة المعوقات تربوية ت األردنية القتراح متطلبات األكاديمية في الجامعا
 :التي تواجه هذا التطبيق وذلك من اإلجابة عن االسئلة اآلتية

  ما واقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية؟ .1

قافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات هل تختلف استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع ث .2
بإختالف الجنس والرتبة والموقع القيادي  )α=0.05( األكاديمية في الجامعات األردنية

  والتخصص والجامعة؟

  :أهمية الدراسة

تأتي ثقافة إدارة المعرفة في قائمة األولويات التي على المنظمة االهتمام بها؛ وذلك من منطلق 
 Salami and(أساس المنافسة بين المنظمات في ظل اإلقتصاد المعرفي  أن المعرفة تشكل
Suhaimi, 2019 .( وتكتسب الدراسة الحالية أهميتها من أهمية ثقافة إدارة المعرفة بالنسبة
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للجامعات األردنية، فهي تسهم بتحسين فاعليتها، وإنتاجية موظفيها، ومساعدتها في تحقيق التغيير 
تكمن أهمية الدراسة الحالية في النتائج و. مواكبة متطلبات أهدافها اإلستراتيجيةوالتطوير التنظيمي و

  : المتوقع الوصول إليها حيث يؤمل بأن يستفيد من نتائجها الجهات اآلتية

التعليم العالي في األردن، حيث تعد الجامعات هي المستفيد األكبر من تحقيق متطلبات  مؤسسات -
عكس عليها وعلى مخرجاتها وعلى تحقيق الميزه التنافسية مع ثقافة إدارة المعرفة لما ين

الجامعات األخرى داخليًا وخارجيًا، إضافًة إلى خفض التكاليف، فمبادرات إدارة المعرفة تتطلب 
 .االستثمار في التكنولوجيا، وطواقم األفراد، والموارد األخرى

دارة المعرفة فيما يتعلق بوظائف أكثر قدرة على إحيث يكونوا ): األكاديميون(القرار  أصحاب -
تجويد عملية إتخاذ  عملهم وبالوظائف األخرى القريبة من وظائفهم، ويتم ذلك من خالل

 .القرارات، فتتخذ القرارات بشكل أسرع وبشكل أفضل وأكثر براعه

وذلك من خالل اإلستفادة من نتائج الدراسة وتوصياتها وكذلك األدب النظري الذي : الباحثون -
 .مه الباحث من خالل هذه الدراسةسيقد

ربط المساقات التدريسية في الجامعات بواقع الحياة وخاصة المشكالت التي : المحلي المجتمع -
 .يواجهها المجتمع المحلي في األردن

 :مصطلحات الدراسة

 :تتبنى الدراسة التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية اآلتية
ة، اآلراء، والقيم، والمعلومات الضمنية، وآراء الخبراء، مزيج مركب من الخبرات المشكل: المعرفة

نجم، (وتقديم اطار للمشاركة بالخبرات والمعلومات الجديدة بعد أن ترسخ في عقول العارفين 
2008.(  

عبارة عن العمليات واألدوات والسلوكيات التي يشترك في صياغتها وأدائها : إدارة المعرفة
اب المعرفة وخزنها وتوزيعها لتنعكس على عمليات األعمال المستفيدون من المنظمة، الكتس

  )2005الكبيسي، (للوصول إلى أفضل التطبيقات بقصد المنافسة طويلة األمد والتكيف 

بأنها عملية توظيف المعرفة المتاحة واستثمارها من أجل الوصول : وتعرف إدارة المعرفة إجرائيًا
لعمل بها بين اإلداريين لتحسين العمل األكاديمي للمعرفة الضمنية ليتم نشرها وتقاسمها وا

  .واإلداري بالجامعة وتطويره ليرتقي بمستوى الخريجين، من خالل األداة المعدة لهذا الغرض

يعرف القائد األكاديمي في سياق التعليم العالي بأنه الفرد األكاديمي الذي يشغل : القيادات األكاديمية
ال يعد األكاديمي قائدًا اال إذا تولى دورًا قياديًا في أي من و. موقع قيادي رسمي في الجامعة

  ).Juntrasook, 2014(المستويات اإلدارية في مؤسسة تعليمية 
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ومن في حكمهم ممن يتم تكليفهم أو ) ذكورًا وإناثًا(بأنهم أعضاء هيئة التدريس : وتعرف إجرائيًا
ة إلى قيامهم بمهام التدريس والبحث تعينهم في وظائف إدارية وإشرافيه داخل الجامعة، إضاف

  .العلمي وخدمة المجتمع

بجملة الممارسات والسلوكيات واإلجراءات التنظيمية التي : وتعرف اجرائيا :ثقافة ادارة المعرفة
تتبعها المنظمة وكوادرها اإلدارية والفنية في إدارة المعرفة وتوظيفها بما يحقق أهداف المنظمة 

  . وتميزها

  :ةحدود الدراس

تحددت الدراسة الحالية بثالث جامعات أردنية حكومية تمثل أقاليم األردن : المكانية الحدود - 
الثالثة وهي الجامعة األردنية تمثل اقليم الوسط وجامعة اليرموك تمثل اقليم الشمال وجامعة مؤته 

 .تمثل اقليم الجنوب

تدريسية الذين يعملون في تم اختيار عينة الدراسة من أعضاء الهيئات ال: الحدود البشرية - 
  .مناصب قيادية في الجامعات األردنية المختارة ضمن عينة الدراسة

تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانية - 
 .في الجامعات األردنية عينة الدراسة 2019/2020

  :الدراسات السابقة

ت عربية ودراسات أجنبية ضمن موضوع المعرفة، وفيما تم تصنيف هذه الدراسات إلى دراسا
  .يلي عرضًا لهذه الدراسات مرتبة حسب تاريخ نشرها من الدراسات األقدم إلى األحدث

دور الجامعات الفلسطينية في بناء "دراسة هدفت إلى التعرف على  )2011(قيطه دراسة 
في التحليلي، وتم توزيع استبانه ، حيث تم استخدام المنهج الوص"مجتمع المعرفة وسبل تفعيله

فقرة، على أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ) 50(أبعاد، تشتمل على ) 3( مكونة من
فرد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وتم ) 185(بالجامعة اإلسالمية، والبالغ عددهم 

وقد . ض التساؤالت الخاصة بالدراسةاعتماد المقابالت الشخصية كأداة ثانية لإلجابة على بع
توظيف (و )نشر المعرفة(أظهرت نتائج الدراسة إلى بلوغ الدرجات الكلية ألبعاد المعرفة الثالثة 

في الجامعات الفلسطينة درجة عالية جدا وصلت إلى ) بناء وتوليد المعرفة(و )المعرفة
رات عينة الدراسة لدور وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقدي%). 80,6(

، )بناء وتوليد المعرفة(الجامعات في بناء مجتمع المعرفة، تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية في بعد 
، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات عينة )توظيف المعرفة( وبعد

تعزى لمتغير الرتبة ) ةنشر المعرف(الدراسة لدور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة في بعد 
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، مما يدل على أن )أستاذ مشارك فأعلى(األكاديمية، لصالح أصحاب الرتبة األكاديمية األعلى 
إدراك أعضاء هيئة التدريس لخطوات الجامعة في نشر المعرفة في المجتمع يزداد كلما ارتفعت 

اللة إحصائية في وتوصلت الدراسة أيضا إلى أنه ال توجد فروق ذات د .الرتبة األكاديمية
متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة تعزى لمتغير التخصص، 
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور الجامعات في بناء 

لمتغير سنوات  تعزى) توظيف المعرفة( ، وبعد)بناء وتوليد المعرفة(مجتمع المعرفة في بعد 
الخدمة، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور 

تعزى لمتغير سنوات الخدمة، لصالح ) نشر المعرفة(الجامعات في بناء مجتمع المعرفة في بعد 
  ).سنوات 10أكثر من ( أصحاب سنوات الخدمة األعلى

ذج مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية أنمو"إلى تبني  )2012(دراسة الشيخ 
عضو ) 695(وقد تكونت عينة الدراسة من " الخاصة في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية الحديثة

هيئة تدريس أختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من عدة جامعات خاصة، وقد تم تصميم استبانة 
ة في الجامعات األردنية الخاصة، وأظهرت نتائج الدراسة من سبعة مجاالت لقياس واقع إدارة المعرف

صالحية تطبيق األنموذج في الجامعات، وأن واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة جاء 
بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريين واألكاديميين، ويوجد فروق ذات 

اث في إجاباتهم عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى داللة إحصائية بين الذكور واإلن
ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الخبرة عند . لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث

إجابات أفراد العينة عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى لمتغير الخبرة، ولصالح 
جد فروق ذات داللة إحصائية في الرتبة العلمية عن إجاباتهم ، ويو)10-5(مستوى الخبرة من 

أفراد عينة الدراسة عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى لمتغير الرتبة العلمية، 
ولصالح فئة أستاذ مساعد، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات المسمى الوظيفي عن 

واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى لمتغير المسمى  إجاباتهم أفراد عينة الدراسة عن
الوظيفي، ولصالح نائب العميد، وكذلك أن االتجاهات اإلدارية التي يهتم بها أعضاء هيئة التدريس 

وأوصت الدراسة إلى . أو يتم تطبيقها في الجامعات األردنية الخاصة تتمحور حول إدارة المعرفة
إعداده إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة في ضوء االتجاهات  تبني األنموذج الذي تم

اإلدارية الحديثة، واالهتمام بالقيادات الجامعية التي تتجة نحو اإلصالح في الممارسات اإلدارية 
  .والتي توضح الرؤية المستقبلية للجامعة

 (Arqawi, Al hila, Abu Naser, and Al Shobaki, 2018)دراسة عرقاوي وآخرون 
. وهدفت إلى الكشف عن محددات ومعوقات تطبيق إدارة المعرفة في جامعة فلسطين التقنية

) 74(وباالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات بواسطة استبانة من عينة تألفت من 
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: ي الجامعة ما يليموظفًا في الجامعة، بينت نتائج الدراسة أن من أهم معوقات تطبيق إدارة المعرفة ف
تعقيد االجراءات االدارية في الجامعة، وعدم توفر الدورات التدريبية في هذا المجال، وشيوع المركزية 
في الجامعة، وغياب الوحدة التنظيمية المستقلة المسؤولة عن متابعة إدارة المعرفة، ومقاومة 

اتخاذ القرارات، ونظام الحوافز الموظفين للتغيير، وانخفاض مستوى مشاركة العاملين في عملية 
ومن حيث الفروق بين . المتبع في الجامعة، وعدم توفر العاملين المتخصصين في إدارة المعرفة

استجابات العاملين المتعلقة بهذه المعوقات فقد أظهرت النتائج عدم وجود مثل هذه الفروق تبعًا 
و عدد سنوات خبرته، وفي المقابل هنالك للجنس، أو طبيعة العمل، أو المستوى التعليمي للموظف، أ

   .فروق بين استجابات العاملين تعزى للتخصص وهي لصالح تخصص العلوم االنسانية

 (Masa’deh, Almajali, Alrowwad, and Obeidat, 2019)دراسة مساعدة وآخرون 
) الهيكلية، والثقافيةالعوامل التكنولوجية، و(وهدفت إلى الكشف عن دور البنية التحتية إلدارة المعرفة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع بياناتها . في تعزيز الرضا الوظيفي في األردن
) 168(باستخدام استبانة وزعت على عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء، بلغ قوامها 

اللة احصائية للعوامل التكنولوجية والثقافية وقد أظهرت نتائجها وجود تأثيرات ايجابية ذات د. مشاركًا
. في الرضا الوظيفي، وذلك بخالف العوامل الهيكلية التي لم يكن لها أي اثر يذكر في الرضا الوظيفي

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات أعضاء الهيئة التدريسية بشأن أثر 
  .وظيفيعوامل إدارة المعرفة في الرضا ال

 ,Iqbal, Latif, Marimon, Sahibzada, and Hussain)دراسة اقبال وآخرون 
وهدفت إلى التحقق من تأثير العوامل المساعدة إلدارة المعرفة في عمليات المعرفة في البيئة  (2019

تقييم  وكذلك. الجامعية باإلضافة إلى اختبار األثر المباشر لعمليات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي
. الدور الوسيط لرأس المال الفكري واالبداع في العالقة بين عمليات إدارة المعرفة وأداء الجامعات

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة لجمع البيانات من عينة تكونت من 
. حثية في الباكستانعضو من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين اإلداريين في الجامعات الب) 217(

وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة احصائية للعوامل المساعدة إلدارة المعرفة، ممثلة 
بالقيادة، والثقافة، والحوافز، في عمليات إدارة المعرفة مقاسة باكتساب المعرفة وتشاركها 

ر وغير مباشر لعمليات إدارة كما بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة احصائية مباش. واستخدامها
  .المعرفة في األداء التنظيمي، في ظل الدور الوسيط لرأس المال الفكري واإلبداع

وهدفت إلى تحديد ) Razi, Habibullah, and Hussin, 2019( دراسة رازي وآخرون
ثون المنهج استخدم الباح. النية المدركة الدارة المعرفة بين األكاديميين في مبادرات إدارة المعرفة

عضو هيئة ) 156(الوصفي التحليلي إلجرائها واإلستبانة لجمع بيناتها، وقد اشتملت عينتها على 
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وأظهرت نتائجها أن األداء المتوقع والجهد المتوقع من . تدريس في قطاع التعليم العالي في ماليزيا
ها في سلوك إدارة المعرفة، ممثًال أهم العوامل المؤثرة في النية المدركة إلدارة المعرفة التي تؤثر بدور

بجمع المعرفة من داخل أو خارج المنظمة، وتشاركها مع بقية الموظفين في نفس المنظمة، وكذلك 
  .نشرها داخل المنظمة

وهدفت إلى تحديد العوامل  )Salami and Suhaimi, 2019(دراسة سالمي وسحيمي 
اديميين في الجامعات النيجيرية، والتعرف كذلك المساعدة على تبني نظم إدارة المعرفة من قبل األك

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق . إلى صعوبات تبني وتطبيق إدارة المعرفة فيها
عضو هيئة تدريس، ) 550(أغراضها، وتم جمع بياناتها باستخدام عينة وزعت على عينة تكونت من 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات . انةاستب) 301(وبلغ عدد االستبانات المستردة 
داللة احصائية بين العوامل التنظيمية مثل الثقافة التنظيمية، والعوامل الفردية مثل المهارات والخبرة، 
والعوامل التكنولوجية مثل مدى صعوبة تطبيقات إدارة المعرفة، ودعم اإلدارة مثل التدريب، وتبني 

  .ة من قبل أعضاء هيئة التدريسنظام إدارة المعرف

وهدفت إلى  (Fullwood, Rowley and McLean, 2019)دراسة فولوود وآخرون 
تعرف أثر العوامل التنظيمية والفردية في سلوك تشارك المعرفة بين األكاديميين في بريطانيا، وذلك 

وقد . في بريطانياعضو هيئة تدريس جامعي ) 12(باالعتماد على مقابالت شبه مهيكلة أجريت مع 
بينت النتائج وجود درجة مرتفعة من االستعداد بين األكاديميين لتشارك المعرفة، في ظل انتشار 
ملحوظ لثقافة تشارك المعرفة بينهم، وهم يتشاركون المعرفة بشكل فعلي، ولكن يعد التواصل 

لى تشارك المعرفة بين الشخصي وجهًا لوجه بين أعضاء هيئة التدريس من أهم العوامل التي تساعد ع
األكاديميين، أما هيكل المصفوفة المتبع في أقسام الجامعة فيمثل أهم معوقات تشارك المعرفة بين 

 .األكاديميين في بريطانيا

  :منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي القائم على جمع البيانات الكمية من مجتمع 

بانة، حيث يعتبر هذا المنهج األنسب بما يشتمل عليه من خطوات علمية الدراسة باستخدام االست
  .واضحة ومحددة تجيب عن أسئلة الدراسة وتصل إلى النتائج تمهيدا لتحليلها وتفسيرها

  :مجتمع الدراسة
، ممثلة برؤساء الحكومية يتمثل مجتمع الدراسة بالقيادات األكاديمية في الجامعات األردنية

نية، ونوابهم، وعمداء الكليات، ونوابهم، ومساعديهم ورؤساء األقسام، ومدراء المراكز الجامعات األرد
قيادي أكاديمي، خالل عام ) 1226(اإلدارية من األكاديميين في الجامعات األردنية والبالغ عددهم 

  يوضح توزع مجتمع الدراسة وفقًا للجامعة والرتبة األكاديمية) 1(والجدول رقم . 2020
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  كاديميةألتوزع مجتمع الدراسة وفقًا للرتبة ا :)1(الجدول 

 رئيس الجامعة الرقم
  نائب

 رئيس
 عميد

  نائب

 عميد
  مساعد

 عميد
  رئيس

 قسم
  مدير

 مركز
 المجموع

 211 13 91 40 39  22 5 1 الجامعة األردنية 1
 140 8 64 25 22 17 3 1 جامعة اليرموك 2
 111 7 54 14 16 16 3 1 جامعة مؤته 3
 142 10 60 25 28 15 3 1 العلوم والتكنولوجيا جامعة  4
 138 4 63 23 24 19 4 1 الجامعة الهاشمية 5
 83 7 35 4 15 17 4 1 جامعة آل البيت 6
 20 2 12 1 - 5 - - العقبة \الجامعة األردنية 7
 217 8 98 61 21 24 4 1 جامعة البلقاء التطبيقية 8
 64 4 35 - 11 11 2 1 جامعة الحسين بن طالل 9

 46 4 25 2 4 8 2 1 جامعة الطفيلة التقنية 10
 54 1 27 - 12 12 1 1 الجامعة األلمانية األردنية 11
 1226 68 564 195 162 166 31 10 المجموع 

  :عينة الدراسة

تم اختيار عينة طبقية عشوائية من القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية للعام 
، وسيتم اختيار العينة على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة األولى اختيار 2019/2020الدراسي 

) 462(ثالث جامعات حكومية تمثل األقاليم الثالثة في المملكة، وتنطوي المرحلة الثانية على اختيار
) تةمن قيادات الجامعات األردنية الحكومية الثالثة، وهي الجامعة األردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤ

وبعد توزيع االستبانة على جميع ). 2(كما هو موضح في الجدول رقم . والتي تمثل العينة المستهدفة
  .استبانة صالحة للتحليل) 290(أفراد العينة المستهدفة، تم الحصول على 

  توزع أفراد عينة الدراسة تبعًا للرتبة األكاديمية في الجامعات الثالثة :)2(الجدول 

 ئيسر الجامعة الرقم
  نائب

 رئيس
 عميد

  نائب

 عميد
  مساعد

 عميد
  رئيس

 قسم
  مدير

 مركز
 المجموع

 211 13 91 40 39  22 5 1 الجامعة األردنية 1
 140 8 64 25 22 17 3 1 جامعة اليرموك 2
 111 7 54 14 16 16 3 1 جامعة مؤته 3

 462 28 209 79 77 55 11 3  المجموع 
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  :أداة الدراسة

قام الباحث بتطوير استبانة بعد االطالع على األدب النظري المتعلق لتحقيق اهداف الدراسة 
ودراسة ابو النادي ) 2015(ومراجعة الدراسات السابقة مثل دراسة الزبون والشيخ بموضوع 
) 91(تكونت من ، حيث )2015(ودراسة محمد ) 2008(ودراسة المحاميد ) 2015(والكيالني 

 :فقرة، وتنقسم إلى جزئين، هما
أستاذ، أستاذ (، والرتبة األكاديمية )ذكر، أنثى(الجنس : المتغيرات الديمغرافية وهي: األول الجزء

 15سنة، أكثر من  15-10سنوات، أكثر من  10-1(، والخبرة )مشارك، أستاذ مساعد
رئيس، نائب رئيس، عميد، نائب عميد، مساعد عميد، رئيس قسم، (، المسمى الوظيفي )سنة

 ).الجامعة االردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤته(الجامعة ومتغير ). مدير مركز
توليد (فقرة تتوزع على عشرة مجاالت ) 80(ويتكون من : أبعاد إدارة المعرفة: الجزء الثاني

المعرفة، مشاركة المعرفة، اكتساب المعرفة، تخزين المعرفة واسترجاعها، نقل المعرفة، 
ارة المعرفة، التزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة تطبيق إدارة المعرفة، تطبيق متطلبات إد

 )وأهداف إدارة المعرفة، القيادة األكاديمية، رأس المال البشري

  :صدق أداة الدراسة

تم التحقق من دالالت الصدق الظاهري باستخدام صدق المحكمين من خالل توزيع االستبانة 
وتم األخذ بآرائهم واقتراحاتهم األردنية، محكم من أساتذة الجامعات ) 14(بصورتها األولية على 

 .، وكانت األداة مناسبة من وجهة نظرهم%)80(وتعديالتهم، وذلك بنسبة اتفاق 

 :ثبات األداة

تم التحقق من دالالت ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي على 
مقبول ويشير الى  0.70ذي تزيد قيمته عن حيث يعتبر معامل الفا ال ذات العينة االستطالعية،

 .يبين معامالت ثبات االستبانة) 3( والجدول .(Field, 2009)اتساق داخلي ألسئلة الدراسة

 قيم معامالت ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال: (3) جدولال
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال

 0.84 8 توليد المعرفة
 0.81 6 كة المعرفةمشار

 0.85 8 اكتساب المعرفة
 0.82 6 تخزين المعرفة

 0.80 5 نقل المعرفة
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 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال
 0.87 10 تطبيق إدارة المعرفة

 0.81 5 تطبيق متطلبات إدارة المعرفة
 0.86 9 التزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة

 0.82 8 القيادة األكاديمية
 0.88 14 رأس المال البشري

 0.92 80 الكلي
 0.86 11 مجال التحديات التي تواجه المعرفة

وللمجاالت ) 0.92(أن معامل ثبات كرونباخ الفا لالستبانة ككل بلغ ) 3( يتبين من الجدول
، وهو معامل ثبات )0.86(، ولمجال التحديات التي تواجه المعرفة بلغ )0.88- 0.80(تراوح بين 

  .لحة للتطبيقمقبول ألغراض الدراسة ويجعل أداة الدراسة صا

 :المعالجات اإلحصائية

توزيع االستبانات واستردادها وفرزها وتحليلها من خالل استخدام التحليل االحصائي  مت
 :المناسب لإلجابة على اسئلة الدراسة، وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .1

 ) Independent T Test(مستقلتين  لعينتين) ت(اختبار  .2

  .تحليل التباين األحادي .3

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :ومن أجل تفسير النتائج اعتمد سلم االستجابات بالطريقة التالية

 درجة مرتفعة 5.00- 3.67من  -

 درجة متوسطة 3.66 - 2.34من  -

 درجة منخفضة 2.33 -1.00من  -

  :عرض النتائج ومناقشتها

  :ومناقشتها وفقا ألسئلة الدراسة كما يليتم عرض النتائج 
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   :النتائج المتعلقة بالسؤال األولومناقشة عرض 

ما واقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في "والذي نص على 
عتمدت المتوسطات الحسابية لكل من فقرات ُألالجابة على هذا السؤال، " الجامعات األردنية

كل مجال من المجاالت والدرجة الكلية، واالنحرافات المعيارية لمعرفة دور الجامعات االستبانة ول
األردنية الحكومية في ثقافة إدارة المعرفة، ويتضح من النتائج أن واقع ثقافة إدارة المعرفة من 
وجهة نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية قد جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 

، حيث جاء مجال توليد المعرفة في الجامعات في المرتبة )0.71(وانحراف معياري ) 3.50(
ويشير إلى درجة ) 71.(وانحراف معياري ) 3.61(األولى وقد حصل على متوسط حسابي 

متوسطة، بينما جاء في المرتبة األخيرة مجال القيادة األكاديمية في الجامعات الذي حصل على 
) 4(والجدول رقم  .ويشير إلى درجة متوسطة) .91(انحراف معياري و) 3.37(متوسط حسابي 

 .يبين ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت ثقافة إدارة المعرفة في  :)4(الجدول 
 الجامعات األردنية الحكومية

 المجال 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  الدرجة الترتيب

  متوسطة 1 71. 3.61 في الجامعات توليد المعرفة
 متوسطة 2 76. 3.60 رأس المال البشري في الجامعات

التزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات وأهداف 
 متوسطة 3 78. 3.57 إدارة المعرفة في الجامعات 

 متوسطة 5 86. 3.52 تخزين المعرفة واسترجاعها في الجامعات
 متوسطة 4 80. 3.52 لجامعاتمشاركة المعرفة في ا

 متوسطة 6 85. 3.46 تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في الجامعات
 متوسطة 7 93. 3.45 نقل المعرفة في الجامعات

 متوسطة 8 83. 3.44 تطبيق المعرفة في الجامعات
 متوسطة 9 81. 3.38 اكتساب المعرفة في الجامعات

 متوسطة 10 91. 3.37 مجال القيادة األكاديمية في الجامعات
 متوسطة --- 71. 3.50 ككل_الواقع
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  مجال توليد المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية: المجال األول

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال ) 5(يبين الجدول رقم 
حيث تراوحت قيم المتوسطات جاءت متوسطة، توليد المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية 

  .وبدرجة متوسطة) 3.34-4.04(الحسابية بين 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  :)5(جدول ال
 فقرات مجال توليد المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة ترتيبال

 مرتفعة 1 827. 4.04 ُتساوي بين الجنسين من حيث امتالك المعرفة 2
 مرتفعة 2 862. 3.85 تزيد الوعي بقيمة المعرفة لدى العاملين لديها 1
 متوسطة 3 973. 3.63 تعقد دورات تثقيفية لتعزيز المعرفة لدى العاملين 6
 متوسطة 4 907. 3.56 عرفة داخلهاُتوفر نشرات دورية خاصة تبين أماكن وجود الم 3
 متوسطة 5 1.009 3.51 ُتعزز روح المبادرة والعمل الجماعي بين العاملين 7

8 
الداخلية (تمتلك معرفة حديثة متجددة عن بيئتيها 

 متوسطة 6 967. 3.50 والمؤسسات المماثلة) والخارجية

5 
دف ُتوفر نظامًا لتعزيز الحوافز المشجعه لتوليد المعرفة به

 متوسطة 7 1.009 3.41 تحقيق تشاركيتها

4 
االبداع والتجديد (ُتوفر مناخات عمل تساعد على 

 متوسطة 8 1.015 3.34 )والتطوير

 متوسطة --- 71. 3.61 توليد المعرفة الكلي 

ُتساوي بين الجنسين من (والتي تنص على ) 2(بأن الفقرة رقم ) 5(ويشير الجدول رقم 
) 827.(وانحراف معياري ) 4.04(بمتوسط حسابي في المرتبة األولى ) ةحيث امتالك المعرف

ويمكن عزو ذلك إلى أن الجامعة ال تميز بين الجنسين في البرامج المقدمة لهم، فكال الجنسين 
شاركون بنفس االنشطة ويتبادلون نفس المعرفة ويمتلكون نفس األدوات المشجعة على تلقي تي

ُتوفر مناخات عمل (والتي تنص على ) 4(بالنسبة لحلول الفقرة رقم  أما .المعرفة بنفس المستوى
) 1.015(وانحراف معياري ) 3.34(بمتوسط حسابي ") االبداع والتجديد والتطوير"تساعد على 

في المرتبة األخيرة، يمكن تفسير هذه النتيجة في ظل ما تعيشه الجامعات من ظروف مالية صعبة 
مما يؤثر بشكل مباشر على توفير القدرات البشرية والتقنيات الالزمة  وشح في االمكانات المادية،

  .والبنية التحتية التي تساعد العاملين على االبداع والتطوير والتجديد
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  :مجال مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية: المجال الثاني

عينة الدراسة لفقرات مجال أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد ) 6(يبين الجدول رقم 
حيث تراوحت قيم المتوسطات متوسطة، مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية جاءت 

  .وبدرجة متوسطة) 3.39-3.75(الحسابية بين 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمثل والرتب الستجابات  :)6(جدول ال
 قرات مجال مشاركة المعرفة في الجامعاتأفراد عينة الدراسة على ف

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 909. 3.75 لتسهيل تبادل المعرفة) انترنت(تستخدم شبكات داخلية  13

14 
ُتفيد من كل ما هو جديد من تكنولوجيا المعلومات 

 مرتفعة 2 922. 3.66 لمشاركة المعرفة

 متوسطة 3 970. 3.47 تبني للعاملين الثقة المتبادلة للتشارك بالمعرفة 10

9 
ُتوفر للعاملين المناخات المناسبة لتبادل المعرفة فيما 

 متوسطة 4 1.00 3.46 بينهم

 متوسطة 5 1.07 3.40 تعقد االجتماعات بين العاملين لتبادل المعرفة 12
 متوسطة 6 954. 3.39 جاالت التواصل الفعالتقوم بإثراء مهارات العاملين في م 11
 متوسطة -- 80. 3.52 مشاركة المعرفة الكلي 

تستخدم (في المرتبة األولى والتي تنص على ) 13(بأن الفقرة رقم ) 6(ويشير الجدول رقم 
وانحراف معياري ) 3.75(بمتوسط حسابي ) لتسهيل تبادل المعرفة) انترنت(شبكات داخلية 

زى ذلك إلى أن الجامعات تقدر أهمية ودرجة إسهام التكنولوجيا ووسائل االتصال ، ويع)909.(
ومنها اإلنترنت في تعزيز إمكانية السيطرة على المعرفة الموجودة من خالل تفاعل الموارد البشرية 

وتسهيل وتسريع وتبسيط كل عمليات إدارة المعرفة ومشاركتها ونقلها، وتسهيل . لتبادل المعرفة
وفي . ورش عمل مشتركة يحتاجها األساتذة والعاملون والطلبة المتفاعلون في الجامعةتكوين 

) تقوم بإثراء مهارات العاملين في مجاالت التواصل الفعال) (11(المرتبة االخيرة حققت الفقرة رقم 
، ويعزى ذلك إلى أن مهارات التواصل )954(.وانحراف معياري ) 3.39(على متوسط حسابي 

كثيرة ومتنوعة، وهذه المهارات تكون متباينة بين األفراد، والتي تتطلب التدريب على الفعال 
امتالكها وممارستها، وقد ال توفر الجامعات البرامج التدريبية الالزمة للتدريب عليها إما لعدم 

الالزمة االقتناع بها أو لعدم اعطاء االهتمام الكافي بها أو لعدم توفر االمكانات المادية والتقنية 
 .لتطويرها
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  :مجال اكتساب المعرفة في الجامعات: المجال الثالث

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال ) 7(يبين الجدول رقم 
حيث تراوحت قيم المتوسطات متوسطة، األردنية الحكومية جاءت  اكتساب المعرفة في الجامعات

  .وبدرجة متوسطة) 3.26 -3.64(الحسابية بين 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمثل والرتب الستجابات  :)7(جدول ال
 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال اكتساب المعرفة في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 متوسطة 1 1.070 3.64 ه عالميةتكتسب المعرفة من جامعات دولي 17
 متوسطة 2 937. 3.44 تكتسب المعرفة من جامعات محلية وطنية 15
 متوسطة 3 956. 3.41 تكتسب المعرفة من جامعات إقليمية محيطه 16

19 
تحرص على اإلفاده من العاملين المبدعين لالستفادة من 

 متوسطة 4 1.175 3.39 خبراتهم

18 
صين من خارج أسوارها لنقل تستعين من خبرات متخص

 متوسطة 5 975. 3.32 معرفتهم وخبراتهم للعاملين فيها

22 
ُتوفر مناخًا ايجابيًا لتبادل الخبرات المعرفية بين مدخالتها 

 متوسطة 6 1.055 3.31 البشرية

 متوسطة 7 1.139 3.27 ُتطبق نظام حوافز ومكافأت للعاملين الكتساب المعرفة 20

21 
فة الجامعة المعرفة المكتسبة من ِقبل األفراد تدعم ثقا

 متوسطة 8 1.029 3.26 العاملين فيها

 متوسطة -- 81. 3.38 اكتساب المعرفة الكلي 

تكتسب المعرفة من جامعات دوليه (ونصها ) 17(بأن الفقرة رقم ) 7(ويشير الجدول رقم 
، ويمكن عزو ذلك )1.070(عياري وانحراف م) 3.64(في المرتبة االولى بمتوسط حسابي ) عالمية

إلى أن الجامعات تركز على توسيع مجاالت اكتساب المعرفة لديها، وتسعى للمنافسة على مستوى 
عالمي، ويتضح هذا األمر من مشاركة الجامعات األردنية في التصنيفات العالمية السنوية للجامعات، 

عرفة على المستوى المحلي واالقليمي إال وذلك الدراكها بأنه وعلى الرغم من أهمية اكتسابها الم
 . أنه ال بد لها من أن تتوسع في ذلك أكثر

تدعم ثقافة الجامعة المعرفة المكتسبة (وفي المرتبة االخيرة حققت الفقرة الواحد والعشرون 
وانحراف معياري ) 3.26(المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي ) من ِقبل األفراد العاملين فيها

وقد يعزى ذلك إلى أن بعض الجامعات تفتقد للخبرات المتراكمة للمعرفة، وذلك بسبب ، )1.029(
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هجرة الكثير من ذوي الخبرات منها إلى جامعات أخرى محليًا أو خارجيًا، وذلك ألسباب إما أن 
 .تكون لتطوير قدراته البحثية وخبراته وتحقيق ما يريد أو ألسباب تحسين أوضاعهم االقتصادية

  :مجال تخزين المعرفة واسترجاعها في الجامعات: المجال الرابع

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال ) 8(يبين الجدول رقم 
  .متوسطةاألردنية الحكومية جاءت  تخزين المعرفة واسترجاعها في الجامعات

عيارية ودرجة التمثل والرتب الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم :)8(جدول ال
 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال تخزين المعرفة واسترجاعها في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 متوسطة 1 987. 3.57 ُتوفر أنظمة حماية للمعرفة المخزنة لديها 28
 متوسطة 2 1.055 3.56 ايجابًا على اتخاذ القرار المناسب يؤثر تخزين المعرفة 27
 متوسطة 3 1.015 3.55 تمتلك أنظمة لخزن المعرفة بشكل مناسب 23
 متوسطة 4 973. 3.55 ُتوّفر أنظمة السترجاع المعرفة عند الضرورة 24
 متوسطة 5 1.030 3.50 ُتخزن المعرفة لتيسير الحصول عليها عند الحاجة 25

26 
تخدم المعرفة المخزنه لحل المشكالت بيسر ُتس

 متوسطة 6 1.045 3.40 وسهوله

 متوسطة -- 86. 3.52 تخزين المعرفة الكلي 

ُتوفر أنظمة (وهي  )28(بأن المرتبة األولى كانت للفقرة رقم ) 8(ويشير الجدول رقم  
، ويعزى ذلك )987.(وانحراف معياري ) 3.57(بمتوسط حسابي ) حماية للمعرفة المخزنة لديها

وادراكها إلى ضرورة إنشاء برامج وأنظمة لتوفير الحماية الالزمة للمعارف المتوفرة  وعي الجامعات
لديها، ومنع الوصول إليها وهدرها من غير ذوي الصالحية، وحمايتها من أي تهديد داخلي أو 

خسر الجامعات أهم خارجي، ومنع الوصول إليها لغير المصرح لهم بذلك، وذلك خوفًا من أن ت
ُتستخدم المعرفة المخزنه ) (26(وفي المرتبة االخيرة جاءت الفقرة رقم  .مصدر للمعرفة لديها

ويعزى ذلك ) 1.045(وانحراف معياري ) 3.40(بمتوسط حسابي ) لحل المشكالت بيسر وسهوله
مخزنة لحل ما إلى أن العديد من الجامعات ال تولي أهمية لالستفادة من البيانات والمعرفة ال

فبدون أن يواجهها من مشكالت، وتركز فقط على امتالك المعرفة دون االستفادة منها أو تخزينها، 
  .يتم تخزين المعرفة بطريقة سليمة، فإن الوصول إليها والبحث عنها تكون مكلفة وعديمة الجدوى
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  :مجال نقل المعرفة في الجامعات: المجال الخامس

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أن ) 9(يبين الجدول رقم 
وبدرجة  )3.29-3.59(مجال نقل المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية قد تراوحت ما بين 

  ).3.45(متوسطة، إذ تم تقدير هذا المجال بمتوسط حسابي 

مثل والرتب الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الت :)9(جدول ال
 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نقل المعرفة في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

32 
ُتوفر وسائل االتصال االلكتروني لنشر المعرفة بين العاملين 

 متوسطة 1 995. 3.59 فيها

 متوسطة 2 1.053 3.52 العاملين فيها لنقل المعرفةُتعزز الثقة المتبادلة بين  29

33 
تحرص على وجود نظام لتبادل المعلومات بين المستويات 

 متوسطة 3 1.085 3.49 اإلدارية المختلفة

30 
ُتوفر المناخات المالئمة للعاملين فيها لتبادل المعرفة 

كحلقات الحوار والعصف الذهني (الصريحة فيما بينهم 
 )وورش العمل

 متوسطة 4 1.072 3.35

31 
ُتوفر المناخات المالئمة للعاملين فيها لتبادل المعرفة 

 متوسطة 5 1.067 3.29 الضمنية الموجودة بينهم

 متوسطة -- 93. 3.45 نقل المعرفة الكلي 

ُتوفر وسائل (وهي ) 32(بأن المرتبة األولى كانت للفقرة رقم ) 9(ويشير الجدول رقم 
وانحراف معياري ) 3.59(بمتوسط حسابي ) وني لنشر المعرفة بين العاملين فيهااالتصال االلكتر

، ويمكن عزو ذلك إلى أن الجامعات تهتم في انشاء المواقع االكترونية لها، ومكتبة )995.(
الكترونية، وأنظمة أرشفه الكترونية تسمح ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة بتوسيع 

دات فنية تقنية مؤهلة ومدربة ومتخصصة تتولى مسؤولية االشراف والمتابعة اطالعهم، ولديها وح
ُتوفر المناخات المالئمة للعاملين ) (31(بأن الفقرة رقم ) 9(يبين الجدول رقم و. لهذه األنظمة

) 3.29(جاءت بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) فيها لتبادل المعرفة الضمنية الموجودة بينهم
، ويعزى ذلك إلى صعوبة تحديد المعرفة الضمنية وجمعها، والحاجة )1.067(ري وانحراف معيا

إلى توفير مساحة يستطيع فيها األشخاص من الدخول في المناقشات غير المنظمة أو غير 
يتطلب ضم  نقل المعرفةالخاضعة للرقابة، وبالتالي تتعزز الشبكات غير الرسمية بينهم، كما أن 

 .األنظمة والعمليات والروتينات بتأن لدمج المعرفة ذات الصلة وتشاركها
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  :مجال تطبيق المعرفة في الجامعات: المجال السادس

بية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أن المتوسطات الحسا) 10(يبين الجدول رقم 
، إذ تم )3.36 -3.57(مجال تطبيق المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية قد تراوحت ما بين 

  .بتقدير متوسط )3.44(تقدير هذا المجال بمتوسط حسابي 

ستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمثل والرتب ال :)10(جدول ال
 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال تطبيق المعرفة في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

40 
ُتفعل مراكز تكنولوجيا المعلومات لتطبيق المعرفة بيسر 

 متوسطة 1 1.051 3.57 وسهوله

35 
المعرفية الالزمة لتطبيق ُتوفر البنية التحتية الالزمة للشبكات 
 متوسطة 2 1.049 3.53 إدارة المعرفة بهدف تحسين األداء

37 
ُتوفر هامشًا من الحرية للعاملين للحصول على المعرفة 

 متوسطة 3 982. 3.49 بهدف اإلفاده منها

 متوسطة 4 998. 3.46 تمتلك رؤيه واضحه يتم من خاللها اإلفاده من المعرفة 36

41 
االذاعات الجامعية لالفادة من المعرفة على نطاق ُتفعل دور 

 متوسطة 5 1.035 3.44 أوسع

42 
تستخدم المفردات المستخدمة لتيسير التعامل معها في 

 متوسطة 6 1.026 3.41 تطبيق المعرفة

38 
تحرص على التعامل االيجابي مع التحديات المعاشه في 

 متوسطة 7 987. 3.40 مجال الحصول على المعرفة بهدف تطبيقها

43 
ُتوفر فرق عمل متخصصة إلدارة المعرفة بشكل مستمر 

 متوسطة 8 1.093 3.37 منتظم

 متوسطة 9 997. 3.37 ُتوفر التسهيالت الالزمة لتطبيق إدارة المعرفة 34
 متوسطة 10 1.006 3.36 ُتقيم أداء العاملين فيها من خالل تطبيقهم للمعرفة الجديدة 39
 متوسطة --- 829. 3.44 الكلي تطبيق المعرفة 

ُتفعل مراكز تكنولوجيا المعلومات (ونصها ) 40(بأن الفقرة رقم ) 10(ويشير الجدول رقم 
وانحراف معياري ) 3.57(في المرتبة االولى، بمتوسط حسابي ) لتطبيق المعرفة بيسر وسهوله

مية استخدام تكنولوجيـا إدراك الجامعات كونها منظمات بحثية ألهويمكن عزو ذلك إلى ) 1.051(
المعلومـات واالتصـاالت، واالستعانة بها يوفر للجامعة الفرص لمواجهـة التحديات والتغيـرات البيئيـة 
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مراكز تكنولوجيا التـي تعيشـها مما يساعدها على المنافسة، لذا لجأت الى تفعيل وتطوير 
ُتقيم أداء ) (39(رة جاءت الفقرة رقم وفي المرتبة األخي .المعلومات لتطبيق المعرفة بيسر وسهوله

وانحراف معياري ) 3.36(بمتوسط حسابي ) العاملين فيها من خالل تطبيقهم للمعرفة الجديدة
إلى أن عمليات إدارة المعرفة تفترض استخدام المعرفة وتطبيقها من  ، وقد يعزى ذلك)1.006(

من نشر ثقافة تطبيق المعرفة بين العاملين  قبل العاملين وتقييم أدائهم بناًء على ذلك، لذلك، ال بد
للوصول إلى تحقيق األداء المتميز المرتبط بالتقييم، ولكن الجامعات كما هو الحال في غالبية 

  .تقييم أداء العاملين فيها من خالل تطبيقهم للمعرفة الجديدة المؤسسات لم تدرج

  :جامعاتمجال تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في ال: المجال السابع

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات ) 11(يبين الجدول رقم 
 -3.57(مجال تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية قد تراوحت ما بين 

  .وبدرجة متوسطة )3.46(، إذ تم تقدير هذا المجال بمتوسط حسابي )3.35

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمثل والرتب الستجابات  :)11(جدول ال
 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

46 
وصول إلى ينتج عن ثقافة التشارك بين العاملين مناخات لل

  متوسطة 1 1.034 3.57 .معرفة مبتكره

45 
ُتعد إدارة المعرفة نتاجًا للزخم المعلوماتي المستند إلى 

 متوسطة 2 999. 3.53 الخبرات المدروسه

47 
تمتلك استراتيجية اتصاالت تضمن تطبيق المعرفة المناسبة 

 متوسطة 3 999. 3.47 في الوقت المناسب

 متوسطة 4 1.000 3.43 دُفق المعرفة عبر المستويات اإلداريةتمتلك آليات ُتدعم ت 48

48 
تتبع االجراءات المناسبة للتعامل االيجابي لضبط تدُفق 

 متوسطة 5 975. 3.43 المعرفة

 متوسطة 6 1.119 3.35 يعد مفهوم إدارة المعرفة مرادفًا لمفهوم إدارة المعلومات 44
 متوسطة --- 85. 3.46 تطبيق متطلبات إدارة المعرفة 

ينتج عن ثقافة (وهي ) 46(بأن المرتبة األولى كانت للفقرة رقم ) 11(ويشير الجدول رقم 
وانحراف ) 3.57(بمتوسط حسابي ) التشارك بين العاملين مناخات للوصول إلى معرفة مبتكره

كونه  أن االبداع االداري يعتمد على المورد البشري، ويمكن عزو ذلك إلى ،)1.034(معياري 
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القادر على االبتكار، من خالل ما يمتلكه من خبرات ومعلومات وأفكار ومهارات، مما يتطلب ثقافة 
وأخيرًا جاءت الفقرة رقم  .تنظيمية قائمة على التشارك المعرفي الكتشافها ونشرها واالستفادة منها

تبة الخامسة بمتوسط بالمر) يعد مفهوم إدارة المعرفة مرادفًا لمفهوم إدارة المعلومات) (44(
" المعرفة"ويمكن عزو ذلك بسبب التمييز بين ) 1.119(وانحراف معياري ) 3.35(حسابي 

؛ فعلى الرغم من عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المصطلحين، إال أن المعلومات "المعلومات"و
من يحصل هي ما ينتج من معالجة البيانات التي تتوالد في البيئة وهي تزيد مستوى المعرفة ل

عليها، أي أن المعرفة هي أعلى شأنًا من المعلومات، فالحصول على المعلومات يؤدي للمعرفة أو 
  .زيادتها

مجال التزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات وأهداف إدارة  :المجال الثامن

  :المعرفة في الجامعات
ات أفراد عينة الدراسة على فقرات أن المتوسطات الحسابية الستجاب) 12(يبين الجدول رقم 

، إذ تم )3.37- 3.80(مجال تطبيق المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية قد تراوحت ما بين 
  .وبدرجة متوسطة) 3.57(تقدير هذا المجال بمتوسط حسابي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة  :)12(جدول ال
اسة على فقرات مجال التزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات وأهداف إدارة الدر

 المعرفة في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 1.045 3.80 ُتعد المعرفة ممتلكات قيمه الستراتيجيتها التعليمية 50
 مرتفعة 2 1.006 3.70 معرفة الحصول على معارف جديدةيمكن إلدارة ال 57

58 
تسمح إدارة المعرفة بتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة 

 متوسطة 3 941. 3.62 صريحة بهدف نشرها داخل الجامعة

 متوسطة 4 1.002 3.59 ُتسهم إدارة المعرفة باتخاذ القرارات األكاديمية الفعالة 55
 متوسطة 5 1.011 3.57 ة في الجامعات بنشر المعرفة بين العاملينُتسهم إدارة المعرف 53
 متوسطة 6 988. 3.52 يمكن إلدارة المعرفة تقويم األداء الوظيفي للعاملين 56
 متوسطة 7 1.003 3.51 ُتسهم إدارة المعرفة باتخاذ القرارات اإلدارية الفعالة 54
 متوسطة 8 1.025 3.44 بلية من المعرفةتمتلك خطه شاملة لتلبية احتياجاتها المستق 51

52 
ترصد مخصصات مالئمة للتعامل مع المشاريع الجديدة التي 

 متوسطة 9 997. 3.37 تراها الجامعة

 
التزام القيادة بتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات وأهداف 

 متوسطة -- 78. 3.57 إدارة المعرفة
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ُتعد المعرفة (وهي ) 50(ى كانت للفقرة رقم بأن المرتبة األول) 12(ويشير الجدول رقم 
، )1.045(وانحراف معياري ) 3.80(بمتوسط حسابي ) ممتلكات قيمه الستراتيجيتها التعليمية

ويمكن عزو ذلك إلى أن المعرفة والمعلومات وإن كانت أساسية للمنظمات في عصرنا الحاضر، إال 
يلة ادارية هادفة ومعاصرة للتكيف مع أنها بالنسبة للجامعات هي العصب الحقيقي، وهي وس

متطلبات المعرفة للجامعات، من أجل تحديث وتطوير استراتيجياتها اإلدارية بشكل والتدريسية 
ترصد مخصصات مالئمة للتعامل مع ) (52(وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم . بشكل خاص

، وقد )997(.وانحراف معياري ) 3.37(بمتوسط حسابي ) المشاريع الجديدة التي تراها الجامعة
يعزى ذلك إلى الظروف المالية التي تعاني منها الجامعات مؤخرًا، حيث تم تقليص مخصصات 

  .الصرف على العديد من الجوانب والمشاريع سواء البحثية منها أو التعليمية أو البنية التحتية

  :مجال القيادة األكاديمية في الجامعات: المجال التاسع

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات ) 13(الجدول رقم يبين 
، إذ تم )3.24 -3.50(مجال تطبيق المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية قد تراوحت ما بين 

  .وبدرجة متوسطة) 3.37(تقدير هذا المجال بمتوسط حسابي 

فات المعيارية ودرجة التمثل والرتب الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرا :)13(جدول ال
 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال القيادة األكاديمية في الجامعات

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

61 
ُتتيح القيادة األكاديمية الفرص المتساوية بين العاملين 

 متوسطة 1 1.037 3.50 لحضور المؤتمرات والندوات

59 
تستثمر القيادة األكاديمية طاقات العاملين المبدعين في 

 متوسطة 2 1.081 3.46 مجال توليد المعرفة

60 
تعقد القيادة األكاديمية الندوات وورش العمل للعاملين في 

 متوسطة 3 1.047 3.42 مجال توليد المعرفة

 متوسطة 4 1.051 3.34 لإلفادة منها ُتوثق القيادة األكاديمية التجارب الجديدة 65
 متوسطة 5 1.067 3.34 ُتوفر القيادة األكاديمية هامشًا مناسبًا للحوار مع العاملين 63
 متوسطة 6 1.108 3.33 ُتوفر القيادة األكاديمية الوقت الكافي للعاملين 64
 متوسطة 7 1.019 3.31 ُتزيل القيادة األكاديمية التحديات التي تواجه إدارة المعرفة 66
 متوسطة 8 1.100 3.24 ُتناقش القيادة األكاديمية األخطاء بكل وضوح وشفافية 62
 متوسطة -- 917. 3.37 الكلي القيادة األكاديمية 
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ُتتيح القيادة (وهي ) 61(بأن المرتبة األولى كانت لفقرة رقم ) 13(ويشير الجدول رقم 
) 3.50(بمتوسط حسابي ) ين لحضور المؤتمرات والندواتاألكاديمية الفرص المتساوية بين العامل

، وقد يعزى إلى أن ذلك ينطلق من أهداف الجامعة وأولوياتها )1.037(وانحراف معياري 
ورسالتها، لذا ففي العديد من الجامعات تكون األولوية لحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي 

ات األردن وقضاياه العامة وقضايا المجتمع المحلي ترتبط بأهداف الجامعة وفلسفتها أو باحتياج
الخاصة، وضمن شروط معينة يتم تطبيقها على الجميع من خالل األنطمة والتعليمات المعمول بها 

ومنها على سبيل المثال أن تكون االولوية لمن أعد بحثًا علميًا قبل في . في الجامعات األردنية
أقرب األعضاء  أو في مجلة علمية محكمة، أو المؤتمر وسينشر في كتيب خاص للمؤتمر

اختصاصًا إلى موضوع المؤتمر، ومن لم يسبق له المشاركة في مؤتمرات وندوات سابقة على 
حساب الجامعة في العام الجامعي نفسه أو الذي سبقه، أو أقدمية عضو هيئة التدريس في الجامعة 

وتلتها في المرتبة السابعة واالخيرة الفقرة . والرتبة، أو نسبة األبحاث المنشورة في آخر سنتين
) 3.24(بمتوسط حسابي ) ُتناقش القيادة األكاديمية األخطاء بكل وضوح وشفافية) (62(رقم 

، وقد يعزى ذلك إلى أنه ال تزال المحسوبية والواسطة وغيرها من )1.100(وانحراف معياري 
كاديمية ترضخ للضغوط االجتماعية أو األمور تسود داخل الجامعات، كما أن بعض القيادات اال

العالقات الشخصية وغيرها، وهذا بدوره يؤثر يشكل سلبي على مناقشة األخطاء بكل وضوح 
 وشفافية 

  :مجال رأس المال البشري في الجامعات: المجال العاشر

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات ) 14(يبين الجدول رقم 
، إذ تم )3.43-3.81(ال تطبيق المعرفة في الجامعات األردنية الحكومية قد تراوحت ما بين مج

  .وبدرجة متوسطة) 3.60(تقدير هذا المجال بمتوسط حسابي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التمثل والرتب الستجابات  :)14(جدول ال
  س المال البشري في الجامعاتأفراد عينة الدراسة على فقرات مجال رأ

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 891. 3.81 ُتزيد إدارة المعرفة من المرونة في العمل 73
 مرتفعة 2 933. 3.74 ُتسهم إدارة المعرفة بتجويد العاملين داخل الجامعة 74

76 
من مصادر المعلومات  يفيد العاملين من خالل عملهم

 مرتفعة 3 962. 3.71 في تجويد أدائهم) المكتبات واإلنترنت(

75 
ُتساعد إدارة المعرفة العاملين على اإلبداع في تطوير 

 مرتفعة 4 1.022 3.71 أدائهم
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 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة الترتيب

77 
يفيد العاملين في المجال المعرفي من مشاركتهم مع 

 متوسطة 5 975. 3.62 متخصصين داخل الجامعة

 متوسطة 6 976. 3.57 عم إدارة المعرفة األنشطة الداخلية في الجامعاتتد 67
 متوسطة 7 980. 3.55 ُتعزز إدارة المعرفة فرص االرتقاء الوظيفي للعاملين 71
 متوسطة 8 981. 3.54 ترفع إدارة المعرفة مستوى الخدمة المقدمة للجمهور 70
 متوسطة 9 956. 3.54 ُتحسن إدارة المعرفة مستوى القرارات المتخذه 72
 متوسطة 10 970. 3.54 .ترتقي إدارة المعرفة بالمهارات الوظيفية 68

78 
تتداول المعرفة بين العاملين في الجامعة على نفس 

 متوسطة  964. 3.50 المستوى اإلداري من مصادرها المختلفة

80 
يتم اإلفادة من االجتماعات الهادفة كمدخل تثقيف العاملين 

 متوسطة 11 964. 3.49 عةفي الجام

79 
تتداول المعرفة بين العاملين في الجامعة في المستويات 

 متوسطة 12 992. 3.49 المختلفة من مصادرها المختلفة

 متوسطة 13 951. 3.43 ُتستخدم إدارة المعرفة لتعزيز ابداعات العاملين 69
 متوسطة --- 76. 3.60 رأس المال البشري الكلي 

تزيد إدارة (وهي ) 73(بأن المرتبة األولى كانت للفقرة رقم ) 14(ل رقم ويشير الجدو
، وقد يعزى )891.(وانحراف معياري ) 3.81(بمتوسط حسابي ) المعرفة من المرونة في العمل

. ذلك أن استراتيجيات إدارة المعرفة تختلف باختالف طبيعة وعمل المؤسسة والمدخل الذي تتبناه
يجية على أساس المشاركة بالمعلومات والمعرفة، وتوفير المزيد من ويجب أن تبنى االسترات

أساليب االتصال السهلة والسريعة، ودعم سياسات المشاركة والمرونة بتبني الممارسات اإلبداعية، 
وفي المرتبة العاشرة واألخيرة جاءت الفقرة  .وتكامل التنظيم الرسمي وغير الرسمي في المؤسسة

وانحراف ) 3.43(بمتوسط حسابي ) دارة المعرفة لتعزيز ابداعات العاملينُتستخدم إ) (69(رقم 
، وقد يعزى ذلك إلى عدم توفر التدريب الالزم لدى الجامعات في توظيف المعرفة )951.(معياري 

لتطوير وتعزيز ابداعات العاملين، على الرغم من توفر المراكز التدريبية في الجامعات والكفاءات 
  .عضاء هيئة التدريسالتدريبية من أ
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ذات داللة  الذي ينص على هل هناك فروق: السؤال الثانيالمتعلقة بنتائج ال ومناقشة مناقشة
في واقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر ) α=0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

خصص والرتبة والموقع القيادي والت القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية تعزى للجنس
  والجامعة؟

للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ) t-test(نتائج اختبار ت  :)15(جدول ال
في الجامعات من وجهة نظر القيادات األكاديمية حول تقديرهم لواقع ثقافة إدارة المعرفة 

  والرتبة والموقع القيادي والتخصص والجامعة لجنساألردنية الحكومية تبعًا لمتغيرات ا

  المتغير
مستويات 

  المتغير
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية
  قيمة ت

مستوى 

  الدالله

  الجنس
 72656. 3.4960 228 ذكر

288  -.106 .916 
 64491. 3.5068 62 أنثى

  المتغير
مستويات 

  المتغير
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية
  قيمة ف

وى مست

  الدالله

  الخبرة

  2 80921. 3.3109 111 سنوات 1-10

7.064 
 

.001 
 

-10أكثر من 
  287 63587. 3.6706 84 سنة 15

 15أكثر من 
  289 59074. 3.5649 95 سنة

  الجامعة
  2 65361. 3.5164 144 االردنية

2.590 
 

.077 
  287 73338. 3.3465 71 اليرموك 

  289 77015. 3.6073 75 مؤتة

الرتبة 
  االكاديمية

  2 61094. 3.6538 102 استاذ
7.790 

 
.001 
  287 68092. 3.5329 109 مشارك 

  289 80029. 3.2498 79 مساعد

المركز 
  الوظيفي

 96698. 3.1917 3 رئيس
7  

1.276 .268 

 56833. 3.8948 12 نائب رئيس
 76844. 3.6135 38 عميد

283  
 60637. 3.5262 59 نائب عميد

 72932. 3.3591 55 مساعد عميد
 75832. 3.4791 100 رئيس قسم  289

 56931. 3.4859 23 مدير مركز
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أن الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة كان لها أثر على ) 15(يتبين من الجدول رقم 
  :يلي استجاباتهم عن أسئلة االستبانة المتعلقة بواقع ثقافة المعرفة كما

  :الجنس: أوًال

في ) α=0.05(يتبين من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
واقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية تعزى لمتغير 

هذه النتيجة ، ويعزى ذلك إلى وتدل )0.106-=(المحسوبة للكلي) ت(الجنس، حيث كانت قيمة 
على وجود تقارب كبير في آراء وأفكـار كال الجنسين فيما يتعلق بمستوى إدارة المعرفة وتطبيقها 
في جامعاتهم، ويمكن تفسير ذلك بأن القيادات االكاديمية سواء أكـانوا ذكورًا أم إناثًا، فهم يعملون 

ن لذات القـوانين واألنظمة، أي في نفس المجال، ويتبعون إلدارة تربويـة جامعية واحـدة، ويخضـعو
أنهم يواجهون الواقع التربوي الجامعي نفسه، ويتلقون نفس أساليب اإلعداد المهني من خالل 
الدورات وورش العمل، ويتم اختيارهم ضمن المعايير نفسها، وبالتالي من الطبيعي أن يكـون 

  .يتصف نسبيًا بالحداثةالمستوى متقاربًا لدى جميع القيادات، السيما أنه أسلوب إداري 

في الجامعات األردنية يدركون القيادات األكاديمية كما قد يعزى ذلك إلى أن كال الجنسين من 
أهمية إدارة المعرفة في األعمال اإلدارية في الجامعة بنفس الدرجة، إلى أنهم يعيشون ظروفًا 

من خالل ورش العمل كما أن التدريب الالزمين و متشابهة ويؤدون نفس العمل، ويتلقـون اإلعداد
 .المهام اإلدارية هي واحـدة بالنـسبة للذكور واإلناث

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  والتي) 2012(دراسة الشيخ وتختلف مع 
الذكور واإلناث في إجاباتهم عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى لمتغير الجنس، 

  .ولصالح اإلناث

 :الخبرة: ثانيا

يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة على واقع ثقافة إدارة المعرفة 
، ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام )7.064) =(ف(حيث كانت قيمة  تعزى لمتغير الخبرة

ر شافيه ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام اختبا. اختبار شافيه للمقارنات البعدية تبعا للخبرة
  .يبين ذلك) 16(للمقارنات البعدية تبعا للخبرة والجدول 

حيث يالحظ أن الفروق في واقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في 
 15- 10أكثر من (من ناحية وذوي الخبرة ) سنوات10-1(الجامعات األردنية بين ذوي الخبرة 

؛ )سنة 15أكثر من (و) سنة 15-10أكثر من (وي الخبرة ولصالح ذ) سنة 15أكثر من (و) سنة
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أي أن ذوي الخبرة االعلى اكثر تقديرًا لواقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات 
  .األكاديمية في الجامعات األردنية

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في أبعاد واقع ثقافة إدارة : )16( جدولال
 رفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية تبعا للخبرةالمع

 الداللة الفرق بين المتوسطين )ب(الخبرة  )ا( الخبرة البعد

 الكلي
 سنوات1-10

 002. *-35969.- سنة 15-10أكثر من 
 034. *-25394.- سنة 15أكثر من 

 597. 10574. سنة 15أكثر من  سنة 15-10أكثر من 

ثقافة إدارة المعرفة من وجهة أشارت النتائج إلى أن ذوي الخبرة األعلى اكثر تقديرًا لواقع 
وهذا يدلل من وجهه نظر الباحث على أن إدراك  ،نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية

عدد سنوات أفراد عينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة وأهميتها وممارستهم لعملياتها يزداد بزيادة 
ويرى الباحث أن السبب قد . في إدارة المعرفة) المعرفة المتراكمة(الخبرة مما يعكس أهمية الخبرة 

يعود إلى أن القادة االكاديميون ذوي سنوات الخبرة االدارية الطويلة قد يكونون تلقوا دورات 
مرات اكثر، وبالتالي تدريبية وورش عمل التي تهدف إلى إعدادهم مهنيًا أكثر، ومشاركتهم بالمؤت

فمحتوى هذه الدورات والورش أكسبهم المعرفة واالطالع الكافي، لذلك كانت نظرتهم إلدارة 
المعرفة وتقديرهم لواقعها أكثر من ذوي الخبرة األقل، كما أن لديهم اطالع أفضل لنتائج تطبيق 

النتائج بين بقية إدارة المعرفة ودورها في تحقيق األفضل ورفع اسم الجامعة لتحقيق أفضل 
. الجامعات، وبالتـالي فـإن إدراك ذوي الخبرة العالية لمفهوم إدارة المعرفة وأنشطتها وعملياتها

  .وأهميتها في تعزيز عملهم اإلداري

تعزى لمتغير ثقافة إدارة المعرفة وقد يعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير واقع 
مية ذوي الخبرات الطويلة، يكونوا قد تبواؤا مراكز قيادية أكثر الخبـرة إلـى أن القيادات االكادي

وتلقوا التنمية المهنية والدورات وورش العمل أكثر من ذوي الخبرة األقل، والتي تركز على 
  .مسؤولياتهم وواجباتهماإلدارية، فبهذا يكونون أكثر امتالكًا لمفاهيم إدارة المعرفة وأسسها

أظهرت أن الفروق حسب مستويات الخبرة عند  والتي) 2012(وتختلف مع دراسة الشيخ 
إجابات أفراد العينة عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى لمتغير الخبرة، ولصالح 

  ).10-5(مستوى الخبرة من 
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  :الجامعة: ثالثا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 15(يالحظ من الجدول 
)α=0.05(  تعزى لمتغير الجامعة، حيث كانت قيمة ف لثقافة إدارة المعرفة) =2.590 .(  

عدم وجود فروق في واقع ثقافة إدارة المعرفة الكلي من وجهة نظر أشارت النتائج إلى 
القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية تعزى لمتغير الجامعة، وقد يرجع ذلك إلى مركزية اإلدارة 

لجامعات االردنية الثالثة، حيث أن النظام والتعليمات والتوجيهات واإلرشادات في الجامعية في ا
 . اإلدارة وآلية التعليم في الجامعات هي واحدة وتأتي من رئاسة الجامعة وتلزم الجميع بالتقييد بها

 :الرتبة االكاديمية: رابعا

واقع ثقافة إدارة المعرفة  يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة على
، ولتحديد اتجاه الفروق تم )7.790) =(ف(تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية حيث كانت قيمة 

ولتحديد اتجاه الفروق تم . استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية تبعا للرتبة األكاديمية
  .يبين ذلك) 17(استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية تبعا للخبرة والجدول 

أن الفروق في واقع ثقافة إدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات ) 17(يالحظ من الجدول 
من ناحية وذوي الرتبة ) مشارك(و) استاذ(األكاديمية في الجامعات األردنية بين الرتبة األكاديمية 

أن الفروق  ؛ أي)مشارك(و) استاذ(من ناحية أخرى ولصالح ذوي الرتبة األكاديمية  )مساعد(
  .لصالح الرتبة األعلى

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في واقع ثقافة إدارة المعرفة  :)17( جدولال
 من وجهة نظر القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية تبعا للرتبة االكاديمية

 الداللة الفرق بين المتوسطين )ب(الرتبة  )ا( الرتبة البعد

 كليال
 استاذ

 449. 12089. مشارك
 001. *40404. مساعد

 023. *28315. مساعد مشارك

في واقع ثقافة إدارة المعرفة الكلي من وجهة نظر القيادات  أشارت النتائج إلى أن الفروق
من ناحية وذوي الرتبة ) مشارك(و) استاذ(بين الرتبة األكاديمية  األكاديمية في الجامعات األردنية

؛ أي أن الفروق )مشارك(و) استاذ(من ناحية أخرى ولصالح ذوي الرتبة األكاديمية ) ساعدم(
وقد يعزى ذلك إلى أن القيادات االكاديمية ذوي الرتب االكاديمية االعلى لصالح الرتبة األعلى، 

، لديهم انجازات بحثية وأكاديمية أعلى مما أدى ألن يكونوا أكثر اطالعًا، )مشارك، واستاذ(
التالي كانوا أكثر تحمسًا إلدارة المعرفة باعتبارها تتسم بالحداثة، وهـم يـدركون أن إدارة وب
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المعرفة وما يرتبط بها من مهارات والسيما مهارات استخدام الحاسوب تعتبر أساسيات البد مـن 
م كونهم إتقانها، وربما يعتقدون بأن امتالكهم للرتبة االكاديمية عززت أهمية إدارة المعرفة لديه

كما يمكن تفسير . يرون بأن ما تتضمنه من مهمة تكنولوجيا في إنجاح عملهم القيادي في الجامعة
ذلك إلى سعة اإلطالع والمستوى الثقافي وطبيعة العمل وعدد األبحاث والندوات ومجال االهتمام 

  .الذي يتمتع به أصحاب الرتب العلمية العليا في الجامعة

روق تعزى لمتغيري الخبرة األعلى والرتبة االكاديمية المرتفعة، وكذلك بالنسبة لوجود ف
فيمكن تفسيره بأن عضو هيئة التدريس عندما يمتلك الخبرة العالية والرتبة األكاديمية المرتفعة، 
فإنه يكون قد وصل إلى مرحلة يمكنه فيها من التعامل مع المعرفة وتوليدها ونقلها وتخزينها 

والمتمثلة بالخبرة الواسعة  ذلك نتيجة لما وصل إليه من مرحلة متقدمة،ومشاركتها وتشخيصها، و
والرتبة االكاديمية العالية، فهو كان قد أطلع أكثر وأنتج أبحاثًا اكثر ويكون قد شارك بالعديد من 

 .المؤتمرات والندوات ذات العالقة

د فروق ذات أشارت الى وجو والتي) ketta ,2011(قيطه وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
داللة إحصائية في متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة تعزى 

 .لمتغير الرتبة األكاديمية

والتي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات ) ketta ,2011(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة قيطه 
لجامعات في بناء مجتمع المعرفة تعزى داللة إحصائية في متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور ا

 .لمتغير سنوات الخدمة

أظهرت أن الفروق حسب الرتبة العلمية عن إجابات  والتي) 2012(دراسة الشيخ وتختلف مع 
 .أفراد عينة الدراسة عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الخاصة لصالح فئة أستاذ مساعد

 :الموقع القيادي: خامسًا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 15(ول يالحظ من الجد
)α=0.05(  حيث كانت قيمة ف ر الموقع القياديتعزى لمتغيلثقافة إدارة المعرفة ،) =1.276 .(  

واقع ثقافة أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ل
ات األكاديمية في الجامعات األردنية تعزى لمتغير الموقع إدارة المعرفة من وجهة نظر القياد

القيادي، وقد يعزى ذلك إلى أن القيادات االكاديمية في الجامعات الرسمية األردنية وبغض النظر 
، ولديهم سعة إطالع ومستوى ثقافي أهمية أدارة المعرفةعن مواقعهم القيادية ينظرون إلى 

 .الذي يقومون به متشابه لعملمتقارب، باإلضافة إلى أن طبيعة ا
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وجود فروق في واقع إدارة  والتي أظهرت) 2012(مع دراسة الشيخ وتختلف هذه النتيجة 
  .المعرفة في الجامعات الخاصة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، ولصالح نائب العميد

 :التوصيات

 .ي للجامعاتضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحسين األداء الفردي والمؤسس -1
أن يتم اختيار القيادات االكاديمية في الجامعات األردنية وفق معايير وأسس واضحة تستند  -2

 .إلى الكفاءة واالنجازات
زيادة تدريب القيادات االكاديمية في الجامعات على إدارة المعرفة وترسي قناعة لديهم  -3

 .بأهميتها لمواكبة التطور التكنولوجي

امعات الرسمية بالمفاهيم المتعلقة بإدارة المعرفة، وكيفية تفعيل إدارة توعية العاملين في الج -4
 .المعرفة في عملهم

ضرورة أن تقوم الجامعات بتوفير المناخ المناسب لتبادل الخبرات بين العاملين فيها، وتطبيق  -5
 .نظام مكافئات وحوافز الكتساب المعرفة

زمة من قبل القيادات االكاديمية لمواجهة أن تقوم الجامعة باتخاذ كافة السبل والتدابير الال -6
 .أية معيقات من شأنها التأثير على العمليات اإلدارية

 .أن تدعم ثقافة الجامعة المعرفة المكتسبة من ِقبل األفراد العاملين فيها -7
إجراء دراسة تقويمية لسياسة التعليم العالي في الجامعات األردنية في ضوء متطلبات  -8

 .معرفةوتحديات إدارة ال
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فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى االتجاه االنتقائي في تحسني مستوى الصالبة 
 النفسية لدى عينة من املعلمات في األردن

  
   *إيناس عبد الرحمن عبد الله الساحلي

  

  ملخص

ــة برنــامج إرشــادي يســتند إلــى االتجــاه االنتقــائي لتحســين         ــى فاعلي ــة التعــرف إل هــدفت الدراســة الحالي
معلمـة مـن   ) 130(مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من المعلمات فـي األردن، تكـون مجتمـع الدراسـة مـن      

ــام الدراســي          ــو نصــير خــالل الع ــة أب ــة فــي منطق ــد تــ 2019/2020معلمــات المــدارس الثانوي م اختيــار  ، وق
مدرستين بالطريقة القصدية، وتم اختيار مدرسة الصرح الثانوية للبنات كمجموعة تجريبية ومدرسة األميـرة  

معلمـة فـي   ) 15(بسمة الثانوية للبنات كمجموعة ضابطة، وقد تم تعيين أفـراد المجمـوعتين عشـوائيًا بواقـع     
بتطـوير  يق أهـداف الدراسـة قامـت الباحثـة     كل مجموعة، اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، ولتحق

 قبـل تطبـيقهم، وتـم    السـيكو متريـة  الصالبة النفسية، وبناء برنامج إرشادي، والتحقق مـن خصائصـهم    مقياس
ــترك   ــل التبـــاين المشـ ــات باســـتخدام تحليـ ــاين المشـــترك  )ANCOVA(تحليـــل البيانـ المتعـــدد وتحليـــل التبـ

)MANCOVA( ، ــة  وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــ
)05.α=0 (        بــين متوســطي أداء أفــراد المجمـــوعتين التجريبيــة والضــابطة، علـــى مقيــاس الصــالبة النفســـية

البعدي، حيث تعزى هذه الفروق للبرنامج اإلرشادي ولصالح المجموعة التجريبية كما أظهرت نتائج الدراسة 
 والتبعـي بين درجات القياس البعدي ) α=0.05(ئية عند مستوى الداللة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصا

. مما يشير إلـى اسـتمرارية فاعليـة البرنـامج اإلرشـادي      ،على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية
االســتفادة مـن البرنــامج اإلرشــادي الجمعــي  : وفـي ضــوء نتــائج الدراسـة أوصــت الباحثــة بعــدة توصـيات منهــا    

  .لمستند على االتجاه االنتقائي في مساعدة المعلمات في تحسين مستوى الصالبة النفسيةا

  .البرنامج اإلرشادي، االتجاه االنتقائي، الصالبة النفسية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .، األردنجامعة العلوم اإلسالمية العالمية، والصحة النفسيةقسم اإلرشاد    *
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The Effectiveness of Counseling Program based on the Selective 
Direction Improving the Level of Psychological Hardness among a 

Sample of Female Teachers in Jordan  
 

Enas A. Al-Saheli, Department of Counseling and Mental Health, International 
Islamic University of Science, Jordan. 

 

Abstract 
The current study aimed to examining the effectiveness of counselling program 

based on the selective direction in improving psychological Hardness among a sample of 
female teachers in Jordan.  

The study population consisted of (130) female teacher from secondary school 
teachers in the Abu Nseir region during the academic year 2019/2020, and two schools 
were selected using the intentional method; Al-Sarh Secondary School for girls as an 
experimental group and Princess Basma Secondary School for girls as a control group. 
The individuals of the two groups were randomly nominated; (15) teacher in each group. 
This study relied on the semi-experimental method. In Order to achieve the goal of the 
study, the researcher worked on developing the psychological Hardness scale building a 
counselling program, and testing their psychometric properties before applying them. 
The Data analysis was completed using (ANCOVA) and (MANCOVA). Results showed 
statistically significant differences at level of (α = 0.05) between the experimental and 
control groups in regards to the average performance of the members of each group on 
the post psychological Hardness measurement, these differences are attributed to the 
counselling program and in favour of the members of the experimental group. 
Furthermore. The results of the study also showed that there are no statistically 
significant differences at the level (α = 0.05) between pre and post measurement levels 
on the dimensions and the total degree of psychological Hardness scale Notably, this 
indicates the continuity of the effectiveness of counselling program.  

In light of the study results, the researcher recommended several recommendations, 
including: taking advantage from the collective counselling program, which based on the 
selective Direction in helping teachers improve psychological Hardness. 

Keywords: Counselling program, Selective direction psychological hardness. 
  



 ...فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى االتجاه االنتقائي في تحسين مستوى الصالبة النفسية    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4711

  : المقدمة

خروج المرأة لسوق نتيجة ية في عصرنا الحاضر الكثير من المشكالت االسرة األردن هتواج
فهي األم واألخت والزوجة والعاملة، ونتيجة  التي تقوم بها،األدوار  العمل مما أدى الى تنوع

األدوار يحدث الكثير من الصراعات داخل األسرة، مما يخلق لدى المرأة العاملة تداخل هذه 
  .مل معها بصالبة نفسيةضغوًطا قد ال تستطيع التعا

، ولعل السبب وراء التحاق التعليمومن أكثر المهن شيوعًا التي امتهنتها المرأة العاملة مهنة 
يعود إلى نظرة المجتمع اإليجابية لعمل  )2001:120(قطامش المرأة بمهنة التعليم كما أشار له 

ث أن أغلب المهن األخرى المعلمة في مجال التعليم أفضل بكثير من سائر المهن األخرى، حي
تحتاج إلى وقت أطول تقضيه المرأة خارج منزلها، وعمل المعلمة في المدرسة يعطيها الفرصة 

وترى إليها،  الموكلةلقضاء وقتا أكبر مع أسرتها وأوالدها وإنجاز الواجبات المنزلية واالجتماعية 
أن الصالبة النفسية تتكون   (Maddi, 2006: 160-168)مادي والمشار إليها في ) Kobasa(كوباسا 

االلتزام والتحكم والتحدي، وأن أبعاد الصالبة النفسية الثالثة معًا تمد : من ثالثة أبعاد مستقلة هي
  .اإلنسان بالدافعية والشجاعة لتحويل الضغوط والقلق لجوانب إيجابية

ات وفي ضوء ذلك جاءت الدراسة بهدف تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلم
فعالية البرنامج  )2018 :206-145(حيث أكدت دراسة نصر استنادا الى االتجاه االنتقائي، 

اإلرشادي المستند على االتجاه االنتقائي في تنمية الصالبة النفسية وخفض الضغوط النفسية لدى 
ادية، أن االتجاه االنتقائي يرفض النظرة األح (Capuzzi, 2000: 460)كما يرى كابوزي المعلمات، 

وينتقي ويختار أفضل األساليب من كل نظرية مما يتطلب من المرشد المعرفة الكافية بالنظريات 
ويهدف االتجاه االنتقائي كما ورد رفة مصادر قوة وضعف هذه النظريات، النفسية واإلرشادية ومع
لوظيفي مستويات األداء او تنمية االعتماد على النفس إلى) 93: 2001(في أبو عبادة ونيازي 

وكلٌّ بحسب قدرته واستطاعته، وأن على المرشد المستخدم لهذه الطريقة العمل على مساعدة 
مسترشديه لتحقيق وإنجاز أهدافهم الشخصية، ومساعدتهم للتحرك من مستوى خبرتهم وأدائهم 

  .الحالي إلى مستوى أعلى منه

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ت النفسية التي تعاني منها المعلمات، بسبب األدوار تبرز مشكلة الدراسة من تزايد المشكال
والمهام المطلوبة منها سواء داخل بيئة األسرة، أو داخل بيئة العمل، مما يترتب عليه العديد من 

مهنة التعليم من مواجهة  تتطلبوما  االضطرابات النفسية كالتوتر والقلق والضغوط النفسية
دون االنهاك في الضغوط مما يستدعي تحسين مستوى ة المعلمالمشكالت التي قد تتعرض لها 
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، وتشير إحصائيات اجهة المشكالت التي قد تعيق عملها وادوارهالديهن لموالصالبة النفسية 
أن عدد المعلمات في المدارس الحكومية ) 2018(وزارة التربية والتعليم في األردن لعام 

من ) %69,5(أي نسبة ) 132882(ة معلمة، من إجمالي عدد المعلمين والبالغ) 92353(
 وعندما قامت الباحثة بمراجعة المراجع العربية المتوفرة، الحظت وجودالمعلمين إناثًا في األردن، 

، على معًا الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية وتحسين مستوى الصالبة النفسية بعض
بشكل خاص، ) الهاشمية نيةاألردالمملكة (المستوى العربي بشكل عام، والمستوى المحلي 

هدفت إلى التعرف عن العالقة بين الصالبة التي ) Ferudun,2009: 651- 630(فيردون دراسة ك
نتائج الدراسة عن  ، وأظهرتالديمغرافيةالنفسية للمعلم وااللتزام التنظيمي وبعض المتغيرات 

من  مي لدى عينة الدراسةوجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الصالبة النفسية وااللتزام التنظي
. الذكور، ووجود أثر لمتغير الجنس عل مقياس الصالبة النفسية ولصالح المعلمين والمعلمات

هدفت إلى التعرف على فاعلية التي  في دراسته )308: 2012(عبد النبي ما أكد عليه وهذا 
أظهرت  يًا، التينفسبرنامج إرشادي لتحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمين المحترقين 

وأجرت ثاكور  النفسية،مقياسي االحتراق النفسي والصالبة على  لمرتفعةوجود مستويات متوسطة 
دراسة بهدف التعرف على الفروق في مستوى  ،)Thakur & Chawla,2016: 109-111(وتشاوال 

د فروق دالة الصالبة النفسية بين الذكور واإلناث من المعلمين المتدربين، وأظهرت النتائج وجو
إحصائيا في مستوى الصالبة النفسية بين المعلمين المتدربين تبعا للنوع االجتماعي ولصالح 

كما تكمن  الثانوية،من الدراسات التي تختص وتركز على فئة المعلمات للمرحلة  وغيرها. الذكور
ء التكيف مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحثة بحكم عملها في المجال التربوي، بأن سو

النفسي واالنفعالي، وسوء إدارة الوقت، والقلق بشأن المناهج التربوية، وكيفية التعامل مع المراحل 
العمرية للطلبة، مع مراعاة خصائصهم النمائية والفروق الفردية لديهم، يسهم في خلق مشكالت 

 أرادت لذا .تنفسية بعض الشيء يسيطر عليها الضغوط النفسية والقلق والتوتر لدى المعلما
الصالبة تحسين مستوى بناء برنامج انتقائي شامل للمعلمات في المرحلة الثانوية يشمل الباحثة 
  .تطبيق البرنامج اإلرشادي على البيئة المحلية إمكانية وإثباتالنفسية 

  :جاءت مشكلة الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي ومن هنا

إلى االتجاه االنتقائي في تحسين مستوى الصالبة النفسية ما فاعلية برنامج إرشادي يستند 

  لدى عينة من المعلمات في األردن؟ 

  : ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية
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بين متوسطي أداء  )α= (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
النفسية البعدي تعزى للبرنامج المجموعتين التجريبية والضابطة على درجات مقياس الصالبة 

 اإلرشادي؟

بين متوسط أداء المجموعة  )α= (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
 تعزى للبرنامج اإلرشادي؟ التبعيالتجريبية على درجات مقياس الصالبة النفسية 

  :أهداف الدراسة

د إلى االتجاه االنتقائي في سعت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي يستن
  .األردنتحسين مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من المعلمات في 

  :تبرز أهمية الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي كما يأتي :أهمية الدراسة

  :األهمية النظرية

ئي تكمن أهمية الدراسة في حدود علم الباحثة في حداثتها واستخدام مبادئ االتجاه االنتقا
كعامل مؤثر في الصالبة النفسية لدى المعلمات في األردن، فالفائدة المتوقع أن تضيفها الدراسة 

أن اذ الحالية من خالل نتائجها في هذا الميدان الحديث نسبيا من نظريات اإلرشاد النفسي؛ 
تبرز أهمية كما  ،الدراسة تناولت االتجاه االنتقائي كأحد االتجاهات الحديثة في اإلرشاد النفسي

هذه الدراسة من ارتباطها الوثيق بالعينة التي جرت عليها الدراسة، والتي تتعرض خاللها المعلمات 
إلى العديد من المشكالت النفسية، وما ينتج عنها من آثار سلبية تؤثر على حياة واستقرار المعلمة 

توى صالبتها النفسية وتدني مسبشكل خاص، وعلى األسرة بشكل عام، حيث أن معاناة المعلمة 
سيعرضها الحقًا  ،ومسؤوليات وهموم الحياةا على التنظيم والتعامل مع مشاكل وعدم قدرته

تكمن أهمية هذه كما ، للعديد من المشكالت واالضطرابات النفسية واالجتماعية والجسدية
  .النفسية بةوهو الصال بمتغير الدراسةالدراسة في إثراء األدب النظري بالدراسات المتعلقة 

  :األهمية التطبيقية

لكي يتمكن  كالصدق والثبات السيكو متريةتوفر الدراسة أدوات قياس تتوفر بها الخصائص 
وأيضًا برنامجًا ارشاديًا يمكن ، الباحثين في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي االستفادة منه

 . لنفسية لدى المعلماتسين مستوى الصالبة امدارس من أجل تحالتعميمه على العديد من 
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  :لتعريفات المفاهيمية واإلجرائيةا

  : البرنامج اإلرشادي

برنامج منظم في ضوء أسس "البرنامج اإلرشادي بأنه  )196:2005(يعرف أبو جربوع 
علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة، فرديًا وجماعيًا بهدف مساعدتهم في 

لقيام باالختيار الواعي والمتعقل ولتحقيق التوافق النفسي، ويقوم بتخطيطه تحقيق النمو السوي وا
  ".وتنفيذه لجنة وفريق من المسئولين المؤهلين

  :ويعرف إجرائيًا

بأنه مجموعة من الجلسات اإلرشادية المنظمة والمخطط لها، التي تم االستناد إليها وفقا 
خالل فترة زمنية محددة، بهدف مساعدة أفراد  لفنيات وأساليب االتجاه االنتقائي، والتي قدمت

 .المجموعة التجريبية على تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمات

   :االتجاه االنتقائي

 والدمج االختيار في منظم نظري بناء: "االتجاه االنتقائي بأنه) 1990: 496(يعرف باترسون 

الجهد  المؤتلفة، وهي غير واألنظمة النظريات من االمختلفة، وأحياًن المصادر من للمالمح المتآلفة
كل متناغم،  في ودمجها والنظريات التعاليم جميع في صادقة عناصر على العثور أجل من المبذول
  ".األساسي محتواه ذلك في بما الدائمة للمراجعة مفتوح ذلك عن الناتج والنظام

  :ويعرف إجرائيًا

ساليب التي تم االستناد إليها وفقًا لالتجاه االنتقائي، بأنه مجموعة من االستراتيجيات واأل
والذي ُقدم خالل فترة زمنية محددة، بهدف مساعدة أفراد المجموعة التجريبية على تحسين 

  .مستوى الصالبة النفسية

  :الصالبة النفسية

 اتجاهات عامةاعتقادات أو بأنها : الصالبة النفسية (Kobasa, 1979: 1-11) تعرف كوباسا
قدرته على استثمار كافة المصادر النفسية والبيئية المتاحة له، كي يدرك بفاعلية لدى الفرد في 

أحداث الحياة الضاغطة وتفسيرها بموضوعية وواقعية ومنطقية والتعايش معها على نحو إيجابي، 
  .االلتزام، التحكم، التحدي: متضمنة ثالثة أبعاد وهي

من خالل إجابتها على مقياس  المفحوصةالتي حصلت عليها بالدرجة الكلية : وتعرف إجرائيًا
  .الصالبة النفسية
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  :اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود والمحددات اآلتية :حدود ومحددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على معلمات مدارس اإلناث الثانوية في منطقة أبو : الحدود البشرية -
 . نصير

نصير  أبو-عماناسة في مدارس الصرح الثانوية للبنات، تم تطبيق الدر: الحدود المكانية -
  .في المملكة األردنية الهاشمية

  .2019/2020تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي : الحدود الزمانية -

تم تحديدها في ضوء نتائج هذه الدراسة واستجابة أفراد عينة الدراسة : محددات الدراسة -
وكفاءة، ومنهجية البحث المستخدمة، ومدى فاعلية على أدوات الدراسة بفاعلية وجدية 

 .جلسات البرنامج اإلرشادي، في تحقيق أهداف الدراسة

 النظري اإلطار: أوًال

  ):Teachers(المعلمات 

تعتبر مهنة التعليم من أبرز المهن التي امتهنتها المرأة العاملة؛ حيث يعود السبب في ارتفاع 
علمين الذكور في مهنة التعليم كما أشارت إليها رئيسة الجمعية نسبة إعداد المعلمات مقارنًة بالم

إلى نظرة المجتمع التقييمية األسرية لعمل  )2016(وشاح األردنية لعلم االجتماع في األردن 
المرأة في مجال التعليم أفضل بكثير من سائر المهن األخرى، كما أن تحملها أعباء المنزل ودورها 

والزوج بصورة شبه كاملة، يدفع المرأة إلى االنخراط في سلك التعليم؛ في رعاية شؤون األوالد 
حيث أن أغلب المهن األخرى تحتاج إلى وقت أطول تقضيه المرأة خارج منزلها، وعمل المعلمة 
المتزوجة التي لديها أطفال في المدرسة يعطيها الفرصة لقضاء وقت أكبر مع أوالدها من غيره من 

  .الوضع الطبيعي تخرج مع أوالدها وتعود معهماألعمال حيث أنها في 

كل من يتولى : "هو) 2019( األردن/ ويعرف المعلم حسب دليل وزارة التربية والتعليم
التعليم أو خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع إلشراف 

تبر مهنة التعليم من المهن الشاقة كما تع ".الوزارة، وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول
التي تتطلب من المعلمات تنشئة األجيال باعتبار المدرسة المؤسسة الثانية بعد األسرة التي ُتعنى 

أن المدرسة واألسرة وجهتان  )2013: 154(شاهين  بالتنشئة االجتماعية لألفراد، حيث يرى
تتم العملية التعلمية التعليمية من خالل يوكل إليهما التربية والتنشئة االجتماعية للطلبة، إذ 

التفاعل القائم بين المعلمين والطلبة والدعم الذي تقدمه األسرة؛ ألن العمليات والعالقات 
الوجدانية تؤثر في كيف يتعلم الطالب، وماذا يتعلم؟ وأن المعلم ذو الكفاءة هو الذي يمتلك 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الساحلي

  4716

االجتماعي والتعاطف وإدارة االنفعاالت سمات اجتماعية وانفعالية كالوعي الذاتي والتواصل 
والمسؤولية االجتماعية، وإن امتالك المعلم لهذه السمات تمكنه من االتزان االنفعالي واحترام 

  .الطلبة له، مما يجعله قادرًا على التعامل مع طلبته بفاعلية

نزلية؛ تتعرض ونتيجًة لألدوار العديدة التي تقوم فيها المعلمة من مهام ومسؤوليات مهنية وم
المعلمة إلى العديد من الضغوط واالضطرابات النفسية المتمثلة بالتوتر والقلق والضغوط النفسية، 
وهذا ما أكدته دراسات عديدة أظهرت إن المعلمين من أكثر العاملين الذين يتعرضون للضغوط 

ن التي يعاني أفرادها من النفسية مقارنًة بالعاملين في المهن األخرى، إذ تعد مهنة التعليم من المه
– 241(المشعان الضغوط بصورة مستمرة ومتكررة، ومن الدراسات التي تؤكد ذلك دراسة 

من المعلمين أكدوا أن مهنة التعليم هي المصدر اليومية، وأن % 79والتي بينت أن  )203:2000
  .ي مهنة ضاغطةهناك ما يزيد عن ثلث المعلمين يرون أيضًا أن مهنة التعليم ه

  :Psychological Hardnessالصالبة النفسية 

تمثل الصالبة النفسية أحد الخصائص النفسية والشخصية الهامة للفرد؛ لكي يواجه األحداث 
الضاغطة ويقاوم آثارها السلبية؛ من خالل النظر إلى ضغوط الحياة بأنها تحديات وليست 

) Kobasa,1979(فس األمريكية كوباسا يعود جذور مفهوم الصالبة النفسية إلى عالمة الن. تهديدات
ومن خالل دراسات قامت بها للتعرف على المتغيرات النفسية التي تكمن وراء تمتع بعض 
األشخاص بالصحة النفسية والجسمية واألمن النفسي بالرغم من تعرضهم للضغوط المختلفة، 

ض الناس يمكن أن يقاوموا لماذا بع"وتشكل الصالبة النفسية عامًال مهمًا في اإلجابة عن سؤال 
بالفلسفة الوجودية ورؤيتها للفرد بأنه في  Kobasa؟ وقد تأثرت كوباسا "الضغوط وال يمرضون

حالة صيرورة مستمرة، والتي تركز على سلوك الفرد في المستقبل وليس على الماضي، وأن 
الصالبة  Kobasaاسا الدافعية لدى الفرد تنبع من بحث الفرد النامي عن معنى الحياة، وعرفت كوب

النفسية بأنها هي مجموعة من الصفات تتمثل في اعتقادات أو اتجاهات عامة لدى الفرد في قدرته 
على استغالل كافة المصادر النفسية والبيئية المتاحة له، كي يدرك بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة 

 ابي، متضمنة ثالثة أبعادوتفسيرها بموضوعية وواقعية ومنطقية والتعايش معها على نحو إيج
الصالبة النفسية بأنها  (Garson, 2013) يعرف جارسونااللتزام، التحكم، التحدي، كما : وهي

إدراك الفرد وتقبله للتغيرات وللضغوط النفسية التي يتعرض لها في حياته اليومية، وتعمل عامًال 
  .وقائيًا من اآلثار النفسية والجسمية الناتجة عن الضغوط

إلى متغيرات نفسية واجتماعية تساهم  1982ت كوباسا في دراستها التي أجرتها عام أشار
. في وقاية الفرد أو التخفيف عليه من آثار األحداث الضاغطة، وهذه المتغيرات ترتبط بعدة عوامل

ترتبط بالتاريخ األسري وعدم إصابة أحد : عوامل وراثية: وهي )212: 2012(كما أوردها صيدم 
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مثل الكفاية الذاتية : باالضطراب النفسي، وعوامل تتعلق بالخصائص الشخصية لدى الفرداألفراد 
يقصد : وتقدير الذات وضبط الذات والفاعلية الذاتية والصالبة النفسية، وعوامل بيئية اجتماعية

بها عالقات الفرد مع البيئة المحيطة به، والتفاعل االجتماعي والفرص المتاحة له من المساندة 
على دور التعلم  Kobasaركزت كوباسا . ألسرية واالجتماعية أثناء تعرضه ألحداث ضاغطةا

وقد إشارات العديد من الدراسات مثل ، االجتماعي واألسري كعامل وقائي من الضغوط النفسية
إلى أهمية الصالبة النفسية كأحد عوامل المقارنة ضد ) 2007 :201 - 157 السيد،(دراسة 

  . ، وكذلك المحافظة على السلوكيات الصحيةماتالضغوطات واألز

من ثالثة أبعاد  )Crowley,2003: 237- 248(كما أشار لها جرولي الصالبة النفسية تتكون 
وهي االلتزام والتحكم والتحدي، وأن هذه األبعاد ترتبط ارتباطًا وثيقًا في قدرة الفرد على تحمل 

شخصي واالرتقاء، وأن الفرد المتمتع بالصالبة الضغوط النفسية، وتحويلها إلى فرص للنمو ال
النفسية هو الذي يحصل على درجات مرتفعة في األبعاد الثالثة، واألبعاد الثالثة في حالة نمو 
مستمرة، فكلما تقدم اإلنسان بالعمر، كلما زادت درجة صالبته؛ ألنه تعلم كيف يتعامل ويقاوم 

  :بعاد الصالبة الثالثالضغوط النفسية، وفيما يلي عرضًا مفصًال أل

أن المقصود بااللتزام هو اإلحساس بالمعنى والهدف، وهو نوع  :Commitment االلتزام: أوًال
  .من التعاقد النفسي الذي يلتزم الفرد به تجاه نفسه وقيمه وأهدافه

ؤ يقصد به اعتقاد الفرد بإمكانية السيطرة على المواقف الضاغطة والتنب :Controlالتحكم : ثانيًا
   .بها والتصرف بطريقة تؤثر باألحداث بدًال من الشعور بالعجز

هو اعتقاد الفرد بأن ما يتعرض له في حياته من تغيرات هو أمر  :Challengeالتحدي : ثالثًا
   .طبيعي وحتمي الستمرار الحياة واالرتقاء أكثر من كونه تهديدًا له

إن األشخاص  )McGillivray & Pidgeon, 2015: 237- 248(ويرى جلفاري وبيدجيون 
الذين يمتلكون خصائص الصالبة النفسية المرتفعة يمتازون بالقدرة على الضبط الذاتي الداخلي 
وقدرتهم على مواجهة المشكالت التي تواجههم بدًال من تجاهلها أو إنكارها، ويتمتعون بالدافعية 

دة والسيطرة، وينظرون إلى التغيير والنشاط وإنجاز المهام واألعمال بشكل جيد، وميلهم إلى القيا
بأنه أمر حتمي وطبيعي نحو النمو واالرتقاء وليس خطرًا يهدد كيانهم ووجودهم، من ناحية أخرى 
فإن األشخاص ذوي الصالبة النفسية المنخفضة يشعرون بعدم وجود هدف لحياتهم ويميلون إلى 

ي حياتهم بل يفضلون ثبات األحداث الهروب من مواجهة األحداث الضاغطة، وال يفضلون التغيير ف
  .الحياتية، وسلبيون في تفاعلهم مع البيئة المحيطة
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  Selective Directionاالتجاه االنتقائي 

منهجًا شامًال متكامًال  )304- 272: 2008(الزيود  أوردهكما يشكل االتجاه االنتقائي 
متعددة، ليكون نظامًا متناسقًا من ومنفتحًا لكل إضافة، يبحث عن االنتقاء والتكامل من بين بدائل 

خالل انتقاء ودمج أساليب وفنيات إرشادية متعددة من مختلف النظريات، ويعتبر االتجاه االنتقائي 
كأحد االتجاهات الحديثة في اإلرشاد والعالج النفسي، الذي طور من قبل العالم فريدريك ثورن 

ات، وقد اختار ثورن الدراسة الجامعية في م، الذي أصيب بالـتأتأة في عمر الخمس سنو1950عام 
م، ولكن نتيجة فشله في العالج اإلكلينيكي اتجه إلى 1926قسم علم النفس بجامعة كولومبيا عام 

كلية الطب وأعجب بمنهج العلوم الطبية من حيث تكاملها ونظامها االنتقائي القائم على الممارسة 
م اإلنسانية، مما جعله يتوجه إلى جمع وتوحيد مناهج العلمية مقارنة مع الفوضى الفكرية في العلو

  .اإلرشاد والعالج النفسي بأسلوب انتقائي تكاملي

يعتمد االتجاه االنتقائي على العديد من النظريات التي تـشكل فـي مجملهـا االتجاه االنتقائي 
وسائل الزروس، الذي يؤدي إلى تكامل علم النفس كنظرية ثورن االختيارية، والنظريـة متعددة ال

أن الزروس هو أول من أشار  )2005: 157-139(عيد ونظرية هارت االنتقائية الوظيفية، يعتبر 
إلى مصطلح االنتقائية حيث ارتأى أن العالج السلوكي يجب أال يقتصر على نظرية التعلم فقط، بل 

ويشير والعالجي، يناسب الموقف اإلرشادي ينتقي أي أسلوب أو فنية من أي اتجاه نفسي آخر بما 
أن االتجاه االنتقائي يقوم على أساس االنتقاء والتميز والتكامل  ):220-203 2000(سري 

والتوفيق بين النظريات واستخدام األساليب والفنيات اإلرشادية بما يتناسب مع ظروف المرشد 
ة توفيقية بين والمسترشد والمشكلة والعملية اإلرشادية، واإلرشاد االنتقائي هو طريقة اختياري

أن اإلرشاد الخياري جاء أصًال للتوفيق بين اإلرشاد المباشر واإلرشاد وطرق اإلرشاد المختلفة، 
  .غير المباشر والجمع بينهما فيما يخدم عملية اإلرشاد

 ،)93:2001(ونيازيومن أهم المفاهيم األساسية لالتجاه االنتقائي كما أوردها أبو عبادة 
  :هي

يمكن توظيف تلك النظريات التي قد تسهم بشكل أو آخر في عملية  :تمفهوم كل النظريا -1
 .اإلرشاد النفسي

وهو تحديد أفضل األساليب والفنيات الموجودة في كل نظرية من  :مفهوم التحديد -2
 .النظريات النفسية ودمجها بتناسق لتحقيق أهداف اإلرشاد النفسي

المرشد بما يناسب قبل الواعي من هنا يشير إلى االختيار  :مفهوم االختيار والتجريب -3
 . ويالئم المسترشد والمشكلة، وقيام المرشد بدراستها وتجريبها
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من أجل تحقيق أفضل وأعلى درجة ممكنة  :مفهوم مراعاة أحاسيس ومشاعر المسترشد -4
 .النمائيةمن التنسيق والتكامل عبر تطوره 

كغيره  )102:2018- 93(يد أبو عبيسعى االتجاه االنتقائي كما أشارت له وفي ضوء ذلك 
من االتجاهات النفسية إلى تحقيق عدة أهداف بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن أهداف االتجاه 
االنتقائي التركيز على أهمية تنمية االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، والتمتع بالصحة 

  .ب قدرات الفرد وإمكانياتهالنفسية لمساعدته في الوصول إلى اعلى مستويات األداء الوظيفي حس

المستندة على االتجاه  البرنامج االرشادي( مراحل العملية اإلرشادية في االتجاه االنتقائي

   ):االنتقائي

إلى مراحل العملية اإلرشادية في االتجاه  )2016: 430-413(يشير أبو أسعد وعربيات 
  :االنتقائي وهي

عتبر هذه المرحلة أولى مراحل العمل اإلرشادي ت: مرحلة استكشاف المشكلة: المرحلة األولى
عند ثورن، وهي مرحلة تكوين العالقة اإلرشادية اإليجابية التي تولد للمسترشد الثقة، وتزيد 
من رغبته وإقباله على اإلرشاد، وتعزز وتدعم المسترشد ليتحدث بحرية عن مشكالته، مع 

 .معالم المشكلة االهتمام بالسلوك اللفظي وغير اللفظي ليتم استكشاف

تعد هذه المرحلة من أهداف العملية اإلرشادية عند : مرحلة تعريف المشكلة: المرحلة الثانية
ثورن، يتم االتفاق على تحديد المشكلة وتحديد جوانبها المتعددة باستخدام الفنيات 

 .المناسبة

ختيار ما يراه وهي مرحلة مساعدة المسترشد في ا: مرحلة تحديد البدائل: المرحلة الثالثة
  .مناسبا من البدائل المالئمة لحل المشكلة

يتم فيها إعداد الخطة اإلرشادية القابلة للتنفيذ على أن : مرحلة التخطيط: المرحلة الرابعة
 .تكون مقنعة للمسترشد

يلتزم المسترشد هنا بالتنفيذ الواقعي للخطوات : مرحلة العمل وااللتزام: المرحلة الخامسة
في تشجيعه وإقناعه بأهميتها وترابطها من خالل فنيات  أمايلعب المرشد دوراه اإلرشادية و

 .إرشادية فعالة

وفيها تتم المراجعة والتقييم لما تحقق : مرحلة التقييم والتغذية الراجعة: المرحلة السادسة
من أهداف أثناء العملية اإلرشادية وتلخيص المسترشد للتقدم الذي طرأ بناًء على ما قام 

 .هب



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الساحلي

  4720

وينطلق اختيار الفنيات واألساليب اإلرشادية في اإلرشاد االنتقائي من أساس عدم وجود 
أفضلية ألسلوب، أو فنية معينة في اإلرشاد، وأن األسلوب اإلرشادي الفعال والذي يتالءم مع 
خصائص المسترشد وحاجاته ونوعية مشكلته ودرجتها، وأن االنتقاء والدمج يكون أكثر فاعلية، 

  .ح للمرشد اختيار األنسب من الفنيات بما يتطلبه الموقف اإلرشادي ويحقق أهداف اإلرشادوتتي

إلى أنه ال توجد أساليب محددة لالتجاه االنتقائي، ) 2001: 39(ويشير أبو عبادة ونيازي 
بل يعتمد على مصادر مختلفة من الحقل اإلرشادي، هذا باإلضافة إلى علوم التربية والتغذية 

 .النفسي ذلك بما يتفق مع تصوير الزاروس للمشكلة والتمرين

عند أهم فنيات وأساليب اإلرشاد االنتقائي ) 423 - 2012 :2009(ويلخص أبو أسعد 
تطبيق أسلوب الزاروس في تصوير المشكلة والذي يعتمد على الحروف األولى من الكلمة المركبة 

BASIC-ID ما يلي :  

د أن يستخدم أساليب االنطفاء، والغمر، وتقليل يمكن للمرش) B(في الجانب السلوكي  .1
  .الحساسية التدريجي من المخاوف، والتعزيز بنوعيه اإليجابي والسلبي، والعقاب

 .يستخدم المرشد أسلوب التنفيس أو التفريغ االنفعالي) A(وفي الجانب الوجداني  .2

والتغذية الراجعة  يستخدم المرشد االسترخاء، والتدريبات البدنية،) S(وفي جانب اإلحساس  .3
 .الحيوية لتحرير المسترشد من التوتر

يستخدم المرشد أسلوب تغيير صورة الذات من خالل استخدامه  (I) وفي جانب التخيل .4
 .ألسلوب تصور أو تخيل المواجهة اإليجابية للمواقف والضغوط

ذات وذلك يستخدم المرشد أسلوب زيادة الوعي واإلدراك والفهم لل (C) وفي الجانب المعرفي .5
 .من خالل مساعدة المسترشد إلدراك األحداث السابقة وعالقتها بالسلوكيات الحالية

 .يستخدم المرشد أسلوب النمذجة (I) وفي جانب العالقات الشخصية .6

أسلوب التمرينـات الرياضية والتغذيـة واإلقـالع عن  المرشد يستخدم (D) وفي جانب العقاقير .7
 .تعـاطي المواد الضـارة

   :والتي تم االستناد عليها في البرنامج االرشادي اتيجيات اإلرشاد االنتقائي عند ثورناستر

وهي استراتيجية يقوم المرشد من خاللها بإقامة عالقة تتصف : استراتيجية العالقات .1
المناخ : باإليجابية مع المسترشدين والمحافظة عليها، ويعتمد ذلك على أربعة عوامل

رشادية في إقامة العالقات واالستماع الجيد والتواصل اللفظي وغير اإلرشادي والمهارات اإل
  .اللفظي
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تطورت النماذج االنتقائية الجيدة من خالل عملية التنبؤ من مخرجات : استراتيجية التنبؤ .2
 .عملية اإلرشاد

يركز المرشد على هذه االستراتيجية؛ ألنها األساس في تكوين : استراتيجية المقابلة .3
 .جيدة مع المسترشدينالعالقات ال

وتحوي مجموعة كبيرة وواسعة من اإلجراءات والطرق : استراتيجية توجيه السلوك .4
 .السلوكية ينتخبها ويختارها المرشد، والتي تساعده في التعامل مع الموقف الذي يواجهه

يختار المرشد االنتقائي من خالل هذه االستراتيجية العديد من : استراتيجية االستبصار .5
 .ق لتسهيل عملية االستبصار والكشف عن المشكلة ونوعها التي يعاني منها المسترشدالطر

يستخدم فيها المرشد االنتقائي العديد من االستراتيجيات، : استراتيجية توارد األفكار .6
لمساعدة المسترشد على تكوين قائمة لتوليد البدائل ومن خالل استراتيجية توارد األفكار 

 .الخيارات المطروحة والرغبات والشعوريتم اكتشاف وتعريف 

مجموعة من األساليب الجيدة، تستخدم لتقييم فاعلية : استراتيجية التقييم واإلنهاء .7
اإلرشاد، هدفها مساعدة كل من المرشد والمسترشد لتحديد درجة التقدم التي تم التوصل 

مدى فاعلية ونجاح إليها، والحكم من خاللها على مدى إنجاح العملية اإلرشادية، وتحديد 
 ).1990: 562-483باترسون، (الطريقة التي اتبعت في عملية اإلرشاد 

المستند إلى في البرنامج االرشادي ويمكن أن نستنتج من خالل ما تم عرضه، أن اإلرشاد 
االتجاه االنتقائي، له مفهومه، ومبادئه، وأهدافه، ومراحله، وفنياته التي يقوم عليها، والتي 

المرشد أثناء ممارسته له، وذلك حسب شخصية المسترشد والموقف الموجود فيه، يستخدمها 
األمر الذي يساعد المرشد عل اختيار الطريقة واألسلوب األنسب، الذي يتالءم مع الموقف 
الضاغط، ويساعد المسترشد على الخروج منه، وذلك من خالل استثمار كل نظرية في اإلرشاد، 

جوة والمراد تحقيقها، والخروج من المشكلة، والوصول إلى حل للوصول إلى األهداف المر
 .مناسب

  :الدراسات السابقة: ثانيًا

دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي لتحسين ) 2012(عبد النبي أجرى 
مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمين المحترقين نفسيًا، استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، 

نت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات التعليم االبتدائي بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر تكو
الشيخ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات 
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القياس القبلي والبعدي على مقياسي الصالبة النفسية واالحتراق النفسي لدى المجموعة التجريبية، 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبلي والمتابعة على مقياسي و

  .االحتراق النفسي والصالبة النفسية

أثر "دراسة هدفت إلى التعرف على  )Erkutlu, 2014: 186-197( اركوتلوأجرى كما 
ر اآلثار المعدلة للصالبة للبحث والختبا" الصالبة النفسية والرقابة الذاتية على احتراف المعلم

تكونت عينة الدراسة . النفسية والرقابة الذاتية، والعالقة بين السياسات التنظيمية واحتراف المعلم
توصلت . اختيارهم عشوائيًا من مدن تركية مدرسة ثانوية تم) 112(معلما من ) 1344(من 

ة مع احتراف المعلم ومع الصالبة نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين السياسات التنظيمي
النفسية في المدارس الثانوية باإلضافة لذلك ووجود عالقة إيجابية بين الرقابة الذاتية في احتراف 

  . المعلم والصالبة النفسية

دراسة هدفت إلى  )Nematzadeh & Sary, 2014(نامستزاده وساري وأجرى 
بة النفسية لدى المعلمين، استخدم الباحثان استكشاف فعالية العالج الواقعي في زيادة الصال

فردًا، تم توزيعهم عشوائيًا إلى ) 24(المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد كشفت النتائج أن العالج الواقعي يزيد من الصالبة النفسية 

  .للمعلمين

لى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على بدراسة هدفت إ، )2015(البيسى كما قامت 
الصالبة النفسية في خفض الضغوط النفسية لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي، استخدمت 

معلم ومعلمة من مدارس ) 30(الباحثة المنهج شبه التجريبي، تكونت حجم عينة الدراسة من 
ابطة بالتساوي ممن حصلوا على ادنى دمياط االبتدائية، تم توزيعهم إلى مجموعتين تجريبية وض

الدرجات على مقياس الصالبة النفسية وأعلى الدرجات على مقياس الضغوط النفسية، وأظهرت 
نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبية والضابطة 

دالة إحصائيا بين متوسط أداء  ولصالح المجموعة التجريبية ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق
  .التبعيالمجموعة التجريبية على المقياس 

دراسة هدفت إلي التعرف علي مدى فاعلية  )32-16 :2015(عبد الفتاح كما أجرت 
برنامج إرشادي لتنمية عوامل الصالبة النفسية في خفض الضغوط النفسية لدي معلمي الفئات 

حثة المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من استخدمت البا ،"الخاصة بمدينة المنيا
، )معلمة 15معلم و 15(معلم ومعلمة من مدارس التربية الخاصة بمدينة المنيا بواقع ) 30(

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة اإلرشادية قبل وبعد وجود أظهرت النتائج 
لنفسية والضغوط النفسية، وعدم وجود فروق دالة تطبيق برنامج الصالبة النفسية في الصالبة ا
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للمجموعة التجريبية في الصالبة النفسية  والتبعي البعديإحصائيًا بين متوسطي القياسين 
  .والضغوط النفسية

دراسة بهدف التعرف ، )Thakur & Chawla,2016: 109-11(ثاكور وتشاوال وأجرت 
كور واإلناث من المعلمين المتدربين، وتكونت على الفروق في مستوى الصالبة النفسية بين الذ

معلمة، من المتدربين في كليات ) 160(معلم و) 40(معلما ومعلمة ) 200(عينة الدراسة من 
التربية في مقاطعة لوديانا في الهند، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى 

  .االجتماعي ولصالح الذكور الصالبة النفسية بين المعلمين المتدربين تبعا للنوع

دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الصالبة النفسية ودافعية  )2019(المطيري وأجرت 
اإلنجاز لدى معلمات رياض األطفال في دولة الكويت، ومعرفة العالقة بين الصالبة النفسية 

عية لإلنجاز، والتحقق من الفروق بين متوسطي الصالبة النفسية وفقًا للخبرة التدريسية والداف
والمنطقة التعليمية، والتحقق من الفروق بين متوسطي الدافعية لإلنجاز وفقًا للخبرة التدريسية 

) 318(والمنطقة التعليمية، استخدمت الباحثة المنهج االرتباطي، حيث بلغ حجم عينة الدراسة 
علمة من جميع محافظات دولة الكويت، وتم تطبيق أدوات الدراسة المكون من مقياس الصالبة م

النفسية، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات رياض األطفال 
متوسط، في حين مستوى الدافعية لإلنجاز لدى معلمات رياض األطفال كان مرتفعًا، وبينت نتائج 

سة أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الصالبة النفسية ببعدي التحكم الدرا
والتحدي والدرجة الكلية عدا بعد االلتزام، تعزي لمتغير المنطقة التعليمية، كما بينت الدراسة 

  .وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مقياسي الصالبة النفسية ومقياس الدافعية لإلنجاز

أهمية متغير الصالبة النفسية كعامل مؤثر في عراض الدراسات السابقة تبين من خالل است
في تحسين مستوى  االنتقائي ودورهأداء المعلمين وتقديرهم لذواتهم، كما تبين أهمية االرشاد 

  الصالبة النفسية

  : التعقيب على الدراسات واألبحاث السابقة

 هامجاالت بمختلفالبة النفسية الصمن حيث الهدف هدفت بعض الدراسات التعرف على 
أظهرت تفاوتًا في  كما عليهم، اوتأثيره اومستواهالمعلمات ببعض المتغيرات عند فئة ها وعالقت

واتفقت مع المتغيرات، بعض وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  ،االضطرابات
الدراسة  كما وتستفيد الدراسة،للمتغيرات الداخلة في  ةالنفسي الصالبةبعض الدراسات بمستوى 

الحالية من الدراسات السابقة في تطوير المنهج الدراسي وعند تطوير األدوات، وفي مناقشة 
  .النتائج
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 :الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي لمعرفة فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى 
تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من المعلمات في المملكة األردنية  االتجاه االنتقائي في

  .الهاشمية

  :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مدارس اإلناث الثانوية في منطقة أبو نصير الواقعة 
درستين، تعمل بها المملكة األردنية الهاشمية، والبالغ عدد المدارس فيها م/ في العاصمة عمان

، في مدرسة الصرح الثانوية وعدد معلماتها 2019/2020معلمة، خالل العام الدراسي ) 130(
  .معلمة) 60(معلمة، ومدرسة األميرة بسمة الثانوية للبنات وعدد معلماتها ) 70(

على جميع المعلمات في الدراسة  مقياسأما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من خالل تطبيق 
والجدول ى مستوى اقل في الصالبة النفسية، حصر المعلمات اللواتي حصلن علمدرستين، وال

  :التالي يبين إعداد المعلمات في كل مدرسة

  توزيع أفراد الدراسة حسب المجموعة والمدرسة: )1(جدول ال

  المدرسة والمجموعة
عدد المعلمات 

  الكلي

عدد المعلمات في 

  المجموعة
  15  70  )المجموعة التجريبية(للبنات  مدرسة الصرح الثانوية

المجموعة (مدرسة األميرة بسمة الثانوية للبنات 
  15  60  )الضابطة

  30  130  المجموع الكلي

مقياس الصالبة النفسية بالرجوع ت الباحثة بتطوير لتحقيق أهداف الدراسة قام :أدوات الدراسة
أو تقنين مقياس الصالبة النفسية،  إلى األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت بناء

وذلك من خالل االطالع على العديد من المقاييس المعدة لهذه الغاية، مثل مقياس مخيمر 
قامت الباحثة بتطوير وصياغة الفقرات بما يتناسب و ).2011( البير قدارومقياس  ،)2002(

) 26(لنهائية من تكون المقياس في صورته ا مع أهداف الدراسة ومجتمعها وأفرادها حيث
  :فقرة موزعين على ثالثة أبعاد، كما في الجدول التالي
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  توزيع فقرات مقياس الصالبة النفسية حسب األبعاد: )2(جدول ال

  عدد الفقرات  البعد  الرقم

  8  .قدرة الفرد على السيطرة الذاتية والتحكم بمشاعره وأفكاره: التحكم  1

2  
دى الفرد في التعاون مع االخرين يعبر عن القدرة والرغبة ل: االلتزام

  11  .ومساعدتهم

3  
يعبر عن القدرة لدى الفرد، وبذل الجهد، في مواجهة المشكالت : التحدي

  7  والصعاب في الحياة

  26  المقياس ككل  

للمقياس من خالل الصدق والثبات على النحو  السيكو متريةوقد تم التحقق من الخصائص 
  :التالي

  : ن الظاهريصدق المحكمي: أوًال

تم التحقق من صدق المحتوى من خالل عرض المقياس على مجموعة من المحكمين عددهم 
محكمًا من ذوي االختصاص والخبرة في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي والصحة النفسية، ) 9(

 ).9من أصل  7(واقتراحاتهم واتفاق وتم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين، 

  :ق البناء الداخليصد: ثانيًا

تم دراسة معامالت االرتباط لفقرات مقياس الصالبة النفسية من خالل حساب معامل االرتباط 
بين الفقرة والبعد وبين الفقرة والدرجة الكلية الذي تنتمي إليها لفقرة كمؤشر صدق البناء 

  :للمقياس، وفيما يلي عرضًا لهذه النتائج

  قرة بالبعد والفقرة بالدرجة الكلية لفقرات مقياس الصالبة النفسيةمعامالت ارتباط الف: )3(جدول ال

 رقم الفقرة
  ارتباط الفقرة

 مع البعد
ارتباط الفقرة مع 

  الدرجة الكلية
 رقم الفقرة

  ارتباط الفقرة 

 مع البعد
ارتباط الفقرة مع 

  الدرجة الكلية

1 0.35* 0.41* 14 0.70** 0.64** 
2 0.36* 0.45* 15 0.75** 0.71** 
3 0.42* 0.52** 16 0.36* 0.41* 
4 0.36* 0.57** 17 0.39* 0.41* 
5 0.41* 0.47* 18 0.58** 0.64** 
6 0.24* 0.54** 19 0.28* 0.31* 
7 0.50** 0.65** 20 0.52** 0.55** 
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 رقم الفقرة
  ارتباط الفقرة

 مع البعد
ارتباط الفقرة مع 

  الدرجة الكلية
 رقم الفقرة

  ارتباط الفقرة 

 مع البعد
ارتباط الفقرة مع 

  الدرجة الكلية

8 0.47* 0.47* 21 0.63**  0.60** 
9 0.26* 0.34* 22 0.58** 0.61** 
10 0.26* 0.47* 23 0.66** 0.61** 
11 0.43* 0.46* 24 0.24* 0.34* 
12 0.48* 0.57** 25 0.53** 0.60** 
13 0.69** 0.64** 26 0.39* 0.41* 

 أن معامالت االرتباط لفقرات مقياس الصالبة النفسية قد تراوحـت بين) 3(يتضح من الجدول 
حيث كانت ) 0.71-0.34(، كما كانت بين الفقرة والدرجة الكلية بين الفقرة والبعد (0.75-0.24)

 .معامالت االرتباط لجميع فقرات المقياس مناسبة

ألفا، وأيضًا  كرو نباخطريقة : بثالثة طرق وهم مقياس الصالبة النفسيةم التحقق من ثبات ت
وتم استخدام طريقة اإلعادة وإعادة التطبيق بعد  النصفية،تم حساب الثبات باستخدام التجزئة 

  : ئج الثبات التي تم الحصول عليهانتا أسبوعين، والجدول التالي يبين

ألفا والطريقة النصفية  خكرو نبامعامالت الثبات لمقياس الصالبة النفسية بطرق : )4(جدول ال
  وثبات اإلعادة للمقياس

  طريقة اإلعادة الطريقة النصفية ألفا خكرو نبا البعد الرقم

 **0.77 **0.65 0.70 التحكم 1
 **0.79 **0.68 0.75 االلتزام 2
 **0.81 **0.72 0.76 التحدي 3

 
 **0.84 **0.68 0.86 الصالبة النفسية كلي

ألفا قد  خكرو نبامعامل الثبات للمقياس ككل المحسوب بطريقة  أن (4) يتضح من الجدول
 (0.70 – 0.76)أما األبعاد الفرعية للمقياس فقد تراوحت معامالت االرتباط لها بين  (0.86)بلغ 

كما يتضح ْأن . ى معامل ارتباط لبعد التحدي وأدنى معامل ارتباط لبعد التحكمحيث كان أعل
، أما األبعاد الفرعية (0.68)معامل الثبات للمقياس ككل المحسوب بالطريقة النصفية قد بلغ 

حيث كان أعلى معامل ارتباط لبعد  (0.65 – 0.72)للمقياس فقد تراوحت معامالت االرتباط لها بين 
-0.77(نى معامل ارتباط لبعد التحكم، كما تبين أن الثبات بطريقة اإلعادة تراوح بين التحدي وأد

ألفا  خكرو نباويتضح من نتائج الثبات المحسوب بطريقة  ،)0.84(، وللدرجة الكلية )0.81
  .والطريقة النصفية واإلعادة، أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مناسبة وتفي بأغراض الدراسة
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الخماسي الستجابة  ليكرثتم صياغة درجات المقياس اعتمادًا على مقياس : ياستصحيح المق
درجات،  5=أوافق بشدة : (المفحوصين لفقرات مقياس الصالبة النفسية على النحو اآلتي

، حيث أنه كلما )1=، ال أوافق بشدة 2=، ال أوافق 3=درجات، محايد  4= أوافق 
النفسية لدى المعلمات مرتفعة وكلما انخفضت ارتفعت الدرجة دل ذلك على أن الصالبة 

على حصول المفحوص  الدرجة دل ذلك على أن الصالبة النفسية لدى المعلمات منخفضة، أن
فهو مستوى منخفض من الصالبة النفسية، ) 2.33 - 1(أي ما بين ) 2.33(درجة أقل من 

  ). 3.66(درجة عن ، ومرتفعًا إذا زادت ال)3.66 – 2.33(ويعتبر متوسطًا إذا حصل بين 

  :البرنامج اإلرشادي: ثالثًا

) 7(تم بناء برنامج إرشادي يستند إلى االتجاه االنتقائي، حيث تكون البرنامج اإلرشادي من 
دقيقة بواقع جلستين أسبوعيًا، وتضمن البرنامج فنيات ) 75(إرشادية، مدة كل جلسة  جلسات

نقاش، األسئلة، مجموعات العمل، التخيل، التنفس واستراتيجيات عديدة منها االندماج، الحوار وال
العميق، المواجهة، الواجبات المنزلية، التغذية الراجعة، لعب الدور، لمساعدة أفراد المجموعة 

  : التجريبية على تحقيق مجموعة من األهداف وهي

 .تحسين مستوى الصالبة النفسية من خالل البرنامج اإلرشادي -

  .ساعدهن على الوصول إلى أعلى الدرجات من الصالبة النفسيةإكساب المشاركات مفاهيم ت -

 :صدق البرنامج اإلرشادي

) 9(تم التحقق من صدق البرنامج اإلرشادي، من خالل عرضه في صورته األولية على 
محكمًا من ذوي االختصاص والخبرة في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية وعلم النفس، 

جلسات وعددها من حيث مناسبة األهداف واالستراتيجيات المستخدمة، للتأكد من مدى مالئمة ال
والصياغة اللغوية، والوضوح والشمولية، ومالئمتها لعينة الدراسة، وتم إجراء التعديالت في ضوء 

  ).9من أصل  7(اء المحكمين واتفاق اقتراحات وآر

  محتوى الجلسات في البرنامج اإلرشادي: )5(جدول ال

  األهداف العامة  ضوع الجلسةمو  رقم الجلسة

 التمهيد والتعارف  الجلسة األولى
بناء عالقة إرشادية قائمة على جو من األلفة والثقة 

  واالحترام

  تنمية مستوى الصالبة النفسية لدى الفرد مفهوم الصالبة النفسية الجلسة الثانية

  الجلسة الثالثة
مهارات التواصل في دعم 

  الصالبة النفسية
  رات التواصل في دعم الصالبة النفسيةتنمية مها
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  األهداف العامة  ضوع الجلسةمو  رقم الجلسة

  أهمية الحديث الذاتي اإليجابي إدراك  ُكن إيجابيًا  الرابعةالجلسة 

  الوعي بأهمية ضبط الذات لدى الفرد  التحكم وضبط الذات  الخامسةالجلسة 

  السادسةالجلسة 
تنمية الذات لتحسين 

  الصالبة النفسية
  تنمية الذات من أجل دعم الصالبة النفسية

  التقييم واإلنهاء  السابعةالجلسة 
تطبيق االختبارات البعدية ومراجعة عامة لما تم مناقشته 

 خالل الجلسات السابقة

المتغير ي المستند إلى االتجاه االنتقائي، والبرنامج اإلرشاد: المتغير المستقل: متغيرات الدراسة
  .الصالبة النفسية: التابع

ه التجريبي لهذه الدراسة بتصميم المجموعتين تجريبية استخدم المنهج شب: تصميم الدراسة
  :وضابطة كاآلتي

  التصميم شبه التجريبي :)6(جدول ال

  المجموعة  التعيين  القياس القبلي  المعالجة القياس البعدي  القياس التتبعي

O3 O2  X  O1 R G1 المجموعة التجريبية  

 O2  -  O1  R G2 المجموعة الضابطة  

  :إجراءات الدراسة
كشف عن فاعلية البرنامج اإلرشادي المستند إلى االتجاه االنتقائي في تحسين مستوى لل

  :الصالبة النفسية لدى عينة من المعلمات، قامت الباحثة بما يلي

استنادًا إلى أهداف هذه ) مقياس الصالبة النفسية والبرنامج اإلرشادي(إعداد أدوات الدراسة  -
 . النظري والدراسات السابقة الدراسة وفي ضوء االطالع على األدب

تحكيم أدوات الدراسة والبرنامج اإلرشادي من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين  -
 .ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية وعلم النفس

على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ) مقياس الصالبة النفسية(تطبيق أدوات الدراسة  -
 . ارج عينة الدراسة الفعليةوخ

 .التنسيق مع المدرسة لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق المقاييس والبرنامج اإلرشادي -

) 130(تطبيق القياس القبلي لمقياس الصالبة النفسية على مجتمع الدراسة والبالغ عددهم  -
 .اديوتم تطبيق التكافؤ للمجموعتين كقياس قبلي قبل تنفيذ البرنامج اإلرش. معلمة
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  :تكافؤ المجموعات

  :الصالبة النفسية

في القياس القبلي تم حساب  لدراسة تكافؤ المجموعات في مستوى الصالبة النفسية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات في المجموعتين التجريبية 

م استخدام اختبار ت للعينات والضابطة على مقياس الصالبة النفسية وذلك للقياس القبلي، كما ت
  :المستقلة من ْاجل الحكم على داللة الفروق بين المجموعتين، وفيما يلي عرضًا لهذه النتائج

نتائج اختبار ت لداللة الفروق في مستوى الصالبة النفسية بين المجموعتين : )7(جدول ال
  التجريبية والضابطة في القياس القبلي

 مستوى الداللة درجات الحرية ت االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد  المجموعة
 0.722 28 0.36- 0.17 2.46 15 التجريبية

    0.38 2.50 15  الضابطة

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية ) 7(رقم يتضح من الجدول 
ة إحصائيًا عند مستوى ، وهي غير دال(0.36-)والضابطة في القياس القبلي حيث كانت قيمة ت 

استخدام : للمعالجة اإلحصائية األساليب اإلحصائية اآلتيةدمت اسُتخ ،(α=0.05)الداللة 
) ANCOVA(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي المشترك 

ل الثبات تخدام معامتم حساب الثبات باس، و)MANCOVA(المتعدد المشترك  وتحليل التباين
لتحقق من التكافؤ بين تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة ل، أيضًا كرو نباخألفا 

كما تم حساب معامل االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون، المجموعتين، 
 .للعالقة بين الفقرة والدرجة الكلية والبعد

 :نتائج الدراسةمناقشة 

 مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : ينص على والذي ):األولالسؤال (

)0.05=α ( بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على درجات مقياس

  الصالبة النفسية البعدي ُتعزى للبرنامج اإلرشادي؟

لإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
التي لم تتلق أي (والضابطة ) التي تلقت البرنامج اإلرشادي(علمات في المجموعتين التجريبية الم

على مقياس الصالبة النفسية في القياسين القبلي والبعدي، وذلك للدرجة الكلية واألبعاد ) برنامج
 لمعرفة فيما إذا كانت هناك (ANCOVA)الفرعية، كما تم استخدام تحليل التبيان المصاحب 
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وتحليل التباين المصاحب المتعدد فروق بين المجموعتين في الدرجة الكلية للمقياس، 
(MANCOVA)  لمعرفة فيما إذا كانت الفروق في األبعاد الفرعية للمقياس بين المجموعتين

  :ئيا، وفيما يلي عرض لهذه النتائجالتجريبية والضابطة دالة إحصا

معيارية لدرجات المعلمات في المجموعتين التجريبية المتوسطات واالنحرافات ال: )8( جدولال
  الصالبة النفسية للقياسين القبلي والبعدي على مقياسوالضابطة 

 المجموعة
 الصالبة النفسية بعدي  الصالبة النفسية قبلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد
 0.47 4.07 0.17 2.46 15 التجريبية

 0.47 2.53 0.38 2.50 15 الضابطة

 0.91 3.30 0.29 2.48 30 الكلي

وجود فروق ظاهرية بين المعلمات في المجموعة التجريبية  )8( يتضح من الجدول
التي (والضابطة حيث يالحظ وجود ارتفاع في متوسط درجات المعلمات في المجموعة التجريبية 

مقياس الصالبة النفسية في القياس البعدي عن القياس القبلي، أما  على) تلقت البرنامج اإلرشادي
فيالحظ أيضا وجود ارتفاع في ) التي لم تتلق أي معالجة(المعلمات في المجموعة الضابطة 

وتم حساب المتوسطات  .متوسط درجاتهن في القياس البعدي عن القياس القبلي لكن بشكل طفيف
ارية لدرجات المعلمات في المجموعتين التجريبية والضابطة على الحسابية المعدلة واألخطاء المعي

  :يبين ذلك) 9(رقم مقياس الصالبة النفسية للدرجة الكلية، والجدول 

 المعلمات فيالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات  :(9) جدولال
  الصالبة النفسيةالمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي  لمجموعةا

 0.12 4.08 التجريبية
 0.12 2.53 الضابطة

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين المجموعتين دالة إحصائيًا تم إجراء تحليل التباين 
  :، وفيما يلي عرضًا لهذه النتائج(ANCOVA)المصاحب 
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األحادي لداللة الفروق في مستوى  (ANCOVA)تحليل التباين المصاحب نتائج  :(10) جدولال
  بين المعلمات في المجموعتين التجريبية والضابطةالصالبة النفسية 

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.494 0.48 0.11 1 0.11 القبلي

 0.000 79.28 17.92 1 17.92 المجموعة
   0.23 27 6.10 الخطأ
    29 24.02  الكلي

وجود فروق دالة إحصائيًا في درجات المعلمات على مقياس ) 10(يتضح من الجدول 
، وهي دالة (79.28)الصالبة النفسية بين المجموعتين التجريبية والضابطة حيث كانت قيمة ف 

تجريبية، ، وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة ال(α=0.05)إحصائيًا عند مستوى الداللة 
، أما المجموعة (4.08)حيث إن قيمة المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية بلغت 

مما يدل على إن البرنامج  ،(2.53)الضابطة فقد كانت قيمة المتوسط الحسابي المعدل لها 
  .تنمية الصالبة النفسية لدى المعلمات المشاركات في المجموعة التجريبيةاإلرشادي عمل على 

  األبعاد الفرعية للمقياس: انياث

للتعرف على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمات في المجموعتين 
التجريبية والضابطة على األبعاد الفرعية تم بداية التحقق من االختالف في المتوسطات لمقياس 

  لكيبين ذ) 11(الصالبة النفسية للقياس القبلي والبعدي والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمات في المجموعتين  :(11) جدولال
  التجريبية والضابطة على األبعاد الفرعية لمقياس الصالبة النفسية للقياسين القبلي والبعدي

 المجموعة القياس
 بعد التحدي بعد االلتزام  بعد التحكم

 العدد
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 لمعياريا
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 القبلي
 0.73 2.14 0.33 2.96 0.44 2.06 15 التجريبية
 0.76 2.30 0.38 2.71 0.54 2.38 15 الضابطة
 0.74 2.22 0.37 2.83 0.51 2.22 30 الكلي

 البعدي
 0.53 4.06 0.48 4.11 0.61 4.04 15 التجريبية
 0.85 2.33 0.35 2.95 0.73 2.14 15 الضابطة
 1.12 3.20 0.72 3.53 1.17 3.09 30  الكلي
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وجود فروق ظاهرية بين المعلمات في المجموعة التجريبية  (11)يتضح من الجدول 
التي (والضابطة حيث يالحظ وجود ارتفاع في متوسط درجات المعلمات في المجموعة التجريبية 

على مقياس الصالبة النفسية في القياس البعدي عن القياس القبلي في ) امج اإلرشاديتلقت البرن
) التي لم تتلق أي معالجة(كافة األبعاد الفرعية للمقياس، أما المعلمات في المجموعة الضابطة 

فيالحظ أن درجاتهم قد ارتفعت في القياس البعدي عن القياس القبلي في بعدي االلتزام والتحدي 
وللتعرف على المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية على فضت في بعد التحكم، وانخ

  :يبين ذلك) 12(أبعاد مقياس الصالبة النفسية تم إجراء التحليل والجدول 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لدرجات المعلمات في : (12) جدولال
  لى األبعاد الفرعية لمقياس الصالبة النفسيةالمجموعتين التجريبية والضابطة ع

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجموعة األبعاد

 التحكم
 0.20 4.12 التجريبية
 0.20 2.07 الضابطة

 االلتزام
 0.12 4.09 التجريبية
 0.12 2.97 الضابطة

 التحدي
 0.21 4.12 التجريبية
 0.21 2.31 الضابطة

النفسية بين المعلمات في المجموعتين التجريبية  الصالبةذا كانت الفروق في ولمعرفة فيما إ
، وفيما يلي (MANCOVA)والضابطة دالة إحصائيًا تم إجراء تحليل التباين المصاحب المتعدد 

  :عرضًا لهذه النتائج

لداللة الفروق في  (MANCOVA)متعدد التحليل التباين المصاحب نتائج  :(13)جدول ال
  الفرعية لمقياس الصالبة النفسية بين المعلمات في المجموعتين التجريبية والضابطةاألبعاد 

 مصدر التباين
  األبعاد 

 الفرعية
  مجموع 

 المربعات
  درجات 

 الحرية
  متوسط 

 المربعات
 ف

  مستوى 

 الداللة

 القبلي
 0.372 0.83 0.40 1 0.40 التحكم
 0.237 1.47 0.27 1 0.27  االلتزام
 0.401 0.73 0.40 1 0.40 التحدي

  المجموعة
  18.42=ف،  2.37=هوتلنج

 0.000= مستوى الداللة 

 0.000 47.71 23.16 1 23.16  التحكم
 0.000 37.53 6.84 1 6.84 االلتزام
 0.000 31.81 17.43 1 17.43 التحدي
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 مصدر التباين
  األبعاد 

 الفرعية
  مجموع 

 المربعات
  درجات 

 الحرية
  متوسط 

 المربعات
 ف

  مستوى 

 الداللة

 الخطأ
   0.49 25 12.14 التحكم
   0.18 25 4.55 االلتزام
   0.55 25 13.70 التحدي

 الكلي
    29 39.72 التحكم
    29 15.10 االلتزام
    29 36.39 التحدي

وجود فروق دالة إحصائيًا في درجات المعلمات على األبعاد الفرعية ) 13(يتضح من الجدول 
 ،(2.37) النفسية بين المجموعتين التجريبية والضابطة حيث كانت قيمة هوتلنج الصالبةلمقياس 

، وقد كانت هذه الفروق في كافة األبعاد الفرعية (α=0.05)وى الداللة وهي دالة إحصائيًا عند مست
 :لمقياس الصالبة النفسية وهي

، وقد (α=0.05)، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (47.71)حيث كانت قيمة ف : التحكم
كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية، حيث كان المتوسط الحسابي المعدل 

، بينما كان المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة (4.12)ت في المجموعة التجريبية للمعلما
  ).12(، كما يتضح من الجدول (2.07)الضابطة 

، وقد (α=0.05)، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (37.53)حيث كانت قيمة ف  :االلتزام
ط الحسابي المعدل كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية، حيث كان المتوس

المعدل للمعلمات ، بينما كان المتوسط الحسابي (4.09)للمعلمات في المجموعة التجريبية 
  ).12(كما يتضح من الجدول  ،)2.97(الضابطة في المجموعة 

، وقد (α=0.05)، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (31.81)حيث كانت قيمة ف : التحدي
المجموعة التجريبية، حيث كان المتوسط الحسابي المعدل كانت هذه الفروق لصالح 

، بينما كان المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة (4.12)للمعلمات في المجموعة التجريبية 
، وتدل هذه النتائج على أن البرنامج ساهم )12(، كما يتضح من الجدول (2.31)الضابطة 

  .األبعاد الفرعية للمقياس في تنمية الصالبة النفسية لدى المعلمات في كافة

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند وبناء على ما سبق، يمكن تفسير هذه النتيجة وذلك ب
بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على درجات ) =0.05α(مستوى الداللة 

تلقت البرنامج مقياس الصالبة النفسية البعدي وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي 
اإلرشادي، ويتضح من نتائج الدراسة الحالية أن البرنامج اإلرشادي المستند إلى االتجاه االنتقائي 
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ساهم في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد المجموعة التجريبية على كافة أبعاد مقياس 
أتاح الفرصة للمعلمات وتعزى ذلك إلى مكونات البرنامج اإلرشادي حيث أنه . الصالبة النفسية

للتعبير عن اآلراء واألفكار والمشاعر بحرية من خالل أسلوب الحوار والنقاش، وتبادل األفكار بين 
المشاركات، وادراك المشاركات أهمية تبني التفكير اإليجابي والهادف واتخاذ القرارات الصحيحة، 

من خالل تقدير الذات وتحمل وأن الفائدة المرجوة من تحسن مستوى الصالبة النفسية يكمن 
كافة المسؤولية عن القرارات، فقد كان إلدارة الجلسات اإلرشادية وتسلسلها ومراعاتها لخصائص 
عينة الدراسة أثر واضح في تنمية مستوى الصالبة النفسية لدى المشاركات بالبرنامج اإلرشادي، 

ثة والمشاركات، وما يثريه التواصل كما تفسر نتيجة هذا السؤال إلى التواصل اإليجابي بين الباح
اإليجابي الفعال من االستبصار والكشف عن مكنونات النفس وما يواجه المعلمات من مشكالت 
وصعاب سواء في البيئة المدرسية أو البيئة األسرية، من خالل تعليم المشاركات بطرق التواصل 

ة إلى طبيعة البرنامج اإلرشادي اإليجابي وأنواعه من خالل لعب الدور، كما تعزى هذه النتيج
المستند إلى االتجاه االنتقائي والمتنوع في األساليب واالستراتيجيات وكيفية توظيفها والمتصف 
بالمرونة والوضوح، وما يوفره البرنامج اإلرشادي من تشجيع وتعزيز للمشاركات، وجاءت نتائج 

نت فاعلية البرنامج اإلرشادي في والتي بي) 2012(هذه الدراسة لتتفق مع دراسة عبد النبي 
تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المعلمين المحترقين نفسيًا ولصالح المجموعة التجريبية، 

، وأيضًا )2015(، ودراسة البيسى )Nematzadeh, & Sary, 2014(ودراسة نامستزاده وساري 
على االتجاه االنتقائي في التي بينت فاعلية البرنامج اإلرشادي المستند ) 2018(دراسة نصر 

  . تحسين مستوى الصالبة النفسية لصالح المجموعة التجريبية

بين  )α=0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: )الثانيالسؤال (

 والتبعيمتوسط أداء المجموعة التجريبية على درجات مقياس الصالبة النفسية البعدي 

 تعزى للبرنامج اإلرشادي؟

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  الثانيابة عن السؤال لإلج
وذلك  والتبعيالمعلمات في المجموعة التجريبية على مقياس الصالبة النفسية في القياسين البعدي 

لألبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية للمقياس، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق بين القياسين 
دالة إحصائيًا تم استخدام اختبار ت للعينات المترابطة وفيما يلي عرضًا لهذه  والتبعيالبعدي 

  :النتائج
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 نتائج اختبار ت للعينات المترابطة لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ):14(جدول ال
 الصالبة النفسيةفي المجموعة التجريبية على مقياس  والتبعيالبعدي  للقياسين

 القياس البعد
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 ت

  درجات

 الحرية
  مستوى

 الداللة

 بعد التحكم
 0.696 14.00 0.40 0.61 4.04 البعدي

    0.75 3.97 التبعي

 بعد االلتزام
 0.246 14.00 1.21 0.48 4.11 البعدي

    0.72 3.90 التبعي

 بعد التحدي
 0.894 14.00 0.14 0.53 4.06 البعدي

    0.90 4.03 التبعي

 الصالبة النفسية كلي
 0.418 14.00 0.83 0.47 4.07 البعدي

    0.70 3.96 التبعي
في  بعيتوالتعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعدي  )14(يتضح من الجدول 

ت غير دالة المقياس ككل وفي كافة المجاالت الفرعية الصالبة النفسية، حيث كانت قيمة جميع قيم 
ة ، مما يدل على استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في تنمي(α=0.05)إحصائيًا عند مستوى الداللة 
  . الصالبة النفسية لدى المعلمات

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ،تأسيسا على ما سبق
تجريبية على درجات مقياس الصالبة بين متوسط أداء المجموعة ال) =0.05α(مستوى الداللة 

على جميع أبعاد مقياس الصالبة النفسية، وتشير النتيجة إلى استمرارية تأثير  بعيتالتالنفسية 
وفاعلية البرنامج اإلرشادي، وأن األثر مازال واضحًا بالرغم من مرور شهر على تطبيق البرنامج 

إلرشادي الذي تضمن العديد من المفاهيم اإلرشادي، وتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة البرنامج ا
والمهارات النفسية التي لعبت دورًا كبيرًا في تحسين مستوى الصالبة النفسية، فمثًال ركز البرنامج 
اإلرشادي على أهمية التفكير المنطقي الواقعي اإليجابي ودوره في تعديل نظرة الفرد إلى األحداث 

  ).2015(ودراسة البيسى ) 2012(دراسة عبد النبي الضاغطة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 

كما تعزى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي وطبيعته في 
نقل وتبادل األفكار والخبرات والمهارات من خالل استخدام أساليب عديدة كأسلوب الحوار 

جعة ولعب الدور، وعليه جاءت نتائج هذه والنقاش والتساؤل والعصف الذهني والتغذية الرا
الدراسة في تحسين مستوى الصالبة النفسية لدى المجموعة التجريبية مقارنًة بالمجموعة 

  . الضابطة
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  :التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يلي

ى االتجاه االنتقائي في مساعدة االستفادة من البرنامج اإلرشادي الجمعي المستند عل -
 .المعلمات في تحسين مستوى الصالبة النفسية في مدارس أخرى

عقد دورات ومحاضرات توعوية وإرشادية فيما يخص تنمية الصالبة النفسية وأثرها على  -
 . الناحية النفسية والجسمية واالنفعالية

تواجه المعلمات والعمل إجراء العديد من الدراسات والبحوث للكشف عن المشاكل التي  -
 .على إيجاد الخطط العالجية الالزمة للتخفيف من هذه المشكالت
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 مستوى الصمود النفسي والتسامح لدى الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان
  

   *عاهد محمد خليل المبيضين

  

  ملخص

مسـتوى الصـمود النفسـي والتسـامح لـدى الطلبـة ضـحايا التنمـر فـي           هدف البحـث الحـالي للكشـف عـن    
لدراسـة مـن جميـع الطلبـة     ، والتعـرف علـى طبيعـة العالقـة بـين المتغيـرين، وقـد تكونـت عينـة ا         العاصمة عمـان 
فـي   العاصـمة عمـان  محافظـة  من الصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي ضحايا التنمر فـي   ضحايا التنمر

ــة الهاشــمية   ــذكور المملكــة األردني ــغ عــددهم    ال ــذين بل ــد تــم تطــوير مقياســين أحــدهما     ) 97(وال ــا، وق طالب
فقـرة، وتـم   ) 25(لقياس التسـامح ومكـون مـن     فقرة وخمسة أبعاد، واآلخر) 38(للصمود النفسي مكون من 

ــق مــن الخصــائص الســيكومترية للمقياســين مــن صــدق وثبــات، وقــد تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي              التحق
لمناسبته ألهداف الدراسة الحالية، وقد توصلت نتائج البحث إلى أن الطلبة ضحايا التنمر يتمتعون بمستوى 

لمثابرة ثم الكفاءة الشخصية ثم المرونة ثم التفاعل االجتماعي متوسط من الصمود النفسي، وقد جاء بعد ا
ثـم القـدرة علـى حـل المشـكالت لـديهم بالترتيـب، وكـذلك يتمتعـون بمسـتوى متوسـط مـن التسـامح، وجــاءت              
الفقرات بين المسـتوى المرتفـع والمتوسـط، حيـث أنهـم يتعـاملوا مـع اآلخـرين حتـى لـو أسـاءوا لهـم، وكـذلك              

ناك عالقة ارتباطية إيجابية بين الصمود النفسي والتسامح، وأن الصـمود النفسـي أفضـل    أشارت النتائج أن ه
ضـرورة االهتمـام بالطلبـة    : للطلبة ذوي المستوى التحصيلي األقل، وقد خرج البحث بـبعض التوصـيات منهـا   

ايا من ذوي المستوى التحصيلي المرتفع لحثهم على زيـادة الصـمود النفسـي، وتوجيـه الطلبـة مـن ذوي ضـح       
  .التنمر لتحسين الصمود النفسي والتسامح وليس التنازل

  .، عمانالصمود النفسي، التسامح، ضحايا التنمر: الكلمات المفتاحية
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The Level of Psychological Resilience and Tolerance among Students 
Who Are Victims of Bullying in the Capital Amman  

 

Ahed M. K. Al-Moubedeen, Assistant Professor, MOE, Jordan. 
 

Abstract 
The aim of the current research is to reveal the level of psychological resilience and 

tolerance among students who are victims of bullying in the capital Amman, and to 
identify the nature of the relationship between the two variables. The number of students 
reached (97) and two scales were developed, one of them is for psychological resilience, 
consisting of (38) items and five dimensions, and the other for measuring tolerance and 
consisting of (25) items. For the objectives of the current study, and the results of the 
research concluded that the students who are victims of bullying enjoy a medium level of 
psychological resilience, and it came after perseverance, then personal competence, then 
flexibility, then social interaction, then the ability to solve problems they have in order, 
as well as they have a medium level of tolerance, and the paragraphs between The high 
and medium level, as they deal with others even if they offend them, as well as the 
results indicated that there is a positive correlation between psychological resilience and 
tolerance, and that psychological resilience is better for students with a lower 
achievement level, the research came out with some recommendations, including: the 
need to pay attention to students with a high achievement level to urge them to increase 
psychological resilience, and direct students with victims of bullying to improve 
psychological resilience and tolerance, not compromise. 

Keywords: Psychological resilience, Tolerance, Victims of bullying, Amman. 
  

  : المقدمة

سلوك التنمر يشتمل على رغبة في اإليذاء وسلوك مؤذي وعدم توازن القوة وتكرار إن 
بالمتعة واالستمتاع الواضح من جانب  وشعور  للقوةحدوث السلوك واالستخدام غير المبرر 

وهو الرغبة في األذى  ،(Rigby, 2002) الضحيةالمعتدي وشعور بالظلم والتعدي من جانب 
  .(Smith & Ananiadou, 2003)وفعل األذى وتكرار األذى والتمتع بإيزاء اآلخرين 

وهو فعل أو سلوك تسبقه نية مبيتة وقصد متعمد بإيقاع األذى والضرر بأخر بهدف 
 غير-لفظيه إخضاعه قسرًا أو جبرًا في إطار عالقة غير متكافئة ينجم عنها أضرارًا جسمية ونفسية 

العال،  دعب(رض لفظية، وجنسية بطريقة متعمدة في مواقف تقتضي القوة والسيطرة على هذا األ
2006.( 
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أن فترة المراهقة تتميز بزيادة العنف لدى الطلبة بأشكاله المختلفة ) Boulton(يرى بولتون 
ر قد تعرضوا من الطلبة في الصفوف من الرابع حتى الثاني عش% 23وخصوصا التنمر، حيث أن 

  ).Bradshaw, Sawyer & Obrennan, 2007(للتنمر خالل شهر 

الذي  relational aggression العدوان العالقاتي (Frieden, 2011) فريدن وآخرون ويرى
يتضمن التالعب المؤذي بعالقات األقران، فإن الفروق الطفيفة بين المشاغبة والتنمر تكمن في كون 

ة والقصد وتكرار األذى أما المشاغبة فقد تكون غير مقصودة وترتبط التنمر تتوافر فيه الني
 .بمواقف محددة وقد ال تتجاوز الصياح وإحداث الضوضاء والفوضى

أن سلوك التنمر أما أن يكون لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا،  ىعل (Erling , 2002) ويرى ارلنك
اإلغاظة والمكايدة، األلقاب والكنايات،  فيوهو سلوك يتضمن مجموعة من األفعال المؤذية وتتمثل 

الدفع، الضرب، البصق، أو أي صورة من صور اإلساءة ، والقذف، قول أشياء سيئة عن اآلخرين
ويتكون  .أنفهمفعل أشياء أو االتيان بسلوكيات معينة رغم  ىإرغام اآلخرين على، والجسدية األخر
المشاهدين لمواقف  ،ضحايا التنمر مرين،المتن: (من ثالثة أطراف وهم المدرسيموقف التنمر 

فهم الذين يفكرون  المدرسيموقف التنمر  في واألساسيهم المشترك األول  :المتنمرينف )التنمر
فال  المدرسيموقف التنمر  في الثانيهم المشترك  :ضحايا التنمرالضحية، و إليذاءويبيتون النية 
لمتنمرين بممارسة أفعال سلبية عليهم دون فهم األشخاص الذين يقوم ا ضحايا دونيوجد تنمر 

فعندما يحدث التنمر  المدرسيموقف التنمر  فيفهم المشترك الثالث  :المشاهدون، ووجه حق
أو يدعم  ،فأما ان يدافع عن الضحية ،يتفاعل المتنمر مع الضحية ويبقي المتفرج على هذا الموقف

فيقف خائفًا من  ،ن هذا وال يشترك مع ذاكأو يقف على الحياد ال يدافع ع المتنمر ويشترك معه،
  .أن يكون الضحية القادمة

 فقد صنفهم وونج ،Bullying Victims ضحايا التنمر الطلبةخصائص أما فيما يتعلق ب
(Wong, 2009)  المستسلم للعدوان الذي  الطالبوهو ي، الضحية السلب :أيضًا إلى نمطين هما

ة ويعاني من مشاعر الخوف والقلق والشك والحذر من ال يدافع عن نفسه ولديه ميول انسحابي
الذي يثير المتنمر من خالل سلوكيات استفزازية في  الطالبوهو  :الضحية المستفز، واألقران

 .الشكل أو الملبس أو الحركة أو سلوكيات التصنت والتلصص والفضول مما يدفع المتنمر إليذائه

نفسي هو تلك العملية الدينامية التي تؤدي أن الصمود ال) 2014( ذكرت عبد السميع وقد
إلى التوافق الجيد، والمواجهة اإليجابية للشدائد والصدمات واألزمات النفسية التي قد يواجهها 
الفرد سواء كانت مشكالت اجتماعية أو كوارث طبيعية، أو حروب دامية أو أمراض مزمنة أو 

القدرة على التعافي من التأثيرات السلبية  مشكالت أسرية وغيرها، كما ينطوي هذا المفهوم على
 .لهذه الشدائد والنكبات وتجاوزها بشكل إيجابي ومواصلة الحياة بفاعلية
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مجموعة من : بأنه Psychological Resilienceالنفسي  الصمود) 2003( تعرف صديقو
واستخدام السمات اإليجابية في الشخصية، والتي تساعد الفرد على مقاومة الضغوط من ناحية، 

األساليب األكثر فاعلية عند مواجهة الضغوط من ناحية أخرى، فأصحاب الشخصية الصامدة هم 
هؤالء األفراد الذين يتعرضون لدرجة عالية من الضغوط، وال يظهرون ما يشير إلى التأثر بها، 

 .لمشكلةألنهم أكثر قدرة على التكيف معها، ويستخدمون استراتيجيات المواجهة التي تركز على ا

األساليب التي يتبعها الفرد للبقاء  :بأنه النفسي الصمود  (Harris, 2007) هاريس  عرفوقد 
   .على قيد الحياة أثناء األزمات، واالعتقاد في قدرته على التغلب على الشدائد

الصمود النفسي هو تلك العملية الدينامية التي تؤدي إلى التوافق الجيد والمواجهة و
دائد والصدمات واألزمات النفسية التي قد يواجهها الفرد، سواء كانت مشكالت اإليجابية للش

اجتماعية أو كوارث طبيعية أو حروب دامية أو أمراضًا مزمنة أو مشكالت أسرية أو غيرها من 
الصدمات العنيفة، كما ينطوي هذا المفهوم على القدرة على التعافي من التأثيرات السلبية لهذه 

  ).2018الجليه، (بات وتجاوزها بشكل إيجابي ومواصلة الحياة بفاعلية واقتدار الشدائد والنك

هناك ثالثة أنواع للصمود النفسي تختلف حسب نوع الصدمة أو قوة وشدة عوامل الخطر 

ويتضمن هذا النوع تحقيق نتائج إيجابية على ) التغلب على الصعوبات(يسمى  األولالنوع  :هي
رة متعددة، وركزت دراسة هذا النوع من الصمود على تحديد الرغم من وجود عوامل مخاط

يركز على قدرة الفرد على  :الثانيالنوع و .عوامل الوقاية التي تتنبأ بالنتائج اإليجابية لدى الفرد
فقد الوالدين في سن مبكرة، الصراعات األسرية، مرض (التعامل مع أحداث البيئة الضاغطة مثل 

 )الكفاءة الدائمة تحت الضغط(هذا النوع من الصمود يسمى ) يدأحد الوالدين، الفقر الشد
Sustained Competence under stress  بأنه جهود الطفل التي تتضمن كًال من أفكاره  ويعرف

 )الصدمةالتعافي من (يسمى و :النوع الثالثو .وأفعاله للحفاظ على توازنه في ظروف بيئية صعبة
Recovery from Trauma  أن األفراد يعملون بشكل جيد بعد التعرض للصدمات  إلى ويشير

الشديدة والمزمنة أو المتكررة، مثل إساءة المعاملة أو العنف أو التعرض للحروب أو العيش 
 .)2013طه، (بالمستعمرات أو التعرض لكوارث طبيعية مثل الزالزل واألعاصير 

ويمثل قدره : التعاطف: النفسي وهيالصمود  مكونات  (Brooks, 2006) تناول بروكشكما 
 واالحتراموأفكار األخرين، مما يسهل التواصل والتعاون  واتجاهاتالفرد على التعامل مع مشاعر 

تعبير الفرد بوضوح عن أفكاره ومشاعره وأن يحدد أهدافه وقيمه : التواصل، وبين األفراد
لذاته ولألخرين، وذلك  تقبل الفرد فيويتمثل : التقبلو ،تواجهه التيويحل المشكالت  األساسية

 في والفعالية القوةوفهم الفرد لمشاعره وتحديده لجوانب  ةوأهداف واقعي افتراضاتعن طريق 
 ) .األمثل االستخداممما يساعده على استخدامها  شخصيته،
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إلى أن الصمود النفسي متغير  (Davidson, et al., 2005) وبينما يشير دافدسون وآخرون
: يتضمن متغيرات أساسية منها ما هو مزاجي ومنها المعرفي يتكون مننفسي متعدد األبعاد 

المزاج اإليجابي، واعتبار الذات واإلحساس بها من خالل النظرة لإليجابية للذات واإلحساس 
بالمقدرة على الفعل والشجاعة، والقدرة على تقبل المشاعر السلبية والتعامل معها، والمرونة، 

  .على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين، ومهارات حل المشكالتوالتواصل الجيد والقدرة 

ويتسم الفرد الذي لديه درجة عالية من الصمود النفسي بالمرونة في التعامل مع األزمات أو 
الشدائد أو النكبات أو األحداث الضاغطة، ويتوافق مع التغيرات والتحديات التي تفرضها عليه هذه 

 ).2012عبد الرازق، ( يركز على مواطن القوة لدى الفردالضغوط؛ أي أن الصمود النفسي 

والتي رأت بأن  ،ريات لتفسير عملية الصمود النفسيظمن أوائل الن نظرية رتشاردسونوتعد 
القوة التي توجد داخل كل فرد والتي تدفعه إلى تحقيق الذات واإليثار : الصمود النفسي هو

الروحي للقوة، ويكمن الفرض األساسي لهذه  والحكمة، وأن يكون على تناغم تام مع المصدر
وهو الذي يسمح لنا بالتكيف ) التوازن(النظرية في فكرة التوازن البيولوجي النفسي الروحي 

مع ظروف الحياة الحالية، حيث تؤثر الضغوط النفسية واألحداث البغيضة ) الجسم والعقل والروح(
و متطلبات الحياة العاجلة في قدرتنا على التكيف وأحداث الحياة األخرى المتوقعة وغير المتوقعة أ

ومواجهة مثل هذه األحداث في الحياة وتتأثر بصفات الصمود وإعادة التكامل مع الصمود السابق 
 .(Richardson, 2002)  والتفاعل بين الضغوط النفسية اليومية والعوامل الوقائية

طريقة  :أنهب  (.Saakvine et al) أوضح سالكفيتين وزمالؤه نظرية النماء الذاتي فقد أما
الفرد العادية في فهم الذات والعالم وتشمل الروحانية، ومفهوم القدرات الذاتية التي يتم تعريفها 

 بأنها القدرة على إدراك وتحمل االنفعال، والحفاظ على االرتباط الداخلي مع الذات واآلخرين
(Snape & Miller, 2008)  

اإلنسانية في علم النفس أن األفراد ذوي الصمود النفسي المرتفع كما يؤكد أنصار المدرسة 
ال يبدون قادرين على مواجهة األحداث الضاغطة والمواقف العصبية بصورة إيجابية فقط، بل 
يعتبرونها تحديًا وفرصًا ال تعوض للتعلم واالرتقاء الشخصي، وبالتالي يصح القول أن الصمود 

ز قدرة األفراد على المواجهة أو التوافق اإليجابي مع المصاعب النفسي تكوينًا نفسيًا يتجاو
  .)2018الجليه، ( واألحداث الصادمة

أن التسامح يرتبط بسمات الشخصية، وأنه   (Brunette et al., 2007) يشير بورنت وآخرون
يتضمن مجموعة من المشاعر والسلوكيات التي تدفع الفرد للتسامح من خالل ترويض النفس على 

 .واالستياء الموجهة نحو المسيء ،وتجاوز آثارها السلبية خاصة مشاعر الغضب ،قبل اإلساءةت
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عملية متعمـدة تتضمن   (Green & Davis, 2008)فالتسامح كما يرى كل من جرين وديفيز
إلى االستجابة اإليجابية، فالفرد ) االنتقام من المسيء(حدوث تحول من االستجابة السلبية 

ول بشـكل فعال أن يحـول انفعاالتـه وأفكاره وسلوكياته السلبية تجاه المسيء إلى المتسامح يحا
انفعاالت وأفكار وسلوكيات أكثر إيجابية بغض النظر عن ردود أفعـال المسيء كاعتذار المسيء 

  .عما صدر منه بحق من أساء إليه

 & Sastre, Vensonneau ,Neto., Girard(ويرى ساستر وفيسونا وناتو وجيرات ومولت 
Mullet, 2003 (ر :أن هناك ثالثة مظاهر أساسية للتسامح هيثل في  :االستياء المستمويتم

صعوبة التخلص من حالة عدم التسامح باالنتقام من المسيء أو مسامحته مثال، أو اختيار أية 
وتظهر في تأثر المساء إليه، للضغط الذي : الحساسية لألحداث، وأشكال أخرى من السلوك

، يمارسه اآلخرون عليه للتسامح مع المسيء إليه، أو عدم مسامحته، أو االستجابة العتذاره له
 .ميل عام للتسامح أو للتأثر واالنتقام من المسيءوال

يعتقد اصحاب المنحنى السلوكي ان التسامح االجتماعي يكتسب من حالل عمليات االشراط و
النماط المتاحة في المجتمع سواء بالتعزيز او التثبيط والتعزيز والمالحظة فهو يتم من خالل تعلم ا

االجتماعي ويكتسب تماما مثلما يكتسب الفرد من مجتمعه التعصب واالستجابات السلوكية بشتى 
اشكالها، اذ انها تنتقل بين االفراد كجزء من المحصلة الكبرى لمعايير الثقافة، فالتسامح جزء من 

فيًا ينتقل للفرد من خالل التنشئة االجتماعية، فالطفل يكتسب مثل السلوك االجتماعي او معيارا ثقا
هذه المعايير ويستجيب لها لكي يشعر بالقبول من المحيطين به وبهذا الشكل تنتقل المعايير 

 )2010الحصناوي وعيدي، (الثقافية داخل ابناء المجتمع الواحد 

ادها ان االفراد ذوي التسامح العالي قدم باندورا ووالترز نظرية التعلم بالمالحظة ومفبينما 
لديهم عالقة حميمة مع الوالدين فعندما يكون الوالدان دافئين ومشجعين ويظهران التسامح في 
سلوكهما فان الطفل يقلد هذا السلوك، وهذا ما يطلق عليه التعلم بالمالحظة او التعلم من خالل 

ويحاكيه وذلك ما يعزز اهمية دور التنشئة الفرد من سلوك  ما يراهالخبرة المباشرة ويقصد بهم 
باإلضافة الى ذلك فان الفرد ينتقل من مرحلة المحاكاة الى . االجتماعية في اكساب االفراد التسامح

االنتقاء ويعنى بها انتقاء الفرد لما هو محبب ومقبول ونبذ ما دون ذلك، فكلما تم تعزيز الفرد في 
بعد الى اظهار هذا السلوك ومن ثم  فيمالشخص سيميل حال اظهاره لسلوك متسامح فان هذا ا

  ).Bandura, 1971(تبنيه كسلوك اساسي 

التي تتم بين األفراد تتحدد من خالل  التسامحإلى أن عملية   المنظور المعرفي وذهب أصحاب
تداعي الصور المرتبطة بموقف اإلساءة، إقحام األفكار وتأثيراتها : محددات معرفية تتحدد في
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ية، الميل إلى اجترار الخبرات السلبية الماضية، التفكير االنتقامي المصاحبة الستجابة السلب
 ).2009البهاص، ( الغضب

على أهمية السياق االجتماعي الذي يحدث فيه التسامح على   المنظور االجتماعي بينما يؤكد
دد ظهور التسامح من والتي تح) المسيء والمساء إليه(أساس العالقة المتبادلة بين طرفي اإلساءة 

أن التسامح هو نوع من   (McCullough & Hoyt, 2002)عدمه، ويفترض ماك كولج وهويت 
التغير االجتماعي في دافعيـة تجنب االنتقام أو االتجاه إليه نحو الشخص المسيء، وأن الدافعية هي 

  .أو المعنوية ،يةالتي تحكم استجابات األفراد في حالة حـدوث اإلسـاءة، أو االنتهاكات الماد

  :الدراسات واألبحاث السابقة

  :فيما يلي أبرز الدراسات واألبحاث ذات الصلة بالدراسة الحالية

 Sastre, Vensonneau , Neto., Girard(تناول ساستر ووينسونا وناتو وجيرات ومولت 
& Mullet, 2003 (ّثلت بدراسة بعنوان الكشف عن عالقة التسامح بالرضا عن الحياة، وقد تم
طالبًا جامعيًا ) 192(مراهقين وراشد فرنسي، ومائة واثنين وتسعين ) 810(عينة الدراسة من 

مجموعة : برتغاليًا، وقد تم تقسيم العينة الكلية إلى أربع مجموعات عمرية وْفقًا للسن هي
يق المراهقين، ومجموعة الرشد األصغر، ومجموعة الرشد األوسط، ومجموعة الرشد، وتم تطب

بطارية من االختبارات لقياس الرضا عن الحياة، والميل العام للتسامح أو لالنتقام والحساسية 
واالستياء الثابت، وأسفرت نتائج الدراسة عن ضعف العالقات ) مواقف اإلساءة(للمواقف 

االرتباطية بين المكونات الثالث للتسامح، والرضا عن الحياة، وفسرت هذه النتيجة في ضوء عدة 
أن المساء إليه بعد تعرضه لإلساءة يحاط بشبكة من المساندات االجتماعية، : تفسيرات، أهمها

البغض، والعدائية، والرغبة في الثأر واالنتقام من : التي تدعم لديه االستجابات السلبية، مثل
  .االمسيء، وهذا يجعل المساء إليه يشعر باالرتياح والرضا عن حالة عدم التسامح التي يعايشه

دراسة بحثت الصمود األكاديمي من خالل في بعض ) Sinay, 2009(كما أجرت سيناي 
العوامل الشخصية واالجتماعية التي تسهم في النجاح األكاديمي لدى الطالب الذين يبدو أنهم 

طالبًا في المرحلة االبتدائية، وكشف ) 5788(معرضين لخطر الفشل األكاديمي، وتكونت العينة من 
التغيب والتأخر عن المدرسة، : عن مجموعة من العوامل تمثلت في عوامل الخطر مثلالنتائج 

انجاز الواجبات المنزلية، والمشاركة الصفية، وحل المشكالت، : والخصائص المتعلقة بالطالب مثل
تعليم الوالدين، : وتوظيف المعلومات، والمشاركة في األنشطة الخارجية، وخصائص األسرة مثل

الشعور باألمان في المدرسة، : ي المنزل، وتوقعاتهما، وأخيرا المناخ المدرسي مثلووجودهما ف
 . واالستمتاع في المدرسة، والمعاملة الجيدة
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وفي محاولة للتعرف على الخصائص النفسية واالجتماعية للمتنمرين وضحايا التنمر أجرى 
لبعض الحاالت من تالميذ دراسة إكلينيكية متعمقة  ,.Terrazo et al) 2011( تيرازو وآخرون

التعليم األساسي بأسبانيا بهدف الكشف عن ديناميات الشخصية لمن يمارس سلوك التنمر ومن 
ورفض القرين هي سمات التالميذ ، وفرط النشاط ،يقع ضحية له، وكشفت النتائج أن العدوان

م الذات وأنه ال المتنمرين، بينما يتميز الضحايا بالخجل واالنسحاب االجتماعي وانخفاض مفهو
توجد فروق دالة بين الفئتين في الشعور بالسعادة، وخلصت الدراسة إلى أهمية التركيز على تقبل 

 .لخفض درجة العدوانية التالميذ المتنمرين Peer acceptance القرين

إلى فهم طبيعة عالقة األمن النفسي بالتنمر المدرسي  )2012(دراسة البهاص هدفت كما 
) 160(يذ المتنمرين أو التالميذ الضحايا، اشتملت عينة الدراسة األساسية على سواء للتالم

تم تطبيق مقياس األمن  ،)الثاني اإلعدادي –الخامس االبتدائي (تلميذًا وتلميذة بالصفوف من 
إعداد ) ضحايا التنمر/ سلوك التنمر(الضحية بقسميه / ومقياس التنمر) إعداد الباحث(النفسي 

عالقة  وجودترجمة وتقنين الباحث، توصلت الدراسة إلى  al., 2010)  (Frieden etفريدن وآخرين
ارتباطية سالبة دالة بين درجات األمن النفسي ودرجات كل من سلوك التنمر وضحايا التنمر لدى 

للجنس أو التفاعل بين الجنس والفئة العمرية على سلوك فروق ال توجد ، والتالميذ عينة الدراسة
  . مدرسيالتنمر ال

بدراسة هدفت إلى الكشف عن الحاالت االنفعالية للطلبة المتنمرين ) 2016(وقام بني يونس 
المتنمرين، وإيجاد الفروق بين الحاالت االنفعالية، تبعًا لبعض المتغيرات  غير مقارنة بالطلبة

في الصفوف  طالبًا متنمرًا) 149(الديموغرافية لدى الطلبة المتنمرين، وتكونت عينة الدراسة من 
هرت النتائج ظطالبًا من الطلبة غير المتنمرين، وأ) 148(السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، و

بين الطلبة المتنمرين ) الخوف، الغضب، الحزن، السرور(عدم وجود فروق في الحاالت االنفعالية 
سرور تبعًا لمتغير والطلبة غير المتنمرين، في حين وجدت فروق بين الطلبة أنفسهم في حالة ال

الصف الدراسي لصالح الصف الدراسي األدنى، وفي حاالت الخوف والغضب والسرور تبعًا لموقع 
  .السكن كانت لصالح من يسكن في المدينة مقابل من يسكن األرياف والقرى

الوعي : إلى التعرف على العالقات بين التسامح وكل من) 2019(تناولت دراسة عفيفي و
من النفسي لدى طلبة الجامعة، والكشف عن الفروق في التسامح والوعي بالذات بالذات، واأل

طالبًا وطالبة  250واألمن النفسي التي تعزى إلى متغيري العمر والنوع، وذلك على عينة قوامها 
، )إعداد الباحثة(بكلية التربية بجامعة حلوان، واستخدمت مقاييس التسامح والوعي بالذات 

وجود عالقات ارتباطية : ومن النتائج) عبد الرحمن العيسوي: تعريب(لماسلو واألمان النفسي 
ووجود فروق ذات . موجبة دالة إحصائيًا بين التسامح والوعي بالذات، والتسامح واألمن النفسي
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، والوعي باآلخرين، واألمن )مع الذات، ومع اآلخرين(التسامح ببعديه : داللة إحصائية في كل من
 .اإلناث، وفروق ذات داللة إحصائية في الوعي بالذات الخاصة لصالح الذكورالنفسي لصالح 

إلى التعرف على مستوى مهارة توكيد الذات  )2019(دراسة بن زروال ويوسفي هدفت و
لدى تالميذ ضحايا التنمر المدرسي في التعليم االبتدائي، والفرق في المهارة بين ضحايا التنمر 

تم ) عاديين(تلميذ  30ضحية و 26عينة الدراسة النهائية تتكون من  تتكونوالتالميذ العاديين، 
اختيارهم قصديا، وتم االعتماد على أداتين من تصميم الباحثتين وهما مقياس الوقوع ضحية 
التنمر المدرسي ومقياس توكيد الذات، وتوصلت الدراسة إلى أن ضحايا التنمر المدرسي يتميزون 

لت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى توكيد الذات بين بتوكيد ذات منخفض، كما توص
  ضحايا التنمر وغيرهم من التالميذ العاديين لصالح التالميذ العاديين

الكشف عن العالقة االرتباطية بين ) 2019(وتناولت دراسة ابو قورة وابو شقة والجوهري 
كلية التربية، تكونت عينة الدراسة الصمود النفسي وأساليب مواجهة الضغوط االكاديمية لدى طلبة 

طالبا وطالبة بجامعة كفر الشيخ، واشتملت ادوات البحث على مقياس الصمود النفسي ) 523(من 
، ومقياس استراتيجيات المواجهة االكاديمية اعداد )2012(اعداد محمد مصطفى عبد الرازق 

تائج الى وجود عالقة ، وتوصلت الن)2017(وترجمة كمال اسماعيل عطية ) 2010(سوليفان 
ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين درجات مقياس الصمود النفسي ومقياس اساليب مواجهة 

  .الضغوط االكاديمية لدى طلبة كلية التربية

) الصمود النفسي(و) األمن الفكري(معرفة ) 2019(واستهدفت دراسة النجار وسالم وصقر 
الرتباطية بين المتغيرين، ومدى إسهام متغير الصمود لدى طالب المرحلة اإلعدادية، والعالقة ا

طالبا من طالب المرحلة اإلعدادية ) 420(، تألفت عينة البحث من )األمن الفكري(النفسي بمتغير 
الرصافة الثالثة، وقد تم تطبيق مقياسي البحث، وأظهرت النتائج تمتع / في مديرية تربية بغداد 

جود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين متغيري البحث، أفراد العينة بالصمود النفسي، وو
  ).األمن الفكري(من التباين الكلي لمتغير ) 13.6(بـ ) الصمود النفسي(ويسهم متغير 

العالقة بين كل من  إلى التعرف على طبيعة) 2019(دراسة المشعان وعبدا هدفت كما 
نة من طلبة جامعة الكويت، وقد تكونت العينة التسامح والقبول واإلتقان ومستوى السعادة لدى عي

إلى  18من الذكور من طلبة جامعة الكويت، تراوحت أعمارهم ما بين  266من اإلناث و 256من 
للتسامح تعريب نورة البقمي   Berryولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام مقياس. عام 25

ترجمه بدر  Kentle, 1991  John, Donahueومقياس العوامل الخمسة الكبرى من وضع
تعريب أحمد  Lu, 1995  Argyle, Martin &األنصاري وقائمة أوكسفورد للسعادة من وضع

عبدالخالق، وأظهرت النتائج وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بين كل من التسامح والقبول 
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ناث في المتغيرات واإلتقان والسعادة، في حين لم تكن هناك فروقا دالة إحصائيا بين الذكور واإل
السابقة، فضال عن عدم وجود فروقا بين أفراد العينة يمكن إرجاعها إلى الكلية أو المرحلة 

 . الدراسية

طبيعة العالقة بين الذكاء  على تعرفالإلى  )2020(دراسة العصيمي والسعيد هدفت و
الثانوية بالكويت،  الثقافي والتسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالة لدى طالب المرحلة

طالبًا وطالبة تم اختيارهم من طالب وطالبات الصف ) 745(وتكونت عينة الدراسة الكلية من 
األول الثانوي بالمرحلة الثانوية بالكويت، واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الثقافي، ومقياس 

وجود عالقة ارتباطية وأظهرت النتائج . التسامح االجتماعي، ومقياس سلوكيات المواطنة الفعالة
. موجبة ودالة إحصائيًا بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالة

وإمكانية التنبؤ بالتسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالة لدى طالب المرحلة الثانوية 
النتائج إلى وجود فروق  كما توصلت. بالكويت من الدرجة الكلية للذكاء الثقافي وبعض العوامل

دالة إحصائيًا بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء الثقافي في التسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة 
لديه القدرة على ) الذكاء الثقافي(أن المتغير المستقل والفعالة لصالح مرتفعي الذكاء الثقافي، 

 .)اعي وسلوكيات المواطنة الفعالةالتسامح االجتم(تفسير التباين في درجات المتغيرات التابعة 

إلى فهم طبيعة عالقة تقدير الذات بالتنمر المدرسي سواء  )2020(دراسة خفاجة هدفت و
للتالميذ المتنمرين أو التالميذ الضحايا، كذلك التعرف على الفروق بين المتنمرين والضحايا في 

لميذًا أو تلميذة بالمدارس ت) 50(اشتملت عينة الدراسة األساسية على . درجة تقدير الذات
/ مقياس التنمر : تم تطبيق األدوات. من اإلناث) 25(من الذكور، و) 25(اإلعدادية بواقع 
). 2010عمر، (، مقياس تقدير الذات إعداد )2013سيد أحمد البهاص، (الضحية إعداد 

درجات سلوك عالقة ارتباطية سالبة دالة بين درجات تقدير الذات و وجودوتوصلت الدراسة إلى 
ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات تقدير الذات ودرجات ، والتنمر المتنمرين

  . ضحايا التنمر لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية من ضحايا التنمر

لوحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة تركيزها على الجانب الوصفي والدراسات وقد 
والتسامح كل على حدى، ولم يتم ربط بالكشف عن متغيري الصمود النفسي االرتباطية، التي تهتم 

موجهة نحو الطلبة، وما يميز وكانت الدراسات السابقة للطلبة  المتغيرين مع الطلبة ضحايا التنمر،
الدراسة الحالية كونها تحاول أن تتجه لربط المتغيرين معا لدى فئة ضحايا التنمر من الطلبة في 

اسية الوسطى بين الصفوف السابع الى العاشر، وهذا ما لم تتجه اليه أي من المرحلة األس
الدراسات السابقة، وتحاول الدراسة الحالية االستفادة من الدراسات السابقة في تطوير المقاييس 

   .واختيار منهجية الدراسة، وعند مناقشة النتائج
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  :الدراسةمشكلة 

من تالميذ الصفوف يتعرضون %) 20- 15(رب من تشير اإلحصاءات العالمية إلى أن ما يقا
في الصفوف من السابع % 30وأن النسبة تزداد إلى , للتنمر والعنف من أقرأنهم داخل المدرسة

لذلك يحتاج ضحايا التنمر في المرحلة األساسية العليا  ،(Corvo & Delara, 2010)إلى التاسع 
نظرًا لما  ؛والنتائج، فهي مرحلة مهمة بشكل خاص إلى المساعدة واإلرشاد لخفض هذه اآلثار

يحدث فيها من تغيرات تعد مقدمة لمرحلة المراهقة، مرحلة تكوين الهوية والشخصية، واثبات 
الذات، وما يصاحب هذه المرحلة من العديد من التغيرات النفسية، ويعد البرنامج اإلرشادي 

عالي من االستراتيجيات الفعالة في مثل للتدريب على تحسين إدارة الذات والمرونة واالتزان االنف
  .هذه المواقف

المتسارعة المتعددة في الحياة السياسية،  التغيراتكما تبرز مشكلة الدراسة الحالية من 
وخاصة مع انتشار كورونا بشكل كبير فقد  ،...والتربوية واالقتصادية، واالجتماعية والفكرية

وحيث أن - ات مختلفة قبل العودة مرة أخرى للتعليمالحاجة إلى االهتمام بالطلبة من فئأوجدت 
ويأتي بعدها مرحلة المراهقة  مرحلة منتصفه بالتعليم المدرسي،هي  المرحلة المدرسية األساسية

التي يعاني منها الطلبة من العديد من المشكالت ألسباب مختلفة منها بيولوجية أو نفسية أو 
  .اجتماعية فقد نبعت مشكلة البحث الحالي

صدارتها معايشة عينة  في يأتيمن روافد عدة  البحث الحاليحساس بمشكلة نبع اإلكما 
، وما صاحب ذلك من كون الباحث مرشدا في مدرسة ويتعامل يوميا مع طلبة ضحايا للتنمر البحث

يعانون منها، وكانت النتيجة أن  التي، والمشكالت بهذه الفئةعلى الدراسات المعنية  االطالعدافعية 
اإليجابية تكمن خلف العديد من مشكالتهم إن الذى يمتلك درجة مرتفعة من  التيد العوامل أح

، ويكون أقل عرضة لالضطرابات النفسية بحياتهم يستطيع أن يتجاوز مشكلته كونه ضحية للتنمر
طالبا ذوي ضحايا تنمر في ) 15(ولذلك اتجه الباحث لاللتقاء مع عينة أولية من ، عليهتؤثر  التي

الثة مدارس وتوصل إلى أن هؤالء الطلبة بالعادة يتمتعون بمستوى منخفض من الصمود النفسي ث
والتسامح، وهذا مما لفت نظر الباحث ورغب بإجراء الدراسة الحالية على عينة عشوائية من 

  .الطلبة في العاصمة عمان

  :أسئلة الدراسة

  :تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية

 مستوى الصمود النفسي لدى عينة من الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان؟ ما .1

 ما مستوى التسامح لدى عينة من الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان؟ .2
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بين الصمود النفسي ) α=0.05(هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
 والتسامح لدى عينة من الطلبة ضحايا التنمر؟

في الصمود النفسي ) α=0.05(ل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ه .4
 والتسامح لدى عينة من الطلبة ضحايا التنمر تبعا للمستوى التحصيلي؟

  :الدراسةأهمية 

 :تتمثل أهمية البحث لحالي في جانبين أحدهما نظري واآلخر تطبيقي وذلك على النحو التالي

وهي الصمود النفسي والتسامح يتناول البحث الراهن استراتيجيات مهمة  :ةاألهمية النظري: أوال
تزويد المكتبة لدى فئة تعاني من المشكالت نتيجة وقوعها ضحية للتنمر، وتساعد في 

بدراسة حول المتغيرين المحلية والعربية بهذا البحث ليكون مرجعًا للباحثين المهتمين 
متغيري الصمود والتسامح لدى حث من الدراسات الحديثة يعد هذا البااليجابيين الحاليين، و

 .فئة ضحايا التنمر من الطلبة

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في مساعدة هؤالء الطلبة ة األهمية التطبيقي: ثانيا
للتخلص من كونهم ضحايا للتنمر، وتوجيه البرامج االرشادية المساندة لهم، كما يمكن 

ها في تقديم معلومات علمية يستفاد منها في تطوير متغيرين ايجابيين وهما االستفادة من
متغيري الصمود النفسي والتسامح، ويمكن االستفادة من المقاييس المطورة في الدراسة 

 .الحالية في الكشف عن طبيعة المتغيرات لدى هذه الفئة

  :أهداف الدراسة

ود النفسي والتسامح لدى عينة من الطلبة مستوى الصم تحاول الدراسة الحالية التعرف على
ضحايا التنمر في العاصمة عمان، والتعرف على طبيعة العالقة بين الصمود النفسي والتسامح لدى 
عينة من الطلبة ضحايا التنمر، واستقصاء وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصمود النفسي 

 .مستوى التحصيليوالتسامح لدى عينة من الطلبة ضحايا التنمر تبعا لل

  :المفاهيم البحثية واالجرائية

القدرة على التعافي من الشعور  :على أنه (Mary, 2010) ماري تعرفه :الصمود النفسي
ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل  .السلبي والقدرة على المرونة اإليجابية أمام تحديات الصدمة

  :هي أبعاد مقياس الصمود النفسي .حاليةعليها الطالب على المقياس المطور في الدراسة ال
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الكفاءة الشخصية قدرة الفرد على التحكم في أفعاله الشخصية وأعماله وكذلك : البعد األول
االعتماد على ذاته ومواجهة الصعاب والتحديات التي تواجهه مع امتالك القدرة على بذل 

  .فقرات) 9(ويتألف من  الجهد خالل األوقات الصعبة

القدرة على حل المشكالت قدرة الفرد على التعامل السليم مع المشكالت، ومواجهتها : انيالبعد الث
  .فقرات) 8(، ويتألف من وعدم الهروب منها ووضع حلول منطقية لحلها

المرونة قدرة الفرد على التكيف الفعال الذي يمكنه من مواجهة التحديات والضغوط : البعد الثالث
  .فقرات) 9(، ويتألف من والتهديدات

المثابرة قدرة الفرد على التمتع بمستويات عالية من االهتمام والحماس لموضوع ما، : البعد الرابع
  .فقرات) 7(، ويتألف من وتفعيل قدراته ومهاراته إلتمام العمل على نحو متكامل

  :التسامح

  (Thompson et al., 2005) ثومسون وآخرونحسب  :Forgiveness يعرف التسامح
استبدال الفرد للمشاعر واألفكار والسلوكيات السلبية المصاحبة لحالة االستياء ": امح بأنهالتس

والغضب والبغض، بأخرى حيادية أو إيجابية إزاء ذاته أو اآلخرين أو عبر المواقف بصورة يرضى 
  ". عنها الفرد

 .سة الحاليةويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس المطور في الدرا
 .المواقفالتسامح مع الذات، التسامح مع اآلخر، التسامح عبر : ويتضمن المقياس األبعاد التالية

 (Bullying Victims): ضحايا التنمر

هي تلك المجموعة من الطلبة المستهدفة من قبل المتنمرين، الذين يتعرضون لسلوكيات 
أو أكثر خالل فترة من الوقت، سواء أكان سلبية متعمدة وبشكل متكرر ومنتظم من طالب واحد 

ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، ويعززون سلوك المتنمرين ماديًا أو عاطفيًا عن طريق عدم 
الدفاع عن أنفسهم، أو إعطاء جزء من مصروفهم أو كله للمتنمرين ويذعنون لطلبات المتنمرين 

فيلد، (ضمون لجماعات اجتماعية أو صفية بسهولة، ومهاراتهم االجتماعية قليلة وضعيفة، وال ين
  .ويتم التعرف عليهم من خالل تقدير المرشد التربوي في المدرسة ).2004

 :التاليةضوء المتغيرات  فيتتحدد نتائج الدراسة : حدود الدراسة

عينة من الطلبة على  هذا البحثوقد أجريت  عيناتها،ضوء  فينتائج الدراسة  تتحدد :البحثعينة 
 .الذكور من الصفوف السابع ولغاية العاشر
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 .تطوير الباحثضوء مكونات المقاييس المستخدمة من  فيتتحدد نتائج الدراسة  :البحثأدوات 

ويالحظ أن  األدوات،طبقت فيها  التيضوء الفترة الزمنية  فيكما تتحدد نتائجها  :يالزمان اإلطار
 .2021العام األول من النصف  فيتتراوح  التيالفترة  فياألدوات طبقت 

المدارس الحكومية في العاصمة عمان في المملكة عينة الدراسة من  اختيرت: المكانيطار اإل
 .األردنية الهاشمية

 :تنفيذ الدراسةإجراءات 

 :تم تنفيذ البحث وفًقا للخطوات التالية

النفسي ضحايا التنمر والصمود تم القراءة في التراث النفسي والدراسات السابقة حول  −
 .والتسامح

والتحّقق من خصائصهما السيكومترية من  مقياسين الصمود النفسي والتسامح تطويرتم  −
 . صدق وثبات

الحصول على كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم في العاصمة عمان لتطبيق تم  −
 .الدراسة الحالية

 .ا التنمرتم التواصل مع المرشدين لتعميم الرابط على الطلبة ضحاي −

تم الحصول على العينة، وتحليل النتائج، وتفسيرها، ومناقشتها والخروج بالتوصيات  −
 .المناسبة

 :منهج الدراسة

  .لمناسبته موضوع البحث االرتباطياستخدم البحث المنهج الوصفي 

  :مجتمع الدراسة

سي ضحايا من الصفوف السابع والثامن والتاسع األسا الطلبةتكون مجتمع البحث من جميع  
  .الذكور في المملكة األردنية الهاشمية العاصمة عمانمحافظة التنمر في 

  :عينة الدراسة

الطلبة من الصفوف السابع والثامن والتاسع عند اختيار العينة تم تطبيق البحث على جميع 
 األساسي ضحايا التنمر الذين أشار لهم المرشدين بالمدارس حيث تم ارسال الرابط للمقياسين

وقد  ،الى المرشدين وقام المرشدون بإرسال الرابط إلى الطلبة ضحايا التنمر المشخصين لديهم
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طالبا، وتم الحصول على عينة الدراسة من خالل ارسال الرابط االلكتروني لمدة ) 97(بلغ عددهم 
دراسة لعينة البطريقة عشوائية  طالبا يعتبروا ضحايا للتنمر اضافيا) 30(اختير كما ، يوما) 33(

 .للتأّكد من صدق المقاييس وثباتها

 :الدراسة أداتا

   مقياس الصمود النفسي: أوال

من خالل العودة للتراث النفسي والدراسات السابقة، ومن  الصمود النفسيمقياس  تم تطوير
 )2018والجليه،  2013؛ وطه، 2014؛ وعبد السميع، 2019النجار وسالم وصقر، : (أهمها

  :فقرة وخمسة أبعاد هي) 38(بالصورة األولية من وقد تكون المقياس 

قدرة الفرد على التحكم في أفعاله الشخصية وأعماله وكذلك الكفاءة الشخصية : البعد األول
االعتماد على ذاته ومواجهة الصعاب والتحديات التي تواجهه مع امتالك القدرة على بذل 

  .فقرات) 8(، وعدد فقراته الجهد خالل األوقات الصعبة

قدرة الفرد على التعامل السليم مع المشكالت،  القدرة على حل المشكالت: البعد الثاني
  .فقرات) 8(وعدد فقراته  الهروب منها ووضع حلول منطقية لحلها ومواجهتها وعدم

قدرة الفرد على التكيف الفعال الذي يمكنه من مواجهة التحديات والضغوط المرونة : البعد الثالث
  .فقرات) 8(وعدد فقراته ، والتهديدات

قدرة الفرد على التمتع بمستويات عالية من االهتمام والحماس لموضوع المثابرة : البعد الرابع
  .فقرات) 7(، وعدد فقراته وتفعيل قدراته ومهاراته إلتمام العمل على نحو متكامل ،ما

وتفهم مشاعرهم  اآلخرين،قدرة الفرد على التواصل مع التفاعل االجتماعي : البعد الخامس
) 7(، وعدد فقراته والتعاون معهم وشعوره باألمن والحب في المجتمع الذي يعيش فيه

  .فقرات

بالتحّقق من مناسبة المقياس لهدف البحث وبيئتها، وتم التحّقق من  الباحثوقد قام 
 : الخصائص السيكوماترية التالية للمقياس

 :دالالت صدق أداة البحث: أوًلا

 ):صدق المحكِّمين(ري الصدق الظاه -1

للتأّكد من صدق المقياس ومناسبته ألهداف البحث، ومدى وضوح الفقرات وسالمتها 
محكِّما من أعضاء هيئة التدريس ) 10(اللغوية، تم عرض المقياس على عدد من المحكِّمين بلغوا 
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محكِّما لإلبقاء على ) 8(، وتم اعتماد محك اتفاق الجامعات األردنيةالعاملين في كليات التربية في 
الفقرة أو تعديلها، وقد ُطلب منهم إبداء رأيهم في فقرات المقياس من حيث الصياغة اللغوية، 

وإبداء , والوضوح، والحاجة إلى التعديل، ووضوح المعنى، ومدى انتماء الفقرة للمقياس والبعد
، تم إجراء تعديالت ُلغوية في أي معلومات أو تعديالت يرونها مناسبة، وبناًء على اقتراحاتهم

 .فقرات، ولم يتم حذف أي فقرة) 12(

 :صدق البناء الداخلي -2

 طالبا) 30(تم التأّكد من صدق البناء من خالل توزيع المقياس على عينة استطالعية عددها 
من مجتمع البحث وخارج العينة، ومن ثم حساب معامالت االرتباط بين كّل فقرة من الفقرات مع 

 األبعاد، وارتباط الفقرات مع بعضها، وتراوحت معامالت االرتباط لألبعاد مع والدرجة الكلية لبعدا
-0.33(، كما تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات مع الدرجة الكلية بين )0.70- 0.29(بين 

دل على ما ي، )0.77- 0.45(بينما تراوحت معامل ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية بين ؛ )0.79
؛ لذا لم يتم حذف أي من )0.05(أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 .الفقرات

 :دالالت ثبات أداة البحث

 :تم التأّكد من ثبات أداة البحث باستخدام طريقتين لحساب الثبات، وهي

 ):(Test Retestثبات اإلعادة  -1

من مجتمع البحث وخارج العينة  طالبا) 30(عية بلغت تم تطبيق المقياس على عينة استطال
األساسية، حيث طلب منهم اإلجابة عن فقرات أداة البحث، ثم ُأعيد تطبيقه عليهم بعد أسبوعين 

 وجاءتفي التطبيقين،  الطلبةبين درجات ) بيرسون(من التطبيق األول، وتم حساب معامل ارتباط 
، وهي قيم )0.87-0.72(وتراوحت لألبعاد بين  )0.89(لية معامالت الثبات باإلعادة للدرجة الك

 .مناسبة للثبات

 :طريقة كرونباخ ألفا -2

، وذلك على )Cronbach Alpha(تم حساب ثبات أداة البحث عن طريق معادلة كرونباخ ألفا 
 معامالت االتساق الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا للدرجة وجاءتفي العينة االستطالعية،  الطلبة
  .، وهي قيم مناسبة للثبات)0.87- 0.79(وتراوحت لألبعاد بين  )0.89(الكلية 

 



 مستوى الصمود النفسي والتسامح لدى الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4757

 :وتصحيحه وتفسيره حسب اتجاه الفقرات الصمود النفسيتطبيق مقياس 

، وتتراوح الطلبةفقرة، والمستجيب لهذا المقياس هم ) 38(يتم تطبيق المقياس المكون من 
ث تعطى الدرجات في حالة ارتفاع مستوى ، حي)190-38(الدرجة على فقرات المقياس بين 

، ال أوافق )2(، ال أوافق )3(، محايد )4(، أوافق )5(أوافق بشدة : كما يلي للصمود النفسي
، ولتفسير فقرات المقياس يتم استخدام المدى، وجميع الفقرات ذات اتجاه ايجابي، )1(بشدة 

إلى ثالثة مستويات على النحو ) 5-1(وفيه تقسيم الدرجة حسب المتوسط الحسابي للفقرة من 
مستوى متوسط  3.66-2.34، وبين الصمود النفسيمستوى منخفض من  2.33- 1بين : اآلتي
 .الصمود النفسيمستوى مرتفع من  5-3.67، وبين الصمود النفسيمن 

   مقياس التسامح: ثانيا

: ة، ومن أهمهامن خالل العودة للتراث النفسي والدراسات السابق التسامحمقياس  تم تطوير
وقد تكون المقياس  )2019؛ والمشعان وعبدا، 2019؛ وعفيفي، 2014الحصناوي وعيدي، (

بالتحّقق من مناسبة المقياس  الباحثوقد قام . فقرة ودرجة كلية واحد) 25(بالصورة األولية من 
 : لهدف البحث وبيئتها، وتم التحّقق من الخصائص السيكوماترية التالية للمقياس

 :دالالت صدق أداة البحث: اأوًل

 ):صدق المحكِّمين(الصدق الظاهري  -1

للتأّكد من صدق المقياس ومناسبته ألهداف البحث، ومدى وضوح الفقرات وسالمتها 
محكِّما من أعضاء هيئة التدريس ) 10(اللغوية، تم عرض المقياس على عدد من المحكِّمين بلغوا 

محكِّما لإلبقاء على الفقرة أو تعديلها، ) 8(تم اعتماد محك اتفاق ، والجامعات األردنيةالعاملين في 
وقد ُطلب منهم إبداء رأيهم في فقرات المقياس من حيث الصياغة اللغوية، والوضوح، والحاجة إلى 

وإبداء أي معلومات أو تعديالت , التعديل، ووضوح المعنى، ومدى انتماء الفقرة للمقياس والبعد
فقرات، ولم يتم حذف ) 9(وبناًء على اقتراحاتهم، تم إجراء تعديالت ُلغوية في يرونها مناسبة، 

 .أي فقرة

 :صدق البناء الداخلي -2

 طالبا) 30(تم التأّكد من صدق البناء من خالل توزيع المقياس على عينة استطالعية عددها 
فقرة من الفقرات مع من مجتمع البحث وخارج العينة، ومن ثم حساب معامالت االرتباط بين كّل 

لفقرات مع الدرجة الكلية ل، وارتباط الفقرات مع بعضها، وتراوحت معامالت االرتباط الدرجة الكلية
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؛ ما يدل على أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )0.85-0.35(بين 
 .؛ لذا لم يتم حذف أي من الفقرات)0.05(

 :حثدالالت ثبات أداة الب

 :تم التأّكد من ثبات أداة البحث باستخدام طريقتين لحساب الثبات، وهي

 ):(Test Retestثبات اإلعادة  -1
من مجتمع البحث وخارج العينة  طالبا) 30(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت 

بعد أسبوعين األساسية، حيث طلب منهم اإلجابة عن فقرات أداة البحث، ثم ُأعيد تطبيقه عليهم 
 وجاءتفي التطبيقين،  الطلبةبين درجات ) بيرسون(من التطبيق األول، وتم حساب معامل ارتباط 

 .وهي قيم مناسبة للثبات )0.89(معامالت الثبات باإلعادة للدرجة الكلية 

 :طريقة كرونباخ ألفا -2

، وذلك على )Cronbach Alpha(تم حساب ثبات أداة البحث عن طريق معادلة كرونباخ ألفا 
معامالت االتساق الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا للدرجة  وجاءتفي العينة االستطالعية،  الطلبة
 .وهي قيم مناسبة للثبات )0.89(الكلية 

 :وتصحيحه وتفسيره حسب اتجاه الفقرات التسامحتطبيق مقياس 

، وتتراوح الطلبةهم فقرة، والمستجيب لهذا المقياس ) 25(يتم تطبيق المقياس المكون من 
، حيث تعطى الدرجات في حالة ارتفاع مستوى )125-25(الدرجة على فقرات المقياس بين 

، ال أوافق بشدة )2(، ال أوافق )3(، محايد )4(، أوافق )5(أوافق بشدة : كما يلي التسامح
ى، وفيه ، ولتفسير فقرات المقياس يتم استخدام المدوجميع الفقرات ذات اتجاه ايجابي، )1(

: إلى ثالثة مستويات على النحو اآلتي) 5- 1(تقسيم الدرجة حسب المتوسط الحسابي للفقرة من 
، التسامحمستوى متوسط من  3.66-2.34، وبين التسامحمستوى منخفض من  2.33- 1بين 
 .التسامحمستوى مرتفع من  5-3.67وبين 

  :الدراسة ومناقشتهانتائج 

ما مستوى الصمود النفسي لدى عينة من الطلبة : األولعرض النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ضحايا التنمر في العاصمة عمان؟
لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف 

يبين ) 1(على مستوى الصمود النفسي لدى الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان، والجدول 
  النتائج
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على مستوى الصمود النفسي ): 1( جدولال
  لدى الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان

  الترتيب  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد
 2  متوسط  0.73  3.59  الكفاءة الشخصية

  5 متوسط  0.79  3.44  القدرة على حل المشكالت
  3 متوسط  0.75  3.52  لمرونةا

  1 متوسط  0.68  3.74  المثابرة
  4 متوسط  0.69  3.48  التفاعل االجتماعي

   متوسط  0.66  3.55  الدرجة الكلية

جاء  الصمود النفسي لدى الطلبة ضحايا التنمريتبين من نتائج السؤال األول أن مستوى 
، وقد جاءت )0.66(ف معياري وانحرا) 3.55(بالدرجة الكلية متوسط بمتوسط حسابي بلغ 

األبعاد أيضا بالمستوى المتوسط، حيث جاء أعلى بعد في الصمود النفسي هو المثابرة وتاله 
الكفاءة الشخصية ثم المرونة، ومن ثم جاء بعد التفاعل االجتماعي، وأخيرا جاء بعد القدرة على 

  . حل المشكالت لدى الطلبة ضحايا التنمر بالمرتبة األخيرة

ق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة نظرية رتشاردسون من أوائل النظريات لتفسير وتتف
عملية الصمود النفسي، والتي رأت بأن الصمود النفسي يعد القوة التي توجد داخل كل فرد والتي 
تدفعه إلى تحقيق الذات واإليثار والحكمة، وأن يكون على تناغم تام مع المصدر الروحي للقوة، 

طريقة الفرد العادية : بأنه (.Saakvine et al) أوضح سالكفيتين وزمالؤه ظرية النماء الذاتي فقدون
في فهم الذات والعالم وتشمل الروحانية، ومفهوم القدرات الذاتية التي يتم تعريفها بأنها القدرة 

ومع المدرسة على إدراك وتحمل االنفعال، والحفاظ على االرتباط الداخلي مع الذات واآلخرين، 
اإلنسانية في علم النفس أن األفراد ذوي الصمود النفسي المرتفع ال يبدون قادرين على مواجهة 
األحداث الضاغطة والمواقف العصبية بصورة إيجابية فقط، بل يعتبرونها تحديًا وفرصًا ال تعوض 

ى من الصمود للتعلم واالرتقاء الشخصي، وكلما امتلك الطلبة من ضحايا التنمر مستوى أعل
النفسي كلما استطاعوا تجاوز الضغوط النفسية المرتبطة بالتنمر، واستطاعوا بالتالي التخلص من 

  ).2019(تتفق مع نتيجة دراسة النجار وسالم وصقر التنمر الواقع عليهم، و

ويعزو الباحث النتيجة الحالية نظرا لكون هؤالء الطلبة من ضحايا التنمر في العادة يمتازوا 
لمسالمة وتحمل الضغوط وهم ليسوا عدوانيين، لكنه يبدو أنها تنقصهم بعض المهارات الحياتية با

  .والتي ظهر منها المهارة في حل المشكالت، بما ينعكس على استمرار كونهم ضحايا للتنمر
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ما مستوى التسامح لدى عينة من الطلبة ضحايا : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  لعاصمة عمان؟التنمر في ا

لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف 
  يبين النتائج) 2(على مستوى التسامح لدى الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان، والجدول 

لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على مستوى التسامح ): 2(جدول ال
  الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب  المستوى

 1  مرتفع 1.29 3.96 أتعامل مع اآلخرين حتى لو أساءوا لي 20

5 
أفكر في جوانب االتفاق مع اآلخرين حتى أتوصل لحل 

2 مرتفع  1.24  3.93 مرض 

 3 مرتفع  1.35  3.84 حيحة وغير قابلة للمناقشةأعلم أن قراراتي ص 4
 4 مرتفع 1.23 3.81 أشعر باالرتياح عند موافقة اآلخرين لرأيي 15
 5 مرتفع  1.17  3.75 أعتقد أن الصداقة مع اآلخرين ليس لها عالقة بديانتهم 6
 6 مرتفع 1.20 3.75 أطمح لتغيير السلوكيات السلبية لآلخرين 21
 7 مرتفع 1.26 3.69 دة إذا لم يقصد اإلساءةأسامح المخطئ عا 23
 8 مرتفع 1.23 3.68 أثق بقدرتي في اختيار أصدقائي 14
 9 متوسط  1.25  3.67 أغير وجهة نظري إذا شعرت أنها خطأ 2
 10 متوسط 1.19 3.62 أعتقد أن العرق ليس له عالقة بنجاح الشخص 12
 11 متوسط 1.19 3.62 أشعر بالسعادة عند العفو عن أي شخص أساء لي 16
 12 متوسط  1.34  3.59 أعتقد أن حقائق هذا العالم ثابتة وغير قابلة للجدل 3

8 
أعتقد أنه يجب تقبل ذوي االحتياجات الخاصة في 

 13 متوسط 1.14 3.58 الحياة االجتماعية

17 
أنفعل داخليًا إذا رأيت شخصًا يسيء لذوي 

 14 متوسط 1.24 3.58 االحتياجات الخاصة

 15 متوسط 1.16 3.55 أعتقد أنه من حق المرأة اختيار شريك الحياة 11
 16 متوسط 1.27 3.49 أصفح عن اآلخرين عند مقدرتي على تقبل إساءتهم 13
 17 متوسط 1.26 3.48 أتغاضى عن عيوب اآلخرين 18

22 
أضع نفسي مكان اآلخرين عند التعامل معهم لكي أقدر 

 18 متوسط 1.26 3.40 ظروفهم

 19 متوسط  1.34  3.33 أعتقد أن حرية التعبير بالرأي مكفولة لي 1
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب  المستوى

 20 متوسط 1.29 3.24 أفكر دائما كيف أكون قريبا من أصدقائي في المدرسة 9
 21 متوسط 1.26 3.22 أتحدث عن اآلخرين بما ال يحبونه في أثناء غيابهم 19
 22 متوسط 1.12 3.16 أعتقد أن المستوى االقتصادي غير مهم لقبول اآلخرين 10

7 
أعتقد أن الخير موجود في كل الناس مع اختالف 

 23 متوسط 1.09 3.00 عقائدهم

   متوسط 0.97 3.58 الدرجة الكلية 

جاء بالدرجة  التسامح لدى الطلبة ضحايا التنمريتبين من نتائج السؤال الثاني أن مستوى 
، وقد جاءت الفقرات بين )0.97(وانحراف معياري ) 3.58(الكلية متوسط بمتوسط حسابي بلغ 

أتعامل مع اآلخرين حتى لو : لمستوى المرتفع والمتوسط، حيث جاء أعلى الفقرات في التسامح هو
أساءوا لي، وأفكر في جوانب االتفاق مع اآلخرين حتى أتوصل لحل مرض، وأعلم أن قراراتي 

ن الخير موجود في كل الناس أعتقد أ: صحيحة وغير قابلة للمناقشة، بينما جاء أقل الفقرات في
مع اختالف عقائدهم، وأعتقد أن المستوى االقتصادي غير مهم لقبول اآلخرين، وأتحدث عن 

  .اآلخرين بما ال يحبونه في أثناء غيابهم

من أن التسامح يرتبط   (Brunette et al., 2007) ويتفق ذلك مع ما رأه بورنت وآخرون
من المشاعر والسلوكيات التي تدفع الفرد للتسامح من بسمات الشخصية، وأنه يتضمن مجموعة 

المنحنى السلوكي ان التسامح االجتماعي يكتسب خالل ترويض النفس، كما يتفق مع وجهة نظر 
من حالل عمليات االشراط والتعزيز والمالحظة، وما قدمه باندورا ووالترز في نظرية التعلم 

العالي لديهم عالقة حميمة مع الوالدين، ومع فكرة بالمالحظة ومفادها ان االفراد ذوي التسامح 
إلى أن عملية التسامح التي تتم بين األفراد تتحدد من خالل محددات   المنظور المعرفي أصحاب

تداعي الصور المرتبطة بموقف اإلساءة، إقحام األفكار وتأثيراتها السلبية، : معرفية تتحدد في
ضية، التفكير االنتقامي المصاحبة الستجابة الغضب، ومع الميل إلى اجترار الخبرات السلبية الما

على أهمية السياق االجتماعي الذي يحدث فيه التسامح على أساس العالقة   المنظور االجتماعي
. والتي تحدد ظهور التسامح من عدمه) المسيء والمساء إليه(المتبادلة بين طرفي اإلساءة 

التي وجدت مستوى منخفض من توكيد الذات ) 2019(وتختلف عن نتائج دراسة زروال ويوسفي 
لدى الطلبة ضحايا التنمر، ويعزى االختالف عن الدراسات السابقة الختالف الفئة والعينة والبيئة 
المستهدفة في الدراسة، ويبدو أن الطلبة من ذوي ضحايا التنمر ال يستطيعون التمييز بين 

وقهم مما يشجع بعض الطلبة المتنمرين على التسامح والتنازل، ولذلك يتركوا العديد من حق
 .ممارسة التنمر في حقهم
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هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

بين الصمود النفسي والتسامح لدى عينة من الطلبة ضحايا ) α=0.05(الداللة 

 التنمر؟

امل ارتباط بيرسون بين الصمود النفسي لإلجابة عن السؤال الحالي تم استخدام مع
  يوضح النتائج) 3(والتسامح لدى الطلبة ضحايا التنمر في العاصمة عمان، والجدول 

  العالقة بين الصمود النفسي والتسامح لدى الطلبة ضحايا التنمر): 3(جدول ال

  مستوى الداللة للتسامح  معامل االرتباط  البعد
  0.00 **0.83  الكفاءة الشخصية

  0.00  **0.57  قدرة على حل المشكالت ال
  0.00 **0.86  المرونة 
  0.00  **0.87  المثابرة

  0.00  **0.77  التفاعل االجتماعي
  0.00  **0.88  الدرجة الكلية للصمود النفسي

الصمود النفسي بالدرجة الكلية وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين ) 2(يتبين من الجدول 
، كما لوحظ عالقة )0.88(بلغ معامل االرتباط بينهما بالدرجة الكلية ث واألبعاد وبين التسامح حي

ارتباطية بين أبعاد الصمود النفسي والتسامح، وجاء أعلى بعد في االرتباط بين التسامح وابعاد 
الصمود النفسي كانت في المثابرة ثم المرونة ثم الكفاءة الشخصية ثم التفاعل االجتماعي ثم 

  .شكالتالقدرة على حل الم

ساستر ووينسونا وناتو وجيرات ومولت وتتفق نتائج السؤال الحالي مع نتائج دراسة 
)Sastre, Vensonneau , Neto., Girard & Mullet, 2003( سيناي ، ومع نتائج دراسة
)Sinay, 2009( ودراسة البهاص ،)دراسة ابو قورة وابو ، و)2019(ودراسة عفيفي ) 2012

، ومع نتيجة دراسة )2019(ومع نتيجة دراسة المشعان وعبدا ، )2019(شقة والجوهري 
  .)2020(العصيمي والسعيد 

ويعزو الباحث العالقة اإليجابية بين الصمود النفسي والتسامح ألن الشخص القوي والمتمكن 
والواثق من نفسه يستطيع أن يسامح اآلخرين، ويستطيع تجاوز األخطاء المختلفة، وال يترك لتلك 

تأثيرا كبيرا في شخصيته، وربما فهم بعض الطلبة المتنمرون هذه المسالمة بطريقة األخطاء 
  .سلبية، وأدت إلى ممارسة بعض السلوكيات السلبية على هؤالء الطلبة
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

مح لدى عينة من الطلبة ضحايا التنمر في الصمود النفسي والتسا) α=0.05(الداللة 

 تبعا للمستوى التحصيلي؟

، وجاءت )ANOVA(لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب تم تطبيق تحليل التباين األحادي 
  ): 4(نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول 

ة لمقياسي الصمود نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابي): 4(الجدول 
، 65أقل من (النفسي والتسامح لدى الطلبة من ضحايا التنمر تعزى للمستوى التحصيلي 

  )فما فوق 86، 65-85

  المقياس
  مصدر

  الفروق

  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  قيمة
F 

  مستوى

 الداللة

  الصمود النفسي
 0.03  3.62 3.22 2 6.44 بين المجموعات

  0.89 94 83.55 لمجموعاتداخل ا
  96 89.99 الكلي

  التسامح
 0.21 1.60 0.69 2 1.38 بين المجموعات
  0.43 94 40.54 داخل المجموعات

  96 41.92 الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 4(أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول  
في الصمود النفسي حيث  )α ≥ 0.05( اإلحصائيةالمتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة 

، بينما لم يظهر أي فروق ذات داللة إحصائية في التسامح بين الطلبة )F)3.62بلغت قيمة 
وهي قيمة غير دالة إحصائية عند ) 1.60(باختالف المستوى التحصيلي حيث بلغت قيمة ف 

تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات الفروق فقد ، ولمعرفة )α ≥ 0.05( مستوى الداللة اإلحصائية
  . يبين النتائج) 5(البعدية والجدول 
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للفروق بين المتوسطات الحسابية الصمود النفسي اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ): 5(الجدول 
  .ِتبعا لمتغير المستوى التحصيلي للطالب

  

  المقياس

المستوى 

  التحصيلي

 للطالب

  المتوسط

  الحسابي
  العدد

  فما فوق 86 65-85

  متوسط

  الفروق

  مستوى

  الداللة

  متوسط

  الفروق

  مستوى

  الداللة

  الصمود النفسي
 0.04 *0.65 0.25 0.37  45  3.83 65أقل من 

65-85 3.47  32  -  -  0.28  0.57  
  -  -  -  -  20  3.18  فما فوق 86

  ). α=0.05(الفرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية * 

انه كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعض المستويات ) 5(يالحظ من الجدول 
للصمود النفسي، وكانت الفروق لصالح الطلبة في المستوى التحصيلي المنخفض مقارنة مع 

فما  86مع مستوى التحصيل  65المستوى التحصيلي المرتفع، بين مستوى التحصيل أقل من 
يلي ويعانوا من كونهم ضحايا للتنمر يعتبروا فوق، بمعنى ان الطلبة األقل في المستوى التحص

  .أفضل في الصمود النفسي من الطلبة المتفوقين تحصيليا

ويفسر ذلك أن الطلبة ذوي التحصيل المنخفض لديهم مهارات أكثر في الصمود النفسي 
تساعدهم في تجاوز الضغوط النفسية واألزمات التي يتعرضون لها، فهم يقضون جل وقتهم في 

مع اآلخرين مما مكنهم من امتالك صمود نفسي أفضل، بينما الطلبة ذوي التحصيل  التعامل
المرتفع يركزون على قضاء الوقت في التحصيل الدراسي، وتنقصهم بعض المهارات الحياتية التي 

  .تؤثر عليهم

فيما أشارت النتيجة أن التسامح ال يختلف باختالف المستوى التحصيلي نظرا لكون هناك 
تغيرات المختلفة التي تؤثر في التسامح والتي تجعله يتأثر، وليس من بينها التحصيل بعض الم
  .الدراسي

  : توصيات الدراسة

  :بناء على نتائج الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي بما يلي

ضرورة االهتمام بالطلبة من ذوي المستوى التحصيلي المرتفع لحثهم على زيادة الصمود  .1
  .النفسي

  .بة من ذوي ضحايا التنمر لتحسين الصمود النفسي والتسامح وليس التنازلتوجيه الطل .2
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 واقع التدريب امليداني لبعض التخصصات اإلنسانية في ظل التعليم عن بعد


  

   *إبراهيم أحمد العدرة
  

  ملخص

لـبعض التخصصـات اإلنسـانية فـي ظـل الـتعلم عـن        عن واقـع التـدريب الميـداني     الكشفالدراسة هدفت 
مشـارك مـن    )50(مـن  تكونت عينـة الدراسـة   وقد بعد، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي ألغراض البحث، 

أداة المقابلـة لجمـع   ت الدراسـة  اسـتخدم  ، حيـثُ في الجامعـات األردنيـة  والمشرفين أعضاء الهيئات التدريسية 
تكمن أهميـة التـدريب الميـداني بأنهـا     : منها من النتائجوقد توصلت الدراسة إلى عدد  .البيانات والمعلومات

التعامل والتكيف و حصر التحديات ومحاولة ،والتطبيق واالنخراط في سوق العملعلى العمل تساعد الطلبة 
كمـا   .معرفة كافـة التغيـرات ودراسـتها وتقييمهـا بشـكل علمـي دقيـق       و ،معها بأساليب وطرق َتحد من زيادتها

إيجـاد  و، زيادة مهـارات وقـدرات الطلبـة خـالل الـتعلم عـن بعـد بوسـائل وابتكـارات جديـدة          ب :أوصت الدراسة
  .الطرق اإلبداعية لمواجهة التحديات التي تواجه أعضاء الهيئات التدريسية في مواد التدريب الميداني

  .التخصصات اإلنسانية، التعلم عن بعدالتدريب الميداني، : الكلمات المفتاحية
 

The Reality of Field Training for Some Humanitarian Disciplines 
under Distance Education  

 

Ibrahim A. Al-Adra, Department of Social Work, The University of Jordan, 
Jordan. 

 

Abstract 
The aim of this is to reveal the reality of field training for some humanitarian 

disciplines under distance learning, and the study used the qualitative curriculum for 
research purposes, and the sample of the study was formed from (50) faculty members in 
Jordanian universities, where the researcher used the corresponding tool to collect data 
and information. The study has reached a number of results, including: the importance of 
field training is that it helps students to work, apply and engage in the labor market, and 
try to account for challenges and adapt and deal with them in ways and ways that limit 
their increase, to know all changes and study them and evaluate them scientifically 
accurately. The study also recommended: increasing students' skills and abilities during 
distance learning with new means and innovations, finding creative ways to meet the 
challenges faced by faculty members in field training materials. 
Keywords: Field training, Humanitarian specialties, Distance learning. 
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  الدراسة وخلفيتها مقدمة

إن من أهم المتطلبات والمساقات التي يحتاج لها طلبة التخصصات اإلنسانية هي التدريب 
مهارات الطلبة، ونقلهم من العملية النظرية إلى الميداني، والذي يعتبر األساس في صقل وتنمية 

في سوق العمل واالنخراط العملية الميدانية، والتي تمكنهم من اتقان وممارسة ما تم تعّلمه.  

حد المقاييس المهمة التي تعتمد على فاعلية عملية إعداد أحيُث يعد التدريب الميداني 
الطلبة، كما أن نجاح التدريب الميداني يعتمد بشكل أساسي على اإلعداد والنجاح النظري في 
جميع المساقات، التي يأخذها الطلبة خالل مسيرتهم الدراسية في الجامعات، لذا يعتبر التدريب 

 انتشارلكن في ظل ). 2016الزعبي، (إعداد الطلبة ميدانيًا  الميداني هو حجر األساس في برامج
رت كافة السلبل والخطط، وتفشي وباء كورونا للعالم تغيضارة على حياة األفراد  من آثار ما له

  .والمجتمع

 أدى إلى تعرض األنظمة التعليميةوزيادة أعداد اإلصابات،  COVID-19إن تفشي فيروس 
للعديد من التحديات والصعوبات؛ نتيجة إلغالقات الجامعات والمدارس والمؤسسات  تحديدًا
- 24حيُث وصل مجموع الحاالت التراكمي لإلصابات منذ بداية الجائحة في األردن حتى  .التعليمية

حالة وفاة ) 9703(إصابة، بينما وصل مجموع الحاالت التراكمي للوفيات ) 748685( 6-2021
كما أوجدت جائحة كورونا أكبر انقطاع في نظام التعليم في  ).2021ألردنية، وزارة الصحة ا(

في جميع القارات  بلد 190طالبي العلم في أكثر من بليون من  1,6التاريخ، حيُث تضرر نحو 
  ).2020األمم المتحدة، (

ومن أجل ضمان اتصال  .لذلك كان العالم نحو قرارين مهمين إما التعلم عن بعد أو ال تعلم
ل كافة العمليات التدريسية النظرية والعملية إلى يالقرار بتحو اتخاذتم بالعملية التعليمية الطلبة 

منظمة األمم المتحدة للتربية (التعّلم عن بعد، وهذا ما ساهم في تغير شكل المنظومة التعليمية 
والخطط  عليممة التوالتغيرات في منظ تم إجراء العديد من ؛لذلك نتيجًة )2020م والثقافة، ووالعل

تفرض في سنواتها التي اإلنسانية  التخصصاتفي وخاصة ، لجامعيةالتدريسية للتخصصات ا
التدريب القائمسمى بالتدريب الميداني، وهو التعليمية األخيرة ما ي الطالب  على ممارسة ما تعلمه

الميدان وحتى تزداد لديه المهارات وتصقل شخصيته ويمارس تطبيقه في نظرية، لمن معلومات 
نا وأصبح روير واقع التدريب الميداني بشكل كامل بحلول جائحة كويتغتم ، حيُث العمل باحترافية

لذلك كان البد من معرفة كيفية ممارسة التدريب الميداني للتخصصات اإلنسانية في  .ًاتمام ًامختلف
  .ظل عملية التعلم عن بعد

  



 واقع التدريب الميداني لبعض التخصصات اإلنسانية في ظل التعليم عن بعد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4771

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ووسيلة . ب الميداني أساس نقل الطلبة من الجانب النظري إلى الجانب العمليييعد التدر
. ًا إلى سوق العمل وتطبيق مهارتهم ومعارفهمدمهمة لتهيئة الطلبة في التخصصات اإلنسانية تحدي

وما رافقها من تداعيات وقرارات  ،)2021-2020(نتيجة النتشار جائحة كورونا خالل عامي و
في ، ل إلى عملية التعلم عن بعدوالتحو حول كيفية تغيير منظومة العملية التعليمية بشكل مختلف

نسانية التي يتواجد في خططها التدريب التخصصات اإلفي ظل هذا الوضع الراهن وتحديدًا 
 مهارتهم ومعلوماتهم بشكل مباشر في الميدانلأثرت ممارسة طلبة التدريب الميداني ت. الميداني

، ليتحول كل ذلك إلى ممارسة نظرية تلقينية تعتمد على األجهزة اإللكترونية من حيث الكم والكيف
التدريب الميداني لبعض التخصصات اإلنسانية لذلك تكمن مشكلة الدراسة في معرفة واقع . فقط

تخذتها الوقوف على اإلجراءات التي ا، وCOVID-19 خالل جائحةعد التعلم عن بفي ظل 
  .الميداني التدريبعملية الجامعات للتعامل مع 

   :تتلخص مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية حيُث

ما أهمية التدريب الميداني لطلبة التخصصات اإلنسانية في الجامعات األردنية من وجهة نظر  -1
 ؟والمشرفين أعضاء الهيئات التدريسية

لمواد التدريب الميداني في والمشرفين ما التحديات التي واجهت أعضاء الهيئات التدريسية  -2
 ظل انتشار فيروس كورونا؟

 لى خطط مواد التدريب الميداني لتتناسب مع ظروف التعلم عن بعد؟ما التغيرات التي طرأت ع -3
ما االقتراحات العامة التي يقدمها أعضاء الهيئات التدريسية لمواد التدريب الميداني في ظل  -4

  استمرار التعلم عن بعد؟

  :الدراسةأهداف 

واقع التدريب الميداني لبعض التخصصات اإلنسانية في ظل إلى هدفت الدراسة التعرف 
أهمية التدريب الميداني لطلبة  هداف الفرعية بالتعرف علىكما تمثلت األ. التعلم عن بعد

، والمشرفين التخصصات اإلنسانية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية
اجهت أعضاء الهيئات التدريسية لمواد التدريب الميداني في معرفة التحديات التي وباإلضافة إلى 
معرفة التغيرات التي طرأت على خطط مواد التدريب  فيروس كورونا، كما هدفت إلىظل انتشار 

التوصل إلى االقتراحات العامة التي يقدمها أعضاء التعلم عن بعد، والميداني لتتناسب مع ظروف 
  .ظل استمرار التعلم عن بعديب الميداني في الهيئات التدريسية لمواد التدر
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  :أهمية الدراسة

التدريب الميداني إليه واقع  وصلسلط الضوء على ما كونها ُتفي الدراسة  أهمية تتمثل
كمًا علميًا قد يساعد في  قدمتإلى أنها  ، باإلضافةم عن بعدفي ظل التعلللتخصصات اإلنسانية 

، كما تتميز أهميتها بقلة العمل على تطوير هذا الجانب نهااقتراح تصورات جديدة من شأ
الدراسات واألبحاث العلمية الحديثة التي تتعلق في موضوع التدريب الميداني في فترة التعلم عن 
 بعد، باإلضافة إلى حداثة وتطورات المواضيع التي تتعلق في علمية التعّلم عن بعد وجائحة كورونا

   .المستقبل وتطوير آلياتهعلى التعليم الجامعي في 

  :الدراسات السابقة

  :ما يليالتي تتعلق بمضمون الدراسة العربية واألجنبية  الدراسات السابقةمن 

تأثير "بعنوان بإجراء دراسة ) Alsoud and others, 2021(السعود وآخرون قام كل من 
هدفت الدراسة إلى و. "على التعلم اإللكتروني للطالب خبرة في األردن COVID-19وباء 

استكشاف تجربة الطلبة في التعلم اإللكتروني في الجامعات األردنية، واالستعداد للتعلم اإللكتروني 
واتجهت الدراسة إلى استخدام استطالعات عبر اإلنترنت بطلبة الدراسات في . أثناء الجائحة

ستبيان، وتكونت عينة حيُث استخدم الباحث أداة اال. الجامعات األردنية في محافظات األردن
 وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية. أعضاء هيئات التدريسوطالب وطالبة ) 643(من  الدراسة

أن المناطق النائية والمحرومة واجهت في المقام األول تحديات هائلة مثل التكنولوجيا، : ومنها
وتوصلت الدراسة إلى . وإمكانية الوصول إليها، وضعف االتصال باإلنترنت، وبيئات الدراسة القاسية

أن هناك حاجة إلى مزيد من االستثمارات وخطط الطوارئ لتطوير : منهاومجموعة من التوصيات 
التعّلمية في جميع أنحاء  اإللكترونية والتكنولوجيا والمسافةالعملية نظام تعليمي مرن يدعم 

  .األردن

مشاكل التدريب الميداني التي تواجه " بعنوانبعرض دراسة ) Salem, 2020(سليم كما قام 
التعرف هدفت الدراسة . "طالب قسم التربية الخاصة بجامعة المجمعة وكيفية مواجهتهم تدريجيًا

على المشكالت التي تواجه طلبة التدريب الميداني في قسم التربية الخاصة بجامعة المجمعة من 
وجهة نظرهم، ووضع حلول لمواجهة هذه المشكالت التي تواجه طلبة التدريب الميداني لزيادة 

عينة  جودة التدريب وجعله أكثر فائدة، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت
وتوصلت إلى أن أكثر المشكالت هي التي تتعلق بالمشرف األكاديمي . وطالبة طالبًا 66الدراسة 

عزى لمتغير الجنس أو التخصص إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُت، ووالمشرف التربوي
. انيالتدريب الميد مشكالتالدراسة مجموعة من الحلول لمواجهة  واقترحت ،أو المعدل التراكمي
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اختيار العمل وعقد ووالدورات التدريبية ذات الصلة،  توحيد البرامجب: كما أوصت الدراسة
  .اجتماعات تمهيدية للطالب لتوضيح خطة التدريب الميداني

ممارسة "بعنوان أجروا دراسة ) Banks and others, 2020(بانكس وآخرون في حين أن 
حيُث هدفت الدراسة إلى . "التحديات واالستجاباتالعمل االجتماعي : COVID-19أخالقية خالل 

، وتكونت COVID-19إجراء دراسة دولية للتحديات األخالقية لألخصائيين االجتماعيين خالل 
وصلت الدراسة و. نوعيالمسح الاستخدم الباحث  حيث، من األخصائيين )607(عينة الدراسة من 

تمثلت بالحفاظ على الثقة والخصوصية،  أن التحديات األخالقية: إلى عدد من النتائج منها
يجب على الناس تبادل  الموازنة بين حقوق واحتياجات مختلف األطراف، وأوصت الدراسة بأنهو

 .خبراتهم في المواقف الصعبة مع االحترام

معوقات التدريب الميداني لطالبات " بعنوان دراستهمفي  )2019( وآخرونباغريب وأشار 
دفت للتعرف على معوقات التدريب هوالتي . "جامعة حضرموتبالخدمة االجتماعية بكلية البنات 

 منهج المسحاعتمدت و. جامعة حضرموتفي الميداني لطالبات الخدمة االجتماعية بكلية البنات 
من ) 131(وتكون مجتمع الدراسة من . لهااالجتماعي، واتخذت من استمارة االستبيان أداة 

المعوقات : وتوصلت الدراسة ِلعدد من النتائج من أبرزها. جتماعيةاالخدمة الطالبات خريجات 
ذات العالقة بالطالبات والتي تم إرجاعها للمجتمع مثل قلة وعي األفراد المسؤولين بأهمية الخدمة 

توافر االستعداد الشخصي والدافعية ة بضرور: اسةلدرأوصت او .االجتماعية وأسسها وأهدافها
عقد اللقاءات وتوصيل المهارات المهنية لطالب التدريب الميداني بكفاية، ولطالب التدريب، 

  .الدورية مع المؤسسات لشرح أهمية التدريب الميداني

التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية " بعنوان دراسة )2018( الجندي وآخرونوأجرى 
معرفة المعوقات التي تواجه إلى هدفت و. "التي تحول دون تحقيق الكفاءة المهنية والمعوقات

تطبيق مقررات التدريب الميداني في تخصص الخدمة االجتماعية، ومن ثم يقوم البحث بربطها 
 استبانةوتم استخدام . ون والطلبة والعملية التدريسيةبأربع عناصر وهي المؤسسات والمشرف

من طلبة الخدمة ) 42(بحوالي  المبحوثينخاصة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من عدد من 
أن أبرز المعوقات هي التي تتعلق بالتدريب : وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها. االجتماعية

الميداني في المؤسسات من حيث انحصار الخدمات التي يتم تقديمها في مجاالت وميادين معينة 
وعدم قدرة المؤسسة على تحمل هذا العدد من  ،ي هيئة مساعدات مادية قليلة في أغلب األوقاتف

إجراء مسح شامل لكافة المؤسسات العاملة في الخدمة ب: كما أوصت الدراسة .الطلبة المتدربين
  .ريبهمثناء تدتفعيل زيارة المشرفين األكاديميين للطلبة المتدربين أو، ةاالجتماعي
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التدريب "بعنوان  دراسة )Jonssona and others, 2018( وآخرون جونسوناكما أجرى 
 الدراسة تهدفو. "ما وراء االنقسامات االستعمارية: الميداني الدولي في مجال التعليم االجتماعي

للبحث في مدى التأثير والحاجة لتعليم العمل االجتماعي النقدي الموجه عالميًا على تعليم الطالب 
وقد استخدمت الدراسة الطرق المختلطة وذلك  .في سياق التدريب الميداني الدوليوتطويرهم 

وقد شارك  .الويب ومجموعات التركيز ومراجعة الوثائق للتقارير الميدانية حتى تستطيع استطالع
. في الدراسة طالب العمل االجتماعي من برامج العمل االجتماعي وذلك في النرويج والسويد

 كاملفهم نقدي البد للطلبة أن يكونوا على للوصول إلى  أنه :الدراسة تشير إلىوكانت نتائج 
   .يةعرفة النقدية وما بعد االستعماروذلك عن طريق الم، االستعداد للتدريب الميداني

معوقات التدريب الميداني لدى طلبة العمل "بعنوان  بعمل دراسة )2015(الهالالت وقام 
لتي تواجه طلبة العمل هدفت تسليط الضوء على المعيقات ا. "ردنيةاالجتماعي في الجامعة األ

في التدريب الميداني في الجامعة األردنية، والتعرف أيضًا إذا كان هناك فروقات في  االجتماعي
الدراسة  واستخدمت .المعيقات تبعًا للجنس أو المستوى الدراسي أو مستوى التدريب الميداني

العمل االجتماعي  ةمن طلبطالبًا وطالبة ) 66(وتكونت عينة الدراسة من  .منهج المسح االجتماعي
واستخدم  .للعام نفسه للفصل الدراسي األول 3و 2المسجلين في مادتي التدريب الميداني 

وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن  .الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات
كما توصلت  .وللمشرفين األكاديميين كانت بمستوى منخفض ،بة أنفسهمالمعوقات ترتبط بالطل

أن على مشرف ومنسق التدريب الميداني في قسم : منها الدراسة إلى مجموعة من التوصيات
العمل على تخفيض عدد شعب والعمل االجتماعي إتاحة الفرصة للطلبة الختيار مكان التدريب، 

  .لتدريسي من القيام بمسؤولياتهالتدريب الميداني ليتمكن الكادر ا

  :التعقيب على الدراسات السابقة
دراسة و )2018، وآخرون الجندي(دراسة و )2019، وآخرون باغريب(دراسة اتفقت 

التي تواجه التدريب  والمشكالت المعوقاتعلى فكرة ) 2020 سليم،(ودراسة ، )2015، الهالالت(
والتربية الخاصة، كما اختلفت دراسة  الميداني لدى طلبة العمل االجتماعي والخدمة االجتماعية

 ، في الموضوعات)2020، بانكس وآخرون(ودراسة ) 2018، وآخرون جونسونا(دراسة  من كل
السعود (أما دراسة  .19-والعمل االجتماعي خالل كوفيدالتي تناولت فيها فكرة التدريب الميداني 

حيُث اختلفت  .جاءت تصب في موضوع التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا) 2021وآخرون، 
الدراسة الحالية وتميزت بأنها َأضافت بعدًا جديدًا من حيث معرفة الواقع العام الذي يمر فيه 

لك من وجهة نظر وذ ؛اإلنسانية في ظل التعلم عن بعد التدريب الميداني لبعض التخصصات
لمواد التدريب الميداني وذلك بناءًا على أهمية  والمنسقين أعضاء الهيئات التدريسية والمشرفين

  .هذا التدريب وربطه في حياة الطالب الجامعي في المستقبل
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  :التعريفات اإلجرائية

  :على النحو التاليقام الباحث بتعريف المتغيرات إجرائيًا 

هي ممارسة المهارات والخبرات والمعارف عند األفراد من خالل وضعهم في : التدريب الميداني
  .تدريبية ليتمكنوا من التطبيق والعمل ضمن ما تم تعّلمه في المواد النظرية مؤسسات

التي تتعامل في دراساتها مع اإلنسان وثقافته  والمسارات المجاالتهي : التخصصات اإلنسانية
  .وسلوكياته ضمن منهجية علمية منظمة

هي العملية القائمة على التعّلم الذاتي من الطالب أكثر من اعتمادها على المدرس،  :م عن بعدالتعل
وتعتمد على المنصات . والتي ُتمارس في أي بيئة أخرى بعيدة عن المؤسسة التعليمية

  .ووسائل التواصل اإللكترونية والمواقع

  :اإلطار النظري

  :في الجامعاتالتدريب الميداني 

الجامعي أو البيئة التي من خاللها يقوم الطالب  الحيزيمكن النظر للتدريب الميداني كونه 
أكاديميًا ونظريًا وممارسة ذلك على أرض الواقع في الميدان الذي يتناسب مع  بتطبيق ما تعلمه

زمنية، أي حسب ما هو مقرر لمدة الفصل  مدةيب ضمن رفترة التد تدتم حيُثتخصصه، 
ن خطة المادة الخاصة في وحسب عدد الساعات المخصصة لمادة التدريب الميداني ضم ،الدراسي

  .كل تخصص

لتدريب الميداني وذلك حسب ما هو مشار إليه في دليل التدريب الميداني ويمكن تعريف ا
)2019 (مجموعة من المهارات، والخبرات، التي يتم تقديمها إلى الطالب ضمن إطار "هو  :بأنه

ومقصود؛ بهدف نقل الطالب المتدربين من  المعرفة بشكل واع اكتساببحيث يتم ، مؤسسي
المهارات، واالتجاهات، والفهم، إلى مستوى أفضل يمكنهم من : مستوى المعرفة المحدود من حيث

سهم وقد تنبع أهمية التدريب الميداني من كونه ي. "تقل في المستقبلممارسة الخدمة بشكل مس
في إعداد الطلبة وبناء شخصياتهم ومهاراتهم حتى يستطيعون العمل في الميدان ومواجهة 

التدريب تحقيق العديد من الغايات واألهداف  ، بحيث يتيح لهالتحديات والمواقف بالشكل المناسب
من مما يسهم في إكسابه العديد  عمله في الميدان وتفاعله مع من حولهوذلك من خالل  ؛التعليمية

والبد من اإلشارة إلى أهداف التدريب  ).2021 ،أبو زيد ويونس( المهارات والمعارف التعليمية
، نستطيع تمكين الطالب حتى يتم إعداده بشكل صحيح وكافي وشامل والتي من خاللهاالميداني 

 ًاالب قادرالقدرة على جعل الطوالقدرة على تمثيل تخصصه بأفضل صورة، ومنها  ،لسوق العمل
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ن يتقن أوتطوير نفسه، و قدملتالذاته ويشعر في رغبة  واعيًا يكونوأن ، على إدارة حلقات النقاش
  ).2007الطراونة، ( الطالب المهارات والمعارف التي سيكتسبها في الميدان

وذلك  ؛ن تسليط الضوء عليها بشكل سريعوالتي البد م ومن أساليب التدريب الميداني
، دريب الميداني للخدمة االجتماعيةفي دليل الت )2000، البريثنونيازي (إليه  أشارحسب ما 

هو بأن يقوم المشرف في  :عن أسلوب المحاضرة والمقصود فيه األسلوب األوليعبر  حيُث
التدريب على استعراض وشرح المعلومات والمعارف والحقائق حول موضوع محدد ومعين ومن 

هو  األسلوب الثانيأما  .األسئلة على المشرف واالستفسار ثم يقوم طلبة التدريب الميداني بطرح
وذلك من خالل  ،وتفاعلهمفهو الذي يقوم على تواصل األفراد مع بعضهم  :أسلوب حلقات النقاش

 األسلوب الثالثأما  .وذلك تحت إشراف المدرب أو المشرف؛ رف والمعلومات واألفكارتبادل المعا
حيث يتطلب هذا النوع من األساليب وجود أكثر من مشرف أو مدرب  :المسمى بأسلوب الندوة

 يتمثل األسلوب الرابعا أم. طالب التدريب الميداني يتناولون موضوع معين وتحليله ومناقشته مع
أن يعرض الطلبة العديد من الحاالت أو المواقف أو بوالتي تكمن فكرته  :أسلوب دراسة الحالةب
 باإلضافة إلى غيرهم .مشكالت ومن ثم يتم مناقشتها وتحليلها ومحاولة إيجاد حل مناسب لهاال

  .)2000، البريثننيازي (من األساليب 

أن يكون المرجوة من التدريب الميداني للطلبة والتي منها  التعلم مخرجات حيُث تساهم
الطالب قادرًا على ممارسة وتطبيق وتنفيذ كافة المعارف والمعلومات التي درسها وتعلمها 

اء وجوده في حيز التدريب، أيضًا البد للطالب من أن يكون بعد انتهاءه من فترة نكتسبها أثاو
 وللف الحاالت والمواقف والمشكالت ومحاولة إيجاد الحلتعلى تفسير وتحليل مخ ادرًاالتدريب ق

على التواصل والتفاعل مع اآلخرين بفعالية في برامج العمل أو  ، وأن يكون قادرًالها ةالمناسب
رب أن يكون قد استوعب واكتسب القيم والمبادئ دالتدريب وفريقه، أيضًا البد للفرد المت

وأصبح قادرًا على نقلها وتطبيقها  دين الخاصة في التدريبهنية في المياواألخالقيات الم
كما أن للتدريب الميداني العديد من المبادئ التي البد من  ).2019الشافي وعزوز، ( وممارستها

إعطاء الفرصة للطالب والربط بين المنهج والخبرات الحياتية للطالب، : تها والتي تتمثل فيامراع
وروح تنمية االستقاللية ودة وتفهمها جيدًا قبل االنتقال إلى الخبرات األخرى، لتمثل خبرة جدي

  ).2021أبو زيد ويونس، ( ةلدى الطلبالمبادرة 

  :عن بعد التعلم

نمط تعليمي يعتمد على توظيف تكنولوجيا المعلومات " :م عن بعد على أنهيتم تعريف التعل
بهدف توفير خدمة  هةضمن إطار منظومة موج ،لكترونيةإواالتصاالت لتقديم دروس ومحاضرات 

وبعد  ".متعليمية عالية المستوى في الكفاءة والفاعلية ومتحررة من النمطية والتقليدية في التعل
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ن اإلشارة إلى مزايا وعيوب التعلم عن بعد، فالبعض م عن بعد البد معلى تعريف التعل االطالع
أنه قد يوفر وقت وجهد الوصول إلى  :منهازات وفوائد يجتنيها عد سمات وميم عن بيرى أن للتعل

ن الطلبة من يمّكراسة في حرم المؤسسات المختلفة، واألماكن البعيدة المخصصة للتعليم أو للد
 .عادة مشاهدتها في أي وقت يرغب بهالقدرة على تحميل المحاضرات أو الفيديوهات التعليمية وإ

الملل لدى الطلبة الشعور في  توّلد اأنهب فتتمثلعن التعلم عن بعد  لبيات الناتجةأما من حيث الس
الحظ أيضًا أنه تلقي دروسه، ويطويلة أمام األجهزة الحاسوبية ل التعب لجلوسه لفترات أو ،والضجر

). 2020محمد، ( يسبب قلة في التواصل االجتماعي المباشر بين الناس أو بين الطالب وأستاذه
أنه  هوم عن بعد عن غيره من أشكال التعليم اُألخرى، التي يتمتع بها التعليث الخصائص ومن ح

م عن بعد، ويتمكن الطلبة من التواصل ًا بين المعلم والمتعلم في التعلهناك تباعدًا زمانيًا ومكاني
عبر شبكة اإلنترنت والتطبيقات التكنولوجية وعن  ،مع زمالئهم وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات

بشكل بعد، ويستطيعون أيضًا الحصول على كافة البيانات والمعلومات التي يرغبون في تحصيلها 
  ).2020مقدادي، ( وبأسرع وقت أكبر وأكثر كمًا

  :أشكال التعّلم عن بعد

  :اد على العديد من الوسائل واألساليب المتنوعة منهمإن هذا النمط من التعلم يعت

إلى المتعلم  حيُث يقوم هذ األسلوب على إرسال المادة المطبوعة: بالمراسلةأسلوب التعّلم : أوًال
  .ومن ثم يقوم بالتعليق عليها وطرح األسئلة واالستفسارات

درسين، ومن ميعتمد على استخدام النص المكتوب من قبل ال: ط المتعددةئأسلوب الوسا: ثانيًا
  .خالل التسجيالت السمعية والبصرية

يعتمد على نقل المادة العلمية واالتصال بين المعلم والمتعلم : ب التعّلم االفتراضيأسلو: ثالثًا
وذلك من خالل الويب والبريد اإللكتروني، وقد يكون هذا االتصال بشكل متزامن أو غير 

  .متزامن

عن  حيُث يعتمد على مجمل التفاعل بين المعلم والمتعلم: أسلوب التعّلم المتفاعل عن بعد: رابعًا
المختلفة والتطبيقات المتوفرة بعد من خالل االتصاالت المسموعة والمرئية وقنوات التعليم 

  ).2020محمد، (

الحظ مما سبق عرضه من اإلطار النظري المتعلق بالتدريب الميداني والتعّلم عن بعد، بأن ُن
الوجاهي إلى التعّلم عن  مواد التدريب الميداني تأثرت بشكل أو بآخر في عملية التحول من التعليم

بعد، وأدى هذا كله إلى تغير في الشكل العام للمنظومة التدريبية حتى وإن تعددت واختلفت 
  .وهذا سينعكس على واقع التدريب في المستقبل وسائل التواصل والتعلم عن بعد
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  :في األردن -19COVIDواقع التعّلم عن بعد في ظل أزمة 

، الذي 19- غالبية الحكومات في كل العالم، هو السيطرة على كوفيدإن الهدف الذي أصدرته 
تحويل التعليم التقليدي  ميعد سريع االنتشار، حيُث اتخذت إجراءات االبتعاد االجتماعي ومن ث

متعلمًا تضرروا في األردن نتيجة إغالق ) 2,372,736(إلى التعليم عن بعد، حيُث كان هنالك 
نتيجة لذلك تم اتخاذ قرارات . طالب جامعي) 320,896(كان منهم التعليم في المؤسسات، و

تأثير غير مسبوق على النظام التعليمي  سريعة منها إغالق حرم الجامعات والذي كان له
والمؤسسات التعليمية، حيُث تم االنتقال إلى التعليم عن بعد من خالل منصات التعليم المتزامنة 

 Alsoud and(ذا التعليم روتينيًا ويطرح تحديات وصعوبات خطيرة عبر اإلنترنت، بالتالي أصبح ه
Harasis, 2021.(  

  الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

والذي يقوم بدراسة الظاهرة بشكل شامل ومن كافة  ،لى المنهج النوعيعدت الدراسة ماعت
تفاصيلها  مختلفالجوانب ويقوم على تفسيرها وتمحيصها بشكل علمي ودقيق، ويبحث في 

 ويتعمق في التحليل، وذلك من خالل العديد من المقابالت الحقيقية التي تتناول الظاهرة بشكل
  .واقعي

  :الدراسة مجتمع

 لمادة التدريب الميداني الهيئات التدريسية بعض أعضاءتكون مجتمع الدراسة من 
 وبعض المشرفين والمراقبين والمتابعين والمدربين، ية في الجامعات األردنيةللتخصصات اإلنسان

  .الذين يقومون بتدريس وتنسيق وإدارة مساقات التدريب الميداني في مختلف المراحلو

  :عينة الدراسة

العديد من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية  على عينة الدراسة اشتملت
لمواد ومساقات التدريب الميداني في التخصصات اإلنسانية التي يتواجد  والمشرفين والمدرسين

كان في خطتها مواد للتدريب الميداني، والتي تم اختيارها قصديًا من المجتمع الكلي للدراسة و
عضو هيئة تدريس ما بين مدرس، ومشرف، وإداري، ) 50(في المقابالت العدد الكامل والمشارك 

   .ومنسق
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  :ةأداة الدراس

من عينة  بشكل أساسي لجمع المعلومات والبياناتليل المقابلة كأداة دلقد تم االعتماد على 
 تم العمل على ، حيُثوالوصول إلى النتائج تساؤالت الدراسةحتى يتم اإلجابة عن  ؛وذلك الدراسة،

حتى يتيح فرصة المناقشة  ،علمي واضح من خالل مقابلة العينة شكلبالدليل  إعداد وتصميم
مجموعة من التساؤالت الموجهة نحو  من خالل، وذلك والحوار والوصول إلجابات دقيقة

ل الدراسة والحرص على عدم تداخ التسلسل المنطقي ألهداف ، وقد تم مراعاةالمبحوثين
المباشر ما بين الباحث  ظيلتفاعل اللفحيُث تعتمد المقابلة على ا. المعلومات واألفكار

بحيث يطرح  ،دون ضوابط دقيقة المبحوثينمن قبل التحدث حيُث يعطي هذا النوع  ،والمبحوثين
وأخذ االقتباسات حسب  ها بالشكل المناسبالباحث عدد من األسئلة ومن ثم يقوم بتدوين إجابات

  ..آراء العينة

  :على النحو التاليوذلك أسئلة أربع من النهائي دليل المقابلة  تكونحيث 

أهمية التدريب الميداني لطلبة التخصصات اإلنسانية في الجامعات األردنية من وجهة نظر ما  -1
 أعضاء الهيئات التدريسية؟

التحديات التي واجهت أعضاء الهيئات التدريسية لمواد التدريب الميداني في ظل انتشار ما  -2
 فيروس كورونا؟

 على خطط مواد التدريب الميداني لتتناسب مع ظروف التعلم عن بعد؟التغيرات التي طرأت ما  -3
االقتراحات العامة التي يقدمها أعضاء الهيئات التدريسية لمواد التدريب الميداني في ظل ما  -4

  استمرار التعلم عن بعد؟

  :تحليل دليل المقابلة

ب آراء ناءه حسوالذي تم ب، )النوعي( تم العمل في الدراسة باالعتماد على التحليل الكيفي
الجامعات  من عدد فيمادة التدريب الميداني لوالمشرفين واإلداريين أعضاء الهيئات التدريسية 

وإجراء التعديالت  ،وتم عرض دليل المقابلة على مجموعة من المتخصصين في المجال. األردنية
الل حساب التكرارات والنسب حيُث تم االستناد إلى التحليل اليدوي من خ. المناسبة حسب آرائهم

  .المئوية لكل إجابة من إجابات عينة الدراسة

  عرض النتائج ومناقشتها

هذا الجزء النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل التساؤالت، ومناقشتها يعرض 
  :بشأنها حسب التسلسل التالي وتحليلها والوصول إلى توصيات
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  :عرض خصائص عينة الدراسة: أوًال

  خصائص عينة الدراسةالتكرارات والنسبة المئوية ل: )1(جدول ال

  %النسبة   التكرار  الفئة  المتغير

  
  متوسط األعمار للمدرسين

  2  1  )39-30(بين 
  98  49  )65-40(بين 

  100  50  المجموع

  
  الحالة االجتماعية

  84  42  متزوج
  16  8  غير متزوج
  100  50  المجموع

  
  الميدانيتدريس مادة التدريب 

  90  45  وحلول جائحة كورونا خالل فترة التعليم عن بعد
  10  5  قبل التحول للتعليم عن بعد وقبل الجائحة

  100  50  المجموع

  
  مكان مدرس التدريب الميداني

  96  48  عن بعد داخل األردن
  4  2  عن بعد خارج األردن

  100  50  المجموع

بأن غالبية عينة الدراسة تترواح ، عينة الدراسةخصائص ب المتعلق) 1( جدوليبين ال
بينما النسبة القليلة من العينة تتراوح أعمارهم . %)98( سنة بنسبة) 65-40(أعمارهم ما بين 

الحالة االجتماعية كانت من المدرسين %) 84(نسبة أظهرت النتائج بأن  حيث. سنة )34-30(من 
من حيث تدريس أما . أعزب وهي النسبة األقلمنهم %) 16(ولهم متزوج وهي النسبة األكبر، 

نسبتهم  وتمثلتالهيئات التدريسية  من أعضاءغالبية العظمى ال أشارت مادة التدريب الميداني
وذلك  ،أنهم قد عملوا على تدريس المادة خالل الفترة التي تحول فيها التعليم عن بعد%) 90(

المادة  درسونقلة من المدرسين أنهم كانوا يضمن فترة اجتياح فيروس كورونا للبالد، فيما أشار 
عن بعد أي التعليم والتدريب العمل وجود فيروس كورونا وعملية تحويل  بالفترة التي سبقت
من %) 96(أيضًا أن نسبة عينة الدراسة  وقد أظهرت نتائج .%)10(ونسبتهم  ،بالشكل التقليدي

العدد األعلى للمدرسين هم من كانوا يقومون بإعطاء مادة التدريب عن بعد في الجامعات األردنية 
المادة في  يدرسونمن المدرسين الذين %) 4(داخل األردن، وكان هناك النسبة األقل وهي 

 اافر برأطريت أس": حيث يشير أحد المدرسين قائًال .الجامعات األردنية عن بعد خارج األردن
األردن فترة أسبوعين في أثناء الدوام الرسمي في الجامعات، ولكن تفاجأت أنه تم فرض حضر 
شامل في األردن وتم احتجازنا في البالد الغربية وتحولت العملية التعليمية والتدريبية عن بعد، 
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أنه أكمل  واعتقدت أنه هذا رح يستمر أسبوع ورح يفتحوا لحدود لكن الشغلة طولت، مما أطرني
   ".تدريس عن بعد للطلبة في جامعات األردن

عزى السبب في ذلك إلى أن غالبية من يحصلون على وظيفة التدريس في الجامعات قد وقد ي
يكونوا في متوسط العمر الذي تمت اإلشارة إليه سابقًا، كما أن عملية التعلم عن بعد أتاحت 

هذه المواد؛ نتيجة زيادة الضغط على أعضاء الهيئة للعديد من المدرسين الفرصة إلعطاء مثل 
التدريسية من خالل زيادة نسبة العبء الدراسي لهم خالل الفصل، كما أن هنالك العديد من 
أعضاء الهيئات التدريسية قد انسحبوا من عملية التعلم، نتيجة لعدم قدرتهم على االستمرار مع 

  .هذا الوضع والضغط

  :علقة بالسؤال األول ومناقشتهاالنتائج المت: ثانيًا

في  التخصصات اإلنسانيةلطلبة همية التدريب الميداني التكرارات والنسبة المئوية أل: )2(جدول ال
  والمشرفين الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية

  الرتبة  %النسبة  التكرار  المتغير
  3  %20  10  يعد شرط أساسي ِلتخرج الطالب

  1  %40  20  في صقل شخصية ومهارات الطلبة في الميدان يسهم
  2  %22  11  يساعد الطالب على ربط وممارسة ما تعلمه أكاديميًا على أرض الواقع

  4  %10  5  االستفادة من خبرات وخدمات المؤسسة
  5  %6  3  تساعد في تطوير األبحاث العلمية

  6  %2  1  تساهم في رسم وتعديل وتطوير السياسات
    100%  50  المجموع

المتعلق بالتكرارات والنسب المئوية ألهمية التدريب الميداني، بأن ) 2(الجدول نتائج أظهرت 
من ) %40(غالبية عينة الدراسة إجاباتهم على التوالي، حيُث جاء في الرتبة األولى ونسبتهم 

، أما ما "يسهم في صقل شخصية ومهارات الطلبة في الميدان"أنه  الذين أشاروا إلى المدرسين
يساعد الطالب على ربط وممارسة ما تعلمه أكاديميًا "أنه  %)22(جاء في الرتبة الثانية بنسبة 

يساعد الطالب على "على موضوع %) 20(كما جاءت الرتبة الثالثة بنسبة  ،"على أرض الواقع
عد شرط "منهم قال %) 20(في حين أن  ،"أكاديميًا على أرض الواقع ربط وممارسة ما تعلمهي

تساهم في رسم وتعديل "تمثلت في %) 2(، وكانت أقل نسبة إجابات "تخرج الطالبأساسي ل
  ."وتطوير السياسات

ويعزى السبب في ذلك إلى مدى ارتباط العملية النظرية بالعملية التدريبية، وانعكاسها على 
د ربالحصول على مواأرض الواقع، وهذا يدل على قوة النهج الذي تتبعه المؤسسات التعليمية 
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خريجين الجامعات ولديهم كافة المعلومات النظرية، وبعض المهارات التدريبية ) الطلبة(بشرية 
والتطبيق واالنخراط في سوق العمل، إضافًة إلى أن التدريب الميدانية التي ُتساعدهم على العمل 

في  باالندماجلفرصة للطلبة يعد متطلب إجباري للتخريج والحصول على الشهادة، ويتيح االميداني 
سوق العمل والبحث عن فرص للحصول على الوظيفية، كما أنه يكسبهم القدرة على االتصال 

غالبية : "حيُث أشار عدد من أعضاء الهيئات التدريسية قائًال .والتواصل مع كافة الشرائح
غالبية طالبنا " ، ووضح منهم"التخصصات اإلنسانية في بخططها مادة تدريب ميداني على األقل

التدريب الميداني هو يلي "، وبين بعضهم "دايمًا بحبو يطبقوا أي فكرة بوخدوها بالمجال النظري
إذا بدنا ندور على مخرجات "، وقال البعض "بالعمل والشغل والممارسة Powerبعطي الطالب 

بساعد الطالب على بشرية حقيقة الزم نتوجه للتدريب الميداني بأي وسيلة ألنه بنمي المهارات و
  ".إنه يحب ويبدع بتخصصه كمان

من االهتمام بكيفية تطوير برامج التدريب الميداني في ظل التعلم عن بعد ونتيجًة لذلك، البد 
حتى ال يفقد الطالب هذه المهارات، وال يصبح هنالك فجوة علمية كبيرة تؤثر على مخرجات الطلبة 

  .الميداني أهميته البارزة في التخصص، وحتى يبقى للتدريب المستقبلفي 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: ثالثًا

 للتحديات التي واجهت أعضاء الهيئات التدريسيةالتكرارات والنسبة المئوية : )3(الجدول 
  لمواد التدريب الميداني في ظل انتشار فيروس كورونا والمشرفين

  الرتبة  %النسبة  التكرارات  المتغير
  4  %10  5  صعوبة تحصيل موافقة للتدريب في المؤسسات

  1  %36  18  ر الشامل مما أدى لتعطل المؤسسات عن العملظفرض الح
  6  %8  4  اللقاء بين المدرسين والطلبة مباشرة أصبح شبه منعزل

  2  %20  10  تعليق التدريب في المؤسسات
  3  %14  7  الميدانيةفقدان القدرة على إكساب الطلبة المهارات 

  6  %8  4  ضعف اإلنترنت لدى الطلبة والمدرسين في بعض الوقف
  7  %4  2  الطالب نفسه هو العائق

    %100  50  المجموع

التي واجهت أعضاء الهيئات تحديات المتعلق بالتكرارات والنسبة لل) 3( تائج الجدولن أشارت
فرض "نسبة من اإلجابات على موضوع جاءت أعلى حيث . التدريسية لمواد التدريب الميداني

في حين . من أفراد العينة%) 36(بنسبة  "ر الشامل مما أدى لتعطل المؤسسات عن العملظالح
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. من اإلجابات%) 20(بنسبة " تعليق التدريب في المؤسسات"أنه جاء في الرتبة الثانية موضوع 
  %).4(بنسبة  "الطالب نفسه هو العائق"أما أقل نسبة إجابات جاءت على فكرة 

ويعود السبب في ذلك إلى أن طبيعة الوضع المفاجئ الذي تعرض له العالم، نتيجة تفشي وباء 
COVID-19 عد، أدى كله إلى زيادة التحدياتل العملية التعليمية إلى التعلم عن بوتحو ،

أعضاء الهيئات التدريسية في مساقات التدريب الميداني، وذلك نتيجًة  هوالصعوبات التي تواج
حيُث قال أحد  .لإلغالقات التي صدرت بموجب أوامر الدفاع التي فرضتها الحكومة للتصدي للوباء

يانًا يردوا بعد أح.. .رسمي ونبعت كتابنتواصل مع المؤسسات  اكّن" :أعضاء الهيئات التدريسية
يمكن أكبر عائق واجهنا هو ": وأشار منهم ،"بشكل كامل وأحيانًا ما يردوا أصًال أسابيع ويعتذروا
دريب عن بعد بعيدًا عن لجديد والتالوضع ألنه كان صعب عليه يتقبل فكرة االطالب نفسه 

المشكلة يلي كنا بنحاول نقللها دايمًا بدوامنا بالجامعات هي نفسها يلي " :وبين بعضهم، "الميدان
 :وقال منهم". علومات وتطبيقهافجوة كبيرة بين الم Gapصار في ... ل التعلم عن بعدزادت خال

  ".اآلن المؤسسات صارت تحدد العدد عندها وإحنا عنا أعداد طالب متدربين كبير"

ونتيجة لما سبق، البد من محاولة حصر التحديات التي تواجه التدريب الميداني في ظل 
ا بأساليب وطرق َتحد من زيادتها، ألن هذه التعامل معهوالتعلم عن بعد، ومحاولة التكيف 

وإذا لم يتم . الصعوبات والعوائق ستؤثر مستقبًال بشكل ما على التخصصات ككل، والطلبة كجزء
مع هذه العوائق كلها ستتفاقم المشكالت وتؤدي إلى ظهور مشكالت وصعوبات أخرى لم  التعامل

. تكن بالحسبان، بالتالي البد من أن يكون هنالك خطط بديلة طارئة للتعامل مع هذه التحديات
 التي تواجه معوقاتمن حيث ال )2015 ،الهالالت(دراسة حيُث تتوافق نتائج هذه الدراسة مع 

وهذا التخصص يعتبر جزء من  داني لدى طلبة العمل االجتماعي في الجامعة األردنيةالتدريب المي
 )2019، وآخرونباغريب (كما تتوافق مع دراسة . التخصصات اإلنسانية التي ُتعنى بها الدراسة

وتتوافق مع دراسة  .معوقات التدريب الميداني لطالبات الخدمة االجتماعيةتركيزها على من حيث 
من خالل معرفة المشكالت والصعوبات التي يتعرض لها طالب التدريب  )Salem, 2020(سليم 

  .الميداني

  :ومناقشتها الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال : رابعًا

للتغيرات التي طرأت على خطط مواد التدريب الميداني التكرارات والنسبة المئوية : )4(الجدول 
  مع ظروف التعلم عن بعدلتتناسب 
  الرتبة  %النسبة  التكرارات  المتغير

  5  %12  6  إلكترونيةتحول الملفات الورقية إلى 
  3  %20  10  اللقاءات أصبحت عن بعد عبر البرامج الحاسوبية
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  الرتبة  %النسبة  التكرارات  المتغير
  4  %18  9  زيارة مواقع المؤسسات إلكترونيًا واالستفادة منها

  2  %24  12  القيام بتكليف الطالب بعمل واجبات ومشاريع إلكترونية
  1  %26  13  تصوير فيديوهات عملية وعرضها على الطلبة عن بعد

    %100  50  المجموع

 التدريبمواد  ططرأت على خطلتعديالت التي التكرارات والنسبة ل) 4(نتائج الجدول  بينت
تصوير "لموضوع  عينة الدراسةمن %) 26( الغالبية العظمى بنسبة تحيث أشار. الميداني

القيام "بينما جاء في الرتبة الثانية موضوع  ،"على الطلبة عن بعد فيديوهات عملية وعرضها
اللقاءات "، في حين أن موضوع %)24(بنسبة " بتكليف الطالب بعمل واجبات ومشاريع إلكترونية

أما أقل نسبة إجابات جاءت . جاء في الرتبة الثالثة" أصبحت عن بعد عبر البرامج الحاسوبية
  .من إجابات أفراد العينة%) 12(بنسبة " إلكترونيةتحول الملفات الورقية إلى "لموضوع 

واإلجراءات  العملية التدريسية، عزى السبب في ذلك إلى عملية التحول الكلية في طريقةوي
مما أدى إلى التغير على طريقة  .التي فرضها الوضع الراهن من تغيير في شتى الخطط والمجاالت

المتعارف  العام في الشكل ختالفأدى إلى ا وخطط تدريس المواد العملية والتدريبية، وهذا كله
إلى حيز  العلميةنقل المعلومة  علىبالتالي أثر . عليه في طريقة التدريس لمواد التدريب الميداني
 شرفينالم أحد وضححيث  .العمليةارسات والممالميدان وعلى الواجبات واللقاءات والتطبيقات 

لتدريس عن بعد ومنها كانت وسيلة التواصل مع الطالب هي برامج اعتمدتها الجامعات ل": قائًال
طبعًا أكيد حتى طبيعة الواجبات والمشاريع وأفكارها تغيرت عشان : "وبين منهم. "متيمز والزو

كل اشي صار إلكتروني من مواد من لقاءات ": وأشار منهم. "تتماشى مع عملية التعلم عن بعد
كنا قبل إحنا نخلي الطالب يزور المؤسسة ويوخذ كافة : "وقال بعضهم ."إلخ...لتواصل لتدريبات

المعلومات على أرض الواقع عشان يقدر يشوف ويربط، اآلن لألسف بس عن مواقع الويب الخاصة 
   ."بكل مؤسسة

لتغيرات لمساقات ومواد التدريب الميداني، تتماشى لذلك البد من أن تكون كافة الخطط وا
مع طبيعة الوضع الراهن وما يتبعه من تأثيرات وتغييرات على شكل العمل والتدريس الميداني، لكي 

نقل ما يتم تعّلمه بشكل مباشر على ويستطيع ال يبقى الطالب بعيدًا عن ميدان العمل والتطبيق، 
غيرات والتعديالت قد تؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة العمل ال سيما بأن هذه الت .أرض الواقع

والتدريس وممارسة التدريب الميداني، لذلك البد من معرفة كافة التغيرات ودراستها وتقييمها 
لي وعلى مبشكل علمي دقيق، حتى ال يعود هذا التغيير كله بشكل سلبي على مواد التدريب الع

 ,Alsoud and others(السعود وآخرون حيُث تتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  .الطلبة
  .COVID-19 من حيث تأثير التعلم عن بعد والتغيرات التي رافقته في ظل انتشار) 2021
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: خامسًا

التدريب لمواد  والمشرفين الهيئات التدريسيةاالقتراحات العامة التي يقدمها أعضاء : )5(الجدول 
  ظل استمرار التعلم عن بعد الميداني في

  الرتبة  %النسبة  التكرارات  المتغير
  1  %40  20  وغير تقليدي تغذية محتوى التدريب الميداني اإللكتروني بشكل أكبر

الطلبة مع  عملية تواصلوتسهيل  ما بين الطالب والمدرس توثيق العالقة
  3  %20  10  عن بعد المعنية في التدريب، ألخذ المعلومات النظرية المؤسسات

ككل، لتقوم بمتابعة  تشكيل دائرة متخصصة ومعنية بالتدريب الميداني
  4  %10  5  مجريات التدريب وتطوير خططه واستراتيجياته

تسهم في إكساب الطلبة مهارات عن  اآلليات والوسائل التدريبية التيتطوير 
  يمكن من خاللها تعويض الفجوة ما بين النظرية والتطبيقبعد، 

15  30%  2  

    %100  50  المجموع

 وادلم ةالتدريسييقدمها أعضاء الهيئات التي االقتراحات العامة ) 5(نتائج الجدول  أظهرت
تغذية "في الرتبة األولى موضوع جاء حيث . التعلم عن بعداستمرار  في ظل التدريب الميداني

في حين أنه جاء %). 40(بنسبة " وغير تقليدي محتوى التدريب الميداني اإللكتروني بشكل أكبر
يمكن تسهم في إكساب الطلبة مهارات عن بعد،  اآلليات والوسائل التدريبية التيتطوير "موضوع 

أما ما . %)30(تبة الثانية بنسبة في الر" من خاللها تعويض الفجوة ما بين النظرية والتطبيق
 عملية تواصلوتسهيل  ما بين الطالب والمدرس توثيق العالقة"جاء في الرتبة الثالثة موضوع 

في حين أن ". عن بعد المعنية في التدريب، ألخذ المعلومات النظرية الطلبة مع المؤسسات
ككل، لتقوم بمتابعة مجريات التدريب  تشكيل دائرة متخصصة ومعنية بالتدريب الميداني"موضوع 

من عين %) 10(حصل على أقل نسبة إجابات متمثلة ب " وتطوير خططه واستراتيجياته
  .الدراسة

ويعزى السبب في ذلك إلى أهمية زيادة التوصيات واألفكار والمقترحات التي من شأنها 
ي المتعلقة في تخصصه، حتى تساعد الطالب على تعويض ما فاته من فقدان مواد التدريب الميدان

يتم العمل والتطوير والتعديل على السياسات والخطط التي كانت متبعة سابقُا لتواكب مجريات 
 الميداني محتوى التدريب ريطوت يجب": حيث قال أحد أعضاء الهيئات التدريسية. التعلم عن بعد

: ولفت منهم قائًال ."عن الميدان بعيدًاالطالب يستفيد أكبر قدر ممكن حتى لو كان  ليقدرعن بعد 
أهم شيء إنه نحاول نخلي الطالب يتعرف على كل المؤسسات يلي كان من الممكن يتدرب فيها "

برأيي الزم يكون في لجنة ميدانية متخصصة "ووضح منهم . "ويشوف شو بتقدم خدمات
  ."بعدبالمجاالت اإلنسانية عشان نقدر نطلع بمخرجات إبداعية حتى وإن كانت عن 
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نتيجًة لما سبق كان البد من معرفة مقترحات وتوصيات وأفكار أعضاء الهيئات التدريسية 
نحو التدريب الميداني في ظل التعّلم عن بعد، حتى يتمكن أصحاب القرار من تقييم هذه العملية، 
ة وتعديلها وتوجيهها بما يتناسب مع الوضع، والوصول ألفضل التصورات التي تساعد في تنمي

إضافًة إلى أن أعضاء الهيئات التدريسية هم األعلم  .وزيادة فاعلية التدريب الميداني بشتى الطرق
باحتياجات طلبتهم وكيفية إدارتهم لمواد التدريب الميداني في ظل التعلم عن بعد، لذلك البد من 

 تعلم خاصًةعملية ال ةمساعدتهم واألخذ بيدهم لتطبيق أفضل المقترحات التي من شأنها تنمي
  .لمواد التدريب الميداني

  :ملخص النتائج

: تكمن في أنها التخصصات اإلنسانيةلطلبة التدريب الميداني  أهميةبينت نتائج الدراسة بأن 
ُتساعدهم على العمل والتطبيق واالنخراط في سوق العمل، إضافًة إلى أنه يعد متطلب إجباري 

في سوق العمل والبحث عن  باالندماجللتخريج والحصول على الشهادة، ويتيح الفرصة للطلبة 
. فرص للحصول على الوظيفية، كما أنه يكسبهم القدرة على االتصال والتواصل مع كافة الشرائح

على العمل والتطبيق واالنخراط في سوق أهمية التدريب الميداني بأنها تساعد الطلبة  تكمن
  ، العمل

لتحديات التي واجهت أعضاء الهيئات التدريسية لمواد ابكما أشارت نتائج الدراسة المتعلقة 
البد من محاولة حصر التحديات التي تواجه التدريب الميداني في ظل : بأنه التدريب الميداني

  . التعلم عن بعد، ومحاولة التكيف والتعامل معها بأساليب وطرق َتحد من زيادتها

البد من أن : لتغيرات التي طرأت على خطط مواد التدريب الميدانياأما النتائج التي تتعلق 
ات ومواد التدريب الميداني تتماشى مع طبيعة الوضع الراهن تكون كافة الخطط والتغيرات لمساق

من تأثيرات وتغييرات على شكل العمل والتدريس الميداني، والبد من معرفة كافة  وما يتبعه
التغيرات ودراستها وتقييمها بشكل علمي دقيق، حتى ال يعود هذا التغيير كله بشكل سلبي على 

  . لي وعلى الطلبةممواد التدريب الع

االقتراحات العامة التي يقدمها أعضاء الهيئات التدريسية كما أشارت نتائج الدراسة المرتبطة ب
معرفة مقترحات وتوصيات وأفكار أعضاء الهيئات التدريسية يجب : بأنه لمواد التدريب الميداني

ار من تقييم هذه العملية، نحو التدريب الميداني في ظل التعّلم عن بعد، حتى يتمكن أصحاب القر
وتعديلها وتوجيهها بما يتناسب مع الوضع، الوصول ألفضل التصورات التي تساعد في تنمية 

  .وزيادة فاعلية التدريب الميداني بشتى الطرق
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  :التوصيات العامة
  .زيادة مهارات وقدرات الطلبة خالل التعلم عن بعد بوسائل وابتكارات جديدة -1
اإلبداعية لمواجهة التحديات التي تواجه أعضاء الهيئات التدريسية في مواد إيجاد الطرق  -2

  .التدريب الميداني
أن تطور تشكيل لجنة علمية ميدانية متخصصة تساعد على دراسة أساليب جديدة من شأنها  -3

  .من عملية التدريب الميداني للتخصصات اإلنسانية
أعضاء الهيئات التدريسية وتغيير السياسات من  األخذ بالتوصيات والمقترحات من وجهة نظر -4

  .أجل تنفيذها
  

  والمصادر قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية

جامعة  - ، كلية التمريض "دليل التدريب الميداني" ،)2021(أبو زيد، حنان ويونس، انتصار 
  .أسيوط

  ."وما بعدها 19- كوفيدالتعليم أثناء جائحة : موجز سياسي"، )2020(األمم المتحدة 

معوقات التدريب الميداني لطالبات "، )2019(باغريب، أماني وباحشون، فتحيه والعيدروس، مريم 

مجلة جامعة حضرموت للعلوم ، "الخدمة االجتماعية بكلية البنات جامعة حضرموت

  .)2ع  ،16مج ( اليمن، اإلنسانية

التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية والمعوقات "، )2018(الجندي، خليفة والناكوع، فاطمة 

، جامعة مصراتة، المجلة العلمية لكلية التربية، "التي تحول دون تحقيق الكفاءة المهنية
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اثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على تمكني العاملني في شركات التامني املساهمة 
 العامة املدرجة في سوق عمان املالي

  
   *منال محمد الحوامده، *سهيل محمد بني مصطفى، *علي عبدالله العتوم

  ** عامر يوسف محمد العتومو

  

  ملخص

دارة المـوارد البشـرية علـى تمكـين العـاملين فـي       هدفت هذه الدراسة الـى التعـرف علـى اثـر ممارسـات إ     
شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي دراسة تطبيقية من وجه نظر مدراء االدارة 

موظفـا مــن مــوظفي االدارة العليــا  ) 337(الوســطى فــي هـذه الشــركات، وتشــكلت عينـة الدراســة مــن    والعليـا  
) 13(اسـتبانة، تـم اسـتبعاد    ) 327(استبانة استرداد منهـا  ) 337(م توزيع والوسطى من مجتمع الدراسة، ت

استبانة،اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي      ) 314(استبانة لعدم صالحيتها للتحليل، خضع للتحليـل  
ــي هــذه الدراســة،   ــة لممارســات ادارة المــوارد الشــرية وتمكــين         ف توصــلت الدراســة الــى ان مســتوى االهمي

كــان مرتفعــا، كمــا توصــلت الدراســة الــى وجــود اثــر لممارســة إدارة المــوارد البشــرية علــى تمكــين       العــاملين
العاملين في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سـوق عمـان المـالي وكـان هـذا األثـر واضـحا مـن         

ار، التعويضـــات تخطـــيط المــوارد البشــرية، التعيـــين واالختيــ   (خــالل أبعــاد ممارســـة إدارة المــوارد البشــرية     
 وقـرارات  انشـطة  فـي  العـاملين  مشـاركة  زيـادة باوصـت الدراسـة    ).الحـوافز، تقيـيم األداء، التطـوير والتـدريب    

 لتطـوير  الالزمـة  بالمعـارف  العـاملين  وتزويـد  والمعرفـة  الـتعلم  اليات تطوير ،مشاكلهم الى واالستماع الشركة
  .ومعارفهم مهاراتهم

د البشرية، تمكين العاملين، شركات التامين المساهمة العامـة المدرجـة فـي    إدارة الموار: الكلمات المفتاحية
  .سوق عمان المالي
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The Impact of Human Resource Management Practices on 
Empowering Workers in Public Shareholding Insurance Companies 

Listed on the Amman Financial Market  
 

Ali A. Al-Otoum, Suhil M. Bni Mustafa and Manal M. Al-Hawamdeh, 
Jarash University, Jordan. 

Anwar M. Al-Qa’ideh, PhD Student. 
 

Abstract 
This study aimed to identify the impact of human resources management practices 

on empowering workers in public shareholding insurance companies listed in the 
Amman Financial Market. An applied study from the viewpoint of senior and middle 
management managers in these companies. The study sample consisted of (337) 
employees from the upper and middle management staff. From the study community. 
(337) questionnaires were distributed, (327) questionnaires were retrieved, (13) 
questionnaires were excluded because they were not valid for analysis, 314 
questionnaires were analyzed. The researchers used the descriptive analytical approach 
in this study, the study found that the level of human resource management practices and 
employee empowerment was high. The study also found that there is a statistical impact 
of the practice of human resource management on the empowerment of workers in 
public shareholding insurance companies listed on the Amman Financial Market and this 
effect was evident through the dimensions of the practice of human resources 
management (human resource planning, appointment and selection, compensation 
incentives, performance evaluation, development And training). The study 
recommended increasing the participation of workers in the company's activities and 
decisions, listening to their problems, developing learning and knowledge mechanisms 
and providing workers with the knowledge necessary to develop their skills and 
knowledge. 

Keywords: Human resource management practices, Employee empowerment, Public 
shareholding insurance companies, Listed on the Amman financial market. 

  

  :االطار العام للدراسة والدراسات السابقة -1

  مقدمة: 1-1

ورات كبيرة منذ بداية القرن العشرين في مجال ادارة الموارد الشرية خصوصا حدثت تط
دورها في بيئة المنظمة الداخلية، ورافق ذلك تطور في التكنولوجيا واالتصاالت االلكترونية وطرق 

هذا التطور أدى إلى تغيير الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية، , أداء األعمال في المنظمة 



 ...اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4791

كان ينظر اليها على انها أدوات إنتاج ثم أصبحت تلك الموارد ينظر اليها على انها من اهم  حيث
الموارد الحرجة في المنظمات بما تحمله من مهارة ومعرفه تكونت لديها نتيجة التعلم في بيئة 

عمالها ان المنظمات اليوم تحتاج إلى التطوير والتحول لمواكبة التطورات السريعة في بيئة ا. العمل
من اجل تمكينها وتعزيز قدرتها على البقاء والنمو، اال انها تواجه بشكل عام تحديات كبيرة في 
تنفيذ انشطتها، ومن ضمن ذلك تحدي تطوير اداء العاملين من اجل تلبية اهدافها، وان عدم 

عاملين  االستجابة لهذه التحديات سوف يؤدي إلى إهدار طاقاتها، ومن هنا يتبين ان الحاجة الى
إداريين وفنيين جدد أصبحت مطلبا أساسيا من أجل تعزيز قدراتها على إعادة تنظيم بيئة العمل 

 ,Alsawalhah ets(وتطويرها على أساس تفاعلي وتعاوني يضمن مشاركة جميع العاملين 
طاب ان التركيز على إدارة الموارد البشرية باعتبارها من أهم وظائف اإلدارة تضمن استق ).2015

وتأهيل وتحديد االحتياج من المورد البشري، وقيامها بوظائف مهمة تتضمن التخطيط واالختيار 
والتدريب وعملها على ضمان كفاءة العاملين واستمرارهم من خالل انظمة الحوافز والتقييم، ان 

تحقيق  ممارسة إدارة الموارد البشرية في المنظمة تتوقف عليها كفاءتها ونجاحها في الوصول الى
ان ممارسات إدارة الموارد البشرية لها دور كبير في  ).2020الصوالحه واخرون، (األهداف 

تجذير ثقافة تمكين العاملين والقدرة على رفع سويتهم كمكون مهم من مكونات البيئة الداخلية 
للمنظمات، فالعنصر البشري اضحى جزءا مهما من راس المال الفكري للمنظمات والذ ي اصبح 
يشكل جزءا مهما من قيمتها السوقية، وبالتالي، فان الهدف من هذا الدراسة هو دراسة اثر 

  .ممارسات إدارة الموارد البشرية على تمكين العاملين

  :مشكلة الدراسة: 1-2

ان ممارسات الموارد البشرية لها تأثير كبير على اداء العاملين وقد اكدت ذلك العديد من 
لتامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي مطالبة اليوم الدراسات، وان شركات ا

بتطوير استخدام وظائفها ومن ضمنها ممارسات ادارة الموارد البشرية من اجل تطوير ادائها 
عرف على اثر تصوص، وتكمن مشكلة الدراسة في الخلين فيها على وجه المشكل عام واداء العاب

شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في ية على تمكين العاملين ممارسات إدارة الموارد البشر
  . في سوق عمان المالي

  :أسئلة الدراسة: 1-3

ما مستوى االهمية النسبية لممارسات إدارة الموارد البشرية في شركات التامين المساهمة  -
 العامة المدرجة في سوق عمان المالي 

املين في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في ما مستوى االهمية النسبية لتمكين الع -
 .سوق عمان المالي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وآخرونالعتوم 

  4792

ما اثر ممارسات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة العامة  -
 المدرجة في سوق عمان المالي 

  : أهمية الدراسة: 1-4

م قديمه حديثه في ان واحد تكمن أهمية الدراسة في اهتمامها بمفاهيم إدارية تعتبر مفاهي
الدراسة قطاع اقتصادي هام في  هذهتناولت  .وهي ممارسة الموارد البشرية وتمكين العاملين

لما له من شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي األردن وهو قطاع 
مع ان الدراسة اقتصرت  تأثير هام في رفد االقتصاد الوطني األردني وتحقيق الرفاهية للمجتمع،

في محافظة عمان العاصمة شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي على 
 .لكن يمكن تعميم النتائج على االردن نسبيا

  :اهداف الدراسة: 1-5

التعرف على االهمية النسبية لممارسات إدارة الموارد البشرية في شركات التامين المساهمة  -
 ة المدرجة في سوق عمان المالي العام

التعرف على االهمية النسبية لتمكين العاملين في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة  -
 .في سوق عمان المالي

التعرف على اثر ممارسات الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين  -
 المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي

   :الدراسةفرضيات  :1-6

  :التاليةبناء على أهداف الدراسة وتساؤالت الدراسة تم بناء الفرضيات 

H01 : 0.05(ال يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة : األولىالفرضية الرئيسية 

≤ α ( لممارسات إدارة الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين

 .درجة في سوق عمان الماليالمساهمة العامة الم

  :وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية

H01-1: ال يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة : الفرضية الفرعية األولى

)0.05 ≤ α ( لتخطيط الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي
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H01-2: ال يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة  :الفرضية الفرعية الثانية

)0.05 ≤ α ( للتعيين واالختيار على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة

 . العامة المدرجة في سوق عمان المالي

H01-3:  داللة يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى  ال: الثالثةالفرضية الفرعية

)0.05 ≤ α ( للتعويضات والحوافز على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة

 .العامة المدرجة في سوق عمان المالي

H01-4: ال يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة  :الفرضية الفرعية الرابعة

)0.05 ≤ α (مساهمة العامة لتقييم االداء على تمكين العاملين في شركات التامين ال

 .المدرجة في سوق عمان المالي

H01-5 : ال يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة : الخامسةالفرضية الفرعية

)0.05 ≤ α ( للتدريب والتطوير على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة

 .العامة المدرجة في سوق عمان المالي

  :أنموذج الدراسة: 1-7

  

  

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وآخرونالعتوم 

  4794

  :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة: 1-8

التي تتعلق باإليفاء باحتياجات والوظائف هي مجموعة األنشطة : ممارسات الموارد البشرية
ي سوق عمان المالي من العاملين وتطويرهم شركات التامين المساهمة العامة المدرجة ف

وتحفيزهم والحفاظ عليهم بما يمكنها من تحقيق أهدافها بأعلى مستويات األداء وتحقيق 
  . الكفاءة والفعالية

هي عملية تتضمن إعداد الخطط والسياسات التي تهدف الى تلبية : تخطيط الموارد البشرية
المدرجة في سوق عمان المالي من الموارد  احتياجات شركات التامين المساهمة العامة

مستقبال باألعداد والنوعية المطلوبة من اجل ضمان استمرار عملها، كما انه وسيلة لضمان 
  . الحصول على الكفاءات الفنية واإلدارية خالل فترة زمنية مستقبلية من اجل تحقيق أهدافها

حتياج التدريبي للعاملين، وتتضمن هي برامج مخططة بناء على تحديد اال: التدريب والتطوير
تزويد العاملين بالمعارف والمهارات الالزمة لتعديل سلوكهم في العمل، وتطوير ادائهم لتنفيذ 
المهام الموكلة اليها بأفضل، كما تتضمن قياس العائد من التدريب من اجل تقويم عملية 

  .التدريب وتجويد تنفيذها

ن الحصول على العاملين ذوي الكفاءة والخبرة الجيدة بغرض هي عملية تتضم :االختيار والتعيين
  .اسكانهم واستخدامهم في تطوير وتحسين اداء العاملين في شركات الصناعية االردنية

وتتضمن الرواتب واالجور وهي تمثل قيمه للوظيفة وتشمل مزايا مثل : الحوافز واألجور
لصحية والعالجية واألدوية والهبات اإلجازات الرسمية المدفوعة والتأمينات والخدمات ا

الوسائل بتحفيز الموارد البشرية والقادرة على ه والخدمات االجتماعية األخرى، وتساهم هذ
  .إنتاج وتطوير منتجات وخدمات جديدة

هو منح العاملين داخل شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان  :تمكين العاملين
في العمل الوظيفي من خالل توسيع نطاق تفويض السلطة وزيادة المالي حرية واسعه 

المشاركة في إتخاذ القرار، والتحفيز الذاتي، والتأكيد عل أهمية بيئة العمل، وبناء الثقة بين 
  .االدارة والعاملين مما يشجعهم في القيام بالمهام الموكلة اليهم

  الدراسات السابقة : 1-9

  :الدراسات العربية: اوال

دور تمكين العاملين في تعزيز االستغراق الوظيفي ) "2017السعيد والزق، (اسة در

هدفت الدراسة الى معرفة دور تمكين العاملين في  :"بالمؤسسات السياحية والفندقية في مصر
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تعزيز االستغراق الوظيفي بالمؤسسات السياحية والفندقية في مصر، اعتمد البحث علي المنهج 
باستعراض الدراسات النظرية، وكذلك الدراسة الميدانية واعتمدت الدراسة علي  الوصفي التحليلي

نجوم ) 5(والفنادق فئة ) أ(استقصاء آراء مجموعة من العاملين في الشركات السياحية فئة 
استمارة استقصاء صالحة للتحليل، وتوصل البحث إلي وجود  334بالقاهرة الكبري، تم تحليل 

ن العاملين واالستغراق الوظيفي في المؤسسات السياحية والفندقية في عالقة طردية بين تمكي
  . مصر

أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في ) "2016 محمدية،(دراسة 

هدفت هذه الدراسة الى تحديد أثر التمكين الوظيفي في . "هيئة تنشيط السياحة األردنية
في هيئة تنشيط السياحة األردنية ولتحقيق أهداف الدراسة، قام السلوك اإلبداعي لدى العاملين 

فقرة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة، وتم توزيع ) 38(شملت  استبانةالباحث بتطوير 
من %) 93.5(بما يشكل نسبة ) 61(، وبلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل إستبانة) 65(

إن مستوى التمكين  :من بين أهم النتائج التي تم التوصل إليهاإجمالي االستبانات الموزعة، وكان 
الوظيفي والسلوك االبداعي كان مرتفعا، كان مستوى تأثير التمكين الوظيفي بأبعاده المختلفة 

في ) تفويض الصالحية، والمشاركة في اتخاذ القرار، والتحفيز الذاتي، وبيئة العمل، وبناء الثقة(
  .عاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية إيجابيًاالسلوك اإلبداعي لدى ال

: اثر وظائف ادارة الموارد البشرية على اداء العاملين) "2016 عثمان،(دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر وظائف  ".بالتطبيق على المصرف اإلسالمي السوداني
على أداء العاملين بالمصرف اإلسالمي )داءالتدريب، التعويضات، وتقييم األ(إدارة الموارد البشرية 

ولتحديد أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إجراء . السوداني
موظفا وموظفه من العاملين في  160المقابالت وتوزيع استبانة على عينة الدراسة المكونة من 

عة من النتائج أهمها وجود وقد توصلت الدراسة الى مجمو. المصرف اإلسالمي السوداني
وان هناك عالقة بين إدارة  ،سياسات تسترشد بها إدارة الموارد البشرية في ممارسة وظائفها

كما أظهرت النتائج وجود ميزانية محددة للتدريب وان التعويضات تمنح ،الموارد البشرية واإلدارات
كما أن أداء العاملين يحقق  ،األداءوان هناك نماذج لتقييم  ،بناء على درجة التميز في األداء

  .بدرجة عالية من الكفاءة

دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق معايير الجودة " )2014(دراسة بني يونس 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور إدارة ". الشاملة في المشافي الخاصة األردنية
في تحقيق ) تقييم أداء العاملين ،تحفيز العاملين،يةتخطيط الموارد البشر(الموارد البشرية 

ولتحقيق أهداف الدراسة  ،وتطبيقات مبادئ إدارة الجودة الشاملة في قطاع المشافي الخاصة
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مشفى  33على عينه الدراسة المكونة من  االستبانةوبحيث تم توزيع  ،كأداة لها االستبانةاعتمدت 
وخلصت الدراسة إلى انه يوجد اثر ايجابي لوظائف إدارة  ،االستبانةمشفى رفض توزيع  12إال أن 

في إدارة الجودة ) تقييم أداء العاملين ،تحفيز العاملين،تخطيط الموارد البشرية(الموارد البشرية 
والوظيفية ألفراد  الديموغرافيةوال يوجد اثر للمتغيرات  ،الشاملة في المشافي األردنية الخاصة

على مدى تطبيق وظائف ) والخبرة ،المستوى الوظيفي ،العمر ،التعليم ،الجنس(عينة الدراسة 
  . إدارة الموارد البشرية

اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على تعلم ونمو " )2013،فوطه والقطب(دراسة 

هدفت الدراسة الى التعرف على اثر ممارسات إدارة  ".العاملين في المصارف التجارية األردنية 
الموارد البشرية على تعلم ونمو العاملين في المصارف التجارية األردنية وعلى احد أبعاد بطاقة 

 ،واإلبداع واالبتكار ،تحسين العمليات الداخلية(األداء المتوازن وهو التعلم والنمو المتمثلة بإبعاد 
 20موظفا منهم  108وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة  ،)الجدارات والقدرات ،أداء العاملين

وتوصلت الدراسة إلى أن جميع المصاريف . مصارف في العاصمة عمان 6إداريا موزعين على 
كما كشفت الدراسة عن وجود اثر ذي داللة إحصائية لكافة  ،طبقت الممارسات كافة بدرجة مرتفعة

حيث كان  ،فيممارسات إدارة الموارد البشرية على التعليم والنمو باستثناء بعد التحليل الوظي
  .األثر األكبر يتعلق بممارسة التدريب والتطوير ويليها التمكين

  :الدراسات األجنبية: ثانيا

(Miraa et al., 2019) The effect of HRM practices and employees’ job 
satisfaction on employee performance: 

لبضائع والذي تنتج أداء منخفض تواجه الموانئ السعودية تحديات تتمثل في تكدس ا
تبحث هذه الورقة في جذر هذه المشكلة استنادا إلى دور ممارسات . للعاملين في مجال الشحن

الموارد البشرية مثل التدريب والتطوير، والمكافأة، وتحليل الوظيفة، والدعم االجتماعي، 
موظًفا في هيئة الموانئ ) 367(حللت الدراسة . والتوظيف واالختيار، وعالقة الموظف بالتمكين

. السعودية ووجدت عالقة معنوية إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء الموظفين
  . كشفت الدراسة الحالية وجود عالقة إيجابية بين الرضا الوظيفي وأداء الموظف ذلك،عالوة على 

(Raza et al., 2016) The Relationship Between HR Practices, Empowerment, 
Support and Employee Motivation Among Bank Employees in Vehari, 
Pakistan: 

الغرض األساسي من هذه الدراسة هو تحديد االرتباط بين تحفيز الموظفين وممارسات 
موارد من األبعاد المهمة لممارسات ادارة ال. الموارد البشرية، ودعم المشرفين وتمكين العاملين
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تم استخدام المنهج الكمي في . البشرية هي التوظيف والتدريب والتطوير والتعويضات والتقييم
كشفت النتائج أن ممارسات . استابنة) 125(استبيان، استرد منها )200(تم توزيع . هذه الدراسة

. موظفينلها عالقة مع تحفيز ال) التوظيف والتدريب والتطوير ودعم المشرفين(الموارد البشرية 
ومع ذلك، ينبغي المنظمة اتخاذ الخطوات الالزمة .. سجل التوظيف ودعم المشرفين أعلى الدرجات

  . من اجل تقييم دوافع الموظفين

(Petter et al.) Employee empowerment and its contextual determinants and 
outcome for service workers: A cross-national study: 

الغرض من هذه الورقة هو بناء نموذج بحثي لتمكين الموظفين إلى جانب المحددات 
واثر ذلك على ومرونة الجدول الزمني ) LMX(على سبيل المثال تبادل أعضاء القيادة (السياقية 

تتناول الدراسة كذلك دورا معتدًلا . أداء الخدمة لعمال المطاعم في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية
من موظفي الخدمة في المطاعم في  303تم استخدام عينة من . فات الوطنية المستمدةلالختال

توصلت الدراسة الى ان الموظفين الذين ) 151= ن (وكوريا الجنوبية ) 152= ن (نيوزيلندا 
هم أكثر عرضة للشعور ) LMX( يعتبرون جدولهم مرنًا بجودة عالية مع المشرف المباشر

عالوة على ذلك، . العمال المؤهلين سيؤدون أداًء جيدا في خدمة العمالءبالتمكين، واألرجح أن 
على التمكين وتأثير التمكين على أداء ) LMX(أظهرت النتائج أن تأثير مرونة الجدول الزمني و

  الخدمة أكثر بروزا بين الموظفين الكوريين الجنوبيين مقارنة بنظرائهم في نيوزيلندا 

  اإلطار النظري 

  :موارد البشريةال: 1-2

  المقدمة : 2- 1-1

تعرف الموارد البشرية بأنها مجموعة النشاطات التي يمارسها العنصر البشري منذ دخولهم 
وتقوم على تنظيم عمل األفراد بالتناسب مع المنظمة أكثر من كونها استثمار للجوانب  ،المنظمة

ة للعاملين على انهم موارد بشرية وبعد الذي توصلت اليه اإلدارة أصبحت النظر ،اإلنسانية لهم
وانما توسع ليطال , ولم يعد دور الموارد البشرية محصور باألدوار الوظيفية فقط ،وإنسانية

متغيرات كثيرة وادوار اخرى استجابة مع البيئة المؤثرة على االفراد والعاملين بما فيها من 
ان الموارد البشرية هي  .)Louis et al.,1999( وغيرها ،واجتماعية ،واقتصادية. متغيرات قانونية

 ،وهي تهدف الى تحسين اداء العمل ،حلقة الوصل مع األهداف والغايات اإلستراتيجية للمنظمة
  .)Dessler, 2013, 22(" وتطوير الثقافة التنظيمية التي تدعم االبتكار والمرونة
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ة المتعلقة بالعنصر وهي مجموعة من الممارسات والسياسات المطلوبة من اجل تنفيذ األنشط
البشرية التي تحتاج اليها اإلدارة لممارسة وظائفها على اكمل وجه، وتتضمن االستقطاب واالختيار 

ان إدارة الموارد البشرية هي عملية استئجار . والتعين والتدريب ومكافأة األفراد وتقييم أدائهم
ات العمل وكذلك اعتبارات السالمة كما تمتد لتشمل عالق, وتدريب وتقييم أداء ومكافأة العاملين 

  ).(Dessler, 2013, 45واألمان والمعاملة العادلة للعاملين 

  :أهمية الموارد البشرية: 2- 2-1

تمتعت إدارة الموارد البشرية بشعبية كبيرة على مدار العقود الماضية، وهي حاليا سمة 
ر هذه االهمية ينطلق من قياسية لجميع الشركات الكبرى تقريبا والشركات الصغيرة، وتفسي

افتراض أن إدارة الموارد البشرية يمكن أن تكون مصدرا للميزة التنافسية ويمكن أن تؤثر على 
ان فهم العالقة المحتملة بين ممارسات إدارة  .النتائج التنظيمية واألداء في االتجاه اإليجابي

وارد البشرية لها تأثير على مواقف الموارد البشرية واداء العاملين يفترض أن ممارسات ادارة الم
وسلوك العاملين، والتي تؤثر على األداء التشغيلي، مثل اإلنتاجية والجودة واالبتكار، والتي لها 

هناك كمية كبيرة من األدلة التجريبية تدعم مثل هذه . تأثير إيجابي على االرباح وأداء السوق
  . األداءالعالقة اإليجابية بين إدارة الموارد البشرية و

  

  : ممارسات إدارة الموارد البشريةمفهوم وابعاد : 2- 3-1

ممارسات الموارد البشرية بأنها مجموعة من السياسات  .Osman, et al) 2011( وعرف
وهي تتضمن العديد مكن المهام والممارسات  ،واألنظمة المؤثرة في سلوكيات واتجاهاتهم وادائهم

 ،والتدريب والمكافآت ،وتعيين المحتملين ،ارد البشريةمثل تحديد احتياجات المنظمة من المو
وبما إدارة الموارد البشرية هي البعد االهم في  .وعالقات العمل وغيرها الكثير من الممارسات

فان اي مؤسسة يجب ان تهتم باألفراد العاملين فها وتضبط مهاراتهم وتحفزهم إلى  اإلدارة،
رارهم في الحفاظ على التزامهم بالمنظمة، وهذا شرط مستويات أعلى في األداء وتضمن استم

  )Chukwuka, 2016(مسبق لتحقيق االهداف التنظيمية 

ومن هنا فان ممارسات ادارة الموارد البشرية هي األنشطة التي تقوم بها المنظمة من اجل 
داف توفير حاجتها من العاملين والعمل على تأهيلهم وتكوير معارفهم ومهاراتهم لتحقيق األه

المنشودة من من وجودهم في المنظمة، ووضع نظام عادل للتعويضات المادية والمكافآت والتقدير 
المعنوي والعمل بشكل دوري على تقييم أدائهم بهدف التعرف على الجوانب التي يجب العمل على 

  .تحسينها من اجل تعزيز دور هذه الموارد واالستفادة منها
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  :ية في الدراسة الحاليةممارسات إدارة الموارد البشر

كونه يسهم في عملية نمو  ،ان المورد البشري يعد عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج
وتطوير الشركات، لما له من دور هام في عملية نشر المعلومات والمعرفة والمهارات خاصة في 

ر وتعويضات، توظيف، وتدريب، وتطوي(مجال ممارسة أنشطة ادارة الموارد البشرية المختلفة من 
، فقد سعت الشركات الى ادارة الموارد بشكل كبير واصبح ينظر اليه كبعد )وإدارة أداء العاملين

استراتيجي وكأداة مهمة لها دور استراتيجي مهم في النمو والمنافسة والتطوير على المستوى 
 Theriou and Chatzoglou (2014)حدد  .Chukwuka Ernest J. (2016(المؤسسي 

التعيين (وعة من ممارسات ادارة الموارد البشرية والتي أطلق عليها أفضل الممارسات وهي مجم
 ،والالمركزية ،وفرق العمل ،واألمن الوظيفي ،والحوافز والمكافآت ،تخطيط الموارد ،واالختيار

 ،والفرص الوظيفية ،واالتصاالت الداخلية ،والمشاركة الفاعلة ،.والتدريب والتطوير المكثف
  ).اإلضافة الى الصحة والسالمة المهنيةب

تخطيط (وتعتمد الدراسة الحالية على مجموعة من الممارسات الدارة الموارد البسشرية هي 
  ).والتدريب والتطوير ،وتقييم االداء ،والتعويضات والحوافز ،والتعيين واالختيار ،الموارد البشرية

د البشرية تعتبر واحدة من اهم ان ممارسة تخطيط الموار :تخطيط الموارد البشرية
وهي تهدف الى تحديد حاجة المنظمات من الموارد البشرية في ضوء  ،الوظائف في المنظمة

وضبط تكاليف الموارد البشرية التي تؤثر في اداء المنظمة وزيادة  ،خطط التطوير الخاصة بها
رض وطلب الموارد البشرية كفاءة وفاعلية الموارد البشرية وتحديد سلم الرواتب والربط بين ع

Burma، 2014) .( لذا فان هذه العملية هي التي تحدد احتياجات الموارد البشرية الحالية
يجب أن يكون تخطيط الموارد البشرية بمثابة رابط . والمستقبلية للمنظمة من اجل تحقيق أهدافها

  .بين إدارة الموارد البشرية والخطة االستراتيجية الشاملة للمنظمة

وهذه الممارسات تشير إلى قيام المنظمة بمهام تهدف إلى البحث عن : الختيار والتعينا
ومن ثم تقوم المنظمة باختيار األنسب بينهم أخذة  ،وتشجيعهم على التقدم للوظائف المتاحة لديها

بعين االعتبار قيم الفرد المتقدم للوظيفة وتوقعاته وقدراته ومدى مطابقا مع خصائص ومتطلبات 
الغرض من االختيار . (Demo et al., 2012)منظمة بصفه عامة والشاغر الوظيفي بصفة خاصة ال

اذن  .هو توفير مرشحين مؤهلين يمكن أن تختار منهم المنظمة أنسب الموظفين لشغل الوظيفة
لشغل ) من داخل أو خارج المنظمة(هي عملية تحديد وتوظيف أفضل المرشحين المؤهلين 

  .مناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفةوظيفة، في الوقت ال
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ينظر إلى االختيار على أنه العملية التي تختار المنظمة من خاللها من بين المتقدمين الذين 
تقوم المؤسسة بتقييم المهارات، والتعليم، والخبرات، . تشعر أنهم أفضل تلبية لمتطلبات الوظيفة

  .ين يناسبون مواصفات العمل المحددةوما إلى ذلك لكل مرشح، للعثور على األشخاص الذ

وهي تشير الى البرامج التي تعتمدها المنظمة في التعويضات  :التعويضات والحوافز
، وهي تتضمن المنافع المالية وغير المالية )Demo et al., 2012(والمكافآت المادية وغير المادية 

إسهامات في التحفيز ، كما ان لها ومن آثارها االيجابية ان لها دورا في تحسين إنتاجية المنظمة
وتستخدم من قبل المنظمة في توجيه سلوكيات العاملين، كما يوجد فقرات  ،نحو األداء الجيد

فوطة ( .وتقييم نظم الترقيات والنقل وغيرها ،لقياس هذه الممارسة تتعلق بتصميم نظم األجور
  )2013 ،والقطب

 :تقييم األداء

خاصة بقياس سلوكيات في محيط المنظمة والتعرف على نتائج العملية ال"تقيم االداء هو 
ان معايير تقييم اداء تصنف ).2014 ،عيطاني وأبو سلمى" (أعمالهم وهي عملية دورية منتظمة

وتشير فئة العناصر الى السمات التي يجب ان  ،فئة العناصر وفئة معدالت االداء: في فئتين هما
ر ذات عالقة بشخصية الموظف مثل المهارات والقيم عناص:يتمتع بها الموظف وهي نوعان

 والقدرات وعناصر تتعلق بسلوك الموظف اثناء تأدية الوظيفة مثل القدرة على اتخاذ القرار
  ).2007،بعجي(

اما معدالت االداء فيتم تقييمها من خالل حجم العمل المنجز مقارنة بحجم العمل المتوقع 
  .وقدرة الموظف على إنجازه

 :التطويرالتدريب و

التدريب هو جهد مخطط يهدف الى زيادة المعارف والخبرات والمهارات لدى العاملين بهدف 
وفي المقابل التطوير يختص بتحسين المهارات الحالية  ،تنفيذ المهام الوظيفية الموكلة لهم

أن  ).2013،فوطه والقطب( وإكساب قدرات مستقبلية يمكن االستفادة منها على المدى البعيد
لتدريب كممارسة للموارد البشرية له تأثير إيجابي للغاية على أداء العاملين حيث توجد عالقة ا

لذا فان تدريب العاملين هو عنصر مهم في إنتاج رأس المال البشري الذي يمثل  .إيجابية ينهما
قيمة مهمة عند تقييم اصول المنظمة، كما ان االستثمار في برامج التدريب يجعل الموظفين 

شعرون بالوالء للمنظمة وذلك لشعورهم بان المنظمة تعمل على تطويرهم وتزويدهم بالمعارف ي
التي تعمل على تقدمهم في العمل، كما ان التدريب ضروري للعاملين وخصوصا الوظائف 

  .المتخصصة التي تحتاج الى مهارات ومعرفة متخصصة



 ...اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4801

  تمكين العاملين : 2-2

في إطار المصطلحات الحديثة في علم اإلدارة الذي  هو مصطلح يصنف" التمكين"مصطلح 
تباينت مفهوم التمكين وفًقا لالختالفات في وجهات نظر . اجتذب اهتمام المنظمات والمديرين

الباحثين، أن عملية التمكين تشمل استخدام القوة إليجاد الفرص والظروف التي يمكن من خاللها 
ة السلطة، واتخاذ القرارات، واستخدام وتوسيع قدراتهم للجهات الفاعلة تمكين العاملين من ممارس

  ). ,Frost 1987( ومهاراتهم، وإنشاء وإنجاز العمل التنظيمي بطرق ذات مغزى لهم

أن تمكين الموظفين يشير إلى عملية تفويض السلطة والمسؤولية من المستويات العليا إلى 
التي تمكنهم من اتخاذ القرارات،  المستويات الدنيا داخل المؤسسة وعلى وجه الخصوص القوة

يشمل ذلك زيادة الواجبات والمسؤوليات الوظيفية للعاملين من خالل منحهم استقاللية وسلطة 
 Abou Elnaga and(مناسبة التخاذ القرارات المتعلقة بوظيفتهم دون موافقة المشرف المباشر 

Imran (2014(.  بغض النظر عن التعريفات المتعددة لمفهوم التمكين، تهدف فلسفته التمكين إلى
باإلضافة إلى . زيادة قدرة المنظمة على االستجابة للبيئة المتغيرة ودعم األفكار المبتكرة واإلبداعية

ذلك، يسمح للعاملين المفوضين بتبني األفكار اإلبداعية والتخلي عن الطرق التقليدية للقيام 
ملهم، عالوة على ذلك، تساعد عملية التمكين الموظفين على المشاركة في تحديد األهداف، بع

  .واتخاذ القرارات، وحل المشكالت التي يواجهونها دون انتظار الحل من رؤسائهم

  ابعاد تمكين العاملين : 2- 1-2

بتعريف ان قياس ابعاد التمكين تختلف وفًقا لوجهات نظر العلماء المختلفة فيما يتعلق 
مثال يقاس تمكين الموظفين من خالل إدارة المواهب، وأسلوب القيادة، وتدريب . تمكين الموظفين

  ). Al- Asoufi, 2017( الموظفين، والمكافآت

وكذلك يقاس تمكين الموظفين من خالل اإلدارة القائمة على المشاركة، وتفويض السلطة، 
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ). Asgarsani et al., 2013(والمكافآت القائمة على األداء 

السلطة، وتبادل المعلومات، والتفويض، : وجد ان أن أكثر أبعاد تمكين الموظفين المستخدمة هي
ولغرض الدراسة الحالية اعتمد الباحثون تفويض . وحرية التصرف، والعمل الجماعي، والمسؤولية

 ,alshawabkeh(ة لقياس تمكين الموظفينالسلطة والمشاركة وبيئة العمل كأبعاد معتمد
Alsawalhah 2019.(  

 العملية التي يمنح الرؤساء من خاللها المرؤوسين جزًءا من واجباتهم بعد  :تفويض السلطة
تزويدهم بالتدريب المناسب، ومنحهم القوة الالزمة إلنجاز هذه الواجبات، وتحمل مسؤولية 

  إنجاز هذه الواجبات بنجاح
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 ملية التي يشارك فيها الموظفون في تحديد األهداف التنظيمية وحل الع :المشاركة
  .المشكالت والمشاركة في عملية صنع القرار

 وهي تشير إلى الخصائص الداخلية للمؤسسة والتي تنعكس على الموظفين :بيئة العمل .
تتضمن هذه الخصائص تشجيع الموظفين على تقديم أفكار إبداعية وتطوير معارف ومهارات 

لموظفين من خالل التعلم والتدريب وتبادل الخبرات فيما بينهم، وإنشاء طرق اتصال فعالة، ا
  .باإلضافة إلى حل المشكالت باستخدام العمل الجماعي

  المنهجية والتصميم -3

 :منهجية الدراسة: 1-3

الدراسة  طبيعة مع والذي يتناسب التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في استخدم الباحث
   .SPSSوأهداف هذه الدراسة وبرنامج الحزم اإلحصائية 

  :الدراسة وعينتها مجتمع: 2-3

شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي الدراسة من  مجتمع تكون
) 1285(شركة، شملت جميع مدراء االدارة العليا والوسطى، والبالغ عددهم  )23(والبالغ عددها 

، تم استبعاد 327استبانة على مجتمع الدراسة، استرد منها ) 337(تم توزيع  موظفا وموظفه،
  .استبانة 314لعدم صالحيتها للتحليل، خضع للتحليل  استبانة 13

  عينة مجتمع الدراسة حجم: )1(الجدول 

عدد الشركات 

  المدرجة

عدد المدراء في االدارة العليا 

  والوسطى
  حجم العينة

االستبانات الصالحة 

  لتحليلل
22  1285  337  314  

  :الدراسة أداة :3-3

العالقة بموضوع هذه  اتقام الباحث بمراجعة األدب النظري والعديد من الدراسات ذ
المراجع واألبحاث التي تناولت اثر ممارسة إدارة الموارد البشرية على تمكين لك 1كالدراسة، و

  . لهذه الدراسةرئيسية كأداة  االستبانةاء العاملين، وبعد المراجعة والتمحيص استطاع الباحث بن

  :حيث تكونت هذه االستبانة من جزأين هما

، والعمر االجتماعي،النوع (ويتضمن المعلومات الشخصية والوظيفية التالية : الجزء األول
  ).سنوات الخبرة، المؤهل العلميو
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 :ويتكون من فقرات التي تقيس متغيرات الدراسة: الجزء الثاني

 :البشريةتخطيط الموارد : )25-1( ممارسات إدارة الموارد البشرية :المستقل المتغير

التعويضات  ،)10-6(من  الفقراتوتقيسه  :التعيين واالختيار ،)5-1( الفقرات منقيسه تو

 ،)20- 16(ويقيسه الفقرات من  :تقييم األداء ،)15- 11(من  فقراتال اقيسهتو: والحوافز

 )25-20(لفقرات من ا هقيستو :التدريب والتطوير

  ) 10- 1(تمكين العاملين : المتغير التابع

موافق بشدة، موافق، (وحددت بخمس درجات هي ) ليكرت الخماسي(تم استخدام مقياس و
  ).محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة

  :كما يليو) ليكرت الخماسي(مقياس وفق تدرج القياس  :)2(الجدول 

  الوزن  العبارة
  )5(  أوافق بشدة

  )4(  أوافق
  )3(  محايد
  )2(  ال أوافق

  )1(  ال أوافق بشدة

  قيم المتوسطات الحسابية لتفسير البيانات التي توصلت إليها الدراسة :)3(الجدول 

  الوزن  العبارة
  فأكثر  3.68  مرتفع

   3.67 -2.67  متوسط 
  2.66 – 1  منخفض

مستوى فيكون ) 3.68(قرات أكبر من وبناًء عليه إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للف
مرتفعًا، وهذا يعني موافقة أفراد مجتمع الدراسة على الفقرة، أما إذا كانت قيمة المتوسط  االهمية

فإن مستوى التصورات سيكون متوسطًا، وإذا كان المتوسط الحسابي ) 3.67-2.66(الحسابي 
رفض أفراد مجتمع الدراسة فيكون مستوى التصورات منخفضًا وهذا يعني ) 2.66(أقل من 

  .للفقرة
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  :الدراسة أداة وثبات صدق: 4-3

  Validity  :األداة صدق

 :يلي فيما األداة صدق من للتأكد المستخدمة اإلحصائية الطرق تمثلت

 بطريقة :تم التحقق من ثبات مقياس الدراسة بطريقة االتساق الداخلي Reliability :األداة ثبات
  .يبين قيم معامالت الثبات لألبعاد وللمقياس بشكل عام) 4(م والجدول رق ألفا كرونباخ

حسب طريقة كرونباخ ألفا ألبعاد ممارسات :معامال الثبات بطريقة االتساق الداخلي: )4(جدول ال
  الموارد البشرية 

  معامل الثبات كرونباخ الفا  عدد الفقرات  البعد
 0.790 5  تخطيط الموارد البشرية

 0.905 5  التعيين واالختيار 
  0.810 5  التعويضات والحوافز

 0.789 5  تقييم األداء
 0.832 5  التدريب والتطوير 

 0.825 25  الدرجة الكلية ألبعاد ممارسات الموارد البشرية 

يتبن من الجدول السابق أن معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا قد تراوحت 
) 0.825(غ معامل الثبات الفا كرونباخ للمقياس بشكل كلي وبل) 0.905-0.789(لإلبعاد ما بين 

  . وهي قيم ثبات عاليه ومقبولة إلجراء الدراسة

  ألفا لفقرات تمكين العاملين خكرو نبامعامال الثبات حسب طريقة : )5(جدول ال

  الفا خكرو نبامعامل الثبات   عدد الفقرات  البعد
  0.847 10-1  لفقرات تمكين العاملينالدرجة الكلية ل

ألفا وبلغ معامل  خكرو نبايتبن من الجدول السابق أن معامالت الثبات باستخدام معادلة 
  . وهي قيم ثبات عاليه ومقبولة إلجراء الدراسة) 0.847(ألفا للمقياس بشكل كلي  خكرو نباالثبات 

  :المعالجة اإلحصائية: 5-3

م استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم من اجل معالجة البيانات واإلجابة على أسئلة الدراسة ت
 المعياري، واالنحراف الحسابي، المتوسط: الستخدام المعالجات اإلحصائية التالية SPSSاإلنسانية 

المئوية، تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة اثر المتغير المستقل على التابع، استخراج معامل  والنسبة
 .كرونباخ ألفا الثبات
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  :واختبار فرضياتها دراسةالبيانات  تحليل -4

  تحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة : 1-4

  : )6(جدول ال

  النسبة المئوية  العدد    المتغير

  النوع االجتماعي
 %88 277  ذكر
  %12 37  أنثى

  العمر

 %3 10  سنه فاقل 30
30-40 131 43% 
41-50 150 49% 

  %8 23  فأكثر 51
  %16 51  بلومد  المؤهل العلمي

 %68 210  بكالوريوس  
 %14 45  دراسات عليا  
 %2 8  غير ذلك  

 %5 15  سنوات فاقل 5  سنوات الخبرة
 %11 35  سنوات 6-10  
  11-15 120 40% 
 %44 144  فأكثر 16  

يتبين أن نسبة الذكور في هذه الشركات أعلى بكثير من نسبة االناث  )6(من الجدول رقم 
سنه  50-41وكان أعلى نسبة عمر من العمر الذي يتراوح بين  ،%88كور حيث بلغت نسبة الذ
وكانت نسبة المؤهل العلمي الذي يحمل درجة البكالوريوس أعلى نسبه  ،%49حيث بلغت النسبة 

سنوات حيث بلغت النسبة الى  15- 11وكانت أعلى نسبة سنوات خبرة هي بين ،%68حيث بلغت 
40% .  

  

  

  

  

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وآخرونالعتوم 

  4806

  تبانة تحليل بيانات االس: 2-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لممارسات إدارة  :)7(جدول ال
الموارد البشرية وتمكين العاملين في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق 

  .عمان المالي

  تسلسل

  الفقرات
  البعد

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  األهمية

  % النسبية

  الترتيب حسب

  المتوسط

  مرتفع 80.2 0.532 4.01  تخطيط الموارد البشرية  1-5
  مرتفع  77% 0.632 3.85  التعيين واالختيار 6-10

 مرتفع  75 0.892 3.75  التعويضات والحوافز 11-15
 مرتفع  73.8 0.425  3.69  تقييم األداء  16-20
 مرتفع  74.2 0.396 3.71 التدريب والتطوير 221-25

  مرتفع  76.04  3.802   ممارسات إدارة الموارد البشرية 1-25
  مرتفع  79.04 0.963  3.952  تمكين العاملين  1-10

  ما يلي  ):7(يتبين من الجدول رقم 

ان المتوسط العام لممارسات الموارد البشرية من وجهة نظر  :ممارسات إدارة الموارد البشرية
التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي ألبعادها العاملين في شركات 

(% وأهمية نسبية بلغت ) 3.802(مجتمعه كان مرتفعا، حيث بلغ متوسطها الحسابي 
  .وهذا يعني أن االهمية لممارسات إدارة الموارد البشرية كانت مرتفعة. )76.04

المرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلغ واحتل تخطيط الموارد البشرية  :تخطيط الموارد البشرية

شركات وهي أعلى من إجابة محايد وهذا يعني أن %) 80.2(وأهمية نسبية بلغت) 4.01(

تمارس وتتبنى تخطيط الموارد  التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي
  .البشرية بصورة ايجابية

وهي ) 3.85(تبة الثانية، وبمتوسط حسابي بلغ وجاء التعيين واالختبار بالمر :التعيين واالختيار

شركات التامين المساهمة العامة المدرجة وهذا يعني أن  ،%)77(وأهمية نسبية  ،مرتفعة

  .تمارس وتتبنى التعيين واالختيار بصورة ايجابية في سوق عمان المالي

سط حسابي جاءت التعويضات والحوافز في المرتبة الثالثة، بمتوو: التعويضات والحوافز
وهذا يعني ان الشركات تمارس  ،)%75(وهي بدرجه مرتفعة وأهمية نسبيه ) 3.75(

  .التعويضات والحوافز بطريقه ايجابيه
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وهي بدرجة ) 3.69(جاء تقييم األداء في المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي و :تقييم األداء
يم األداء بصورة وهذا يعني ان الشركات تمارس تقي ،)%73.8(مرتفعة وأهمية نسبيه 

  . ايجابيه

وهي ) 3.71(في المرتبة الرابعة، بمتوسط حسابي التدريب والتطوير جاء و :التدريب والتطوير
وهذا يعني ان الشركات تمارس التدريب والتطوير  ،)%74.1(بدرجة مرتفعة وأهمية نسبيه 

  . بصورة ايجابيه

مكين العاملين من وجهة نظر العاملين في ان المتوسط العام لت :تمكين العاملين: المتغير التابع
شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي كان مرتفعا، حيث بلغ 

وهذا يعني أن االهمية . )79.04(% وأهمية نسبية بلغت ) 3.952(متوسطها الحسابي 
  النسية لتمكين العاملين كانت مرتفعة 

  :اختبار الفرضيات: 3-4
وكانت  multiple regressionلفرضيات تم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد الختبار ا

  :يليالنتائج كما 

  Model summaryملخصات النموذج  :)8(الجدول 
Std.error  Adjusted R2  R2  R Model  

0.185 .4940 0.388  0.623  1 

  للفرضة الرئيسية االولى  ANOVAتحليل التباين  :)9(الجدول 

Sig F درجة الحرية مربع المتوسطات  

مجموع 

  المربعات
Model  

  االنحدار 1.865 1 1.919  41.653 0.00
  القيمة المتبقية

  المجموع

  0.0061 313 1.919 
   314 3.784 

  Coefficients(جدول المعامالت  :)10(الجدول 

Sig   قيمة)t (المعامالت المعيارية   المحسوبة
Beta 

  النموذج الخطأ المعياري

 الثابت 2510. - 3.085  0.000
 مجال تخطيط الموارد البشرية 0850. 4210. 9.567 00.00

 مجال التعيين واالختيار 0710. 5580.  7.502 0.000
 مجال التعويضات والحوافز 0520. 2510.  5.690 0.000
  مجال تقييم األداء 0610. 6290.  5.560 0.000

  ال التدريب والتطويرمج 0940. 6320. 4.417 0.000
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 0.05(ال يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة : H01الفرضية الرئيسية األولى 

≤ α ( لممارسات إدارة الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين

  :وكانت نتيجة االختبار كما يلي. المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي

يتبين أن هناك ارتباط عالي بين ممارسات ) Model summary(ملخص النموذج  من جدول
 R2كما تبين ان قيمة  ،)R) =0.623إدارة الموارد البشرية وتمكين العاملين حيث كانت قيمة 

وهذا يعني ان المتغير المستقل ممارسات إدارة الموارد البشرية يفسر ما نسبته ) 0.388=(
) ANOVA(ومن جدول تحليل التباين ). تمكين العاملين(غير التابع من التغير في المت 50%

وهذا يؤكد معنوية ) .Sig= 0.00(عند مستوى ثقة ) 41.653(قد بلغت  Fيتبين أن قيمة 

وعليه فإننا نرفض ). (df=1وعند درجة حرية واحدة ) α ≥ 0.05(االنحدار عند مستوى 

يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى  "لة الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة القائ

لممارسات إدارة الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين ) α ≥ 0.05(داللة 

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي

  :الفرعية اتاختبار الفرضي

اثر ذو دالله إحصائية ال يوجد  :األولىالفرضية الفرعية  :H01-1الفرضية الفرعية االولى 

لتخطيط الموارد البشرية على تمكين العاملين في ) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 

   .شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي

عند ) 9.567(قد بلغت ) t(وجد ان قيمة ) Coefficients(بالرجوع إلى جدول المعامالت 
فأننا نرفض الفرضية العدمية  0.05اقل من  .Sigا أن قيمة وبم) .Sig= 0.00(مستوى ثقة 

) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو دالله إحصائية عند مستوى داللة "ونقبل الفرضية البديلة والقائلة 
لتخطيط الموارد البشرية على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في 

  ."سوق عمان المالي

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  :H01-2  :ة الفرعية الثانيةاختبار الفرضي

للتعين واالختيار على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة ) α ≥ 0.05(داللة 

  .العامة المدرجة في سوق عمان المالي

 عند) 7.502(قد بلغت ) t(وجد أن قيمة ) Coefficients(بالرجوع الى جدول المعامالت 
فأننا نرفض الفرضية العدمية  0.05اقل من  .Sigوبما أن قيمة ) .Sig= 0.00(مستوى ثقة 
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) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة "ونقبل الفرضية البديلة والقائلة 
للتعين واالختيار على تمكين العاملين في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق 

  ."الماليعمان 

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  :H01-3  :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 

والحوافز على تمكين العاملين في شركات التامين  للتعويضات) α ≥ 0.05( داللة

  .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي

عند ) 5.690(قد بلغت ) t(وجد ان قيمة ) Coefficients(بالرجوع الى جدول المعامالت 
فأننا نرفض الفرضية العدمية  0.05اقل من  .Sigوبما أن قيمة ) .Sig=0.002(مستوى ثقة 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة "والتي تنص على  ونقبل الفرضية البديلة
)0.05 ≤ α (عامة المدرجة للتعويضات والحوافز على تمكين العاملين شركات التامين المساهمة ال

  ؟."في سوق عمان المالي

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  :H01-4  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

شركات التامين المساهمة في لتقيم األداء على تمكين العاملين ) α ≥ 0.05(داللة 

  .العامة المدرجة في سوق عمان المالي

عند ) 5.560(قد بلغت ) t(وجد إن قيمة ) Coefficients(بالرجوع إلى جدول المعامالت 
فأننا نرفض الفرضية العدمية  0.05اقل من  .Sigوبما أن قيمة ) .Sig= 0.00(مستوى ثقة 

لتقييم األداء ) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة "ونقبل البديلة القائلة 
  ."همة العامة المدرجة في سوق عمان الماليعلى تمكين العاملين في شركات التامين المسا

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة : H01-5  :الفرضية الفرعية الخامسة

)0.05 ≤ α ( شركات التامين المساهمة العامة للتدريب والتطوير على تمكين العاملين في
  .المدرجة في سوق عمان المالي

عند ) 4.417(قد بلغت ) t(وجد إن قيمة ) Coefficients(بالرجوع إلى جدول المعامالت 
فأننا نرفض الفرضية العدمية  0.05اقل من  .Sigوبما أن قيمة ) .Sig=0.00(مستوى ثقة 

للتدريب ) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة "ونقبل البديلة القائلة 
المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان والتطوير على تمكين العاملين في شركات التامين 

  ."المالي
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  : والتوصيات النتائج: 4-4

  النتائج

كان  تمكين العاملينلممارسة إدارة الموارد البشرية مستوى االهمية أظهرت نتائج التحليل أن  -1
 .مرتفعا

 بأبعادها مجتمعة ومنفردةلممارسة إدارة الموارد البشرية  اثرأظهرت نتائج التحليل أن هناك  -2
في شركات التامين المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي  تمكين العاملينعلى 

تخطيط الموارد (وكان هذا األثر واضحا من خالل أبعاد ممارسة إدارة الموارد البشرية 
 ).البشرية، والتعيين واالختيار، والتعويضات والحوافز، وتقييم األداء، والتطوير والتدريب

  :التوصيات

 .ادة مشاركة العاملين في انشطة وقرارات الشركة واالستماع الى مشاكلهمزي -1

 .ممارسة سياسة الباب المفتوح مع العاملين والتحدث اليهم -2

 تطوير اليات التعلم والمعرفة وتزويد العاملين بالمعارف الالزمة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم  -3

 . ضوعية والعدالةعلى قاعدة من المو تتطوير اليات الحوافز والمكافئا -4
  

  قائمة المراجع 5-4

  :المراجع العربية - أوال

تقييم فعالية نظم تقييم أداء العاملين في المؤسسة االقتصادية ). 2007(سعاد  ،بعجي

دراسة حالة مؤسسة توزيع وتسويق المواد البترولية المتعددة نفطال : الجزائرية

 ،معة محمد بو ضياف المسيلةجا ،رسالة ماجستير غير منشورة. منطقة سطيف ،مسيله
  .الجزائر

ي تعزيز االستغراق الوظيفي بالمؤسسات السياحية دور تمكين العاملين ف). 2017(السعيد والزق 

، جامعة المنصورة المؤتمر العلمي االول مجلة كلية السياحة والفنادق، والفندقية في مصر
  .للسياحة واالثار

اثر استراتيجيات الموارد البشرية على تحقيق التميز ، )2020(الصوالحه، ايوب واخرون، 

مجلة دراسات الجزائر،  ،شركات االدوية االردنيةالتنظيمي دراسة تطبيقية على قطاع 

  .1المجلد  12، العدد المجلة العربية في العلوم االنسانية واالجتماعية - وابحاث 
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بالتطبيق على : اثر وظائف إدارة الموارد البشرية على اداء العاملين ).2106(فاطمة  ،عثمان

جامعة ،كلية الدراسات العليا ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،المصرف اإلسالمي السوداني
  .السودان ،دنقال

اثر ممارسة أخالقيات عمل إدارات ). 2014(عبدالله جميل  ،وأبو سلمى ،مراد سليم ،عيطاني
دراسة ميدانية في شركات االتصاالت الخلوية في : الموارد البشرية على تحقيق رضا العاملين

  . 401-388 ،)2( 241 ،العلوم اإلدارية ،مجلة الدراسات. األردن

اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على تعلم ونمو ). 2013( محي الدين ،والقطب ،سحر ،فوطة

سلسة العلوم ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية. العاملين في المصارف التجارية األردنية

  .178-163،)1( 15.اإلنسانية

داعي لدى العاملين في هيئة تنشيط أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلب، )2016(محمدية 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق االوسطالسياحة األردنية

دور ادارة الموارد البشرية في تحقيق معايير الجودة الشاملة ). 2014(كلوديا  ،بني يونس

جامعة ،كلية الدراسات العليا،رسالة ماجستير غير منشورة ،في المشافي الخاصة األردنية
  .األردن ،اليرموك
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 )تقدير اقتصادي إسالمي( القانونيةالعمالت الرقمية 
  

  **إبراهيم عبد الحليم عبادةو *عبدالله خالد العبدالمنعم

  

  ملخص

، وبـاألخص  وضع إطار نظري للعمالت الرقمية باعتبار حقيقتها وأقسامها المختلفةهدفت الدراسة إلى 
بيان تقدير االقتصـاد اإلسـالمي للعمـالت     واقتصادي، معتكييف العمالت الرقمية القانونية من منظور شرعي 

غايـات إصـدار العمـالت الرقميـة القانونيـة، مـن خـالل اإلشـارة إلـى          بيان وتضمنت الدراسة  .الرقمية القانونية
ومـا تتصـف    أنواع العمالت الرقمية بشكل عام، مع ذكر األسباب التي أدت لظهور العمالت الرقمية القانونيـة، 

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن العمـالت الرقميـة       . الرقمية القانونية من خصـائص ومزايـا وأقسـام    به العمالت
هـي نقـود مـن حيـث الماهيـة      فمنسـجمة مـن موقـف االقتصـاد اإلسـالمي مـن جهـة اتصـافها بالثمنيـة،          القانونيـة  

  .والتكييف الشرعي، كما أنها تتصف بوظائف النقود في االقتصاد

الرقميــة الصــادرة مــن البنــوك  ، العمــالت الرقميــة القانونيــةلعمــالت الرقميــة، العمــالت  ا: الكلمــات المفتاحيــة
  .المركزية
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The Formal Digital Currencies (An Islamic Economics perspective)  
 

Abdallah K. Al-Abdelmoneam, PhD researcher in Islamic economics and 
banking, Department of Economics and Islamic Banks, Yarmouk University, 
Jordan. 

Talib M. Warrad, Professor, Department of Economics and Islamic Banks, 
Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to develop a theoretical framework for digital currencies 

considering their reality and their various sections, in particular characterization of 
formal digital currencies from a Sharia and economic perspective, with an indication of 
Islamic economics perspective of legal digital currencies. The study included a statement 
of the objectives of issuing the formal digital currencies, by referring to their types of 
digital currencies in general, with a mention of the reasons that led to the emergence of 
legal digital currencies, and the characteristics, advantages and sections of formal digital 
currencies. The study found that formal digital currencies are consistent with the position 
of the Islamic economics in terms of their value, which is money in terms of its nature 
and legal characterization, and it is characterized by the functions of money in the 
economy. 

Keywords: Digital currencies, Formal digital currencies, Central Bank Digital 
currencies. 

  

  : المقدمة

فقد شهد العالم خالل السنوات القليلة  ؛والصالة والسالم على رسول الله وبعدالحمد لله 
رقمية الرقمية بشتى أنواعها، أشهرها البتكوين كأبرز عملة لألصول الماضية انتشارا كبيرا 

عدم ، ثم ظهرت بعدها المئات من العمالت االفتراضية المشفرة، وقد عرف عنها مشفرة افتراضية
، حيث أضحت ورقابة السلطات العامة النقدية وهيمنة البنوك المركزية والتجاريةشراف إل خضوعها
  .باإلضافة لعمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب دعم االقتصاد الخفي عموماوسيلة ل

والشك أن الجهات التي أصدرت العمالت االفتراضية المشفرة ليس لها أي صفة رسمية، وقد 
ة دورها في اإلصدار، وتنازع البنوك التجارية مسؤوليتها في الوساطة صارت تنافس البنوك المركزي

ليست  تقف وراءها مؤسسات مالية معروفة، المالية، كما أن العمالت غير المستقرة المشفرة التي
على دور وسلطة الدولة في إصدار النقود بطبيعة الحال هي متعدية و لها صفة رسمية هي األخرى،

  .الرسمية والقانونية
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أو ما بات  ،بصورة رسمية وقانونيةظهرت الحاجة الماسة والضرورية إلى رقمنة النقود وقد 
، أو العمالت الرقمية القانونية، )CBDC(يعرف بالعمالت الرقمية الصادرة من البنوك المركزية 

البنوك المركزية همينة والستعادة  بهدف مواجهة مد العمالت الرقمية المشفرة غير الرسمية،
لبلوغ ) CBDC(العمالت الرقمية القانونية هدف حيث ت. دورها الطبيعي في سك وإصدار النقودل

أهم غايات االقتصاد النقدي وهو تحقيق االستقرار النسبي لتلك العمالت، والحد من عمليات 
  . غسيل األموال، باإلضافة إلى تبني نظام مدفوعات آمن للنظام المصرفي

أحدث ما وصلت إليها الدراسات من حقيقة تكييف لى لتوصل إوتكمن أهمية الموضوع في ا
من منظور شرعي واقتصادي، وإبراز تقدير االقتصاد اإلسالمي من القانونية العمالت الرقمية 

  .عموما والقانونية بشكل خاص العمالت الرقمية

  :مشكلة الدراسة

 ؟ما حقيقة العمالت الرقمية بأقسامها -1

 ؟القانونيةما التكييف الشرعي واالقتصادي للعمالت الرقمية  -2

  ؟القانونيةما موقف االقتصاد اإلسالمي من العمالت الرقمية  -3

  :أهداف الدراسة

 .وضع إطار نظري للعمالت الرقمية باعتبار حقيقتها وأقسامها المختلفة -1

 .من منظور شرعي واقتصاديالقانونية بيان تكييف العمالت الرقمية  -2
  .القانونيةان تقدير االقتصاد اإلسالمي للعمالت الرقمية بي -3

  :فرضية الدراسة

  :تستند الدراسة إلى عدة فرضيات هي

 .بالثمنية، وبالتالي اعتبارها نقودا صالحة للتداولالقانونية اتصاف العمالت الرقمية  -1

  .توافق مع موقف االقتصاد اإلسالميتالقانونية أن العمالت الرقمية  -2

  :السابقة الدراسات

إلى مجموعة من الدراسات التي لها صلة بموضوع  مافي حدود اطالعه الباحثانتوصل 
  :الدراسة وهي على النحو اآلتي
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من منظور اقتصادي إسالمي البتكوين  الرقمية النقود) 1()2019دراسة حمزة مشوقة، (

  .أنموذجا
وتضمنت عملة البتكوين من منظور االقتصاد اإلسالمي، حقيقة هدفت الدراسة إلى بيان 

كما خلصت . مفهوم النقود الرقمية ومنها البتكوين، وكذلك تقدير االقتصاد اإلسالمي للبتكوين
الدراسة إلى كون البتكوين ليست عملة نقدية باعتبار أنها لم تحقق شروط ووظائف النقود بكفاءة 

تناولها ألحد العمالت الرقمية غير الرسمية وهي البتكوين  باالقتصاد، وتشابهت الدراسة من حيث
والتقدير االقتصادي اإلسالمي، إال أنها اختلفت من زاوية شمول العمالت الرقمية، باإلضافة إلى 

، وعدم ذكر أية مضامين حول التوسع في الموقف االقتصادي للعمالت الرقمية غير الرسمية
  .ة من البنوك المركزيةالعمالت الرقمية القانونية الصادر

تحديات الواقع وآفاق  –النقود الرقمية المشفرة ) 2()2021، عبدالباري مشعلدراسة (

  المستقبل
على عالم النقود المشفرة، باإلضافة إلى واقعها ومستقبلها هدفت الدراسة إلى التعرف 

وبعض التحليل وتضمنت مزايا وخصائص العمالت المشفرة بشكل عام، . والتحديات التي تواجهها
  .المالي لحركة أسعار تلك العمالت

وجود اختالف بين حكومات دول العالم في االعتراف بالعمالت وخلصت الدراسة إلى 
اإلشارة للعمالت الرقمية القانونية الصادرة من البنوك بهت الدراسة من جهة ، وتشاالمشفرة
والرسمية على حد سواء،  ، إال أنها اختلفت من جهة شمول العمالت الرقمية غير الرسميةالمركزية

  .وعدم ذكر أية مضامين شرعية أو تقدير اقتصادي إسالمي

  .العمالت المشفرة) 3()2020، البنك المركزي األردنيدراسة (
هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم العملة الرقمية وأشكالها، وكذلك وصف لطبيعة العمالت 

تضمنت الدراسة مخاطر العمالت االفتراضية والمشفرة، وكما . المشفرة من حيث نشأتها وأنواعها
السلطات سواء من مخاطر غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، أو المخاطر القانونية التي تنتاب 

  .اإلشرافية والنقدية على حد سواء

وخلصت الدراسة إلى أن اعتبار العمالت االفتراضية المشفرة عملة غير دقيقة، على أساس 
وتشابهت الدراسة مع البحث في اإلشارة إلى . الصفات والخصائص والوظائف الرئيسية للنقود

عنه بكونها شملت جميع أنواع العمالت  خصائص وطبيعة النقود الرقمية القانونية، إال أنها اختلفت
، كما لم تتطرق للعمالت الرقمية القانونية والنقود الرقمية المشفرة واإللكترونية دون تخصيص

  . الدراسة إلى أية مضامين إسالمية
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  )CBDC( الرقمية القانونية العمالتغايات إصدار : المبحث األول

الرقمية الصادرة من العمالت الرقمية القانونية، وهي العمالت الرقمية الرسمية أو العمالت 
، وتعد شكال جديدا من أشكال العمالت )Central Bank Digital Currencies(البنوك المركزية 

العمالت القانونية أو  العمالت الرقميةالرقمية مقومة بوحدة قياس من البنك المركزي، حيث ستتيح 
نظاما للمدفوعات للمجتمع وللقطاع التجاري ) CBDC(الصادرة من البنوك المركزية  الرقمية

، يكون جنبا إلى جنب مع النقود الورقية القانونية، بحيث تكون المصرفيخارج نطاق القطاع 
مقومة بالعملة الوطنية ألي بلد، ولهذا فالحاجة تكمن لبناء ) CBDC(الجديدة  العمالت الرقمية

قبل إصدار العملة الرقمية القانونية سواء من التطبيقات الرقمية في األجهزة الذكية أو بنية تحتية 
  . 4قاعدة البيانات أو أجهزة الدفع أو حتى نظام المدفوعات والتحويالت

  )CBDC( رقمية قانونيةالعمالت إصدار دوافع : المطلب األول

إصدارا ورقابة وإشرافا، من خالل العمالت الرقمية القانونية خاضعة للسلطات النقدية تعد 
دوافع وأسباب إصدار العمالت الخوض في لكن قبل . 5البنوك المركزية للدول الراغبة في إصدارها

ليست صنفا أو نوعا  غير القانونية، وأنها العمالت الرقميةالرقمية القانونية، يجب ذكر اختالف 
  :ا يليواحدا، بل تتعدد أنواعها وتعريفاتها وحقيقتها إلى م

  )Digital Currencies(أنواع العمالت الرقمية : أوال

  :وفيما يلي أنواع وتعريف العمالت الرقمية

هي عمالت وليست نقود، وال : )Virtual Currencies( العمالت الرقمية االفتراضية -1
بأصول ذات سيولة وال تخضع لسلطة مركزية منظمة، وعليه " العمالت االفتراضية"تتمتع 

تمثيل رقمي للقيمة اليصدر من البنك المركزي أو أية مؤسسة مالية أو ائتمانية  فهي تعد
. كبديل للنقود، كما أنها تستخدم تقنية البلوكتشين التمام عملية التبادل وحفظ السجالت

ضربا من األموال " العمالت االفتراضية"ورغم كل ذلك، إال أن بعض االقتصاديين يعتبرون 
 .Private money(6(الخاصة 

هي نقود رقمية غير مركزية في نظام : )Crypto Currencies( العمالت الرقمية المشفرة -2
المدفوعات اإللكترونية ال تتطلب رقابة أو إشرافا حكوميا، وتستخدم بروتوكوالت خاصة 

أي هي عملة تتضمن فكرة التشفير لتطبيق اقتصاد . للتحقق من سالمة المدفوعات
غير مركزية، باإلضافة العتمادها على مفاتيح خاصة وعامة لتحويل المعلومات آمن وبطريقة 

 .7القيم من طرف آلخر
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هي وحدات رقمية ذات قيمة تعتمد على على : )Stablecoins( العمالت الرقمية المستقرة -3
غطاء يحتوي على أصول نقدية من العمالت الورقية لتثبيت واستقرار قيمتها، فتصبح الودائع 

د مخزن بديل للقيمة، حيث إنها خارج نطاق مسؤولية البنوك المركزية، كما المصرفية والنقو
أن األوراق المالية والسلع تعد أصول داعمة للنقود المستقرة، ولذلك فهناك ضمان إلمكانية 

  .8استرداد األموال المرمزة رقميا بالكامل

 العمالت الرقميةالرسمية أو  العمالت الرقمية: )CBDC( العمالت الرقمية القانونية -4
 Central Bank Digital(الصادرة من البنوك المركزية  العمالت الرقميةالقانونية، وهي 

Currencies( وتعد شكال جديدا من أشكال العمالت الرقمية مقومة بوحدة قياس من البنك ،
ك الصادرة من البنو العمالت الرقميةالقانونية أو  العمالت الرقميةالمركزي، حيث ستتيح 

نظاما للمدفوعات للمجتمع وللقطاع التجاري خارج نطاق القطاع ) CBDC(المركزية 
 العمالت الرقميةالمالي، يكون جنبا إلى جنب مع النقود الورقية القانونية، بحيث تكون 

مقومة بالعملة الوطنية ألي بلد، ولهذا فالحاجة تكمن لبناء بنية تحتية ) CBDC(الجديدة 
لرقمية القانونية سواء من التطبيقات الرقمية في األجهزة الذكية أو قاعدة قبل إصدار العملة ا

  . 9البيانات أو أجهزة الدفع أو حتى نظام المدفوعات والتحويالت

  )CBDC(الرقمية القانونية ظهور العمالت أسباب : ثانيا

والعمالت الرقمية غير الرسمية بأنواعها؛ والبنوك المركزية  10منذ ظهور تقنية البلوكتشين
تفكر بشكل جدي لتحصين النظام النقدي من التفلت، واستغالل تقنية البلوكتشين إلصدار نقود 
وعمالت رقمية رسمية وقانونية تكون بديال ناجحا من الناحية االقتصادية، بناء على السياسات 

واالستراتيجية لكل بلد، السيما مع انخفاض تداول النقود الورقية،  النقدية واألولويات االقتصادية
  .CBDC(11(األمر الذي يحفز إلطالق العملة الرقمية القانونية للبنوك المركزية 

إن استمرار انخفاض تداول النقود الورقية يدلل أن العالم يتجه بقوة نحو االقتصاد الرقمي، 
) IBM-Blockchain(لشركة ) CBDC(القانونية  الرقميةالعمالت وقد أشارت دراسة حول 

لنقود الورقية المعنية بالبنوك المركزية والسياسات االقتصادية، أن تداول ا) OMFIF(ومؤسسة 
بالمقابل سيزداد تداول العمالت الرقمية عن طريق المحافظ اإللكترونية سيتضاءل بشكل كبير، 

)eWallet(الرقمي والنقدي، بحيث تستعد البنوك  ، ومما ما يعزز دوافع وحظوظ االقتصاد
   .12القانونية العمالت الرقميةالمركزية إلصدار 

نحو والدوافع إن كفاءة نظام المدفوعات وكفاء النظام النقدي محليا؛ هي أهم األسباب 
إصدار نقود رقمية قانونية، حيث إنها تتميز بكونها وسيلة تبادل غير مكلفة عملياز باإلضافة إلى 
ذلك؛ يعتبر وجود الغطاء القانوني للعمالت الرقمية القانونية التي ُتمنح من قبل البنوك المركزية 
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ناهيك عن أفضلية . ةلها صفة رئيسية، غير متوفرة في بقية العمالت الرقمية االفتراضية والمستقر
القانونية في مكافحة عمليات غسيل األموال والتهرب الضريبي؛ مقارنة بالنقود  العمالت الرقمية

لتتبع تداول العملة ) Code(الورقية التي يصعب تتبعها، حيث يمكن اتخاذ نموذج قائم على رمز 
التي يديرها  DLT(13(كزية الرقمية القانونية، وذلك عبر تقنية دفاتر سجالت الموزعة أو الالمر

البنك المركزي لكل دولة، وبالتالي الحد من االقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل الذي يقوم على فكرة 
  .14اخفاء هوية المستخدم

  :باآلتي) CBDC(الرقمية القانونية العمالت ويمكن إجمال أسباب إصدار 

هناك أكثر من مليار شخص حول العالم ليس لديهم حساب مصرفي، وهذا : الشمول المالي -1
يدفعهم إلى الدخول إلى اقتصاد نقدي عالي التكلفة؛ في ظل انخفاض أسعار الفائدة على 

القانونية على مبدأ فتح األبواب  العمالت الرقميةلذلك تقوم . القروض واالئتمان المصرفي
تلك التي ترتكز على التكنولوجيا المالية  للمؤسسات المالية للمشاركة، وخصوصا

)FinTech( ،وبالتالي تعزيز االبتكار لخدمة تلك الشريحة التي التتعامل مع البنوك التجارية ،
 .السيما في الدول النامية

القانونية بالحد من احتكار أنظمة المدفوعات  العمالت الرقميةتساهم : تعزيز المنافسة -2
تقريبا على % 4والتحويالت بيد البنوك التجارية، فالبنوك التجارية تتقاضى رسوم بقيمة 

المعامالت من خالل البطاقات المصرفية، بينما تتقاضى شركات البطاقات المصرفية 
ول القطاع الخاص على تقريبا، وهو ما يعزز المنافسة بدخ% 3واالئتمانية رسوم بقيمة 

االقتصاد النقدي الرقمي بقوة، السيما وأن الشركات التكنولوجيا المالية قد أصدرت بالفعل 
 .العديد من العمالت الرقمية المستقرة

إن إصدار األوراق النقدية القانونية مكلف نسبيا؛ استنادا إلى تكاليف العمالة : خفض التكلفة -3
 عن االنخفاض التدريجي للتعامل بالنقود الورقية، في ظل والرسوم والمخاطر األمنية، فضال

حيث إن المخاطر األمنية ستكون منخفضة . شيوع البطاقات المصرفية والعمليات اإللكترونية
 .القانونية مع وجود مستوى التشفير العالي العمالت الرقميةمع 

نية أنها أداة لتطوير أداء القانو العمالت الرقميةينظر إلى : تحسين إدارة السياسة النقدية -4
السياسة النقدية، بجعلها سياسة مرنة تخفف قيود الحد األدنى من أسعار الفائدة التي 

من المتوقع أن ينخفض دور القطاع المصرفي في الوساطة المالية، . يحددها البنك المركزي
أن انخفاض وبالتالي سيؤثر بشكل مباشر على توفر وقدرة االئتمان في البنوك، والمحصلة 

كذلك . منح االئتمان من البنوك التجارية سيقلل نشاط االقراض كأداة في السياسة النقدية
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القانونية أن تلجأ البنوك التجارية لسحب  العمالت الرقميةفإنه من المتوقع في حال شيوع 
 .15بعض احتياطياتها لدى البنك المركزي، بهدف خفض مخاطر السيولة ودعم المركز المالي

تحقق كفاءة النظام النقدي، بل يرى الباحثان أن أسباب ودوافع إصدار العمالت الرقمية و
وتعزز فاعلية السياسة النقدية للجهاز المصرفي، في ظل الشمول المالي الذي يتوافق مع منهج 
وغايات االقتصاد اإلسالمي، والذي ستكرسه النقود الرقمية القانونية عبر التطبيقات الرقمية 

من حيث وصول المال إلى إلى حد كبير، الشمول المالي يشبه الزكاة يرى الباحثان أن و. يةوالذك
  .التقليدية طبقات المجتمع جميعا، ممن عجزت أيديهم عن الوصول إلى المال بالطريقة

  خصائص العمالت الرقمية القانونية : المطلب الثاني

بخصائص تقنية واقتصادية محددة، تميزها عن ) CBDC(القانونية  العمالت الرقميةتتصف 
سواء من حيث أقسامها باعتبارات عدة، أو معايير تصميمها، باقي العمالت الرقمية غير الرسمية، 

  .وكذلك النموذج التي تقوم عليه العملة الرقمية القانونية من خالل البنية التحتية

  )CBDC(القانونية  العمالت الرقميةأقسام : أوال

؛ الباحثانإلى أقسام بحسب اعتبارات يتصورها ) CBDC(القانونية  العمالت الرقميةتنقسم 
علما بأن هناك تداخل بين . فهناك أقسام باعتبار المستفيد، وأقسام باعتبار النطاق الجغرافي

  .خصائص كل قسم من أقسام العملة الرقمية الجديدة

  :باعتبار المستفيد) CBDC(القانونية  العمالت الرقميةأقسام 

 Retail(نقود للتجزئة أو لألفراد : القانونية باعتبار المستفيد إلى العمالت الرقميةتنقسم 

CBDC( ونقود للجملة أو للمؤسسات ،)Wholesale CBDC(16 ، ويمكن التفصيل لكال

  :القسمين باآلتي

العمالت من  يتم إصدار هذا النوع :القانونية بالجملة أو للمؤسسات العمالت الرقمية -1
القانونية لنطاق محدد من البنوك والمؤسسات، وباألخص في األسواق المالية، ومن  الرقمية

، PvP(18(، والدفع مقابل الدفع 17)DvP(أبرز تطبيقاتها؛ تسويات التوصيل مقابل الدفع 
 –القانونية للمؤسسات  العمالت الرقميةحيث تشابه . وذلك بين البنوك والمؤسسات المالية

احتياطيات البنوك التجارية في البنك المركزي، وأيضا الحسابات والودائع  -إلى حد ما 
المصرفية للبنك لدى البنوك التجارية األخرى، من جهة إجراءات التحويالت والتسويات 

من القانونية للمؤسسات للحد  العمالت الرقميةولذلك تسعى . المصرفية بين كل األطراف
 . المخاطر، وإلى سرعة إتمام التسويات والمدفوعات التحويلية، وكذلك تقليل التكلفة
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 العمالت الرقميةيهدف هذا النوع من : القانونية بالتجزئة أو لألفراد العمالت الرقمية -2
القانونية إلى اعتبارها أداة للمدفوعات بين األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق 

 العمالت الرقميةوتنقسم . 19لمالي بين أفراد المجتمع على نطاق واسع وعالميالشمول ا

 :بالتجزئة أو لألفراد إلى نوعين
يكون فيها تداول العملة الرقمية على ): Token-based(نقود رقمية على أساس الترميز  - أ

رية نطاق واسع، من خالل المحفظة اإللكترونية لألفراد، وبالتالي فلن تدخل البنوك التجا
كوسيط مالي أو طرف ثالث لنقل أو تداول العملة، مما يعني أن تقنية البلوكتشين 
ستقوم بدورها في التحقق من هوية المستخدم والمالءة المالية لديه، علما بأن يجب 
على البنك المركزي أن يتولى ابتداءا تصميم نظام الترميز لتداول العملة، ثم تفعيل 

 .ما مركزية أو غير مركزيةخاصية التحقق بحيث تكون إ
العمالت يعد هذا النوع من ): Account-based(نقود رقمية على أساس الحساب   - ب

القانونية مشابه للحسابات المصرفية لدى البنوك، حيث تشترط مركزية التحقق  الرقمية
من هوية ومالءة المستخدم، قبل إجراء أي عملية تداول للعملة الرقمية، مما يؤكد 

وجود البنوك كطرف ثالث ووسيط مالي، وعليه فإن إخفاء هوية المستخدم لن ضرورة 
  .20يكون أمرا ممكنا

  :باعتبار النطاق الجغرافي) CBDC(القانونية  العمالت الرقميةأقسام 

نقود رقمية قانونية محلية : القانونية باعتبار النطاق الجغرافي إلى العمالت الرقميةتنقسم 
)Domestic CBDC( ، نقود رقمية قانونية عابرة للحدود)Cross-Border CBDC(21 ويمكن ،

  :التفصيل لكال القسمين باآلتي

تصمم العملة الرقمية القانونية كي تكون مخصصة : القانونية المحلية العمالت الرقمية -1
 .لنطاق بلد محدد، من خالل محفظة الهواتف المتنقلة

تكون هذه العملة الرقمية للمدفوعات عبر : القانونية العابرة للحدود العمالت الرقمية -2
بحيث تعالج ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات المحلية، ) Y(إلى دولة ) X(الحدود، من دولة 

ومن . وفق بنية تحتية رقمية مجهزة لهذا الغرض بين البلدان المشاركة بهذه العملة الرقمية
مخاطر االئتمان المتمثل : القانونية العمالت الرقميةلنوع من أبرز المخاطر التي تصيب هذا ا

  .22بالتسويات بين البنوك، باإلضافة إلى مخاطر غسيل األموال
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  :باعتبار الغرض) CBDC(القانونية  العمالت الرقميةأقسام 

وهي نقود يتم تصميمها ضمن فئات محددة، بهدف تحقيق أهداف السياسة االقتصادية 
  :23إلى اآلتيللدولة، وتنقسم 

تلك النقود التي تحقق غرض : القانونية للتسويات بين البنوك العمالت الرقمية -1
الجمهور و المؤسسات والبنوك التجارية في أنظمة السداد الرقمية، فهي غير متاحة لألفراد

العام بقدر كونها عملة لتسويات المدفوعات بين المؤسسات في القطاع الخاص، من خالل 
 .لقيد المدفوعات والتسويات) DLT(تقنيات دفتر السجالت  استخدام أحد

غرض هذه هي التداول بين األفراد : القانونية الشبيهة بالنقد العمالت الرقمية -2
 .والمؤسسات ضمن محافظ رقمية، وتتميز بكونها تتصف بوظائف النقود األربعة

مطروح لنقود ذات معدالت وهو سيناريو : القانونية كأداة سياسة نقدية العمالت الرقمية -3
فائدة، بحيث تكون أحد أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية عند 

 .الحاجة

وهي نقود غير مجهولة الهوية : القانونية كودائع في البنوك المركزية العمالت الرقمية -4
افس مع البنوك تكون بمثابة ودائع في البنك المركزي، مما يضع البنك المركزي في موضع تن

  . التجارية، بهدف مزيد من بسك السلطة الرقابة والمصرفية على القطاع المصرفي

  )CBDC(القانونية  العمالت الرقميةمعايير تصميم : ثانيا

ألجل تصميم نموذج مشروع عملة رقمية قانونية، ينبغي استيفاء معايير اقتصادية وتقنية 
  :24محددة وهي كما يلي

بقابليتها على مواجهة أية اضطرابات تواجه النظام  العمالت الرقميةصف بحيث تت: المرونة -1
النقدي، كعدم االستقرار في القيمة النقدية، والقدرة على الحد من المخاطر االئتمانية في 

 .المدفوعات التحويلية
من خالل االتصاف بأعلى درجات األمن السيبراني ضد أية هجمات محتملة، باإلضافة : األمان -2

 .ضرورة وجود سياسات تنظم حاالت الضرر ومن تقع عليه المسؤولية إلى
 .قابلية استخدامها للمدفوعات على مدار طوال أيام األسبوع دون توقف: التوفر -3
كون البنية التحتية التكنولوجية للنقود الرقمية القانونية قادرة على التعامل : قابلية التطوير -4

 .مع ازدياد الطلب على تلك النقود
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ومنها قوانين مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة : االمتثال للنظم والتشريعات -5
 .للقوانين الدولية والمحلية

بحيث تتم عملية إجراء نظام المدفوعات في خطوات قليلة وبساطة : سهولة االستخدام -6
 .تقنية

 .التكاليف من خالل إتمام إجراء المدفوعات واضحة للجميع السيما في: الشفافية -7

ضرورة أن تصمم أنظمة الدفع للنقود الرقمية القانونية ليتمكن من استخدامها : الشمولية -8
الجميع، بمن فيهم من ال يحسن المهارات التقنية، وكذلك عدم حصرها على أصحاب أحدث 

 .الهواتف الذكية، وأن تشمل الفقراء وسكان األرياف
نقود الرقيمة القانونية القدرة على منح مقدمي بحيث يكون لنظام ال: القدرة على المنافسة -9

  .خدمات الدفع الرقمي سوقا تنافسيا، ويوفر بيئة تحمي المستهلك

  )CBDC(القانونية  العمالت الرقميةنموذج لنظام : ثالثا

 العمالت الرقميةالقانونية؛ البنية التحتية لمشروع  العمالت الرقميةيقصد بنموذج النظام 
عى البنك المركزي إلى تصميم منصة ذات بنية تحتية تحقق المعايير الرئيسية القانونية، حيث يس

  :ينقسم هذا النظام إلى العناصر التالية. 25التي تمت اإلشارة إليها آنفا

والذي يملك دفتر السجالت الرئيسية المرتبطة  ):Central Bank(البنك المركزي  -1
بمزودي الخدمة من القطاع الخاص، باإلضافة إلى كون البنك المركزي هو المعني بإصدار 

 .حسب توجهات السياسة النقدية إلدارة العرض النقدي للعملة الرقمية العمالت الرقمية

يانات تتبع القطاع وهي ك): Payment Service Providers(مزودي خدمة المدفوعات  -2
الخاص، تتصف بقدراتها وإمكانياتها في التكنولوجيا المالية، وبالتالي القيام بدور الوساطة 

تطبيقات : ، مثلالعمالت الرقميةالمالية، بحيث تقدم خدمات ومنصات للمدفوعات وإدارة 
ق الرقمية، مواقع على صفحة االنترنت، بما في ذلك أنظمة الحماية والتحقو الهواتف الذكية

 .وذلك لغرض حماية التداول والحد من مخاطر عمليات غسيل األوال وتمويل اإلرهاب

وهم من األفراد المستهلكين أو التجار ومؤسسات األعمال، والذي ): Users(المستخدمون  -3
، والذي سيمكنهم من إدارة نظام )PSP(يتعاملون مباشرة مع مزودي خدمة المدفوعات 

دال من أن يقوم البنك المركزي بالمسؤوليات المصرفية إلدارة وفتح الدفع والتداول، ب
  . 26الحسابات للمستخدمين
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  القانونيةالتقدير االقتصادي اإلسالمي للعمالت الرقمية : الثانيالمبحث 

أن العمالت الرقمية غير الرسمية ال تتوافق مع المذهب االقتصاد اإلسالمي من  الباحثان يرى
خالل محددات فقهية واقتصادية، ولهذا فإنه من الواجب بيان تلك المحددات، ومن جانب آخر 

  . تقديم بديل مالئم يتوافق مع تقدير االقتصاد اإلسالمي للعمالت الرقمية على حد سواء

  العمالت الرقمية القانونية من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي محددات: المطلب األول

سلطة مركزية : اعتبار الثمنية من منظور االقتصاد اإلسالمي يتطلب ثالثة محددات يتطلب
  . إلصدار النقد، الرواج والقبول العام، الثبات أو االستقرار النسبي للقيمة

  سلطة إصدار النقود: أوال

الشرعية في سك النقود، أنه ال يجوز لغير اإلمام أو السلطان  من المحددات واالعتبارات
تولي سلطة إصدار النقود، فإصدار النقود وسكها هي من المسؤوليات السيادية للدولة، لما في 

وهذا المبدأ يحقق مبدأ كفاءة النقود في النظام االقتصادي . ذلك من دفع الغش والمفاسد
مية تكتمل بمثلث أهم أضالعه؛ حكر سلطة اإلصدار بيد اإلمام اإلسالمي، والكفاءة النقدية اإلسال

  .27أو نائبه، كي تؤدي النقود وظائفها االقتصادية المنوطة بها؛ كقياس قيمة السلع والخدمات

، حيث ذكرت حاشية العدوي من شرح لهذا األمر فعند المالكية داللة ضمنية غير مباشرة
وأما اليوم ففي كل بلد سكة، هذا يدل على أن العبرة  عن مالك قوله والسكة واحدة: "الُخرشي

بتعدد السكة، وأما النقش فال فائدة فيه، فلو قال حيث كانت السكة واحدة لكان أوضح، ويمكن أن 
يقال معناه وأما اليوم ففي كل بلد سكة، أي بنقش، أي مختلف في السكة والمعنى، وحيث كانت 

، ويرى 28"في هذه البلد تيسر له في البلد الذاهب إليها السكة متعددة فإن لم يتيسر له الضرب
أن المراد هو أن دار السكة مؤسسة سيادية للدولة، فإن لم يتمكن المرء من السك في  الباحثان

بلده فليس عليه إال أن يسك دراهمه ونقوده في بلد آخر، وال يسعه فعل هذا األمر بنفس أو بغيره 
  .دون السلطان

ويكره أيضا لغير اإلمام ضرب الدراهم : "د ذكر اإلمام النووي في المجموعوعند الشافعية فق
وكان . 29"والدنانير وإن كانت خالصة ألنه من شأن اإلمام، وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد

القاضي أبو يعلى الحنبلي قد أشار في األحكام السلطانية عن ضرب خلفاء وأمراء المسلمين 
فقد منع الضرب بغير إذن السلطان : "نقودا للمسلمين، ثم قال بعد ذلكللدراهم كي تكون سكة و
وأما ابن مفلح المقدسي الحنبلي صاحب كتاب الفروع، فقد نقل . 30"لما فيه من االفتيات عليه

اليصلح ضرب : " رواية جعفر بن محمد عن اإلمام أحمد تمنع ضرب النقود بغير إذن السلطان
  .31"ذن السلطان، ألن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائمالدراهم إال في دار الضرب بإ
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أن العمالت الرقمية غير الرسمية؛ كاالفتراضية  الباحثان ووفق المعطيات السابقة ويرى
والمستقرة، عمالت ال تخضع لسلطة نقدية مركزية باعتبار أنها المركزية، فهي إما تقف وراءها 
مؤسسات تجارية معروفة؛ كالعمالت المستقرة، أو أنها مجهولة المصدر؛ كالعمالت االفتراضية مثل 

التي تنظمها وُتصدرها البنوك ) CBDC(ة القانونية بخالف العمالت الرقمي .البتكوين ونحوها
  .المركزية، حيث إنها سلطة سيادية للدولة تمارس دورها الطبيعي في سك وإصدار النقود بأنواعها

  القبول العام: ثانيا

ويسميه الفقهاء بالرواج وهي أحد أهم خصائص اعتبار النقود، ومرجع اعتبار القبول العام 
تجري عادة الناس في بلد ما على اعتبار سلعة معينة كنقد، فتصبح رائجة  عائد إلى العرف، كأن

ومن هنا نجد أن األوراق التجارية؛ كالشيك والكمبيالة والسند . بكونها نقود ووسيط للمبادالت
ألمر، ال تعد من النقود مطلقا لزوال أهم صفاتها وخصائصها وهي القبول العام، فال يلزم الشخص 

، والقبول العام والرواج مرجعه إلى العرف والعادة، ويعتبر العرف أحد 32نقودقبوله بخالف ال
مصادر التشريع الذي تنبني عليه كثير من األحكام، في اثبات وانتفاء الحقوق واعتبار التصرفات، 

ولذلك فقد أثبت الفقهاء للعرف والعادة جملة من القواعد . ومنها القبول العام العتبار النقدية
؛ والتي تجعل من العرف والعادة حكما إلثبات حكم شرعي مالم )العادة محكمة: (، كقاعدةالفقهية

؛ والتي تنزل العرف الثابت كالثابت )المعروف عرفا كالمشروط شرطا: (، وقاعدة33يرد نص يخالفه
: ، وكذلك القاعدة الفقهية35)التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: (، كما في قاعدة34بدليل شرعي

  .37؛ في اعتبار القبول العام لمشروعية العرف والعادة36)تعد العادة إذا اطردت أو غلبتإنما (

بالنظر إلى ما تقدم أن العمالت االفتراضية والمستقرة التتسم بالقبول العام،  الباحثانويرى 
دم وال تبرأ بها الذمة النتفاء صفة النقدية بطبيعة الحال، كحال األوراق التجارية على الرغم من ع

فإذا أنزلنا تعيين القبول العام بالعرف، وأنزلنا . قانونية العمالت الرقمية االفتراضية والمستقرة
العرف باالطراد أو األغلبية استنادا للقاعدة الفقهية السابقة؛ فإنه يمكن القول أن العمالت الرقمية 

أن العمالت الرقمية القانونية  إال .غير الرسمية ال تتصف بالقبول العام بين البشر اطرادا أو أغلبية
)CBDC ( حين إصدارها ستتصف بالرواج والقبول العام تلقائيا، بحق اإللزام النقدي القانوني

   .الصادر من البنك المركزي، وعليه فليس هناك شك في عدم تحقق القبول العام

  االستقرار النسبي: ثالثا

االرتفاع أو االنخفاض الفاحش للنقود خالل أجل يراد باالستقرار أو الثبات النسبي عدم 
، في أجل الطويل قصير، وإال فجميع النقود والعمالت تعتريها تغييرات في القيمة صعودا وانخفاضا

والغاية من الثبات النسبي لقيمة النقود المحافظة على العدالة القيمية بين األطراف من بائع 
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ؤثر التغير الفاحش لقيمة النقود وانعكاسه على ومشتري أو دائن ومدين ونحو ذلك، حيث ي
  .38المستوى العام لألسعار؛ على العقود والحقوق وااللتزامات

من عملة ما، وأراد سداد الدين بعد فترة طويلة، إال أن  1000فإذا استلف شخص من آخر 
فإن هذا  مع مرور الزمن، -على سبيل المثال  –العملة تعرضت لتغير فاحش أدى النخفاض قيمتها 

عدم الثبات النسبي لقيمة و التغير يعرض العالقة بين الدائن والمدين آلثار سلبية، نتيجة للتذبذب
وهذا هو مكن الخطر وغياب العدل الذي يصيب النظام النقدي، سواء في حال انخفاض . النقود

كان لزاما أن القوة الشرائية كما في التضخم، أو ارتفاع القوة الشرائية في حال كساد، لذلك 
  .39تتصف العمالت باالستقرار النسبي كأحد أهم خصائص النقود

وقد أكد الفقهاء قديما على أهمية االستقرار النسبي لقيمة النقود كأحد أهم المحددات 
فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، : "الشرعية العتبار النقود، حيث قال اإلمام ابن القيم

لذي به يعرف تقويم األموال، فيجب أن يكون محددا مضبوطا ال يرتفع وال والثمن هو المعيار ا
ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع 
سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك ال يمكن إال بسعر 

  .40"وذلك اليكون إال بثمن ُتقوم به األشياء، ويستمر على حالة واحدةُتعرف به القيمة، 

أما بخصوص االستقرار النسبي كأحد أهم المحددات في االقتصاد اإلسالمي، فهو ما يجب 
أن تتصف به العمالت الرقمية القانونية ضمن مشروع إصدارها، بحيث تكون داعمة لالستقرار 

مية حصيفة وكفؤة، لتحقق العمالت الرقمية القانونية النقدي على أساس سياسة نقدية إسال
  .41أهدافها المرسومة لها

وحتى يمارس البنك المركزي سياسة نقدية إسالمية تحقق االستقرار النسبي لقيمة النقود، 
وتحافظ على مستوى العرض النقدي بالتوازي مع مستويات الناتج والنمو االقتصادي؛ يمكن 

الجارحي الذي يقترح إصدار البنوك المركزية لشهادات الودائع معبد علي .تطبيق نموذج د
المركزية والتي تمنح حاملها حصة في ودائع البنك المركزي المستثمرة من خالل البنوك التجارية، 
حيث تكون بديال إسالميا لعمليات السوق المفتوحة في النظام النقدي التقليدي، عن طريق التحكم 

على االستقرار النسبي لقيمة للعمالت الرقمية القانونية، فيتحكم البنك  بالعرض النقدي للمحافظة
المركزي بالسياسة النقدية إسالميا؛ من خالل بيع أو شراء شهادات الودائع المركزية، بديال شرعيا 

  .42عن السندات وأذونات الخزانة

أن تطبيق هذا النموذج كأداة إسالمية للسياسة النقدية، يساهم في  الباحثانويعتقد 
المحافظة على االستقرار النسبي للنقود الرقمية القانونية، عبر إدارة القيمة النقدية لمشروع العملة 
الرقمية الجديدة، فيصبح البديل هي عمليات السوق المفتوحة في بيع أو شراء شهادات الودائع 
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؛ بدال من النقود الورقية أو الودائع )CBDC(روض للعمالت الرقمية القانونية المركزية بالمع
  .المصرفية

  العمالت الرقمية القانونية من وجهة نظر االقتصاد اإلسالميتكييف : الثانيالمطلب 

التكييف الفقهي بهدف الوصول إلى حقيقة ثمنية العمالت الرقمية القانونية، ينبغي استعراض 
، ومن ثم اثبات ما إذا كانت وظائف النقود تنطبق على ابتداء الرقمية غير الرسمية تللعمال

  .العمالت الرقمية القانونية أم ال

  تكييف العمالت الرقمية غير الرسمية من منظور االقتصاد اإلسالمي: أوال

لتي بلغت ما ال يقل عن ألف العمالت الرقمية غير الرسمية التي ظهرت مؤخرًا، وايالحظ في 
عملة رقمية مشفرة غير رسمية، اختالف الفقهاء المعاصرين في الصناعة المالية اإلسالمية في 
حقيقة تكييفها بأنواعها، كالعمالت الرقمية المستقرة، ومنها العمالت الرقمية االفتراضية كعملة 

  :43البتكوين ونحوها إلى عدة أقوال فقهية

  نقود أنها: القول األول

العمالت أنها ذات صفة نقدية، السيما وأن العمالت الرقمية المستقرة مغطاة بسلة تعد 
عمالت أو عملة محددة كالدوالر، ومع ذلك فهي تؤدي وظائف النقود األربع، وبالتالي تعد من 

  .44النقود باعتبار قيامها بوظائف النقود

فال تصدرها الدول أو الحكومات من أنها التتصف فيها صفات العملة، : يرد على هذا القول
كما أن العمالت االفتراضية غير مغطاة وال  خالل البنوك المركزية، بل أشخاص مجهولي الهوية،

  .45مدعومة بأصول

أن العمالت الرقمية غير القانونية ال تثبت فيها صفات الثمنية، فهي ليست  الباحثانويعتقد 
إنها تعاني من تذبذب شديد في قيمتها، وكنتيجة  وسيط للمبادالت، وال مقياس للقيمة؛ حيث

  .طبيعة لماسبق؛ فال يمكن أن تكون مخزن للقيمة عبر االدخار، وال أداة لتسوية الديون

  أنها سلع: القول الثاني

ويرى أنصار هذا الرأي أنها سلع باعتبار أنها غير صادرة من البنوك المركزية، كما أنها ال 
باستثناء العمالت  –القتصاد، فهي غير مغطاة بأي غطاء نقدي تتصف بوظائف النقود في ا

  . 46وبالتالي سعرها يتذبذب من خالل العرض والطلب –الرقمية المستقرة 
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يجب أن تكون السلع معلومة وخالية من الغرر والجهالة، وهذه العمالت : يرد على هذا القول
  .47غارقة في الجهالة والغرر بصفة غالبة

أن تلك العمالت ال يمكن أن تكون سلع أو حتى خدمات، ألنها غير مقصودة  الباحثانويعتقد 
  .لذاتها، بل لهامش الربح من جراء المضاربات على تداولها

  أنها أصول مالية: القول الثالث

وهي التي لها حقوق مترتبة جراء العقود التي أبرمها صاحبها، كشراء السندات أو األسهم أو 
  .48لمالية ونحو ذلك، وهي كذلك كالحقوق معنوية يجوز االعتياض عنهاأو المشتقات ا الصكوك

أن العمالت الرقمية غير الرسمية ال تمثل أصال من األصول المالية : يرد على هذا القول
المعتبرة في الشريعة اإلسالمية، فهي ال تمثل موجودات أو أصول عينية أو خدمات أو ملكيات أو 

  .49األسهم أو الصكوك االستثماريةنحو ذلك، كما هو الحال في 

أن األصول واألوراق المالية تتصف بكونها تمثل حصص لملكية أو دين،  الباحثانويرى 
والعمالت الرقمية غير الرسمية ال تمثل حصص لملكية موجودات أو أعيان أو حتى شركات، فضال 

  .عن تمثيلها لديون

  أنها أصول افتراضية مشفرة: القول الرابع

ليست بنقود أو أنها تتصف بالثمنية، كما أنها ليست سلع أو خدمات وال أصول  العمالت
، أي أنها مجرد الباحثانوعليه فهي من قبيل األصول االفتراضية كما يتصور . مالية لها حقوق

  .50تقف ورائها حكومات دولو أرقام على الشاشة يتم تداولها، تختفي وتظهر

هو األقرب لتكييف العمالت  –والله أعلم  –القول الرابع أن  الباحثانيعتقد : القول الراجح
الرقمية غير الرسمية، وذلك لعدم اتصافها بالنقدية من حيث وظائف النقود، وعدم اتصافها 
بالسلعية ألنها غير مقصودة بذاتها، كما أنها ليست حقا أو أصال ماليا؛ لعدم تمثيلها ألصول 

  .حقيقية

  من منظور االقتصاد اإلسالمي) CBDC(الرقمية القانونية تكييف العمالت : ثانيا

الرقمية القانونية الصادرة من البنوك المركزية للعمالت التكييف الفقهي الهدف هو بيان 
)CBDC( وذلك بعد القانونية العمالت الرقمية، بهدف معرفة مدى توافق صفة الثمنية مع ،

  :األربعةاستعراض وظائف النقود 
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أو وحدة للحساب لقياس السلع والخدمات بوحدات نقدية تحدد بطبيعة  :مقياس للقيمة -1
أن العمالت الرقمية القانونية تتصف بالثبات  الباحثانويعتقد  .الحال مقدار القيمة االقتصادية

 .النسبي ما تقدم، وبالتالي فهي مقياس مالئم للقيمة

بحيث التكون النقود غاية في ذاتها بل تطلب كونها وسيط يسهل الحصول  :وسيط للتبادل -2
 الباحثانكنتيجة طبيعية التصاف العمالت الرقمية القانونية بالثمنية، فإن  .على سلع وخدمات

بحكم القبول العام من جهة، ولكونها يرى أنها ستكون وسيط للتبادل بين السلع والخدمات، 
  .زيةصادرة من سلطة نقدية مرك

تمتلك النقود سمة وقابلية االدخار وحفظ القيمة النقدية، باعتبار أن النقود  :مخزن للقيمة -3
يعتقد  .السلعية قد تتعرض للتلف، ويكون االدخار في حفظ النقود إلنفاقها في فترات الحقة

تصف أن العمالت الرقمية القانونية ستكون مخزن للقيمة بطبيعة الحال، حال كونها ت الباحثان
 .بوسيط للتبادل ومقياس لقيمة السلع والخدمات

هي وظيفة تشكل امتداد لوظيفة قياس القيمة والوسيط للمبادالت، لذلك  :تسوية للديون -4
. كي تكون النقود أداة للمدفوعات اآلجلة يجب أن تتصف بالثبات النسبي في قوتها الشرائية

آلجلة؛ نتيجة طبيعية التصاف العمالت أن وظيفة تسوية الديون والمدفوعات ا الباحثانويرى 
  .51بالثمنية الرقمية القانونية

أن العمالت الرقمية القانونية تكيف أنها نقود ذات صفة  الباحثانيرى ونتيجة لما سبق؛ 
وظائف من خالل تحقيق ، مع العمالت الرقمية القانونيةثمنية، حيث إن وظائف النقود تتوافق 

للمبادالت آمنة والمدفوعات الرقمية، ومقياس للقيمة عبر القدرة على تغيير وسيلة : النقود األربع
معدل الفائدة، مخزن للقيمة أكثر أمان خالية من مخاطر االئتمان والسيولة، وكذلك أداة لتسوية 

  .52الديون للوفاء بااللتزامات المالية

  النتائج والتوصيات

  :إلى عدة نتائج من خالل الدراسة وهي كاآلتي الباحثانتوصل 

 .متعددةأنواع مختلفة وأن العمالت الرقمية تتصف بكونها ذات  -1

لتحقيق الشمول المالي، وتعزيز ) CBDC(جاءت فكرة ظهور العمالت الرقمية القانونية  -2
المنافسة في أنظمة المدفوعات الرقمية، ولخفض كلفة اإلصدار النقدي، باإلضافة إلى كفاءة 

 . السياسة النقدية
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متوافقة من موقف االقتصاد اإلسالمي من جهة اتصافها إن العمالت الرقمية القانونية  -3
وجود سلطة مركزية إلصدار النقود،  :وهيالشرعية الستيفائها خصائص النقود  ،بالثمنية

 . والرواج والقبوا العام، االستقرار النسبي لقيمة العملة
لكن التكييف الفقهي وجود اختالفات كثيرة في التكييف الفقهي للعمالت الرقمية غير الرسمية،  -4

 .للعمالت الرقمية القانونية هي نقود

مقياس القيمة، ووسيط : النقود من حيث تتصف العمالت الرقمية القانونية القانونية بوظائف -5
 .للمبادالت، ومخزن للقيمة، وأداة لتسوية الديون

  :التوصيات

ضرورة القيام بمزيد من الدراسات واألبحاث العلمية حول تطوير عملة رقمية رسمية تتناسب  -1
 .مع جوهر ومقاصد النظام االقتصادي اإلسالمي

على  وأثرها ،القانونيةن حقيقة العمالت الرقمية عقد ندوات ومؤتمرات فقهية واقتصادية لبيا -2
 .االقتصاد الكلي والنظام المصرفي

 .ضرورة بث الوعي المجتمعي لفهم ماهية وحقيقة العمالت الرقمية لغاية تصورها -3
ضرورة تنسيق الجهود المحلية واالقليمية نحو تصميم وإصدار عمالت رقمية قانونية تحل  -4

  .محل العمالت غير الرسمية
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التسويقية في ظل جائحة  اتالعالقات العامة الرقمية في إدارة األزم إمكانية استخدام
 دراسة ميدانية في الجامعات األردنية الخاصة: كورونا

  
  ***وآيات محمد أبو جليل **عبدالله بطي حميد الشامسي ،*محمد منصور يوسف أبو جليل

  

  ملخص

التسويقية في ظـل   اتقات العامة الرقمية في إدارة األزمالعال تهدف الدراسة إلى بيان إمكانية استخدام
مسـتجيب  ) 150(أمـا العينـة فتكونـت مـن     . شمل مجتمع الدراسـة الجامعـات األردنيـة الخاصـة    ، جائحة كورونا

ــن  ــات العامــة    م ــات األردنيــة الخاصــة   العــاملين فــي إدارة العالق ــم اســتخدام المــنهج الوصــفي    . فــي الجامع وت
وتوصـلت  التي تـم جمعهـا مـن خـالل االسـتبانة التـي كانـت األداة الرئيسـة لجمـع البيانـات،           والتحليلي للبيانات 

التسـويقية فـي ظـل جائحـة      اتالعالقات العامة الرقمية في إدارة األزم هناك إمكانية الستخدام الدراسة إلى أن
لعالقــات العامــة ا لأهميــة أن تتعامــوأوصــت الدراســة بالتأكيــد علــى  فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة،   كورونــا
  .ات التسويقيةزماألوقائية لمنع حدوث الخطط مع الالرقمية 

الجامعـات األردنيـة   ، جائحـة كورونـا  ، التسـويقية  اتإدارة األزمـ ، العالقات العامـة الرقميـة  : الكلمات المفتاحية
  .الخاصة
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The Possibility of Using Digital Public Relations in Managing 
Marketing Crises in Light of the Corona Pandemic: A Field Study in 

Jordanian Private Universities  
 

Mohammad M. Abu-Jalil, Associate Professor (Philadelphia University, 
Jordan). 

Abdallah B. Al-Shamesi, United Arab Emirates. 

Ayat M. Abu-Jalil, Yarmouk University, Jordan. 
 

Abstract 
This study aimed to identify the possibility of using digital public relations in 

managing marketing crises in light of the Corona pandemic. The study population 
included Jordanian private universities. As for the sample, it consisted of (150) 
respondents working in the Public Relations Department in Jordanian private 
universities. It adopted the descriptive and analytical approach, and used the 
questionnaire as a tool to collect data, and its validity and reliability were confirmed. The 
study concluded that there is a possibility of using digital public relations in managing 
marketing crises in light of the Corona pandemic in Jordanian private universities, and 
the study recommended emphasizing the importance of digital public relations dealing 
with preventive plans to prevent marketing crises. 

Keywords: Digital public relations, Marketing crisis management, Corona pandemic, 
Jordanian Private Universities. 

  

  : المقدمة

 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات(: قال تعالى

  ".من سورة البقرة 155اآلية " صدق الله العظيم )بشر الصابرينو

أصبح صغير الحجم بسبب المعلومات؛ ف ثيرة وديناميكيةكتحديات العالم اليوم واجه ي
أزمات متتالية حدوث االتصاالت؛ التطور التكنولوجي؛ والثورة المعرفية، التي يمكن أن تؤدي إلى 

التي السيطرة على هذه الجوانب  الدول حيث يصعب على، رهاأمنها واستقراوتهدد  الدولتواجهها 
 اإلستراتيجيةولكن يمكنها االستجابة للتغيير إذا لزم األمر، وذلك بوضع الخطط تجلبها األزمات 

  .من معلومات توفريمسبقًا بناء على ما  المعدة

تداعيات سلبية وأزمة مرض كورنا التي تعتبر من األزمات الصحية واإلنسانية التي نتج عنها 
على االقتصاد وأثرت بشكل كبير على جميع المواطنين وأفراد المجتمع األردني الذين تضرروا 
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بشكل كبير لتعطيل األنشطة االقتصادية وقطاع الخدمات، حيث شهد األردن كغيره من دول العالم 
  .حاالت فرض حظر التجوال وإغالق محالتهم التجارية وتعطيل مصالحهم المختلفة

أصبحت شبكة االنترنت أداة ضرورية تنافس وسائل اإلعالم التقليدية في المعلومات قد و
تتمثل باعتمادها على شبكة االنترنت ذات الخصوصية  العالقات العامة الرقميةفأهمية والتثقيف، 

من حيث تطوير تكنولوجيا تقنيات هذا النشاط الذي على مشاركة المستخدم كأحد أسسه 
الطريقة التي يمكن من خاللها التعامل مع تكنولوجيا يعطي انطباعات إضافية عن الرئيسية، مما 

  ).Castells, 2019(وتشكيلها حسب حاجات الجماهير المعلومات 

والتسويقية أهمية كبيرة في األنظمة اإلدارية تنال وظيفة العالقات العامة الرقمية وقد باتت 
حسنة عن المنتجات حيوي المتعلق في إظهار صورة المعاصرة، ويسند إلى هذه الوظيفة الدور ال

المؤسسة، وهي بذلك تشكل حلقة من حلقات االتصال والتواصل وأداة من  اتقدمهالتي خدمات وال
مع تسويقية يتوقف على ما تحققه من إنجازات ها نجاحف، هاوخارج هاأدوات التفاعل النشط داخل

  .)Flew, 2018( العمالء إبراز هذه اإلنجازات إلى الفئات المستهدفة من

باتت تساهم في بلورة المالمح وتصورات العالقات العامة الرقمية يتضح بأن  مما سبق ذكره
من قنوات ووسائط ورسائل  االتصالعملية  كافة العناصر التي تتضمنهالنموذج جديد يشمل 

كثر إيجابية وفاعلية لتصبح أالعالقات العامة الرقمية كما أنها أحدثت تغييرًا في دور  ،وتكتيكات
بشكل خاص التسويقية بشكل عام واألزمة بأنه تحول إلى إدارة األزمات  ونوالذي يفترض الباحث
  .في ظل جائحة كورونا

  مشكلة الدراسة

الجامعات األردنية الخاصة أعمالها وخدماتها التعليمية في بيئة تتصف بالتغير الكبير  تؤدي
ت عدم التأكد في ظروف البيئة التسويقية المحيطة بها، والتنافس الشديد، مما يزيد من حاال

وهذا األمر فرض عليها احتمال مواجهة األزمات التسويقية التي تقلل من قدرتها على البقاء 
وقد واجهت الجامعات األردنية الخاصة ومازالت تواجه تداعيات أزمة مرض ، واالستمرار والنمو

المية عن مسارها الطبيعي وفرضت بشكل مفاجئ واقعا كورونا التي تسببت بخروج األحداث الع
  . هافي التعامل معوحالة طارئة وغير مسبوقة 

للوصول إلى الرقمي توظيف قنوات اإلعالم الجامعات األردنية الخاصة  لذلك أصبح لزاما على
 ءواستخدام تقنيات االتصال الرقمية واإلعالم الجديد للوصول إلى العمال، ينالمستهدف العمالء

وهنا تؤدي إدارة خلية الذين بات اعتمادهم كليا على استخدام مختلف أشكال اإلعالم الرقمي، 
األزمة في مراحلها المختلفة دورًا في معالجة اآلثار المترتبة على األزمات التسويقية بدأ من 
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 ما رحلةوم األزمة، مرحلة ثم نذار بقرب حدوثها،اإلإشارات و هاحدوث تسبقمجريات األحداث التي 
  .والتي جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها األردن األزمة بعد

الجامعات العالقات العامة الرقمية في  إمكانية استخدام تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على
التسويقية في ظل جائحة كورونا، تحديدًا في ظل جائحة  اتفي إدارة األزماألردنية الخاصة 

تراجع ملحوظ لدور اإلعالم التقليدي لحساب تقنيات االتصاالت واالبتكارات لى التي أدت إكورونا 
، على اعتبار أن ينالمستهدف العمالءعلى العالقات العامة الرقمية الجديدة، وذلك نظرا لقوة تأثير 

مضمون ، فالتسويقيةاألزمات تقنيات اإلعالم الجديد أصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات إدارة 
استخدام الرسائل اإلخبارية أو  تقوم علىالعالقات العامة الرقمية  اة اإلعالمية الذي تتوجه بهالرسال

  : تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةلذا . الثقافية أو الترفيهية أو غيرها

ي فالجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  ما إمكانية استخدام :األول السؤال
  كورونا؟تسويقية بسبب اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة  تكتشاف المبكر إلشارااال

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  ما إمكانية استخدام :الثاني السؤال
  ؟كوروناتسويقية بسبب من أزمة  التخطيط واالستعداد بشكل جيد للوقاية

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  تخدامما إمكانية اس :الثالث السؤال
  كورونا؟تسويقية بسبب الذي تسببت به أزمة  الضرر احتواء

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  ما إمكانية استخدام :الرابع السؤال
  كورونا؟تسويقية بسبب بعد أزمة  النشاط استعادة

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  ما إمكانية استخدام :لخامسا السؤال
  ؟كوروناتسويقية بسبب من أزمة  التعلممقومات امتالك 

  أهمية الدراسة

في الجامعات األردنية الخاصة العالقات العامة الرقمية في  الدراسة إمكانية استخدامتناول ت
والتي تستدعي تضافر وتكامل جهود الدارسين ، ي ظل جائحة كوروناالتسويقية ف اتإدارة األزم

وتفسيرها وتحليلها، بهدف التعرف عليها بشكل أفضل وخاصة ه اإلمكانية والباحثين لدراسة هذ
الذي يمكن له االستفادة من نتائج هذه الدراسة في الشكل الذي في األردن  التعليمقطاع في 

  .ويقية في ظل جائحة كوروناالتس اتإدارة األزميساعده على 
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  أهداف الدراسة

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدامالتعرف على  -1
  .كورونا تسويقية بسبب اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة تكتشاف المبكر إلشارااال

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدامالتعرف على  -2
  .كورونا تسويقية بسبب من أزمة التخطيط واالستعداد بشكل جيد للوقاية

 احتواءفي الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدامالتعرف على  -3
  .كورونا تسويقية بسبب الذي تسببت به أزمة الضرر

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  خدامإمكانية استالتعرف على  -4
  .بعد أزمة كورونا النشاط استعادة

امتالك في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدامالتعرف على  -5
  .كورونا تسويقية بسبب من أزمة التعلممقومات 

  فرضيات الدراسة

كتشاف االفي الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  انية الستخدامإمكال توجد  -1
 .كوروناتسويقية بسبب اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة  تالمبكر إلشارا

التخطيط في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -2
  .كوروناتسويقية بسبب من أزمة  ايةواالستعداد بشكل جيد للوق

 احتواءفي الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -3
  .كوروناتسويقية بسبب الذي تسببت به أزمة  الضرر

 ادةاستعفي الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -4
  .كوروناتسويقية بسبب بعد أزمة  النشاط

امتالك في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -5
  .كورونا تسويقية بسبب من أزمة التعلممقومات 

  المصطلحات والتعريفات اإلجرائية

تصال واستخدام طرق اإلعالم المتطورة هي توظيف وتسخير تقنيات اال: العالقات العامة الرقمية
لألنشطة التي تسمح ببعث الصور والكتابة  الجامعات األردنية الخاصةواإلعالم الحديث لتنفيذ 

  .وتقديم اآلراء والمعلومات وأية أخبار أخرى يتم جمعها من مصادر متعددة من االنترنت
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وتوقع األحداث السلبية  ة التي تحدثالتسويقي اتالتعامل مع األزمهي  :ات التسويقيةزماألإدارة 
بهدف الحد من أضرارها أو  الجامعات األردنية الخاصةالتي قد تواجهها التسويقية والمخاطر 

حال معالجتها والتقليل منها من خالل وضع سيناريوهات متوقعة واستراتيجيات لمواجهتها 
ستفادة منها لمنع تكرارها وتوفير الموارد الالزمة لمواجهتها والوقاية منها واالوقوعها 
  :ة اآلتيةإدارة األزمومراحل أبعاد ، وقد تم قياسها من مستقبًال

على  الجامعات األردنية الخاصةقدرة  :لحدوث األزمة التسويقية اإلنذار المبكر تإشارا -
 .تسويقية يحدثها مرض كورونا تحديد مسببات نشوء أزمةإشارات اإلنذار و اكتشاف

بوضع الخطط  الجامعات األردنية الخاصةقيام  :لألزمة التسويقية وقايةوال االستعداد -
التسويقية التي حدثت بعد تهيئة الموارد لمواجهة األزمة وسيناريوهات المحتملة والبدائل وال

  .والوقاية منهاكورونا 

وضع ب الجامعات األردنية الخاصةقيام  :الذي تسببت به األزمة التسويقية الضرر احتواء -
  .وتقليل آثارها عند عدم القدرة على تجنبهاالتسويقية الكفيلة بمعالجة األزمة  إلجراءاتا

 القدرات التي تمتلكها الجامعات األردنية الخاصة: بعد األزمة التسويقية النشاط استعادة -

بعد  بعد معالجة آثارها وتوفير الظروف المناسبة لعودة العملالتسويقية لخروج من األزمة ل
 .اء جائحة كوروناانته

االستفادة من نتائج  مقومات الجامعات األردنية الخاصةامتالك  :من األزمة التسويقية التعلم -

  .والتعلم من أسباب حدوثها لتجنبها مستقبال ومنع تكرارهاالتسويقية بعد كورونا األزمة 

جود نوع من ترتب عليها والتي  ةمفاجئمن األحداث الحدث هي ): Covid-19( كورونا جائحة
في إحداث تغيير في األوضاع الطبيعية  وأدت إلى, لوضع الراهن والمستقرلالتهديد الواضح 

في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في  فيروس كورونا هاتم اكتشافالعالم و
معظم دول  إلىانتقل و ومنذ ذلك التاريخ بدأ الفيروس باالنتشار السريع, م 31/12/2019

تبر من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة العصر والتي تشكل خطر كبير على واع, العالم
  .األفراد والمجتمعات

  حدود الدراسة

  .الجامعات األردنية الخاصة :حدود مكانية -1

  .2021 نيسانوشهر  2021 الثانيما بين شهر كانون  أجريت الدراسة: حدود زمانية -2

في الجامعات األردنية الخاصة والدوائر العالقات العامة  العاملين في إدارة :حدود بشرية -3
  .فيها المعنية باإلعالم واالتصال
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اختبار الفرضيات وبيان ، وذلك بهدف الوصفي التحليليالمنهج  تم االعتماد على: منهج الدراسة
العالقات العامة الرقمية في  والنابعة من دراسة إمكانية استخدام نتائج وتوصيات الدراسة

  .في الجامعات األردنية الخاصة التسويقية في ظل جائحة كورونا اتدارة األزمإ

  والعينة مجتمع الدراسة

جامعة : هيوجامعة  13وعددها جميع الجامعات األردنية الخاصة يتكون مجتمع البحث من 
راء، جدارا، جامعة جرش، جامعة عجلون الوطنية، جامعة اربد األهلية، جامعة الزيتونة، جامعة اإلس

جامعة عمان األهلية، جامعة عمان العربية، جامعة الشرق األوسط، جامعة فيالدلفيا، جامعة العلوم 
وحدة التحليل أما فتكونت أما وحدة المعاينة والتحليل . التطبيقية، جامعة الزرقاء، جامعة البترا

. هذه الجامعاتفي  الوالدوائر المعنية باإلعالم واالتصالعاملين في إدارة العالقات العامة فهي 
توزيع االستبانات في هذه  من خالل بخصوص عينة الدراسة فتم اختيارها باألسلوب العشوائيو

استبانات في كل جامعة من هذه الجامعات، وقد بلغ عدد االستبانات ) 5(وبمعدل  الجامعات،
من %) 92(منها وبنسبة ) 60(وقد تم استرداد . استبانة من خالل االنترنت) 65(الموزعة 

  .إجمالي االستبانات الموزعة تم إخضاعها للتحليل اإلحصائي

تم تصميم استبانة خصيصًا للدراسة الحالية من اجل تحقيق أهدافها، وتحتوي : الدراسةأداة 
الذين تم الوصول إليهم من خالل  عدد من األسئلة المغلقة، وتم تعبئتها من أفراد العينة

  .االنترنت

هيئة محكمين من أساتذة الجامعات األردنية االستبانة على عرض تم  :اهثباتوصدق األداة 
وتم إجراء التعديالت المقترحة منهم، ، علم اإلحصاءووالتسويق مختصين بدراسات اإلعالم 

  %). 86(وبلغ وتم إجراء اختبار الثبات معامل الثبات كرونباخ آلفا 

الوسط الحسابي  وتم استخدام SPSS)( ائيبالبرنامج اإلحصتم االستعانة : المعالجة اإلحصائية
اإلحصائي ) ت(كما تم استخدام اختبار والتكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري، 

)T-Test( للمقارنات الثنائية في اختبار فرضيات الدراسة  

  أساليب جمع البيانات والمعلومات

من المصادر المكتبية والمجالت هي البيانات التي تم الحصول عليها : بيانات ثانوية: أوال
والمواد العلمية والتسويق والدوريات المتخصصة والنشرات العلمية مثل كتب اإلعالم 

  .اإلعالم والتسويق والعالقات العامة الرقميةوخاصة التي تبحث في 
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وهي تلك البيانات التي تم جمعها من خالل الدراسة الميدانية وباستخدام : بيانات أولية: ثانيا
  .وتم توزيعها على العينة من خالل شبكة االنترنتاالستبانة التي تم تصميمها 

  الدراسات السابقة

في تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العالمي عبر دراسة ) 2020(بحثت دراسة عمر 
والصين  اتأثير الجائحة في الدول المؤثرة اقتصاديا على مستوى العالم وفي طليعتها أمريك

وخلصت الدراسة إلى أن جائحة كورونا وباء عالمي أحدث خسائر اقتصادية  ،د األوروبيواالتحا
فشل النظم هائلة قد تعجز العديد من الدول عن تحملها دون مساعده خارجية، وتبين 

الصحية المتبعة في تالفي االنهيارات االقتصادية عند و والسياسات االقتصادية وانظمه الرعاية
  .حدوث أوبئة وأزمات

لمرض فيروس  الدولبيان مدى استجابة إلى ) Sandra et al., 2020(دراسة وهدفت 
ويؤدي  مجتمعاتاليتفاقم في  ةتأثير هذه األزموبينت الدراسة أن  ،)COVID-19( 2019كورونا 

وأظهرت الدراسة وجود  ،الركود االقتصادي؛ وارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض المزمنةإلى 
  .COVID-19مجتمعات في معالجة تواجه ال تحديات

دور اليقظة التسويقية في إدارة األزمة ) 2019(واستعرضت دراسة القوطجي والمال حسن 
التسويقية، وبينت الدراسة أن المنظمات تعاني من إخفاق مواجهة األزمات التسويقية، بسبب أن 

اليقظة التسويقية تسهم هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه األزمات، وتبين أن 
  .بشكل كبير في إدارة األزمة التسويقية

إلى بيان دور عملية التخطيط التسويقي االستراتيجي في ) 2017(كما هدفت دراسة صالح 
إدارة األزمات وبيان آليات تفعيله في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وبينت النتيجة الدراسة 

تسويقي االستراتيجي مع إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة أنه في حال تطبيق التخطيط ال
  .فان المؤسسة تحقق إيرادات أعلى مقارنة مع السنوات السابقة

دور التسويق العملي في المحافظة على صورة العالمة أثناء ) 2012(وتناولت دراسة عيون 
التجارية خالل مرحلة  حدوث األزمة التسويقية، وتبين أهمية محافظة المؤسسة على عالمتها

اشتداد األزمة وخاصة في حالة عدم تدخلها في التعامل مع األزمة، وتبين أهمية القيام باالتصاالت 
  .التسويقية في أوقات األزمات لتعزيز الصورة الذهنية للعالمة التجارية في أذهان المستهلكين

إدارة األزمة بين امة الرقمية والعالقات الع أن هناك عالقة بين) 2006(بينت دراسة العبيدي و
السياحية وقد كانت عالقة كل من مرتكز البحث والتخطيط واالتصال والتقويم كل على حده عالقة 

  .إيجابية وقوية ومعنوية بإدارة األزمة بمراحلها كافة



 ...: التسويقية في ظل جائحة كورونا اتية في إدارة األزمالعالقات العامة الرقم إمكانية استخدام   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4845

إمكانية في بشكل مباشر بحث دراسات تل المكتبة نتيجة إلفتقاد: ما يميز الدراسة الحالية
التسويقية  اتالعالقات العامة الرقمية في الجامعات األردنية الخاصة في إدارة األزم استخدام

التي  األبحاثلسد نقص  بحثية في ظل جائحة كورونا، فقد جاءت هذه الدراسة كخطوة
   .هذا الجانب، ومن خالل دراسة ميدانية في الجامعات األردنية الخاصة تغطي

  مفهوم العالقات العامة الرقمية

د أصبح مفهوم العالقات العامة الرقمية أحد أبرز المقومات للتطور والنمو فيها، وتتجلى لق
أهمية العالقات العامة الرقمية مع جمهور المؤسسة الخارجي من خالل ما تؤديه لتحسين سمعتها 
وصورتها الذهنية لدى مختلف فئات الجماهير المتعامل معها، على أساس من الحقائق والمعلومات 

صادقة، وبالتالي فإن قوة وتحسين األداء يعتمد على درجة الوعي والحماس الذي يتمتع به رجل ال
العالقات العامة الرقمية، ومدى قدرته على إظهار صورة المؤسسة المشرقة والتركيز على رسالة 

  ).2020أبو جليل وآخرون، ( فعالة لعملها

صالي قائم على استخدام الوسائل ومفهوم العالقات العامة الرقمية كوظيفة ونشاط ات
االلكترونية من شأنه إعطاء فكرة واضحة عما يجب أن تكون عليه هذه الوظيفة، فهو أكثر من 
نشاط تحققه المؤسسة من خالل عالقاتها المتعددة على الشبكة، وهو ابعد من الجهود الرامية 

  ).Scott & Center, 2019(إليجاد وخلق عالقات طيبة وتحسين سمعتها 

إلقامة التفاهم وتقنياتها االنترنت شبكة ويركز مفهوم العالقات العامة الرقمية على استخدام 
دور العالقات العامة الرقمية المتبادل بين المؤسسة وبين جمهورها الخارجي والداخلي، حيث أن 

ضافة على تطوير عمل المؤسسة، إها استقبال المعلومات من الجمهور ليعمل من خالليستند على 
إلى دورها في تلبية حاجات ورغبات الجمهور الداخلي من نواحي مختلفة، وخلق صورة ذهنية 

  ). 2015الخطيب، ( ايجابية للمؤسسة

وظيفة ونشاط منظم تسعى : العالقات العامة الرقمية بأنها) Jones, 2017(كما عرف 
م جمعها من مصادر متعددة التي يتواألفكار خبار توصيل المعلومات واألالمؤسسة من خالله إلى 

تحقق مع من تتعامل معهم درجة من التفاهم والتأييد كسب ثقة الجمهور وتمن االنترنت ل
  .والمشاركة

 الجامعات الخاصةوظيفة ونشاط تمارسه بأنها العالقات العامة الرقمية  ونالباحث فرعوي
ثقة جمهورها، من خالل  لنيل وكسبباستخدام تقنيات االتصال الحديث وطرق اإلعالم المتطورة 

في نطاق من التفاهم والثقة لخلق صورة ذهنية االنترنت التواصل مع هذا الجمهور عبر شبكة 
ايجابية، وبما يسهم في تعزيز مساندة ومؤازرة هذا الجمهور للمؤسسة، وهذا التواصل يتحقق 
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ة في مراقبة ومعرفة بإيجاد البرامج والنشاطات المخططة والمستمرة والقائمة على األسس العلمي
  .اتجاهات الجمهور وسلوكه

  أهمية العالقات العامة الرقمية

بتقنياته الحديثة يتقدم اليوم بشكل سريع نشاط بأنه العالقات العامة الرقمية تكمن أهمية 
طارحا للمؤسسات أنماطًا كثيرة، تمثل تحديًا حقيقيًا لها في مجاالت متعددة، مثل الذكاء 

قد ساعدت  العالقات العامة الرقميةاالت ونحوها، ويمكن أن نقول بكل ثقة أن االصطناعي واالتص
كما أنه في إطار هذه التغيرات الهامة التي يشهدها  على تغيير وتبديل قيم المؤسسة بشكل كبير،

، العامل الرئيس بالعالقات العامة الرقميةالعالم اليوم، تشكل الثورة التقنية الحديثة أو ما يسمى 
  ).2019حلباوي، (ثر على بيئة المؤسسة المؤ

في كونها تعتمد بشكل أساسي على المعرفة البشرية العالقات العامة الرقمية وتتمثل أهمية 
والعلمية المتقدمة، واالستخدام األمثل للمعلومات المتدفقة بوتيرة سريعة، وكذلك في خصوصيتها 

د على المواد األولية أو الطاقة أو غيرها من وإنفرادها عن الثورات التقنية السابقة، فهي ال تعتم
ازدادت أهمية  كما. عوامل اإلنتاج؛ بل أن عمادها الرئيس ومحركها األساسي هو العقل البشري

في وقتنا الحاضر فمن خاللها تتفاعل المؤسسة مع محيطها وبيئتها العالقات العامة الرقمية 
والسلوكيات ويقدم أدلة ومؤشرات على ما  وجمهورها، ومن خالله تتشكل القناعات والمفاهيم

  ).2015الخطيب، (وصلت إليه المؤسسة من تقدم 

تكمن في كونها تقوم على استخدام العالقات العامة الرقمية أن أهمية  ونويرى الباحث
في  الجامعات األردنية الخاصةوتسخير اإلمكانات التقنية الحديثة لتنفيذ أنشطتها وتحقيق أهداف 

هو العالقات العامة الرقمية ع الجمهور، حيث أن استخدام إمكانات التقنيات المستخدمة باالتصال م
وتقنية العالقات العامة الرقمية الفعالية، وعلى وجه الخصوص فإن ولتحقيق مزيد من الكفاءة 

  .المعلومات والحاسبات اآللية فتحت آفاقًا غير محدودة إذا أحسنت إدارتها

  ةمفهوم األزمة التسويقي

االجتماعية في العالم ولها آثارها  اتالمنظممن  منظمة خلو منها أييكاد تاألزمة ظاهرة ال 
وحتى النفسية، وتؤثر بشكل أولي على متخذي القرارات في كيفية واالقتصادية والسياسية 

بطريقة سليمة وعلمية حتى ال تكون تأثيراتها سلبية والتي قد يصل خطرها مصير تها مواجه
إذا لم تجد اإلدارة الفاعلة والمؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع األزمات  ،منظمة بأكملهاوكيان ال

  ).2016الحمالوي، (



 ...: التسويقية في ظل جائحة كورونا اتية في إدارة األزمالعالقات العامة الرقم إمكانية استخدام   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4847

داء األهو التغيير الذي يمكن أن يؤثر كليا أو جزئيا على سالمة التسويقية إن مفهوم األزمة 
يم، ولكن هذا ال يعني الوضع القدها عن التي تعاني من اتالمنظم المنظمة، مما يبعدالتسويقي في 

لمنظمة، فهي تهدد بقاءها، لهي حالة تسبب التوتر التسويقية أنها ستكتسب حالة جديدة، فاألزمة 
للخطر، ففي حالة حدوث أزمة، يصبح ثبات آليات التنبؤ والوقاية التسويقية  اوتعرض أهم أهدافه

  .(Tekin, 2014)غير كاف ويلزم إجراء رد فعل طارئ 

بأنها مجموعة من األحداث والظروف التي تحدث بشكل مفاجئ التسويقية وتعرف األزمة 
ويترتب عليها وجود نوع من التهديد الواضح لوضع المنظمة الراهن والمستقر، وتعمل األزمة 

على إحداث تغيير في األوضاع الطبيعية وهي نقطة حرجة، ولحظة حاسمة تتحدد التسويقية 
  ).2015السكارنة، (إلى األفضل أو إلى األسوأ عندها مصير لتطور حدث معين، إما 

بأنها عملية تحول ناتجة عن اضطراب التسويقية األزمة ) Roux-Dufort, 2010(ويعرف 
، حيث انه من الممكن حدوث أزمة التسويقية في المنظمةكبير يجبر على إعادة هيكلة النظم 

قعة لبعض األحداث التي اعتبرت خطرا نتيجة لحادث ال يمكن التنبؤ به أو نتيجة غير متوتسويقية 
بسرعة التسويقية تتطلب دائما اتخاذ القرارات التسويقية  ةاألزموفي جميع األحوال فان محتمًال، 

  .المنظمةبلحق قد تللحد من األضرار التي 

حدث أو نقطة تحول مفاجئ كيان غير متوقع أو بأنها التسويقية األزمة  ثونعرف الباحيو
الجامعات األردنية  وخلق أوضاع غير مستقرة فيوتدهور البنية التنظيمية  سلبية نتائجتؤدي إلى 

ويخلق انعكاسات ونتائج غير مرغوب فيها، ويتم ذلك في التسويقية مما يهدد أهدافها ، الخاصة
طوال الوقت، بدًال من تقدير متى  لهااالستعداد لألزمات التأهب وقت قصير وسريع، ويتطلب 

 المواجهة تأثيراتهالتسويقي المناسب سرعة اتخاذ القرار ، باإلضافة إلى وكيف سيحدث ذلك
  .اوانعكاساته

  ات التسويقيةمفهوم إدارة األزم

بأنها عملية التخطيط المسبق لحدث سلبي وغير متوقع للحد التسويقية  اتتعرف إدارة األزم
محددة أو تسويقية ات من تأثيره أو التقليل من أضراره على المنظمة، وذلك بوضع استراتيجي

مجموعة من السيناريوهات المتوقعة الحدوث مع اقتراح الحلول المناسبة لكل منها في حال حدوثه 
  ).2017جعفر، (التسويقية أثناء األزمة 

على أنها عملية تتكون من أنشطة التقييم  التسويقية اتإدارة األزم) Cutlip, 2016(عرف و
مع الحد األدنى من ها ألخذ باالحتياطات الالزمة من أجل التعافي من، مع االتسويقية لعالمات األزمة

، وفي هذه الحالة، تصل مختلف أنواع القضايا إلى مرحلة حاسمة اتها المنظمهالخسارة التي تواج
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سلسلة من اإلجراءات وتصبح اإلدارة اإلستراتيجية أكثر حيوية في التعامل معها من خالل 
لمجابهة األحداث بدءًا من وقوعها وحتى التسويقية  ةيق إدارة األزمواألعمال التي يقوم بها فر

  .حولها انتهائها وتتطلب اتخاذ قرارات سريعة

بأنها عبارة عن النشاطات واالتصاالت التي يؤديها المدراء التسويقية  اتوعرَفت إدارة األزم
ن أذى األزمات الواقعة، ، والتخفيف مة التسويقيةفي سعيهم للتخفيف من احتمالية حدوث األزم

تشمل سعي صانع القرار لدى كل من أطراف األزمة وجهودهم في إعادة النظام بعد األزمة، كما 
إلى ممارسة الضغط بشكل مرن وحكيم وفق مقتضيات الموقف وسعيهم إلى التعايش والتوافق دون 

  ).Bundy et al., 2016(أن تتحمل دولهم تكلفة أو خسارة 

على إنها وضع الخطط الالزمة لمواجهة أي حدث التسويقية  اتإدارة األزم ونعرف الباحثيو
ووضع السيناريوهات الالزمة لمواجهتها والتقليل من  الجامعات األردنية الخاصةسلبي قد تواجهه 

إن علم إدارة األزمات علم يعاد تشكيل مناهجه ونظرياته وأدواته آثارها السلبية ومعالجتها، حيث 
تكر الجديد من أساليبه، وقد أصبح أيضًا سلوكًا ومنهجًا يحمل في طياته مالمح رؤية ووسائله ويب

  .للتفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة

  التسويقية مراحل إدارة األزمة

التسويقية في  ةإدارة األزم واقععلى عدد من األبعاد لتمثيل وقياس  وناعتمد الباحث
التي تم اشتقاقها من خالل دراسة المراحل األساسية الثالث للتعامل و الجامعات األردنية الخاصة

المراحل الثالث أن هذه  )Alas & Vanhala, 2017(، حيث يرى كل من التسويقية مع األزمة
وفيما يلي توضيح لهذه  ليست بينها حدود فاصلة بشكل قاطع بل تتداخل وتتشابك فيما بينها،

  :المراحل

وتنطوي على التسويقية وهي المرحلة التي تنذر بوقوع األزمة : مرحلة ما قبل األزمة: أوال
تخصيص الوقت والمعدات والقوى و ،المواجهةالمحتملة وتطوير خطط  ةتحديد حاالت األزم

وتتطلب مرحلة ما قبل األزمة عددًا من اإلجراءات والتدابير التي العاملة لالستعداد لألزمة، 
 اإلنذار المبكر تإشارا اكتشافمواجهة األزمة ومن هذه اإلجراءات والتدابير  تساعد في

  )2015السكارنة، ( لألزمة التسويقية والوقاية االستعدادلحدوث األزمة التسويقية، و

تنطوي على إدارة الحالة الفعلية المستمرة وهي : التسويقية مرحلة التعامل مع األزمة: ثانيا
استخدام الصالحيات الممنوحة له، ويطبق الخطط التسويقية ق األزمة حيث يتولى فرينفسها، 

 التسويقية، الموضوعة ويستخدم المهارات المكتسبة من التدريب واالستعداد لمواجهة األزمة
والسيطرة عليها،  التي تسببت في األزمة التسويقية األضرار احتواءوتتمثل هذه المرحلة ب
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مراجعة الخطط ، ثم والنتائج المتوقعة لها هاوثتحليل الموقف وتحديد أسباب حدو
التسويقية،  الموضوعة ودراسة مدى مطابقة السيناريوهات والبدائل المعدة مع طبيعة األزمة

  .)Jia et al., 2012(لمواجهة األزمة التسويقية  التدخل الفعلي وفقًا للسيناريو المعدوأخيرًا 

زمة ال تتوقف بمجرد االنتهاء من األزمة وإخمادها، األ :التسويقية مرحلة ما بعد األزمة: ثالثا
يجري فيها احتواء اآلثار الناجمة  وإنما تمتد إلى مرحلة ما بعد األزمة، وهي المرحلة التي

يتم من خاللها عالج اآلثار الناتجة عن األزمة، وتتضمن و التسويقيةعن حدوث األزمة 
 ك اآلثار هو جزء هام من عملية إدارة األزمةوعالج تلاإلجراءات التصحيحية الستعادة الثقة، 

من خالل  من األزمة التعلمبعد األزمة، و النشاط تشمل هذه المرحلة استعادةالتسويقية، و
  .)Alas et al., 2017( التقييم واالستفادة من الدروس

الخطة يجب حصر المشكلة مهما كان الجامعات األردنية الخاصة إنه بإعداد  ونرى الباحثيو
وعها ويتم إجراء عملية تقدير الموقف بدقة ووضع عدة سيناريوهات مختلفة للمشكلة، واختيار ن

أكثر السيناريوهات األكثر توقعًا، وتعد خطة لمواجهة المشكلة مع مراعاة اإلمكانيات المتوفرة، 
بمعنى أن تكون الخطة الموضوعة موضوعية وواقعية قابلة للتنفيذ، كل هذا يتم بواقعية قبل 
حدوث المشكلة، وإذا توافقت الخطة الموضوعة كما هو متوقع، واختلفت بعض الشيء فيعتبر 

وستكون نسبة النجاح كبيرة، التسويقية المخطط قابل للتطبيق وجاهز للتعامل من خالله مع األزمة 
  .طبقًا لتطورهاالتسويقية  ومع ذلك يمكن تعديل بعض اإلجراءات المتخذة خالل إدارة األزمة

  ئج اختبار فرضيات الدراسةنتا

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -1

 .اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة تسويقية بسبب كورونا تكتشاف المبكر إلشارااال

العالقات العامة  األوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية المتعلقة بإمكانية استخدام): 1(الجدول 
  اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة تسويقية بسبب كورونا تاالكتشاف المبكر إلشاراالرقمية في 

  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
  الفقرات

 

 ت

 3.400 7927.  3  متوسطة
مسح في إجراء لعالقات العامة الرقمية أسهم استخدام ا

تسويقية  حدوث أزمةشامل للتعرف على مؤشرات احتمال 
 بسبب كورونا

1 

 3.267 7501. 4  متوسطة
ة الجامعة بشكل استجابفي  لعالقات العامة الرقميةساعدت ا

ة ساعد على التنبوء بأزم مماسريع للتغيرات المستجدة 
 تسويقية بسبب كورونا

2  
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  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
  الفقرات

 

 ت

 3.511 7451.  1  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية للقيام في افريق مؤهل البنك  شكل

ة تسويقية بسبب بجمع البيانات حول احتمالية حدوث أزم
 كورونا

3  

 3.422 7805.  2  متوسطة
وسائل اكتشاف في الجامعة لعالقات العامة الرقمية تمتلك ا
  4 ة تسويقية بسبب كوروناالمبكر لوقوع أزم اإلنذار إشارات

 3.262 7869.  5  متوسطة
ائية لمنع وقالخطط من اللعالقات العامة الرقمية ا تعاملت

 5 تسويقية بسبب كورونا حدوث أزمة

    المتوسط العام  3.372  متوسطة

الجامعة  تشكل"وأن الفقرة ونصها ) 3.262 –3.511(تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

هي األعلى " ة تسويقية بسبب كورونافريق مؤهل للقيام بجمع البيانات حول احتمالية حدوث أزم
 خططا وقائية لمنع حدوث أزمةالجامعة  تستخدما"أن الفقرة ونصها  بين اإلجابات، في حين

التي تم  األوساط أن عام كانت األقل بين اإلجابات، ويالحظ بشكل" تسويقية بسبب كورونا
كما يالحظ أن االنحراف المعياري الذي تم . التوصل كانت إيجابية وبدرجة متوسطة من األهمية

  . التوصل إليه منخفض ومتقارب

  للفرضية األولى) T-Test(اختبار ): 2(لجدول ا

  .Sig  راتالمتغي
  Tقيمة 

 المحسوبة
 Tقيمة 

 الجدولية
  القرار

 اإلحصائي
االكتشاف المبكر العالقات العامة الرقمية في  إمكانية استخدام

  اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة تسويقية بسبب كورونا تإلشارا
.000    

16.284  
  

1.645 
رفض الفرضية 

 دميةالع

بلغت صفرًا وهي إنها ) .Sig(أن قيمة الداللة  السابقيتضح من البيانات الواردة في الجدول 
العالقات العامة  إمكانية استخدام"المحسوبة أكبر من الجدولية، مما يعني  T، وقيمة %5أقل من 
ؤ بحدوث أزمة اإلنذار والتنب تاالكتشاف المبكر إلشارافي  في الجامعات األردنية الخاصةالرقمية 

  ".تسويقية بسبب كورونا
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في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -2

  .كوروناتسويقية بسبب من أزمة  التخطيط واالستعداد بشكل جيد للوقاية

العالقات العامة  تخداماألوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية المتعلقة بإمكانية اس): 3(الجدول 
  التخطيط واالستعداد بشكل جيد للوقاية من أزمة تسويقية بسبب كوروناالرقمية في 

  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
  الفقرات

 

 ت

متوسط
 3.415 7455. 3  ة

أنظمة معلومات بشكل  لعالقات العامة الرقميةاستخدمت ا
  6 سبب كوروناتسويقية ب ةمستمر للوقاية من أزم

متوسط
 3.462 7196.  1  ة

لعالقات العامة الرقمية اجتماعات ا القائمون على قسم عقد
 7  كورونا ة تسويقية بسببدورية لالستعداد للتعامل مع أزم

متوسط
  ة

4  .7554 3.427 
 تعليمات واضحة تحدد إجراءات تعاملالجامعة في وجد ي
بب كورونا قبل تسويقية بس ةلعالقات العامة الرقمية مع أزما

  وقت حدوثها
8 

متوسط
  ة

2  .7933 3.250 
لعالقات العامة الرقمية المعني ا الدعم لفريقالجامعة وفر ي

 9 ة كورونابتشخيص احتمالية وقوع أزم

متوسط
 3.243 7933.  5  ة

جاهزة السيناريوهات من اللعالقات العامة الرقمية استفادت ا
 10 ناتسويقية بسبب كورولالستعداد لحدوث أزمة 

    المتوسط العام  3.359  متوسطة

القائمون  عقد"وأن الفقرة ونصها  )3.243–3.462(تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 
 ة التسويقية بسببزماأللعالقات العامة الرقمية اجتماعات دورية لالستعداد للتعامل مع ا على قسم

سيناريوهات في الجامعة توجد "ها هي األعلى بين اإلجابات، في حين أن الفقرة ونص "كورونا

 كانت األقل بين اإلجابات، ويالحظ بشكل" كورونا تسويقية بسبب جاهزة لالستعداد لحدوث أزمة
كما يالحظ أن االنحراف . التي تم التوصل كانت بدرجة متوسطة من األهمية األوساط أن عام

  . المعياري الذي تم التوصل إليه منخفض ومتقارب

  للفرضية الثانية) T-Test(ختبار ا): 4(الجدول 

  .Sig  راتالمتغي
  Tقيمة 

 المحسوبة
 T قيمة

 الجدولية
  القرار

 اإلحصائي
التخطيط العالقات العامة الرقمية في  إمكانية استخدام

واالستعداد بشكل جيد للوقاية من أزمة تسويقية أحدثتها 
  كورونا

.000  11.28 1.645 
  رفض الفرضية

 العدمية
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بلغت صفرًا وهي إنها ) .Sig(أن قيمة الداللة  السابقنات الواردة في الجدول يتضح من البيا
العالقات  إمكانية استخدام "المحسوبة أكبر من الجدولية، مما يعني  T، وقيمة %5أقل من 

من  التخطيط واالستعداد بشكل جيد للوقايةفي الجامعات األردنية الخاصة في العامة الرقمية 
  ".التي حدثت بسبب كورونااألزمة التسويقية 

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -3

  .الذي تسببت به أزمة تسويقية أحدثتها كورونا الضرر احتواء

العالقات العامة  األوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية المتعلقة بإمكانية استخدام): 5(الجدول 
  الذي تسببت به أزمة تسويقية بسبب كورونا الضرر احتواءالرقمية في 

  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
  الفقرات

 

 ت

 3.545 7529. 2  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية بالتنسيق مع المراكز المتخصصة ت اماق

 11 هاعند حدوثكورونا  ة تسويقية بسببفي إدارة أزم

 3.532 8072. 3  متوسطة
العاملة في قدرة على تحريك الموارد البشرية الجامعة لدى 

تسويقية بسبب  لعالقات العامة الرقمية الحتواء أزمةمجال ا
 كورونا

12 

 3.377 7738. 4  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية بأداء أدوارهم افي م العاملون اق

 13 تسويقية بسبب كورونا للمساعدة في احتواء أزمة

 3.665 7657. 1  توسطةم
 فوري الحتواء أزمةبشكل لعالقات العامة الرقمية ا تاستجاب
 14 هاعن طريق توزيع المهام بفترة قصيرة عند حدوث كورونا

 3.229 7838. 5  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية على سرعة افي تم تدريب العاملون 

 ةواجهالحركة والتنقل ونقل المعلومات فيما بينهم الحتواء وم
 تسويقية أحدثتها كورونا أزمة

15 

    المتوسط العام  3.469  متوسطة

الجامعة  تماق"وأن الفقرة ونصها  )3.229–3.665(تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

هي " هاعن طريق توزيع المهام بفترة قصيرة عند حدوث كورونا باالستجابة الفورية الحتواء أزمة
على سرعة الجامعة في تم تدريب العاملون "حين وأن الفقرة ونصها األعلى بين اإلجابات، في 

" كوروناتسويقية أحدثتها  أزمة ةالحركة والتنقل ونقل المعلومات فيما بينهم الحتواء ومواجه
التي تم التوصل كانت  الحسابية المتوسطات أن عام كانت األقل بين اإلجابات، ويالحظ بشكل
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ا يالحظ أن االنحراف المعياري الذي تم التوصل إليه منخفض كم. بدرجة متوسطة من األهمية
  . ومتقارب

  للفرضية الثالثة) T-Test(اختبار ): 6(الجدول 

  Sig.  R2  راتالمتغي
   Tقيمة 

 المحسوبة
 T قيمة

 الجدولية
  القرار 

 اإلحصائي
 احتواءالعالقات العامة الرقمية في  إمكانية استخدام

  يقية أحدثتها كوروناالذي تسببت به أزمة تسو الضرر
.000  .412 

رفض الفرضية  1.645 8.293
 العدمية

بلغت صفرًا وهي أقل من ) .Sig(أن قيمة الداللة  السابقالجدول بيتضح من البيانات الواردة 
العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدام"المحسوبة أكبر من الجدولية، مما يعني  T، وقيمة 5%

  ".الذي تسببت به أزمة تسويقية بسبب كورونا الضرر احتواءية الخاصة في في الجامعات األردن

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -4

  .بعد أزمة تسويقية بسبب كورونا النشاط استعادة

العالقات العامة  استخدامإمكانية األوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية المتعلقة ب): 7(الجدول 
  بعد أزمة تسويقية بسبب كورونا النشاط استعادةفي  في الجامعات األردنية الخاصةالرقمية 

  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
 ت الفقرات

 3.355  7333.  3  متوسطة
قة اإلجراءات المتعل ةبمراجعلعالقات العامة الرقمية ا العاملون في قومي

 16 تسويقية بسبب كورونا معالجة أزمة بأساليب

 3.462  7223. 1  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية العاملون في ا هاخطط مستقبلية وضع هناك

 17 األزمةهذه باالستفادة من معالجة  تسويقية بسبب كورونا ةإلدارة أزم

 3.392 7888. 2  متوسطة
الالزمة لممارسة  اإلجراءاتة لعالقات العامة الرقميا اتخذ العاملون في

  تسويقية بسبب كورونا نشاطاتها االعتيادية دون تأخير بعد أزمة
18 

 3.290 7997. 4  متوسطة
لعالقات في اللموظفين ) المادية أو المعنوية(الحوافز الجامعة قدم ت

 19 تسويقية بسبب كورونا العامة الرقمية الذين ساهموا في مواجهة أزمة

 3.250 7730.  5  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية من خارج في ايتم االستعانة بخبراء ومختصين 

تسويقية  أزمةحدوث عند إعداد خطط استعادة نشاطها بعد الجامعة 
 بسبب كورونا

20 

    المتوسط العام  3.349  متوسطة
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خطط  هناك"وأن الفقرة ونصها ) 3.250–3.462(تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

هي األعلى بين " األزمةهذه باالستفادة من معالجة  كورونا ةإلدارة أزمالجامعة  تهاية وضعمستقبل
عند إعداد الجامعة يتم االستعانة بخبراء ومختصين من خارج "اإلجابات، وأن الفقرة ونصها 

كانت األقل بين اإلجابات، " تسويقية بسبب كورونا أزمةحدوث خطط استعادة نشاطها بعد 
كما يالحظ أن . التي تم التوصل كانت بدرجة متوسطة من األهمية األوساط أن عام لويالحظ بشك

  . االنحراف المعياري الذي تم التوصل إليه منخفض ومتقارب

  للفرضية الرابعة )T-Test(اختبار ): 8(الجدول 

  Sig.  R2  راتالمتغي
  Tقيمة 

 المحسوبة
 Tقيمة 

 الجدولية
  القرار

 اإلحصائي
في العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدام

 تسويقية بسبب بعد أزمة النشاط استعادة
  كورونا

.000  .213   
7.225 

  
1.645 

  رفض الفرضية
 العدمية

بلغت صفرًا وهي إنها ) .Sig(أن قيمة الداللة  السابقيتضح من البيانات الواردة في الجدول 
العالقات العامة  إمكانية استخدام"المحسوبة أكبر من الجدولية، مما يعني  T، وقيمة %5أقل من 
  ".بعد أزمة تسويقية بسبب كورونا النشاط استعادةفي الجامعات األردنية الخاصة في الرقمية 

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخدامال توجد  -5

  .من أزمة تسويقية بسبب كورونا التعلممقومات امتالك 

العالقات العامة  األوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية المتعلقة بإمكانية استخدام): 9(ل الجدو
من أزمة تسويقية بسبب  التعلمامتالك مقومات الرقمية في الجامعات األردنية الخاصة في 

  كورونا

  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
  الفقرات

 3.285 7692.  3  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية بتقييم فاعلية خطط العاملون في اقوم ي

السابقة بقصد التعامل مع األزمات التسويقية إدارة األزمات 
  المستقبلية

21 

 3.387 7351. 2  متوسطة
في  كورونالعالقات العامة الرقمية من أزمة العاملون في استفيد ي

 22  ةمحتملتسويقية  تطوير قدراته في التعامل مع أي أزمات

 3.485 7585.  1  متوسطة
لعالقات العامة اتساهم المعلومات التي يتم تبادلها بين إدارات 

 تسويقية بسبب كورونافي تحديد آثار أزمة  وأقسام البنكالرقمية 
  والدروس المستفادة منها

23 
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  أهمية

  الفقرة
 الرتبة

  انحراف

 معياري
  وسط

 حسابي
  الفقرات

 3.282 7466.  4  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية بمعالجة الثغرات في العاملون في اقوم ي
 24  المستقبليةالتسويقية  األزماتلخطط السابقة في خطط ا

 3.247 7915. 5  متوسطة
لعالقات العامة الرقمية أنظمة معلومات لتخزين افر لدى ايتو
ة تسويقية بسبب نتائج والدروس المستفادة من أزمالاسترجاع و

  عند الحاجة كورونا
25 

    المتوسط العام  3.337  متوسطة

تساهم "وأن الفقرة ونصها  )3.247–3.485(حسابية ما بين تراوحت المتوسطات ال
تسويقية بسبب في تحديد آثار أزمة  وأقسام الجامعةالمعلومات التي يتم تبادلها بين إدارات 

فر لدى ايتو"هي األعلى بين اإلجابات، وأن الفقرة ونصها " والدروس المستفادة منها كورونا
ة تسويقية بسبب نتائج والدروس المستفادة من أزمالاع استرجوأنظمة معلومات لتخزين  الجامعة

التي تم التوصل  األوساط أن عام كانت األقل بين اإلجابات، ويالحظ بشكل" عند الحاجة كورونا
كما يالحظ أن االنحراف المعياري الذي تم التوصل إليه . كانت بدرجة متوسطة من األهمية

  . منخفض ومتقارب

  للفرضية الخامسة) T-Test(اختبار ): 10(الجدول 

  Sig.  R2  راتالمتغي
  Tقيمة 

 المحسوبة
 T قيمة

 الجدولية
  القرار

 اإلحصائي
امتالك العالقات العامة الرقمية في  إمكانية استخدام

  من أزمة تسويقية بسبب كورونا التعلممقومات 
.000  .209 11.327 1.645 

  رفض الفرضية
 العدمية

المحسوبة أكبر من  T، وقيمة %5غت صفرًا وهي أقل من بل) .Sig(يتبين أن قيمة الداللة 
في الجامعات األردنية العالقات العامة الرقمية  إمكانية الستخداموجود "الجدولية، مما يعني 

  ".من أزمة تسويقية بسبب كورونا التعلممقومات امتالك الخاصة في 

  النتائج

في الجامعات األردنية الخاصة في رقمية العالقات العامة ال إمكانية استخدام أظهرت النتائج -1
وتبين أهمية  .اإلنذار والتنبؤ بحدوث أزمة تسويقية بسبب كورونا تكتشاف المبكر إلشارااال
لعالقات العامة الرقمية للقيام بجمع البيانات حول احتمالية حدوث في افريق مؤهل  ليشكت

وسائل ل في الجامعةقات العامة لعالكورونا، كما تبين أهمية امتالك اتسويقية بسبب ة أزم
لعالقات كورونا، باإلضافة إلى أن اتسويقية بسبب ة المبكر لوقوع أزم اإلنذار إشاراتاكتشاف 
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 مسح شامل للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث أزمةأسهمت في إجراء العامة الرقمية 
 .كوروناتسويقية بسبب 

في الجامعات األردنية الخاصة في مة الرقمية العالقات العا إمكانية استخدام أظهرت النتائج -2
قيام  وتبين أهمية .من أزمة تسويقية بسبب كورونا التخطيط واالستعداد بشكل جيد للوقاية

تسويقية ال ةزماألاجتماعات دورية لالستعداد للتعامل مع  عقدبلعالقات العامة الرقمية ا قسم
لعالقات العامة ا ر الدعم لفريقيوفبت امعةكما تبين أهمية قيام الج، كوروناالتي حدثت بسبب 

كورونا، باإلضافة إلى أن  تسويقية بسبب ةالرقمية المعني بتشخيص احتمالية وقوع أزم
تسويقية  ةأنظمة معلومات بشكل مستمر للوقاية من أزماستخدمت  لعالقات العامة الرقميةا

  .كورونابسبب 

في الجامعات األردنية الخاصة في عامة الرقمية العالقات ال إمكانية استخدام أظهرت النتائج -3
لعالقات العامة الرقمية وتبين ا .الذي تسببت به أزمة تسويقية بسبب كورونا الضرر احتواء
عن طريق توزيع المهام بفترة  كورونا التسويقية بسبب زمةاألفوري الحتواء بشكل  تاستجاب

التسويقية  ةزماألالمتخصصة في إدارة بالتنسيق مع المراكز ت ماقها، كما قصيرة عند حدوث
قدرة على تحريك  الجامعاتلدى ها، باإلضافة إلى أنه تبين أن عند حدوثكورونا  بسبب

التسويقية التي  زمةاأللعالقات العامة الرقمية الحتواء مواردها البشرية التي تعمل في ا
  .كورونا أحدثتها

في الجامعات األردنية الخاصة في امة الرقمية العالقات الع إمكانية استخدام أظهرت النتائج -4
 هاخطط مستقبلية وضع وتبين أن هناك. بعد أزمة تسويقية بسبب كورونا النشاط استعادة

باالستفادة من  كوروناتسويقية بسبب ال ةزماأللعالقات العامة الرقمية إلدارة العاملون في ا
الالزمة  اإلجراءاتقات العامة الرقمية لعالا ، كذلك فقد اتخذ العاملون فياألزمةهذه معالجة 

كورونا،  التسويقية التي حدثت بسبب زمةاأللممارسة نشاطاتها االعتيادية دون تأخير بعد 
اإلجراءات  ةون بمراجعقوميلعالقات العامة الرقمية ا باإلضافة إلى أنه تبين أن العاملين في

  .كورونابسبب  تسويقية التي حدثتال زمةاألمعالجة  المتعلقة بأساليب

في الجامعات األردنية الخاصة في العالقات العامة الرقمية  إمكانية استخدام أظهرت النتائج -5
المعلومات التي يتم تبادلها وتبين أن . من أزمة تسويقية بسبب كورونا التعلممقومات امتالك 

تسويقية الزمة األر تساهم في تحديد آثا وأقسام الجامعةلعالقات العامة الرقمية ابين إدارات 
لعالقات العامة الرقمية العاملون في ا، وتبين أن والدروس المستفادة منها كورونابسبب 

في التعامل مع  مفي تطوير قدراته كوروناتسويقية التي حدثت بسبب الزمة األمن  ونستفيدي
 ونقوميمية لعالقات العامة الرق، باإلضافة إلى أنه تبين أن العاملون في اأي أزمات محتملة

  .السابقة بقصد التعامل مع األزمات المستقبليةالتسويقية بتقييم فاعلية خطط إدارة األزمات 
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  التوصيات 

خطط مع ال الجامعات األردنية الخاصةلعالقات العامة الرقمية ا التأكيد على أهمية أن تتعامل -1
  .تسويقيةات الزماألوقائية لمنع حدوث ال

سريع للتغيرات التي تحدث بشكل  في الجامعة القات العامة الرقميةلعضرورة أن تستجيب ا -2
  .التسويقيةات زمحدوث األالتنبوء بو
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بأداء أدوارهم للمساعدة في احتواء  في الجامعةلعالقات العامة الرقمية افي ن يم العاملياق -6
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  مستوى كفاءة خدمات املؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكربى 
 من وجهة نظر مراجعيها

  
  ***عمار مسلماني و **علي عنبر،  *عامر مسلماني

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى 
، وكذلك )العامة، العاملين، الصحية( الفها باختالف مجاالت كفاءة خدماتهامن وجهة نظر مراجعيها، واخت

كما هدفت إلى التعرف على أثر بعض ) مركز أولي، مركز شامل، مستشفى(اختالفها باختالف طبيعتها 
؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ طبيعة المؤسسة الصحية، تكرار الزيارة[المتغيرات 

كفاءِة خدمات المؤسسات الصحية في اختالف مستوى  ]سافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالجالم
  .الحكومية في إربد الكبرى

ولتحقيق هذة االهداف استخدم الباحث أساليب تحليل احصائي متمثلة بحساب الوسط الحسابي 
) العامة، العاملين، الصحية(دماتها واالنحرافات المعيارية لكفاءة الخدمات الصحية ولمجاالت كفاءة خ

من وجهة نظر المراجعين إليها، كما استخدم الباحث  )مركز أولي، مركز شامل، مستشفى(حسب طبيعتها و
أسلوب تحليل التباين السداسي لحساب الوسط الحسابي لكفاءة الخدمات الصحية من وجهة نظرا مراجعيها 

؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ ر الزيارةتكراطبيعة المؤسسة الصحية؛ [وفقا لكل من 
  ].المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

وأظهرت نتائج التحليل االحصائي لمستوى كفاءة الخـدمات الصـحية مـن وجهـة نظـر المـراجعين إليهـا،        
هــة نظــر مراجعيهــا حســب  أن مســتوى كفــاءة الخــدمات الصــحية بشــكل عــام فــي بلديــة إربــد الكبــرى مــن وج   

، بينما جاء تقييم كفاءة الخدمات الصـحية حسـب   )3،50(مقياس ليكرت الخماسي جاء ضمن تقييم متوسط 
ــا  ــي، مركــز شــامل، مستشــفى    (طبيعته ) 3،51(للمركــز األولــي،   ) 3،54(ضــمن تقيــيم متوســط،   ) مركــز أول

عامـة، عـاملين،   (حسـب مجاالتهـا    أما مستوى كفاءة الخدمات الصحية. للمستشفى) 3،43(للمركز الشامل، 
لخـدمات العـاملين فـي المؤسسـات الصـحية، وضـمن تقيـيم متوسـط         ) 3،71( جاء ضمن تقييم مرتفع) صحية

  ).3،36(، وضمن تقييم متوسط ايضا للخدمات الصحية )3،38(للخدمات العامة 

  .اين السادسيإربد الكبرى، الخدمات الصحية، رضا المراجعين، تحليل التب: الكلمات المفتاحية
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The Level of Efficiency of Government Health Services in Greater 
Irbid from the Point of View of its Auditors  

 

Amir Muslimani, Yarmouk University, The Model School. 

Ali Anbar, University of Jordan, Department of Geography. 

Ammar Muslimani, MOE. 
 

Abstract 
This study aimed to know the level of efficiency of government health services in 

Greater Irbid from the point of view of their auditors, and their differences according to 
the different areas of efficiency of their services (public, workers, health), as well as 
their differences according to their nature (primary center, comprehensive center, 
hospital). The effect of some variables [the nature of the health institution, the frequency 
of the visit; vehicle arrival time; arrival time by public transport; distance from the place 
of residence; The time of receiving treatment]" in the different level of efficiency of 
government health services services in Greater Irbid. 

To achieve these goals, the researcher used statistical analysis methods represented 
by calculating the arithmetic mean and standard deviations of the efficiency of health 
services and the areas of efficiency of their services (public, workers, health) and 
according to their nature (primary center, comprehensive center, hospital) from the point 
of view of the auditors, and the researcher also used the method of analysis Hexagonal 
variance to calculate the arithmetic mean of the efficiency of health services from the 
point of view of its auditors, according to each of [the nature of the health institution; 
repeat visit; vehicle arrival time; arrival time by public transport; distance from the place 
of residence; time of receiving treatment]. 

The results of the statistical analysis of the level of efficiency of health services 
from the point of view of the auditors showed that the level of efficiency of health 
services in general in the Greater Irbid Municipality from the point of view of its 
auditors according to the five-point Likert scale came within an average evaluation 
(3.50), while the evaluation of the efficiency of health services was according to their 
nature (Primary center, comprehensive center, hospital) within an average evaluation, 
(3.54) for the primary center, (3.51) for the comprehensive center, (3.43) for the hospital. 
As for the level of efficiency of health services according to their fields (general, 
workers, health) it was within a high evaluation (3.71) for the services of workers in 
health institutions, and within an average evaluation of public services (3.38), and within 
an average evaluation of health services also (3.36). 

Keywords: Greater Irbid, Health services, Customer satisfaction, Six-way analysis of 
variance. 
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  : المقدمة

تؤدي الخدمات الصحية دورًا مهمًا في التقدم االقتصادي للدولة، وذلك لما توفره من أيدي 
عاملة تتمتع بصحة جيدة مما ينعكس على زيادة إنتاجية العامل األمر الذي يسهم في زيادة الدخل 

ايته، لما الفردي والدخل القومي للدولة، لذا تسعى الدول إلى تحسين الوضع الصحي وزيادة كف
في ذلك من أثر إيجابي على العنصر البشري ودوره اإليجابي في عملية التنمية واالستفادة من 

  .نتاجها

ويعد موضوع تحسين كفاءة الخدمات الصحية هدًفا من األهداف التي تسعى وزارة الصحة 
لحديثة األردنية إلى تحقيقها، وترتبط كفاءة الخدمات الصحية بالمعدات واألجهزة الطبية ا

وعليه فإن رضى المراجعين  ،والكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة للعمل على رعاية صحة المراجع
يرتبط ارتباًطا مباشرا بكفاءة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية 

اع مستوى الحكومية في بلدية إربد الكبرى، إذ كلما ارتفع مستوى رضى المراجعين عكس ذلك ارتف
كفاءة الخدمات الصحية، بينما يعكس انخفاض مستوى رضى المراجعين انخفاض مستوى كفاءة 

 .الخدمات الصحية المقدمة لهم

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

حوالي  2018إربد الكبرى نموًا سكانيًا وعمرانيًا سريعين، إذ بلغ عدد سكانها عام  تشهد
)2(2كم356،84تها البالغةيتوزعون على مساح ،)1(نسمة 907675

ويرجع هذا النمو الكبير إلى  ،
وإلى الهجرات من القرى والمدن المحيطة بها التي لعبت  )1(،%2،4ارتفاع معدل الزيادة السكانية 

في زيادة عدد سكانها، إضافة إلى استقبالها عددًا من المهاجرين السوريين الذين  دورا كبيرا
  .رةاستقروا فيها في السنوات األخي

ونتج عن هذه الزيادة السكانية زيادة في الضغط على الخدمات العامة في إربد الكبرى بما في 
لذا تأتي  ،تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكانمما ادى إلى  ،الخدمات الصحية ذلك

مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في  هذه الدراسة في محاولة التعرف على
، ومن هنا جاءت هذه الدراسة في محاولة لإلجابة على إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

ما مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى ": التساؤل الرئيس، وهو
  : وهي ،وينبثق عن التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية "من وجهة نظر مراجعيها؟

ا مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر م -1
  ؟)الصحية ،العاملين ،العامة(مراجعيها وفقا لمجاالت كفاءة خدماتها 
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ما مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر  -2
 ؟)مستشفى ،كز شاملمر ،مركز أولي(مراجعيها حسب طبيعتها 

الوسط الحسابي لكفاءِة  بين )α ≤ 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  -3
طبيعة المؤسسة الصحية؛ [خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى ُتعزى إلى 

عن مكان اإلقامة؛  ؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافةتكرار الزيارة
  ؟]زمن استالم العالج

  :أهمية الدراسة

تشكل الخدمات الصحية إحدى الركائز األساسية لتقدم المجتمعات، لذا فقد جاءت هذه 
لمستشفيات والمراكز الدراسة لتسَلط الضوء على مستوى كفاءة الخدمات الصحية التي تقدمها ا

واختالفها باختالف مجاالت  ،جهة نظر مراجعيهامن و الصحية الحكومية في إربد الكبرى لسكانها
مركز  ،مركز أولي(وكذلك اختالفها باختالف طبيعتها  ،)الصحية ،العاملين ،العامة(كفاءة خدماتها 

معرفة مستوى كفاءة خدمات  وتنبع اهمية هذه الدراسة في كونها تهدف إلى). مستشفى ،شامل
إذ يمكن اعتبار آراء عينة  ،ى من وجهة نظر مراجعيهاالمؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبر

والتي يمكن االعتماد عليها من قبل الجهات  ،الدراسة مؤشرًا على مستوى الخدمات الصحية
وستسهم  ،القائمة على الخدمات الصحية في منطقة الدراسة في تحسين مستوى هذه الخدمات

مها عند التخطيط للخدمات الصحية، مما يتيح هذه الدراسة في توفير قاعدة بيانات يمكن استخدا
الفرصة ألصحاب القرار والمخططين التخاذ اإلجراءات المناسبة التي تكفل تقديم خدمة صحية 

  .أفضل

  :اهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

ى من وجهة مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبر التعرف على -1
 .نظر مراجعيها

اختالف مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من  الكشف عن -2
وكذلك  ،)الصحية ،العاملين ،العامة(باختالف مجاالت كفاءة خدماتها  وجهة نظر مراجعيها

 ).مستشفى ،مركز شامل ،مركز أولي(اختالفها باختالف طبيعتها 

 ؛ زمن الوصولتكرار الزيارة ،طبيعة المؤسسة الصحية[ى أثر بعض المتغيراتالتعرف عل -3

في ] بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج
  .كفاءِة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرىاختالف مستوى 
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  :منطقة الدراسة

وتشمل  ،برى من أكبر البلديات في شمال المملكة األردنية الهاشميةتعد بلدية إربد الك
حيث تتألف إربد الكبرى من  منطقة الدراسة على مناطق إربد الكبرى حسب تقسيماتها اإلدارية

وتعتبر إربد  )إربد الكبرى والمناطق التابعة لها(يوضح منطقة الدراسة ) 1(منطقة والشكل  23
  .حافظة إربد الواقعة شمال المملكة األردنية الهاشميةالكبرى المركز اإلداري لم

  .منطقة الدراسة ):1(الشكل 

  .بلدية إربد الكبرى وعمل الباحث: المصدر

) منطقة الدراسة(وتتمثل الخدمات الصحية الحكومية المقدمة للسكان في بلدية إربد الكبرى
وتشمل منطقة الدراسة على  ،توجد فيها بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية المختلفة التي

مستشفى  ،مستشفى األميرة رحمة لألطفال ،مستشفى األميرة بسمة(ثالثة مستشفيات حكومية
إضافة إلى عشرين مركزًا صحيًا  ،كما تشمل خمسة مراكز صحية شاملة ،)األميرة بديعة للنسائية

  .منطقة الدراسة يوضح توزيع الخدمات الصحية الحكومية في) 2( والشكل ،أوليا
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  .توزيع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة :)2(شكل ال

  .عمل الباحث: المصدر

  :الدراسات السابقة

وبمرور الزمن  ،حظي موضوع الخدمات باهتمام كبير بسبب تزايد السكان وتزايد متطلباتهم
ة إلى مزيد من فظهرت الحاج ،تزايد االهتمام بدراسة الخدمات وأصبحت أكثر تنوعًا وتفصيًال

بل إنها أصبحت إحدى الموضوعات التي  ،االهتمام بالخدمات ألنها تتعلق بحياة الفرد اليومية
فمن خالل نوعية وكفاءة الخدمات يمكن قياس  ،يقاس من خاللها تطور المجتمعات وتقدمها

سة وقد تعددت الدراسات التي اهتمت بدرا ،)3(التطور الحضاري الذي حققته تلك المجتمعات
  :ويمكن استعراض هذه الدراسات كما يلي الخدمات والخدمات الصحية بشكل خاص

  :الدراسات التي تتعلق بمستوى رضا المراجيعين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم - أ

إلى دراسة العالقة بين خصائص المرضى وخصائص الخدمات  )lawrences)4دراسة هدفت 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود  ،ى هذه الخدمةوتقييم المرضى لمستو ،الصحية المقدمة لهم
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طبيعة  ،الرضا المجتمعي ،ثالثة عوامل تؤثر في رضا المرضى عن الخدمة الصحية وهي العمر
في حين أن جنس المريض والحالة االجتماعية والدين  ،واستمرارية الخدمة الصحية المقدمة لهم

 .رضا المرضى عن الخدمة المقدمة لهموعدد مرات الزيارة لم يكن لها تأثير في مستوى 

العوامل المؤثرة في مستوى رضا المرضى  بدراسة )Harjm)5و Inguanzo بينما قام كل من
وتوصلت الدراسة إلى ان عامل العمر ومستوى الدخل  ،عن الخدمات الصحية المقدمة لهم

ستوى الخدمات والمستوى التعليمي تعتبر من اهم العوامل التي تؤثر في رضا المرضى عن م
بينما يقل مستوى  ،إذ يزداد مستوى الرضا كلما زاد العمر وانخفض مستوى الدخل ،المقدمة لهم

 .الرضا كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرضى

العالقة بين جودة خدمات التعليم المقدمة  )Waston)6و Chadhaو Frick س كل مندر
اشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة و ،وبين رضا الطلبة عن مستوى الخدمة ،للطلبة

فكلما ارتفع مستوى الخدمات  ،طردية بين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة ومستوى رضاهم عنها
 .التعليمية المقدمة زاد رضا الطلبة عنها

أثر جودة الخدمات التعليمية على رضا الطلبة في جامعة العلوم  )7(بني حمدان وتناول
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتوزيع استبانة على عينة من  ،في األردن التطبيقية الخاصة

 ،وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى جودة الخدمات التعليمعة المقدمة للطلبة ،طالب الجامعة

 .معةووجود أثر ذي داللة إحصائية لجودة الخدمات التعليمية على رضا طلبة هذه الجا

وذلك من  ،الصحية في قضاء المدينة في العراق اقع الخدماتو دراسةب )8(الموسوي وقام
كما قام الباحث بتوزيع  ،خالل تطبيق عدد من المؤشرات الصحية لبيان درجة كفاءة هذه الخدمات

وتوصلت الدراسة  ،استبانة على عدد من المراجعين للمراكز الصحية في القضاء بطريقة عشوائية
وانخفاض درجة رضا المراجعين عن  ،قضاء المدينة إلى سوء توزيع الخدمات الصحية في

   .الخدمات الصحية المقدمة لهم الناتج عن تدني مستوى هذه الخدمات في المؤسسات الصحية

واقع الخدمات الصحية في قضاء المجر الكبير في الكويت وذلك  )9(درجالس درفي حين 
كما  ،فاية وكفاءة تلك الخدمةباستخدام عدد من المؤشرات الصحية وتطبيقها لمعرفة درجة ك

إذ تم  ،استخدم الباحث استبانة لقياس مدى رضا المراجعين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم
من )% 54.5(وتوصلت الدراسة إلى ان  ،توزيع االستبانة على عينة عشوائية على المراجعين

  .المراجعين اشاروا إلى ان مستوى الخدمات الصحية جيد
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  :ي تتعلق بتوزيع الخدمات الصحية ومنهاالدراسات الت - ب

واستخدمت  ،على تقييم كفاءة توزيع الخدمات في محافظة القدس )10(رشدي دراسة ركزت
وقد توصلت الدراسة إلى  ،الدراسة التحليل اإلحصائي المعتمد على نظم المعلومات الجغرافية
وكشفت عن وجود بعض  ،يسوء توزيع الخدمات الصحية سواء على المستوى المحلي أو االقليم

  .التجمعات السكانية التي تخلو من مرافق صحية فيها

التخطيط المكاني للخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحيها باستخدام  )11(استيتية سدر
إلى تقييم كفاءة توزيع الخدمات الصحية  دراستههدفت إذ ، )GIS(تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

ايير التخطيط المكاني التي تلبي حاجة السكان وتقديم مقترح مكاني أفضل ومدى مالئمتها لمع
وأظهرت الدراسة وجود سوء في توزيع الخدمات  ،لتوزيع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة

  .الصحية وعدم كفايتها خاصة فيما يتعلق بمراكز الرعاية األولية والصيدليات

الصحية والتعليمية في محافظة نابلس من حيث تحليل واقع الخدمات ب )12(أبو صالح قام
وبيان أهم المشاكل التي  ،توزيعها ومدى مالئمتها للتوسع العمراني والنمو السكاني في المحافظة

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم المشاكل التي تعاني  ،تعاني منها واقتراح حلول لهذة المشاكل
م التخطيط السليم لها بما يتالءم واحتياجات منها الخدمات الصحية والتعليمية ناتجة عن عد

  .السكان الحالية والمستقبلية في منطقة الدراسة

الدراسات التي تتعلق بتقييم كفاءة الخدمات الصحية باالعتماد على مؤشر سهولة  -ج

  :الوصول إلى هذه الخدمات

الصحية في  دراسة تأثير الوصولية الجغرافية على الطلب على الخدماتب )Ruishan)13 قام
مستخدمة أسلوب تحديد أقصر الطرق إلى أماكن تواجد الخدمات الصحية بهدف تحديد  ،الصين

وأظهرت  ،تشهد فائضًا فيها والمناطق التي المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية
الدراسة وجود تباين في الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق الحضرية عنها في 

  .ناطق الريفيةالم

قياس سهولة الوصول الى الخدمات  إلى )Jamtsho and Corner)14 سعت دراسة كل من
على أسلوب تحليل نموذج الجاذبية باالعتماد  ،في استراليا Bhutanالصحية األولية في منطقة 

)gravity- based (وتوصلت الدراسة إلى وجود  ،لقياس سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية
حي بسهولة وصول ) 203( حيًا فقط من اصل 19حيث تمتع  ت ملحوظ في سهولة الوصولتفاو

  . جيدة
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قياس سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية  )Rahimzadeh)15و Masood دراسةوحاولت 
لقياس سهولة ) Floating catchment(أسلوب  باالعتماد على ،)إيران(في مدينة بندر عباس

ال  )(Euclidean Distance استخدام وتوصلت الدراسة إلى أن ،يةالوصول إلى الخدمات الصح
في حين ان استخدام وقت االستجابة يعطي نتائج  ،يعطي نتائج دقيقة في قياس سهولة الوصول

  .وذلك من خالل قياس المسافة األقصر من مراكز األحياء السكنية إلى الخدمات الصحية ،أكثر دقة

تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية في مدينة ى إل )16(وآخرون kim دراسةهدفت 
وضع خطة لتطوير سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية ، حيث حاول )في كوريا الجنوبية(سيول 

وذلك باقترح مجموعة من الحلول لتحسين  ،في مدينة سيول بما يتناسب مع خصائص المدينة
  .تتدنى فيها سهولة الوصول سهلة الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق التي

  :الدرسات على المستوى المحلي -د

إلى تقييم الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية في محافظات إقليم  )17(عدوان هدفت دراسة
فتبين وجود رضا عام عن  ،شمال األردن من خالل توزيع استبيان على المراجعين لهذه المراكز

مقابل انطباعات سلبية عن  ،مريضي في جميع المراكز الصحيةمستوى تعامل األطباء والجهاز الت
  .مدى توفر العالج في هذه المراكز

التعرف على عدالة توزيع المراكز الصحية األولية في مدينة إربد  )18(عبيدات دراسة حاولت
وقد  ،وقياس مدى رضا المراجعين عن كفاءة خدماتها ،وقياس سهولة الوصول لهذه المراكز

كما حصلت  ،دراسة إلى عدالة التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية األولية في مدينة إربدتوصلت ال
كما تبين أن مدينة إربد مغطاٌة بخدمة  ،الخدمة المقدمة في هذه المراكز على رضا المراجعين

  . المراكز الصحية األولية ضمن نطاق عشر دقائق الخاص بشبكة الطرق

تقييم وتحليل نمط التوزيع الجغرافي للمراكز ة هدفت إلى بدراس )19(دويكات وطالفحه قام
الذي يستخدم برمجية ) المنهج الكارتوغرافي(باالعتماد على  ،الصحية الحكومية في محافظة إربد

Arc GIS) (توزيعها وأظهرت الدراسة أن نمط توزيع المراكز الصحية الشاملة  في تحليل نمط
  .تخذ المراكز الصحية األولية نمطًا عشوائيًابينما ت ،والفرعية كان نمطًا مشتتًا

يالحظ أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع الخدمات الصحية قد تناولت التوزيع المكاني 
ونمط التوزيع الجغرافي للخدمات، وبعضها ركز على قياس سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية 

قلة الدراسات على المستوى المحلي التي في حين يالحظ  ،باعتباره مؤشرًا على عدالة التوزيع
فقد  ،حاولت الربط بين مستوى الخدمات الصحية ورضا المراجعين عن مستوى هذه الخدمات

على توزيع الخدمات الصحية  2015 ،ودراسة دويكات وطالفحة 2009 ،ركزت دراسة عبيدات
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التطرق إلى موضوع مستوى  وعالقتها بالتوزيع السكاني باالعتماد على التحليل الكارتوغرافي دون
  .رضا المراجعين عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم

الصحية التي تقدمها  دراسة الخدمات اما بالنسبة إلى دراسة عدوان فقد اقتصرت على
باالعتماد على قياس مدى رضا المراجعين عن هذه الخدمات من خالل  ،المراكز الصحية فقط

  .ن وتحليها للتعرف على درجة رضاهم عن مستوى الخدمة الصحيةتوزيع استبانة على المراجعي

معرفة مستوى كفاءة  أنها حاولت عن غيرها من الدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة
واختالفها  ،خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

وكذلك اختالفها باختالف طبيعتها  ،)الصحية ،العاملين ،العامة( باختالف مجاالت كفاءة خدماتها
طبيعة [ كما هدفت إلى التعرف على أثر بعض المتغيرات) مستشفى ،مركز شامل ،مركز أولي(

؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن تكرار الزيارة ،المؤسسة الصحية
كفاءِة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية اختالف مستوى  في] مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

  .في إربد الكبرى

  :البيانات ومنهجية الدراسة

واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على جمع البيانات من مصادرها المختلفة ومن ثم تحليلها 
  . تم اتباعهاوفيما يلي تفصيل للمنهجية التي  ،باألساليب اإلحصائية التي تخدم أهداف الدراسة

  :وتشمل: البيانات ومصادرها

 : المصادر الثانوية وتشمل  .أ 
واعتمدت الدراسة على : البيانات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية -1

أعداد المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في منطقة الدراسة من 
 .2018مديرية صحة اربد لعام 

 .إربد الكبرى وتم الحصول عليها من بلدية اربد الكبرى لبلديةخريطة األساس  -2

 .وتتمثل بالكتب والدوريات وأبحاث علمية: المصادر المكتبية -3
  :المصادر األولية وتشمل. ب

الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في إربد الكبرى والتعرف إلى  -1
  .الخدمات التي تقدمها
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اءة الخدمات الصحية والمقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية البيانات الخاصة بكف -2
عليها بتوزيع  حصل الباحثالحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجهيا، وقد 

 .استبانة على عينة من المراجعين لهذه الخدمات
إذ تم  ،البيانات الخاصة بمواقع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في بلدية إربد -3

بواسطة الهاتف المحمول للحصول على احداثيات ) GPS Essential(ستخدام تطبيق ا
 .مواقع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في بلدية إربد

  :مجتمع الدراسة وعينتها من المراجعين لمؤسسات الخدمات الصحية

ة حسب مراجعا لخدمات المؤسسات الصحية الحكومي) 4069(تكون مجتمع الدراسة من 
وهو المعدل اليومي للمراجعين لخدمات  - )20( م2018احصاءات مديرية صحة إربد لعام 

، المراكز الصحية )1(مراجع لثالثة مستشفيات) 1161(مستشفيات؛ بواقع ( -المؤسسات الصحية 
) 2182(، المراكز الصحية األولية؛ بواقع )2(مراجع لخمسة مراكز شاِملة) 726(الشاملة؛ بواقع 

للمؤسسات  مراجعا) 456(في حين تألَّفت عينة الدراسة من . )3(راجعا لعشرين مركزا أوليام
مراجعا للمراكز الصحية ) 212(الصحية الحكومية، يتوزعون وفًقا لطبيعة المؤسسة الصحية إلى 

تشفيات؛ مشكِّلين ما مراجعا للمس) 126(مراجعا للمراكز الصحية الشاِملة و) 118(األولية و
تقريبا من مجتمع الدراسة، حيث اْختير أفرادها بالطريقة العينة الطبقية %) 11.21(نسبته 

المراكز الِصحية األولية؛ (للمؤسسات الصحية حسب طبيعتها  التناسبية التي تراعي نسبة المراجعين
 ). 1(دراسة، وذلك كما هو مبين في جدول في مجتمع ال) المراكز الِصحية الشاِملة؛ المستشفيات

لقياس مدى كفاءة خدمات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، جرى االعتماد على آراء 
م، بحيث أمكن تحديد العينة من هؤالء المراجعين 2018عينة من المراجعين لها خالل عام 

   :)Yamane( )21(باستخدام معادلة 

)1..............(n=N/(1+[N×é]   

  ).0.0025(نسبة الخطأ في العينة  :é عدد المراجعين: N حجم العينة: nحيث إن 

جرى زيادة عدد  قد مراجعا إال أنه )364(يساوي  تبين أن حجم العينة المعادلة، تطبيق وبعد

  .المراجعين في كل مؤسسة صحية خشية وجود مقدار كبير من الفقد في االستجابات

                                                        
  .األميرة بسمة، واألميرة بديعة، واألميرة رحمة: هي )1(
  .نعيمه، المغير، الحصن، الصريح، حكما: هي )2(
مان، التطوير الحضري، الرازي، الزهراوي، ابن سينا، بيت رأس، بشرى، حـوارة،  إيدون، مرو، البارحة، الترك: هي )3(

  .حور، حنينا، الطوال، سال، ضاحية الحسين، كتم، كفر جايز، علعال، فوعرا
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إذا تخلل  ،25/6/2020ولغاية  21/2/2020ستبانة على عينة الدراسة في الفترة ما بين تم توزيع اال
 ،االستبانة فترة توقف بسبب الحضر الذي فرضته الدولة على المواطنين خالل جائحة كورونا مرحلة توزيع

اإلجابة على وقد تم توزيع االستبانة على المراجعين للمستشفيات بشكل مباشر من خالل الطلب من المراجع 
اما المراكز الصحية الحكومية الشاملة واألولية فقد تم شرح  ،بشكل مفصل له استبانة الدراسة بعد شرحها

وقد تم  ،وتباعدها عن بعضها البعض هالكثرة عدد ،االستبانة لمؤظف الديوان وطلب منه القيام بتوزيعها
  .ن كل مجيب عن االستبانةوبفاصل ثالثة مراجعين بي اختيار أفراد العينة بشكل منتظم

طبيعة المؤسسة الصحية، تكرار الزيارة، زمن (الدراسة وفًقا لكل من  عينةتوزيع أفراد  :)1(جدول ال
  ).الوصول بالسيارة، زمن الوصول بالنقل العام، المسافة عن مكان اإلقامة، زمن استالم العالج

 المتغير ومستوياته

  طبيعة المؤسسة الصحية
  الكلي

  مستشفى  مركز شامل  كز أوليمر

  التكرار
  النسبة

  المئوية
  التكرار

  النسبة

  المئوية
  التكرار

  النسبة

  المئوية
  التكرار

  النسبة

  المئوية

  

  تكرار الزيارة

 10.1 46 3.5 16 3.3 15 3.3  15 األولى
 9.9 45 3.3 15 3.3 15 3.3  15 الثَّانية
 10.7 49 3.5 16 3.9 18 3.3  15 الثَّاِلثة

 69.3 316 17.3 79 15.4 70 36.6  167 الرابعِة فأكثر
 100.0 456 27.6 126 25.9 118 46.5  212 الكلي

 زمن الوصول بالسيارة

 47.8 218 4.4 20 13.2 60 30.3  138 أقل من عشرة دقائق
 29.6 135 8.1 37 9.4 43 12.1  55 دقيقة) 20-10(بين 
 15.6 71 8.1 37 3.3 15 4.2  19 دقيقة) 30-21(بين 

 7.0 32 7.0 32      دقيقة 30أكثر من 
 100.0 456 27.6 126 25.9 118 46.5  212 الكلي

 زمن الوصول بالنقل العام

 28.1 128 3.3 15 10.3 47 14.5  66 أقل من عشرة دقائق
 33.1 151 3.3 15 8.3 38 21.5  98 دقيقة) 20-10(بين 
 26.3 120 8.6 39 7.2 33 10.5  48 دقيقة) 30-21(بين 

 12.5 57 12.5 57      دقيقة 30أكثر من 
 100.0 456 27.6 126 25.9 118 46.5  212 الكلي

 المسافة عن مكان اإلقامة

 32.9 150 4.2 19 7.9 36 20.8  95 أقل من كيلومتر
 50.9 232 7.2 33 18.0 82 25.7  117 كم) 10-1(بين 
 7.2 33 7.2 33      كم) 20-11(بين 

 9.0 41 9.0 41      كم 20أكثر من 
 100.0 456 27.6 126 25.9 118 46.5  212 الكلي
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 المتغير ومستوياته

  طبيعة المؤسسة الصحية
  الكلي

  مستشفى  مركز شامل  كز أوليمر

  التكرار
  النسبة

  المئوية
  التكرار

  النسبة

  المئوية
  التكرار

  النسبة

  المئوية
  التكرار

  النسبة

  المئوية

  

  زمن استالم العالج

 31.6 144 3.9 18 9.6 44 18.0  82 دقائق 5أقل من 
 29.2 133 4.6 21 6.6 30 18.0  82 دقائق) 10-6(من 
 18.0 82 7.0 32 5.7 26 5.3  24 دقيقة) 15-11(من 

 21.3 97 12.1 55 3.9 18 5.3  24 دقيقة 15أكثر من 
 100.0 456 27.6 126 25.9 118 46.5  212 الكلي

مقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر 

  :مراجعيها

بهدف الكشف عن كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة 
ي خدماتها، فقد جرى الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة نظر متلق

؛ بهدف التعرف إلى )2018؛ األسعد، 1998؛ العدوان، 2010عبيدات، (بموضوع الدراسة 
المستخدم في الكشف عن كفاءة الخدمات الصحية، وتم االستفادة من هذه ) االستبانة(المقياس 

قياس المستخدم، إذ تألف المقياس في صورته األولية من اثنتين وعشرين الدراسات في تصميم الم
مجال الخدمات العامة في المؤسسات الصحية وله تسع : فقرًة؛ تتوزع على ثالِثة مجاالٍت؛ هي

، ثم مجال خدمات العاملين في المؤسسات الصحية وله سبع )9وحتى  1(فقراٍت ذوات األرقام 
، ثم مجال الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية وله ستُّ )16وحتى  10(فقراٍت ذوات األرقام 
  .)22وحتى  17(فقراٍت ذوات األرقام 

دالالت صدق وثبات مقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى 

  .نظر مراجعيها من وجهة

 :صدق المحتوى لمقياس الدراسة -  أ

ري لمقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في تم التحقق من الصدق الظاه
إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها بعرضه على مجموعة من المحكِّمين مؤلفة من ثمانيِة أعضاء 

من ذوي الخبرة ) ُأستاذ دكتور؛ ُأستاذ مشاِرك(من أعضاء هيئة تدريس ممن رَتبهم األكاديمية 
في كل من ) الجغرافيا؛ علم النفس التربوي؛ قياس وتقويم؛ إرشاد نفسي(واالختصاص في مجاالت 

الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، وذلك بهدف إبداء آرائهم حول دقة محتوى المقياس وصحتها 
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الوضوح والسالمة لمعنى الفقرات وصياغتها، ومدى انتماء الفقرات للمقياس أو للمجال : من حيث
ب إخضاع فقرات المقياس لها حسبما يرونها مناسبةالتابعة له نظريجا، وأية مالحظات أخرى ُتو.  

  :صدق البناء لمقياس الدراسة -  ب

ُطبق مقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر 
الدراسة  مراجعا ومراجعًة من خارج عينة) 30(مراجعيها على عينة استطالعية مؤلفة من 

المستهدفة، وذلك لحساب معامالت االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بكفاءة خدمات المؤسسات 
الصحية الحكومية وبمجاالت كفاءة خدماتها في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها، وذلك كما 

  ).2(هو مبين في جدول 

كفاءة خدمات المؤسسات الصحية بالفقرات قيم معامالت االرتباط المصحح لعالقة : )2(جدول ال
  متلقي الخدمةفي إربد الكبرى من وجهة نظر  وبمجاالت كفاءة خدماتهاالحكومية 

  المجال

 ورقم الفقرة
الصحية الحكومية في  مقياس كفاءة خدمات المؤسساتنص فقرات 

  وفًقا للمجال التابعة لهإربد الكبرى 

  ارتباط الفقرة

  :المصحح مع

  المقياس  مجالال

  الصحية المؤسساتالخدمات العامة في كفاءة 

  

 *0.49  *0.56 ةومرتب ةالمؤسسة الصحية نظيف 1
 *0.44  *0.56 يمكنني الوصول إلى المؤسسة الصحية بسهولة ويسر 2
 *0.51  *0.52 كافية جلوس المؤسسة الصحية مقاعد هذهيتوافر في  3
 *0.44  *0.52 يط المؤسسة الصحيةيوجد مواقف كافية للسيارات في مح 4

5 
  أن المؤسسة الصحية كافة المرافق التي يمكن هذهتتوافر في 

 احتاجها أثناء تواجدي فيها مثل الحمامات وقاعات االنتظار
0.61*  0.60* 

 *0.41  *0.52 من وإلى المؤسسة الصحية اجيد توافراتتوفر خدمات المواصالت العامة  6
 *0.46  *0.51 سهيالت تراعي ذوي االحتياجات الخاصةتتوافر خدمات وت 7
 *0.47  *0.58 عنوان المؤسسة الصحية واضح وعليه دالالت إرشادية 8

9 
من  موقعهاأستطيع الوصول إلى المؤسسة الصحية دون السؤال عن 

 المجاورين
0.59*  0.40* 

 الصحية المؤسساتالعاملين في  كفاءة

  

 *0.53  *0.65 طرحها برحابة صدرأفساراتي التي يستمع األطباء إلى است 10
 *0.57  *0.66 ةكافي إجابةيجيب األطباء عن األسئلة التي اطرحها عليهم  11
 *0.54  *0.65 يشرح لي الطبيب خطة العالج 12
 *0.53  *0.65 يستمع الممرض أو الممرضة إلي بعناية 13
 *0.48  *0.60 الرسمي يلتزم العاملون في المؤسسة الصحية بالدوام 14
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  المجال

 ورقم الفقرة
الصحية الحكومية في  مقياس كفاءة خدمات المؤسساتنص فقرات 

  وفًقا للمجال التابعة لهإربد الكبرى 

  ارتباط الفقرة

  :المصحح مع

  المقياس  مجالال

 *0.52  *0.59 يوجد مساواة في التعامل مع المرضى في المؤسسة الصحية 15

16 
هذهعدد الموظفين الذين يقدمون الخدمة في  إن  

 المؤسسة الصحية يتناسب مع عدد المراجعين
0.50*  0.40* 

 الصحية المؤسساتالخدمات الصحية في  كفاءة

  

17 
ية المؤسسة الصحية لصرف العالجات التي كتبها يتوافر الدواء في صيدل

 الطبيب
0.49*  0.47* 

 *0.49  *0.50 تتوافر األجهزة الطبية الالزمة في المؤسسة الصحية 18
 *0.50  *0.50 ُتعد خدمات قسم الرعاية باألمومة والطفولة جيدة 19
 *0.41  *0.49 لصحيةقاس درجة الحرارة والوزن والضغط في كل زيارة إلى المؤسسة اُت 20
 *0.38  *0.44 خدمات األشعة كافية ومناسبة 21
 *0.34  *0.43 خدمات المختبر كافية ومناسبة 22

أن قيم معامالت االرتباط المصحح لعالقة فقرات مجال كفاءة الخدمات ) 2(يالحظ من جدول 
الحكومية في إربد الكبرى  العامة في المؤسسة الصحية التابع لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية

، )0،60- 0،40(، ولعالقتها بمقياسها قد تراوحت بين )0،61-0،51(بمجالها قد تراوحت بين 
وأن قيم معامالت االرتباط المصحح لعالقة فقرات مجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات 

د الكبرى بمجالها قد تراوحت الصحية التابع لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إرب
، وأن قيم معامالت )0،57-0،40(، ولعالقتها بمقياسها قد تراوحت بين )0،66- 0،50(بين 

االرتباط المصحح لعالقة فقرات مجال كفاءة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية التابع لكفاءة 
) 0،50-0،43(د تراوحت بين خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى بمجالها ق

؛ وهي قيم تشير إلى جودة بناء فقرات مقياس )0،50-0،34(ولعالقتها بمقياسها قد تراوحت بين 
) العامة؛ العاملين؛ الصحية(كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية ومجاالت كفاءة خدماتها 

 .في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

ب معامالت ارتباط بيرسون لعالقة كفاءة خدمات المؤسسات الصحية كما جرى حسا
في إربد الكبرى من وجهة نظر ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(الحكومية بمجاالت كفاءة خدماتها 

لعالقة  (Intra-correlation)مراجعيها، عالوة على حساب معامالت ارتباط بيرسون البينية 
  ).3(ذلك كما هو مبين في جدول المجاالت معا، و
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قيم معامالت ارتباط بيرسون لعالقة كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية  :)3(جدول ال
ارتباط  معامالت وقيمفي إربد الكبرى، ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(بمجاالت كفاءة خدماتها 

  .معا المجاالتلعالقة  البينيةبيرسون 

 العالقة
 العامة الخدمات كفاءة

  المؤسسة الصحية في

في  العاملين كفاءة

  المؤسسة الصحية

 الصحية الخدمات كفاءة

  المؤسسة الصحية في
العاملين في  كفاءة

  المؤسسة الصحية
0.55*    

الخدمات الصحية  كفاءة
 في المؤسسة الصحية

0.25*  0.41*  

 *0.64 *0.85  *0.82 الكلي للمقياس

أن قيم معامل ارتباط بيرسون لعالقة كفاءة خدمات المؤسسات ) 3(يالحظ من جدول 
في إربد الكبرى قد ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(الصحية الحكومية بمجاالت كفاءة خدماتها 

، وأن قيم معامالت ارتباط بيرسون البينية لعالقة المجاالت معا قد )0،85- 0،64(تراوحت بين 
) العامة؛ العاملين؛ الصحية(؛ مما يشير إلى أن مجاالت كفاءة خدماتها )0،55- 0،25(تراوحت بين 

الثالثة ُتشكِّل المفهوم الكامل لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من 
 .وجهة نظر مراجعيها

 :ثبات مقياس الدراسة -  ت

اءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية ألغراض حساب ثبات االتساق الداخلي لمقياس كف
التَّابعة لها في إربد الكبرى من وجهة نظر ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(ولمجاالت كفاءة خدماتها 

باالعتماد على بيانات  (Cronbach’s α)مراجعيها، فقد اسُتخِدمْت معادلة ألفا الخاصة بكرونباخ 
وألغراض حساب ثبات اإلعادة للمقياس ولمجاالته لديهم، فقد . عيةالتطبيق األول للعينة االستطال

بفاصل  (Test-Retest)جرى إعادة التطبيق على العينة االستطالعية بطريقة االختبار وإعادته 
زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني، حيث اسُتخِدم معامل ارتباط بيرسون لعالقة 

 ).4(الثاني للعينة االستطالعية، وذلك كما هو مبين في جدول  التطبيق األول بالتطبيق
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قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة لمقياس كفاءة خدمات المؤسسات : )4(جدول ال
له في إربد  التابعة) العامة؛ العاملين؛ الصحية(ولمجاالت كفاءة خدماتها الصحية الحكومية 

  .ر مراجعيهاالكبرى من وجهة نظ

 المقياس ومجاالته
  عدد  معامالت ثبات

  اإلعادة  االتساق الداخلي  الفقرات
 9 *0.86  0.83  الخدمات العامة في المؤسسة الصحية كفاءة
 7 *0.85  0.83 العاملين في المؤسسة الصحية كفاءة
 6 *0.88  0.73 الخدمات الصحية في المؤسسة الصحية كفاءة

 22 *0.80  0.88 الكلي للمقياس

أن ثبات االتساق الداخلي لمقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية ) 4(يالحظ من جدول 
، في حين تراوحت قيم معامالت ثبات االتساق )0،88(الحكومية في إربد الكبرى قد بلغت قيمته 

ويالحظ أن . )0،83- 0،73(بين ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(الداخلي لمجاالت كفاءة خدماتها 
، فيما تراوحت قيم معامالت ثبات اإلعادة لمجاالت )0.80(ثبات اإلعادة للمقياس قد بلغت قيمته 

  ).0،88-0،85(المقياس بين 

 :معيار تصحيح مقياس الدراسة

اشتمل مقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر 
ائية في ضوء مؤشرات صدق البناء على اثنتين وعشرين فقرًة؛ حيث يجاب مراجعيها بصورته النه

موافق بشدة؛ وُتعطى عند تصحيح الفقرة : [على فقراته بتدريج ليكرت يشتمل خمسة بدائل؛ هي
، ال أعرف؛ وُتعطى عند )4(، موافق؛ وُتعطى عند تصحيح الفقرة درجة قيمتها )5(درجة قيمتها 

، غير )2(، غير موافق؛ وُتعطى عند تصحيح الفقرة درجة قيمتها )3(ا تصحيح الفقرة درجة قيمته
وبهذا تتراوح درجة كفاءة خدمات )]. 1(موافق بشدة؛ وُتعطى عند تصحيح الفقرة درجة قيمتها 

، إذ كلما ارتفعت الدرجة كان ذلك )110-22(المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى بين 
العامة؛ (خدمات المؤسسات الصحية الحكومية ولمجاالت كفاءة خدماتها  مؤشر على ازدياد كفاءة

وقد تم  ،التَّابعة لها في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها، والعكس صحيح) العاملين؛ الصحية
تبني النموذج اإلحصائي ذي التدريج النسبي بغرض تصنيف األوساط الحسابية الستجابات أفراد 

الدراسة على مقياس كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية ولمجاالت كفاءة خدماتها عينة 
التَّابعة لها وللفقرات التابعة للمجاالت في إربد الكبرى من وجهة نظر ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(

للحاصلين على درجة  مرتفع؛ ويعطى: على النحو اآلتي -لديهم  –مراجعيها إلى ثالِث تقييمات لها 
، )3،66(وحتى ) 2،34(، متوسط؛ ويعطى للحاصلين على درجة تتراوح من )3،66(أكبر من 
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؛ وذلك لتمكين الباحث من مناقشة نتائج )2،34(منخفض؛ ويعطى للحاصلين على درجة أقل من 
لة طول أسئلة الدراسة الخاصة برضى المراجعين عن الخدمات الصحية بموضوعية باستخدام معاد

  :الفئة لتدريج ليكرت الخماسي التي تنص على

 
  : اساليب التحليل

  : اعتمدت الدراسة على االساليب التالية

لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية  حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري -1
لتابعة لمجاالتها في إربد والفقرات ا) العامة؛ العاملين؛ الصحية(ولمجاالت كفاءة خدماتها 

الكبرى من وجهة نظر مراجعيها، مع مراعاة ترتيب المجاالت والفقرات التابعة للمجاالت 
  لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والثاني تنازليا وفًقا ألوساطها الحسابية

مية لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكو حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري -2
  في إربد الكبرى وفًقا لكل من) العامة؛ العاملين؛ الصحية(ولمجاالت كفاءة خدماتها 

؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ تكرار الزيارةطبيعة المؤسسة الصحية؛ ( 
  ، )المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

 ):Pearson Correlation Coefficient: (معامل ارتباط بيرسون -3

لقياس درجة االرتباط بين المتغيرات الكمية، ويعرف ) r(يستخدم معامل ارتباط بيرسون 
بأنه الوسيلة اإلحصائية المستخدمة لقياس العالقة بين المتغيرات ) Correlation(االرتباط 

يرين إلى عالقة طردية أو واختبارها إحصائيا لتحديد طبيعتها، ويمكن تصنيف العالقة بين أي متغ
، وكلما كانت قيمته )1- -1(، وتتراوح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين )قوية أو ضعيفة(عكسية 

فإنها داللة على ) 1-(فإن ذلك يدل على عالقة طردية قوية، وإذا اقتربت قيمته من ) 1(قريبة من 
وجود عالقة ضعيفة، أما إذا  عالقة عكسية قوية، في حين إن اقتراب قيمته من الصفر يدل على

بلغت قيمته صفرا فإن ذلك يدل على عدم وجود عالقة خطية، وقد استخدم هذا التحليل في 
الكشف عن العالقة بين الخدمات الصحية وأعداد المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية 

: معادلة التاليةالحكومية في منطقة الدراسة، ويمكن حساب معامل ارتباط بيرسون باستخدام ال
)22( 
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 )2..............(      

  :حيث إن 

r :معامل ارتباط بيرسون. N :عدد المشاهدات اإلحصائية. x :المتغير األول. y :المتغير الثاني.   

  :اختبار التباين السداسي -4

أسلوب احصائي يستخدم للتعرف على العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستخدمة في 
طبيعة المؤسسة الصحية؛ تكرار الزيارة؛ (ونظرا الشتمال الدراسة على ستة متغيرات الدراسة، 

ونظرا ) وصلت بالسيارة خالل؛ وصلت بالنقل العام خالل؛ مكان إقامتي يبعد؛ استلمت العالج خالل
لوجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات الستة، وبهدف ضبط هذه العالقة بين المتغيرات، توجب على 

باحث استخدام التباين السداسي للكشف عن أثر كل متغير منها في الظاهرة المدروسة التي ٌتعنى ال
  .بكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية والمجاالت التي تتبع لها

  : اختبار شيفيه للمقارنات البعدية -5

ة في الظاهر يستخدم في حال وجود أثر ألحد المتغيرات ذات المستويات المتعددة
وذلك بغرض الكشف لصالح أي مستوى من المستويات هذه المتغيرات كانت الفروق  ،المدروسة

  .ذات الداللة اإلحصائية

  :النتائج ومناقشتها

 :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول والثاني

لإلجابة عن هذا السؤال؛ فقد جرى حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكفاءة 
) العامة؛ العاملين؛ الصحية(ؤسسات الصحية الحكومية ولمجاالت كفاءة خدماتها خدمات الم

  ).5(، وذلك كما هو مبين في جدول )مركز أولي؛ مركز شامل؛ مستشفى(وحسب طبيعتها 
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية : )5(جدول ال
في إربد الكبرى من وجهة نظر ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(كفاءة خدماتها  ولمجاالت
  .وحسب طبيعتها بشكل خاص بشكل عام مراجعيها

  رقم

 المجال
  المؤسساتالصحية خدمات

  التابعة لها والمجاالت
  اإلحصائي

  طبيعة المؤسسة الصحية

  *ر
  مركز

  أولي
  *ر

  مركز

  شامل
  الكلي  *ر  مستشفى  *ر

  عامةال  1
 )ط(3.38 2 )ط(3.37 2 )ط(3.32 2 )ط(3.43  2  س
 ع

  
0.77  0.90  0.68  0.78 

  العاملين 2
 )ع(3.71 1 )ط(3.56 1 )ع(3.84 1 )ع(3.74  1  س
 ع

  
0.77  0.61  0.68  0.71 

  الصحية 3
 )ط(3.36 3 )ط(3.33 3 )ط(3.32 3 )ط(3.41  3  س
 ع

  
0.78  0.71  0.91  0.80 

 الكلي للمقياس
  س

  
 )ط(3.54

 
 )ط(3.51

 
 )ط(3.43

 
 )ط(3.50

 ع
  

0.64  0.47  0.62  0.60 
 .الرتبة: ر

جرت مراعاة ترتيب كفاءة مجاالت خدمات المؤسسات الصحية تنازليا وفًقا ألوساطها الحسابية لكل  *
  .مؤسسة صحية بشكل مستقل

  .االنحراف المعياري: ع. الوسط الحسابي: س
وذلك حسب معيار تصنيف األوساط الحسابية . تقييم منخفض: )خ(تقييم متوسط،  :)ط(تقييم مرتفع، : )ع(

  .الوارد ذكره في الطريقة واإلجراءات

أن تقييم كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى ) 5(يالحظ من جدول 
جاء ضمن تقييم ) مركز أولي؛ مركز شامل؛ مستشفى(من وجهة نظر مراجعيها وحسب طبيعتها 

العامة؛ العاملين؛ (وقد جاءت مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية ). متوسط(
مجال خدمات العاملين في المؤسسات الصحية في : في إربد الكبرى وفًقا للترتيب التالي) الصحية

 لي؛(المرتبِة األولى بشكل عام وحسب طبيعتها بشكل خاصضمن تقييم ) مركز شامل مركز أو
، ثم مجال الخدمات )متوسط(ضمن تقييم ) مستشفى(حسب طبيعتها بشكل خاص و) مرتفع(

مركز (بشكل عام وحسب طبيعتها بشكل خاص  العامة في المؤسسات الصحية في المرتبة الثَّاِنية
ة في المؤسسات ، ثم مجال الخدمات الصحي)متوسط(ضمن تقييم ) أولي؛ مركز شامل؛ مستشفى

 لي؛ مركز شامل؛ (الصحية في المرتبة الثَّاِلثِة بشكل عام وحسب طبيعتها بشكل خاصمركز أو
  ).متوسط(ضمن تقييم ) مستشفى
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كما جرى حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال كفاءة خدمات العاملين 
وذلك . ل عام وحسب طبيعتها بشكل خاصفي المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى بشك

  ).6(كما هو مبين في جدول 

واالنحراف المعياري لفقرات مجال كفاءة خدمات العاملين في الوسط الحسابي : )6(جدول ال
بشكل عام وحسب  المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

طبيعتها بشكل خاص.  

  رقم

 الفقرة

  قرات مجال كفاءة خدماتف

العاملين في المؤسسات 

  الصحية

  اإلحصائي

  طبيعة المؤسسة الصحية

  الكلي  *ر  مستشفى  *ر  مركز شامل  *ر  مركز أولي  *ر

10  
  يستمع األطباء إلى استفساراتي

  التي أطرحها برحابة صدر
 )ع(3.86 2 )ط(3.63 3 )ع(3.95 3 )ع(3.94  1  س
 ع

  
1.03  1.04  1.06  1.05 

11 
  يجيب األطباء عن األسئلة التي

  أطرحها عليهم بشكل كاٍف
 )ع(3.85 3 )ع(3.74 2 )ع(3.81 5 )ع(3.94  2  س
 ع

  
1.04  1.00  0.98  1.02 

  يشرح لي الطبيب خطة العالج 12
 )ع(3.87 1 )ع(3.78 1 )ع(4.01 2 )ع(3.84  3  س
 ع

  
1.03  1.03  1.00  1.03 

13 
  يستمع الممرض أو

  ة إلي بعنايةالممرض
 )ع(3.82 4 )ط(3.53 4 )ع(4.25 1 )ع(3.75  4  س
 ع

  
1.06  0.85  1.11  1.06 

14 
  يلتزم العاملون في المنشأة
  الصحية بالدوام الرسمي

 )ط(3.59 5 )ط(3.33 5 )ع(3.87 4 )ط(3.59  6  س
 ع

  
1.23  1.01  1.00  1.13 

15 
  يوجد مساواة في التعامل مع

  الصحية المرضى في المؤسسة
 )ط(3.51 6 )ط(2.96 7 )ع(3.81 6 )ع(3.67  5  س
 ع

  
1.13  0.91  1.25  1.16 

16 

إن عدد الموظفين الذين 
  يقدمون الخدمة في هذه

المؤسسة الصحية يتناسب مع 
  عدد المراجعين

 )ط(3.17 7 )ط(2.99 6 )ط(2.89 7 )ط(3.43  7  س

 ع
  

1.21  1.05  1.29  1.22 

 .الرتبة: ر
راعاة ترتيب فقرات مجال الكفاءة في خدمات العاملين في المؤسسات الصحية تنازليا وفًقا ألوساطها الحسابية جرت م *

  .لكل مؤسسة صحية حسب طبيعتها بشكل مستقل

  .االنحراف المعياري: ع. الوسط الحسابي: س
األوساط الحسابية الوارد ذكره في  وذلك حسب معيار تصنيف .تقييم منخفض: )خ(تقييم متوسط، : )ط(تقييم مرتفع، : )ع(

  .الطريقة واإلجراءات
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بشكل عام جاءت ضمن  أن فقرات مجال كفاءة خدمات العاملين) 6(يالحظ من جدول 
) متوسط(على الترتيب، ثم ) 13؛ ثم 11؛ 10؛ 12(للفقرات ذوات األرقام ) مرتفع: (تقييمين؛ هما

كما يالحظ أن فقرات مجال كفاءة خدمات . رتيبعلى الت) 16؛ ثم 15؛ 14(للفقرات ذوات األرقام 
للفقرات ) مرتفع: (جاءت ضمن تقييمين؛ هما) مركز أولي(العاملين حسب طبيعتها بشكل خاص 

للفقرتين ذواتي الرقمين ) متوسط(على الترتيب، ثم ) 15؛ ثم 13؛ 12؛ 11؛ 10(ذوات األرقام 
ة خدمات العاملين حسب طبيعتها بشكل كما أن فقرات مجال كفاء. على الترتيب) 16؛ ثم 14(

؛ 10؛ 12؛ 13(للفقرات ذوات األرقام ) مرتفع: (جاءت ضمن تقييمين؛ هما) مركز شامل(خاص 
وأخيرا؛ يالحظ أن فقرات ). 16(للفقرة المرقمة بـ ) متوسط(على الترتيب، ثم ) 15؛ ثم 11؛ 14

: تقع ضمن تقييمين؛ هما) مستشفى(مجال كفاءة خدمات العاملين حسب طبيعتها بشكل خاص 
للفقرات ذوات األرقام ) متوسط(على الترتيب، ثم ) 11؛ ثم 12(للفقرات ذوات األرقام ) مرتفع(
 .على الترتيب) 15؛ ثم 16؛ 14؛ 13؛ 10(

 ِسبة في الوسط الحسابي كما حواالنحراف المعياري لفقرات مجال كفاءة الخدمات العام
بشكل عام وحسب طبيعتها  في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيهاالمؤسسات الصحية الحكومية 

  ).7(بشكل خاص، وذلك كما هو مبين في جدول 

واالنحراف المعياري لفقرات مجال كفاءة الخدمات العامة في الوسط الحسابي  ):7(جدول ال
ل عام وحسب بشك المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

طبيعتها بشكل خاص.  

  رقم

 الفقرة
  فقرات مجال كفاءة الخدمات

  العامة في المؤسسات الصحية
  اإلحصائي

  طبيعة المؤسسة الصحية

  الكلي  *ر  مستشفى  *ر  مركز شامل  *ر  مركز أولي  *ر

  المؤسسة الصحية نظيفة ومرتبٌة  1
 )ع(3.74 1 )ط(3.44 5 )ع(3.67 1 )ع(3.97  1  س
 ع

  
0.92  1.45  1.02  1.13 

2 
  يمكنني الوصول إلى المنشأة

  الصحية بسهولة ويسر
 )ع(3.73 3 )ط(3.58 4 )ط(3.53 3 )ع(3.93  2  س
 ع

  
0.93  1.41  1.01  1.11 

3 
يتوافر في هذه المؤسسة الصحية 

  مقاعد كافية للجلوس
 )ط(3.16 7 )ط(2.87 8 )ط(3.16 7 )ط(3.33  6  س
 ع

  
1.24  1.26  1.21  1.25 

4 
  يوجد مواقف كافية للسيارات
  في محيط المؤسسة الصحية

 )ط(2.75 9 )ط(2.63 9 )ط(3.09 8 )ط(2.64  9  س
 ع

  
1.25  1.15  1.22  1.23 

5 

تتوافر في هذه المؤسسة الصحية 
كافة المرافق التي يمكن أن احتاجها 

  في أثناء تواجدي
  فيها مثل الحمامات وقاعات االنتظار

 )ط(3.22 6 )ط(2.92 7 )ط(3.53 4 )ط(3.23  7  س

 ع
  

1.24  1.35  1.38  1.33 
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  رقم

 الفقرة
  فقرات مجال كفاءة الخدمات

  العامة في المؤسسات الصحية
  اإلحصائي

  طبيعة المؤسسة الصحية

  الكلي  *ر  مستشفى  *ر  مركز شامل  *ر  مركز أولي  *ر

6 
  تتوفر خدمات المواصالت العامة
توافرا جيدا من وإلى المؤسسة 

  الصحية

 )ط(3.29 5 )ط(3.60 3 )ط(2.62 9 )ط(3.49  5  س

 ع
  

1.09  1.38  1.16  1.25 

7 
  تتوافر خدمات وتسهيالت تراعي

  ذوي االحتياجات الخاصة
 )ط(3.14 8 )ط(3.41 6 )ط(3.19 6 )ط(2.94  8  س
 ع

  
1.24  0.99  1.05  1.14 

8 
  عنوان المؤسسة الصحية واضح

  وعليه دالالت إرشادية
 )ع(3.74 2 )ع(4.01 1 )ط(3.56 2 )ع(3.67  3  س
 ع

  
1.08  1.22  0.74  1.05 

9 
أستطيع الوصول إلى المؤسسة 
  الصحية دون السؤال عن موقعها

  اورينمن المج

 )ع(3.69 4 )ع(3.91 2 )ط(3.52 5 )ط(3.65  4  س

 ع
  

1.14  1.55  0.87  1.20 

 .الرتبة: ر
روِعي ترتيب فقرات مجال كفاءة الخدمات العامة في المؤسسات الصحية تنازليا وفًقا ألوساطها الحسابية لكل  *

  .مؤسسة صحية حسب طبيعتها بشكل مستقل

  .نحراف المعيارياال: ع. الوسط الحسابي: س
وذلك حسب معيار تصنيف األوساط الحسابية الوارد ذكره في  .تقييم منخفض: )خ(تقييم متوسط، : )ط(تقييم مرتفع، : )ع(

  .الطريقة واإلجراءات

أن فقرات مجال كفاءة الخدمات العامة بشكل عام جاءت ضمن ) 7(يالحظ من جدول 
) متوسط(على الترتيب، ثم ) 9؛ ثم 2؛ 8؛ 1(للفقرات ذوات األرقام ) مرتفع: (تقييمين؛ هما

على الترتيب، كما يالحظ أن فقرات مجال كفاءة ) 4؛ ثم 7؛ 3؛ 5؛ 6(للفقرات ذوات األرقام 
) مرتفع: (تقع ضمن تقييمين؛ هما) مركز أولي(خاص  الخدمات العامة حسب طبيعتها بشكل

؛ 3؛ 6؛ 9(للفقرات ذوات الرتب ) متوسط(على الترتيب، ثم ) 8؛ ثم 2؛ 1(للفقرات ذوات األرقام 
أن فقرات مجال كفاءة الخدمات العامة حسب طبيعتها  -أيضا-ويالحظ . على الترتيب) 4؛ ثم 7؛ 5

، ثم )1(للفقرة ذات الرقم ) مرتفع: (تقييمين؛ هما، جاءت ضمن )مركز شامل(بشكل خاص 
وأخيرا؛ يالحظ أن . على الترتيب) 6؛ ثم 4؛ 3؛ 7؛ 9؛ 5؛ 2؛ 8(للفقرات ذات األرقام ) متوسط(

، تقع ضمن تقييمين؛ )مستشفى(فقرات مجال كفاءة الخدمات العامة حسب طبيعتها بشكل خاص 
للفقرات ذوات ) متوسط(على الترتيب، ثم ) 9ثم ؛ 8(للفقرتين ذواتي الرقمين ) مرتفع: (هما

 .على الترتيب) 4؛ ثم 3؛ 5؛ 7؛ 1؛ 2؛ 6(األرقام 
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كما حِسب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال كفاءة الخدمات الصحية في 
المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى، من وجهة نظر مراجعيها بشكل عام وحسب 

  ).8(ها بشكل خاص، وذلك كما هو مبين في جدول طبيعت

واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال كفاءة الخدمات الصحية في الوسط الحسابي : )8(جدول ال
بشكل عام وحسب  الحكومية في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها المؤسسات الصحية
طبيعتها بشكل خاص.  

  رقم

 الفقرة
  فاءة الخدماتفقرات مجال ك

  الصحية في المؤسسات الصحية
  اإلحصائي

  طبيعة المؤسسة الصحية

  الكلي  *ر  مستشفى  *ر  مركز شامل  *ر  مركز أولي  *ر

17  
يتوافر الدواء في صيدلية المؤسسة الصحية 

  لصرف
  العالجات التي كتبها الطبيب

 )ط(2.97 6 )ط(3.10 6 )ط(2.85 6 )ط(2.95  6  س

 ع
  

1.23  1.00  1.18  1.16 

18 
  تتوافر األجهزة الطبية الالزمة في المنشأة

  الصحية
 )ط(3.34 4 )ط(3.46 2 )ط(3.62 2 )ط(3.12  4  س
 ع

  
1.16  1.05  1.06  1.12 

19 
  ُتعد خدمات قسم الرعاية باألمومة

  والطفولة جيدة
 )ع(3.75 1 )ط(3.52 1 )ع(3.96 1 )ع(3.76  2  س
 ع

  
1.07  1.20  0.95  1.08 

20 
  ُتقاس درجة الحرارة والوزن والضغط في كل

  زيارة إلى المؤسسة الصحية
 )ط(3.16 5 )ط(3.20 5 )ط(3.35 3 )ط(3.04  5  س
 ع

  
1.27  1.04  1.28  1.22 

21 
  خدمات األشعة
  كافية ومناسبة

 )ط(3.39 3 )ط(3.38 3 )ط(3.09 4 )ط(3.55  3  س
 ع

  
1.31  1.44  1.13  1.31 

22 
  لمختبرخدمات ا

  كافية ومناسبة
 )ط(3.57 2 )ط(3.30 4 )ط(3.04 5 )ع(4.02  1  س
 ع

  
1.16  1.58  1.32  1.39 

أن فقرات مجال كفاءة الخدمات الصحية بشكل عام، تقع ضمن ) 8(يالحظ من جدول 
؛ 21؛ 22: (للفقرات ذوات األرقام) متوسط(، ثم )19(للفقرة ذات الرقم ) مرتفع: (تقييمين؛ هما

كما يالحظ أن فقرات مجال كفاءة الخدمات حسب طبيعتها بشكل  ،على الترتيب) 17ثم  ؛20 ؛18
) 19؛ ثم 22: (للفقرتين ذواتي الرقمين) مرتفع: (، جاءت ضمن تقييمين؛ هما)مركز أولي(خاص 

ويالحظ  ،على الترتيب) 17؛ ثم 20؛ 18، 21: (للفقرات ذوات الرتب) متوسط(على الترتيب، ثم 
، تقع )مركز شامل(أن فقرات مجال كفاءة الخدمات الصحية حسب طبيعتها بشكل خاص  -أيضا-

؛ 18: (للفقرات ذات األرقام) متوسط(، ثم )19(للفقرة ذات الرقم ) مرتفع: (ضمن تقييمين؛ هما
وأخيرا؛ يالحظ أن جميع فقرات مجال كفاءة الخدمات . على الترتيب) 17؛ ثم 22؛ 21؛ 20

: للفقرات ذوات األرقام) متوسط(، ضمن تقييم )مستشفى(طبيعتها بشكل خاص الصحية حسب 
 .على الترتيب) 17؛ ثم 20؛ 22؛ 21؛ 18؛ 19(
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 : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

واالنحراف المعياري لكفاءة خدمات  فقد حِسبِت الوسط الحسابي ؛لإلجابة عن هذا السؤال
ة الحكومية(ة ولمجاالت كفاءة خدماتها المؤسسات الصحية؛ العاملين؛ الصحيفي إربد ) العام

زمن  ؛طبيعة المؤسسة الصحية؛ تكرار الزيارة: (وفًقا لكل من، الكبرى، من وجهة نظر مراجعيها
، )الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

  ).9(مبين في جدول وذلك كما هو 

الوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية : )9(جدول ال
في إربد الكبرى، من وجهة نظر ) العامة؛ العاملين؛ الصحية(ولمجاالت كفاءة خدماتها 

ارة؛ زمن الوصول بالسيارة؛ طبيعة المؤسسة الصحية؛ تكرار الزي: (وفًقا لكل من، مراجعيها
  ).زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

  المتغير

 ومستوياته

  الكلي  مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى

  الصحية  العاملين  العامة  للمقياس

  ع  س  ع  س  ع  س  ع  س

  طبيعة المؤسسة الصحية

  

 0.64 3.54 0.78 3.41 0.77 3.74 0.77  3.43 مركز أولي
 0.47 3.51 0.71 3.32 0.61 3.84 0.90  3.32 مركز شامل
 0.62 3.43 0.91 3.33 0.68 3.56 0.68  3.37 مستشفى

 تكرار الزيارة

  

 0.53 3.39 0.72 3.21 0.49 3.81 0.85  3.09 األولى
 0.61 3.69 0.85 3.27 0.71 3.98 0.66  3.68 الثَّانية
 0.60 3.32 0.77 3.91 0.63 3.32 0.91  2.93 الثَّاِلثة

 0.60 3.52 0.77 3.31 0.73 3.72 0.73  3.46 الرابعة فأكثر
 زمن الوصول بالسيارة

  

 0.57 3.64 0.73 3.37 0.72 3.85 0.69  3.60 أقل من عشرة دقائق
 0.61 3.32 0.90 3.17 0.72 3.56 0.80  3.19 دقيقة) 20-10(بين 
 0.50 3.40 0.66 3.64 0.60 3.57 0.82  3.06 دقيقة) 30-21(بين 

 0.65 3.59 0.84 3.53 0.66 3.77 0.77  3.45 دقيقة 30أكثر من 
 زمن الوصول بالنقل العام

  

 0.59 3.63 0.70 3.21 0.63 3.98 0.82  3.57 أقل من عشرة دقائق
 0.58 3.47 0.76 3.35 0.70 3.66 0.72  3.36 دقيقة) 20-10(بين 
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  المتغير

 ومستوياته

  الكلي  مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى

  الصحية  العاملين  العامة  للمقياس

  ع  س  ع  س  ع  س  ع  س
 0.56 3.45 0.86 3.58 0.71 3.57 0.83  3.24 دقيقة) 30-21(بين 

 0.68 3.41 0.89 3.28 0.78 3.57 0.66  3.34 دقيقة 30أكثر من 
 المسافة عن مكان اإلقامة

  

 0.60 3.51 0.77 3.26 0.68 3.77 0.84  3.41 أقل من كيلومتر
 0.61 3.48 0.80 3.38 0.76 3.69 0.77  3.34 كم) 10-1(بين 
 0.55 3.49 0.79 3.38 0.56 3.60 0.73  3.46 كم) 20-11(بين 

 0.55 3.59 0.83 3.59 0.63 3.72 0.66  3.46 كم 20أكثر من 
 زمن استالم العالج

  

 0.56 3.75 0.74 3.48 0.69 4.00 0.70  3.69 دقائق 5أقل من 
 0.53 3.50 0.75 3.31 0.59 3.77 0.78  3.36 دقائق) 10-6(من 
 0.53 3.51 0.73 3.65 0.66 3.64 0.82  3.28 دقيقة) 15-11(من 

 0.60 3.13 0.87 3.02 0.72 3.28 0.70  3.06 دقيقة 15أكثر من 
  .االنحراف المعياري: ع .الوسط الحسابي: س

وجود فروق ظاهرة بين الوسط الحسابي لكفاءة خدمات المؤسسات ) 9(يالحظ من جدول 
ة، الصحية  تهالمجاالت كفاءوة الحكومية الحكومية(خدمات المؤسسات الصحية؛ العاملين؛ الصحيالعام(، 

طبيعة المؤسسة الصحية، تكرار الزيارة، زمن الوصول بالسيارة، زمن (ناتجة عن اختالف مستويات كل من 
الفروق  وللتحقق من جوهرية ؛)جالوصول بالنقل العام، المسافة عن مكان اإلقامة، زمن استالم العال

بين الوسط الحسابي لكفاءة خدمات  -دون تفاعل- فقد ُأجري تحليل التباين السداسي  الظاهرة
طبيعة : (المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى، من وجهة نظر مراجعيها، وفًقا لكل من

ارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن المؤسسة الصحية؛ تكرار الزيارة؛ زمن الوصول بالسي
  ).10(، وذلك كما هو مبين في جدول )مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج
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بين الوسط الحسابي لكفاءة خدمات  - دون تفاعل- السداسينتائج تحليل التباين  ):10(جدول ال
ة في إربد الكبرى، من وجهة نظر مة الحكوميعيهاالمؤسسات الصحيمن، راج وفًقا لكل :

طبيعة المؤسسة الصحية؛ تكرار الزيارة؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ (
  ).المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  وسط مجموع

  المربعات
F  

  احتمالية

 الخطأ
 0.85 0.17 0.05 2  0.10  طبيعة المؤسسة الصحية

 0.00 *4.67 1.37 3  4.10 تكرار الزيارة
 0.19 1.57 0.46 3  1.38 زمن الوصول بالسيارة

 0.25 1.38 0.40 3  1.21 زمن الوصول بالنقل العام
 0.02 *3.45 1.01 3  3.03 المسافة عن مكان اإلقامة

 0.00 *18.63 5.45 3  16.35 زمن استالم العالج
   0.29 438  128.17 الخطأ
    455  161.78 الكلي

 α ≤ 0.05)(دالة احصائيا عند مستوى الداللة*

 (α ≤ 0.05) عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة) 10(يالحظ من جدول 
بين الوسط الحسابي لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى ُتعزى 

من وجهة نظر ) زمن الوصول بالنقل العام ،زمن الوصول بالسيارة ،طبيعة المؤسسة الصحية(إلى
  .مراجعيها

 (α ≤ 0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 10(كما يالحظ من جدول 
لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى ُتعزى إلى  بين الوسط الحسابي

من وجهة نظر مراجعيها؛ ولكون هذه ) زمن استالم العالج ،فة عن مكان اإلقامةالمسا ،تكرار الزيارة(
للمقارنات البعدية المتعددة  (Scheffe)المتغيرات مَتعددة المستويات، فقد ُأجري اختبار شيفيه 

تكرار ( ِ لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى وفًقا ل للوسط الحسابي
وذلك كما هو مبين  ،من وجهة نظر مراجعيها) زمن استالم العالج ،المسافة عن مكان اإلقامة ،لزيارةا

  )13 ،12 ،11(في الجداول 
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لكفاءة خدمات المتعددة للوسط الحسابي للمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار  :)11(جدول ال
من وجهة نظر ) تكرار الزيارِة(ِ  ل المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى وفًقا

 .مراجعيها
  الرابعة فأكثر  األولى  الثَّاِلثة  تكرار الزيارة

Scheffe  3.52 3.39  3.32 الوسط الحسابي 
   0.07  3.39 األولى

  0.13 0.20  3.52 الرابعة فأكثر
 0.17 0.30 *0.37  3.69 الثَّانية

 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 11(يتضح من جدول 
، قد كانت )تكرار الزيارة(ِ  لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل بين الوسط الحسابي
للمرة الثَّانيِة  إلى المؤسسة الصحية ممن زاروا المؤسسة الصحية المراجعينلصالح وجهات نظر 

  .مقارنًة بوجهات نظر أمثالهم ممن زاروا المؤسسة الصحية للمرة الثَّاِلثة

لكفاءة خدمات المتعددة للوسط الحسابي للمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار  :)12(جدول ال
من وجهة ) مةالمسافة عن مكان اإلقا(ِ  المؤسسات الصحية الحكومية في إربد الكبرى وفًقا ل

  .نظر مراجعيها

  أقل من كيلومتر  كم) 20-11(بين   كم) 10-1(بين   المسافة عن مكان اإلقامة

Scheffe  3.51 3.49  3.48 الوسط الحسابي 
   0.01  3.49 كم) 20-11(بين 

  0.02 0.02  3.51 أقل من كيلومتر
 0.08 0.10 *0.11  3.59 كم 20أكثر من 

 ).α≤0.05(الداللة  دالة إحصائيا عند مستوى* 

الوسط بين  (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 12(يتضح من جدول 
، قد كانت لصالح )المسافة عن مكان اإلقامة(ِ  لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل الحسابي

من المؤسسة ) كم 20أكثر من (قطنون على مسافة وجهات نظر المراجعين إلى المؤسسة الصحية ممن ي
  .من المؤسسة الصحية] كم) 10-1(بين [الصحية مقارنًة بوجهات نظر أمثالهم ممن يقطنون على مسافة 
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لكفاءة خدمات للوسط الحسابي المتعددة للمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار : )13(جدول ال
  .من وجهة نظر مراجعيها) زمن استالم العالج(ِ  الكبرى وفًقا لالمؤسسات الصحية الحكومية في إربد 

  دقيقة) 15-11(من   دقائق) 10-6(من   دقيقة 15أكثر من   زمن استالم العالج

Scheffe  3.51 3.50  3.13 الوسط الحسابي 
 *0.37  3.50 دقائق) 10-6(من 

  
  0.01 *0.38  3.51 دقيقة) 15-11(من 

 0.24 *0.25 *0.62  3.75 دقائق 5أقل من 
 ).α=0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

الوسط بين  (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 13(يتضح من جدول 
قد كانت لصالح على  ،)زمن استالم العالج(ِ  ة لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل الحسابي

) في أقل من خمس دقائق(ممن استلموا العالج ) أ: ب وجهات نظر المراجعين إلى المؤسسة الصحيةالترتي
مقارنًة ] دقيقة) 15-11(من [ممن استلموا العالج ) ، ثم ب)دقيقة 15في أكثر من ( مقارنًة بمن استلموه

مقارنًة بمن ] دقائق )10-6(من [ممن استلموا العالج ) ثم ج ،)دقيقة 15في أكثر من (بمن استلموه 
مقارنًة بمن ) في أقل من خمس دقائق(ممن استلموا العالج ) ، ثم د)دقيقة 15في أكثر من (استلموه 
  .؛ وذلك على الترتيب لكل منها]دقائق) 10-6(من [استلموه 

وللتحقق من وجود فروق ظاهرة بين الوسط الحسابي لمجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية 
ة(ة الحكومية؛ العاملين؛ الصحيعيها، ناتجة عن اختالف مستويات ) العامراجفي إربد الكبرى، من وجهة نظر م
طبيعة المؤسسة الصحية، تكرار الزيارة، زمن الوصول بالسيارة، زمن الوصول بالنقل العام، المسافة (كل من 

بين  -دون تفاعل-لتباين السداسي المتعدد فقد إجراء تحليل ا ؛؛)عن مكان اإلقامة، زمن استالم العالج
مجَتمعًة ) العامة، العاملين، الصحية(الوسط الحسابي لمجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية 

طبيعة المؤسسة الصحية؛ تكرار الزيارة؛ زمن الوصول (في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها وفًقا لكل من 
ن في )ارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالجبالسيبيوذلك كما هو م ،

  )14(جدول 
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لمجاالت كفاءة  الوسط الحسابيبين  -دون تفاعل-المتعدد  السداسينتائج تحليل التباين  :)14(جدول ال
مجَتمعًة في إربد الكبرى من وجهة ) لين؛ الصحيةالعامة؛ العام(خدمات المؤسسات الصحية الحكومية 

؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن تكرار الزيارةطبيعة المؤسسة الصحية؛ (وفًقا لكل من  نظر مراجعيها
 ).الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

 األثر
  تحليل التباين

  المتعدد السداسي
F  

  كليةال
 درجة حرية

  الخطأ احتمالية

  الخطأ  الفرضية  قيمته  نوعه
طبيعة المؤسسة 

  الصحية
Wilks' Lambda  0.96 2.83* 6 872 0.01 

 Wilks' Lambda  0.80 11.42* 9 1061.26 0.00 تكرار الزيارة
 Wilks' Lambda  0.92 3.87* 9 1061.26 0.00 زمن الوصول بالسيارة
زمن الوصول بالنقل 

 Wilks' Lambda  0.93 3.44* 9 1061.26 0.00 امالع

المسافة عن مكان 
 Wilks' Lambda  0.97 1.28 9 1061.26 0.24 اإلقامة

 Wilks' Lambda  0.87 6.78* 9 1061.26 0.00 زمن استالم العالج
 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

يعزى ) α=0.05(عند مستوى الداللة عدم وجود أثر دال إحصائيا ) 14(يتضح من جدول 
 ،في مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية مجَتمعًة) المسافة عن مكان اإلقامة( إلى

طبيعة المؤسسة (يعزى إلى  (α≤0.05)في حين يوجد أثر دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
في ) من الوصول بالنقل العام؛ زمن استالم العالج؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زتكرار الزيارةالصحية؛ 

ولتحديد أي مجال من مجاالت  ،مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية مجَتمعًة
طبيعة المؤسسة (قد كان هو المتأثر بكل من  ،كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية

؛ )السيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ زمن استالم العالجزمن الوصول ب ؛الصحية؛ تكرار الزيارة
بين الوسط الحسابي لمجاالت كفاءة خدمات  -دون تفاعل-فقد ُأجري تحليل التباين السداسي 

طبيعة : (ُكل على ِحدٍة وفًقا لكل من) العامِة؛ العاملين؛ الصحيِة(المؤسسات الصحية الحكومية 
الصحية؛ تكرار الزيارة؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل من وجهة العام؛ المؤسسة 

  )15(، وذلك كما هو مبين في جدول )المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج
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كفاءة لمجاالت  الوسط الحسابيبين  - دون تفاعل-  السداسينتائج تحليل التباين : )15( جدولال
من وجهة نظر  ،سات الصحية الحكومية ُكل على ِحدٍة في إربد الكبرىخدمات المؤس

زمن الوصول بالسيارة؛  ،تكرار الزيارةطبيعة المؤسسة الصحية؛ ( :وفًقا لكل من، مراجعيها
 ).زمن الوصول بالنقل العام؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن استالم العالج

  المتغير التابع

 مؤثرة فيهوالمتغيرات ال
  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  وسط مجموع

  المربعات
F  

  احتمالية

 الخطأ
  الصحية المؤسساتالخدمات العامة في  كفاءة

  

 0.52 0.66 0.32 2  0.64 طبيعة المؤسسة الصحية
 0.00 *12.06 5.90 3  17.69 تكرار الزيارة

 0.00 *5.24 2.56 3  7.69 وقت الوصول بالسيارة
 0.24 1.41 0.69 3  2.07 ل بالنقل العاموقت الوصو

 0.16 1.73 0.84 3  2.53 المسافة عن مكان اإلقامة
 0.00 *12.46 6.09 3  18.28 الزمن المستغرق الستالم العالج

   0.49 438  214.17 الخطأ
    455  263.07 الكلي

 الصحية المؤسساتالعاملين في  كفاءة خدمات

  

 0.00 *6.02 2.42 2  4.83 طبيعة المؤسسة الصحية
 0.00 *8.86 3.56 3  10.68 الزيارةتكرار 

 0.62 0.60 0.24 3  0.72 وقت الوصول بالسيارة
 0.00 *4.42 1.78 3  5.33 وقت الوصول بالنقل العام
 0.07 2.37 0.95 3  2.85 المسافة عن مكان اإلقامة

 0.00 *15.71 6.31 3  18.93 الزمن المستغرق الستالم العالج
   0.40 438  175.90 الخطأ
    455  219.24 الكلي

 الصحية المؤسساتالخدمات الصحية في  كفاءة

  

 0.13 2.05 1.13 2  2.25 طبيعة المؤسسة الصحية
 0.00 *4.90 2.70 3  8.10  تكرار الزيارة

 0.01 *3.81 2.10 3  6.30 وقت الوصول بالسيارة
 0.24 1.42 0.78 3  2.35 وقت الوصول بالنقل العام
 0.38 1.03 0.57 3  1.70 المسافة عن مكان اإلقامة

 0.00 *6.24 3.44 3  10.31 الزمن المستغرق الستالم العالج
   0.55 438  241.21 الخطأ
    455  272.23 الكلي

 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
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بين  (α≤0.05)د مستوى الداللة وجود فروق دالة إحصائيا عن) 15(يالحظ من جدول 
  لمجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية ُتعزى إلى الوسط الحسابي

مَتعدد المستويات، فقد ُأجري ) طبيعة المؤسسة الصحية(ولكون  ،)طبيعة المؤسسة الصحية( 
فاءة خدمات مجال خدمات العاملين اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة للوسط الحسابي لك

وذلك كما هو مبين في  ،)طبيعة المؤسسة الصحية(ِ  في المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل
  .)16(جدول 

لمجال كفاءة  المتعددة للوسط الحسابيللمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار : )16(جدول ال
طبيعة المؤسسة (ِ  ومية في إربد الكبرى وفًقا لصحية الحكال خدمات العاملين في المؤسسات

  .من وجهة نظر مراجعيها) الصحية

  مركز أولي  مستشفى  طبيعة المؤسسة الصحية

Scheffe  3.74  3.56 الوسط الحسابي 
  *0.19  3.74 مركز أولي
 0.09 *0.28  3.84 مركز شامل
 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 16(ن جدول يتضح م
ِ  لمجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل الوسط الحسابيبين 

المراجعين إلى وجهات نظر ) أ: قد كانت على الترتيب لصالح؛ كل من ،)طبيعة المؤسسة الصحية(
وجهات نظر ) المستشفيات، بالمراجعين إلى ز الصحية الشاِملة مقارنًة بوجهات نظر المراك

المستشفيات؛ وذلك على المراجعين إلى المراكز الصحية األوليِة مقارنًة بوجهات نظر المراجعين إلى 
سبب كثرة عدد ويعود ذلك إلى الضغط الكبير على العاملين في المستشفيات ب، الترتيب لكل منها

المراجعين للعاملين في المستشفيات مما ادى إلى انخفاض نصيب المراجع من الرعاية والعناية من 
  .قبل العاملين في المستشفيات

بين  (α≤0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15(كما يالحظ من جدول 
ة الوسط الحسابي لمجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية(ة الحكوميحية؛ العاملين؛ الصالعام (

مَتعدد المستويات، فقد ُأجري اختبار شيفيه ) تكرار الزيارة(ولكون  ،)تكرار الزيارة(ُتعزى إلى 
للمقارنات البعدية المتعددة للوسط الحسابي لمجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية 

  ).17( وذلك كما هو مبين في جدول ،)تكرار الزيارِة(ِ  وفًقا ل) الصحيةالعامة؛ العاملين؛ (
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لمجاالت كفاءة  المتعددة للوسط الحسابيللمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار : )17(جدول ال
 ِ في إربد الكبرى وفًقا ل) الصحية ؛العاملين ؛العامة(خدمات المؤسسات الصحية الحكومية 

 .من وجهة نظر مراجعيها) الزيارِةتكرار (

 العامة

  الرابعة فأكثر  األولى  الثَّاِلثة  للمرِة هذه الزيارة هي

Scheffe  3.46 3.09  2.93 الوسط الحسابي 
    0.16  3.09 األولى

 *0.36  *0.53  3.46 الرابعة فأكثر
 

 0.23 *0.59  *0.75  3.68 الثَّانية

 العاملين

  األولى  الرابعة فأكثر  الثَّاِلثة  الزيارة رارتك

Scheffe  3.81 3.72  3.32 الوسط الحسابي 
  *0.40  3.72 الرابعة فأكثر

  
  0.09  *0.49  3.81 األولى
 0.17 0.25  *0.66  3.98 الثَّانية

 الصحية

  الرابعة فأكثر  الثَّانية  األولى  للمرِة هذه الزيارة هي
Scheffe  3.31 3.27  3.21 الوسط الحسابي 
    0.06  3.27 الثَّانية

  0.04  0.10  3.31 الرابعة فأكثر
 *0.60 *0.64  *0.70  3.91 الثَّاِلثة

 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  )17(يتضح من جدول 
تكرار (ِ  الوسط الحسابي لمجال كفاءة الخدمات العامة في المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا لبين 

ممن زاروا المؤسسات  وجهات نظر مراجعيها) أ: قد كانت على الترتيب لصالح كل من ،)الزيارِة
الثَّاِلثة، (سات الصحية للمرة الصحية للمرة الثَّانيِة مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن زاروا المؤس

ممن زاروا المؤسسات الصحية للمرِة  وجهات نظر مراجعيها) على الترتيب، ثم ب) ثم األولى
الثَّاِلَثِة، ثم (الرابعة فأكثر مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن زاروا المؤسسات الصحية للمرِة 

أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند  )17(كما يتضح من جدول . اعلى الترتيب لكل منه) األولى
بين الوسط الحسابي لمجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات  (α≤0.05)مستوى الداللة 

وجهات نظر ) أ: قد كانت على الترتيب لصالح كل من ،)تكرار الزيارِة(ِ  الصحية الحكومية وفًقا ل
من زاروا المؤسسات الصحية للمرة الثَّانيِة مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن زاروا م مراجعيها

ممن زاروا المؤسسات الصحية  وجهات نظر مراجعيها) المؤسسات الصحية للمرة الثَّاِلثة، ثم ب
) رِة الثَّاِلَثِة، ثم جللمرِة األولى مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن زاروا المؤسسات الصحية للم
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ممن زاروا المؤسسات الصحيِة للمرة الرابعِة فأكثر مقارنًة بوجهات نظر  وجهات نظر مراجعيها
وأخيرا؛ يتضح . نظرائهم ممن زاروا المؤسسات الصحية للمرِة الثَّاِلَثِة؛ وذلك على الترتيب لكل منها

بين الوسط  (α≤0.05)وق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ؛ أن الفر)17(من جدول 
 ؛)تكرار الزيارِة(ِ  الحسابي لمجال كفاءة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل

ِة ممن زاروا المؤسسات الصحية للمرة الثَّاِلَث قد كانت على الترتيب لصالح وجهات نظر مراجعيها
األولى، ثم الثَّاِنيِة، ثم الرابعِة (مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن زاروا المؤسسات الصحية للمرة 

  .على الترتيب) فأكثر

 بين (α≤0.05)؛ وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )15(كما يالحظ من جدول 
ُتعزى إلى ) العامة؛ الصحيِة(الحكومية لمجالي كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الوسط الحسابي 

مَتعدد المستويات، فقد ُأجري اختبار ) زمن الوصول بالسيارة(ولكون  ،)زمن الوصول بالسيارة(
شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة للوسط الحسابي لمجالي كفاءة خدمات المؤسسات الصحية 

  ).18(وذلك كما هو مبين في جدول  ،)زمن الوصول بالسيارة(ِ  وفًقا ل) ِةالعامة، الصحي(الحكومية 

لمجالي كفاءة  المتعددة للوسط الحسابيللمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار : )18(جدول ال
زمن (ِ  في إربد الكبرى وفًقا ل) الصحيِة ؛العامة(خدمات المؤسسات الصحية الحكومية 

 .من وجهة نظر مراجعيها) السيارةالوصول ب

 العامة

  دقيقة 30أكثر من   دقيقة) 20-10(بين   دقيقة) 30-21(بين   زمن الوصول بالسيارة

Scheffe  
الوسط 
 3.45 3.19  3.06 الحسابي

    0.12  3.19 دقيقة) 20-10(بين 
  0.27  0.39  3.45 دقيقة 30أكثر من 

 0.15 *0.42  *0.54  3.60 أقل من عشرة دقائق

 الصحية

  دقيقة 30أكثر من   أقل من عشرة دقائق  دقيقة) 20-10(بين   زمن الوصول بالسيارة

Scheffe  
الوسط 
 3.53 3.37  3.17 الحسابي

    0.20  3.37 أقل من عشرة دقائق
  0.16  0.36  3.53 دقيقة 30أكثر من 

 0.11 *0.27  *0.47  3.64 دقيقة) 30-21(بين 
 ).α≤0.05(مستوى الداللة  دالة إحصائيا عند* 

 (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 18(يتضح من جدول 
زمن (ِ  بين الوسط الحسابي لمجال كفاءة الخدمات العامة في المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل
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ممن وصلوا للمؤسسة  مراجعيها قد كانت على الترتيب لصالح وجهات نظر ،)الوصول بالسيارة
مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن وصلوا إلى ] أقل من عشرة دقائق[الصحية باستخدام السيارِة 

على ] دقيقة) 20- 10(دقيقة، ثم بين ) 30-21(بين [لمؤسسة الصحية باستخدام السيارِة 
إلى الخدمات الصحية حيث كلما طال  ويعود ذلك إلى الوقت المستغرق في الوصول. الترتيب
أن الفروق ذات الداللة ) 35(وأخيرا؛ يتضح من جدول  ،انخفض مستوى الرضا عن الخدمة الوقت

بين الوسط الحسابي لمجال كفاءة الخدمات الصحية في  (α≤0.05)اإلحصائية عند مستوى الداللة 
قد كانت على الترتيب لصالح  ،ول بالسيارةزمن الوص(ِ  المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل

] دقائق) 30-21(بين [ممن وصلوا للمؤسسة الصحية باستخدام السيارِة وجهات نظر مراجعيها
) 20- 10(بين [مقارنًة بوجهات نظر نظرائهم ممن وصلوا للمؤسسة الصحية باستخدام السيارِة 

  .على الترتيب ]دقيقة، ثم بين أقل من عشرة دقائق

بين  (α≤0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15(كما يالحظ من جدول 
  لمجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية ُتعزى إلىالوسط الحسابي 

فقد ُأجري مَتعدد المستويات، ) زمن الوصول بالنقل العام(ولكون  ،)زمن الوصول بالنقل العام( 
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة للوسط الحسابي لمجال كفاءة خدمات العاملين في 

وذلك كما هو مبين في جدول ) زمن الوصول بالنقل العام(ِ  المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا ل
)19.(  

 كفاءة لمجال لوسط الحسابيالمتعددة لللمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار : )19(جدول ال
 الوصول زمن( ِ ل وفًقا الكبرى إربد في الحكومية الصحية المؤسسات في العاملين خدمات
 .منها المنتفعين نظر وجهة من) العام بالنقل

  دقيقة) 20-10(بين   دقيقة 30أكثر من   دقيقة) 30-21(بين   زمن الوصول بالنقل العام

Scheffe  3.66 3.57  3.57 الوسط الحسابي 
    0.01  3.57 دقيقة 30أكثر من 

  0.09  0.09  3.66 دقيقة) 20-10(بين 
 *0.32 *0.41  *0.42  3.98 أقل من عشرة دقائق

 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 19(يتضح من جدول 
زمن (ِ  ابي لمجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وفًقا لبين الوسط الحس

ممن وصلوا للمؤسسة  قد كانت على الترتيب لصالح وجهات نظر مراجعيها ،)الوصول بالنقل العام
 العام ة باستخدام النَّقلحيهات نظر نظرائهم مم] أقل من عشرة دقائق[الصجون وصلوا مقارنًة ب
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 العام ة باستخدام النَّقلحيدقيقة، ثم بين  30دقيقة، ثم أكثر من ) 30-21(بين [للمؤسسة الص
ويعود ذلك إلى الوقت المستغرق في الوصول إلى الخدمات  ،على الترتيب] دقيقة) 20- 10(

  .انخفض مستوى الرضا عن الخدمة الصحية حيث كلما طال الوقت

بين  (α≤0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15(كما يالحظ من جدول 
) العامِة؛ العاملين؛ الصحيِة(لمجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية  الوسط الحسابي

مَتعدد المستويات، فقد ُأجري اختبار ) زمن استالم العالج(ولكون  ،)زمن استالم العالج(ُتعزى إلى 
لمجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية  فيه للمقارنات البعدية المتعددة للوسط الحسابيشي

وذلك كما هو مبين في جدول  ،)زمن استالم العالج(ِ  وفًقا ل) العامِة؛ العاملين؛ الصحيِة(الحكومية 
)20.(  

 كفاءة لمجاالت وسط الحسابيالمتعددة للللمقارنات البعدية  شيفيهنتائج اختبار : )20(جدول ال
ِ  وفًقا ل الكبرى إربد في) الصحيِة العاملين؛ العامِة؛( الحكومية الصحية المؤسسات خدمات

  .من وجهة نظر مراجعيها) زمن استالم العالج(

  دقائق) 10-6(من   دقيقة) 15-11(من   دقيقة 15أكثر من   زمن استالم العالج العامة

Scheffe  
 الوسط

 3.36 3.28  3.06 الحسابي

    0.23  3.28 دقيقة) 15-11(من 
  0.08  *0.30  3.36 دقائق) 10-6(من 

 *0.33 *0.41  *0.63  3.69 دقائق 5أقل من 
  دقائق) 10-6(من   دقيقة) 15-11(من   دقيقة 15أكثر من   زمن استالم العالج العاملين

Scheffe  
الوسط 
 3.77 3.64  3.28 الحسابي

  *0.35  3.64 دقيقة) 15-11(من 
  

 *0.14  *0.49  3.77 دقائق) 10-6(من 
 

 *0.22 *0.36  *0.71  4.00 دقائق 5أقل من 
  دقائق 5أقل من   دقائق) 10-6(من   دقيقة 15أكثر من   زمن استالم العالج الصحية

Scheffe  
الوسط 
 3.48 3.31  3.02 الحسابي

  *0.29  3.31 دقائق) 10-6(من 
  

  0.17  *0.46  3.48 ائقدق 5أقل من 
 0.17 *0.34  *0.63  3.65 دقيقة) 15-11(من 

 ).α≤0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
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 (α≤0.05)أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) 20(يتضح من جدول 
زمن (ِ  لحكومية وفًقا لبين الوسط الحسابي لمجال كفاءة الخدمات العامة في المؤسسات الصحية ا

) أ: المؤسسة الصحيةالمراجعين إلى قد كانت على الترتيب لصالح وجهات نظر  ،)استالم العالج
دقيقة، ثم  15في أكثر من [مقارنًة بمن استلموه ) في أقل من خمس دقائق(ممن استلموا العالج 

-6(من [ممن استلموا العالج ) على الترتيب، ثم ب] دقائق) 10- 6(دقيقة، ثم من ) 15-11(من 
؛ وذلك على الترتيب لكل منها ويعود )دقيقة 15في أكثر من (مقارنًة بمن استلموه ] دقائق) 10

انخفض مستوى الرضا  ذلك إلى الوقت المستغرق في الحصول على العالج حيث كلما طال الوقت
صائية عند مستوى الداللة أن الفروق ذات الداللة اإلح) 20(كما يتضح من جدول ،عن الخدمة
(α≤0.05)  ةة الحكوميبين الوسط الحسابي لمجال كفاءة خدمات العاملين في المؤسسات الصحي

المؤسسة المراجعين إلى قد كانت على الترتيب لصالح وجهات نظر  ،)زمن استالم العالج(ِ  وفًقا ل
في أكثر من (ارنًة بمن استلموه مق) في أقل من خمس دقائق(ممن استلموا العالج ) أ: الصحية

في أكثر من (مقارنًة بمن استلموه ] دقائق) 10-6(من [ممن استلموا العالج ) ، ثم ب)دقيقة 15
-11(من [مقارنًة بمن استلموه ) دقائق 5في أقل من (ممن استلموا العالج ) ، ثم ج)دقيقة 15
في أكثر (مقارنًة بمن استلموه ] دقيقة) 15-11(من [ممن استلموا العالج ) ، ثم د]دقيقة) 15
-6(من [مقارنًة بمن استلموه ) دقائق 5في أقل من (ممن استلموا العالج ) ، ثم ه)دقيقة 15من 
-11(من [مقارنًة بمن استلموه ] دقائق) 10- 6(من [ممن استلموا العالج ) ، ثم و]دقائق) 10
الوقت المستغرق في الحصول على  ؛ وذلك على الترتيب لكل منها ويعود ذلك إلى]دقيقة) 15

وأخيرا؛ يتضح من جدول  ،انخفض مستوى الرضا عن الخدمة العالج حيث كلما طال الوقت
بين الوسط الحسابي  (α≤0.05)؛ أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة )20(

قد  ،)زمن استالم العالج(ِ  وفًقا للمجال كفاءة الخدمات الصحيِة في المؤسسات الصحية الحكومية 
ممن استلموا العالج ) أ: المؤسسة الصحيةالمراجعين إلى كانت على الترتيب لصالح وجهات نظر 

ممن استلموا العالج ) ، ثم ب)دقيقة 15في أكثر من (مقارنًة بمن استلموه ] دقيقة) 15-11(من [
ممن استلموا العالج ) ، ثم ج)دقيقة 15ثر من في أك(مقارنًة بمن استلموه ) دقائق 5في أقل من (
ممن استلموا العالج ) ، ثم د]دقيقة) 10-6(من [مقارنًة بمن استلموه ] دقيقة) 15-11(من [
؛ وذلك على الترتيب لكل منها )دقيقة 15في أكثر من (مقارنًة بمن استلموه ] دقيقة) 10- 6(من [

انخفض مستوى  لى العالج حيث كلما طال الوقتويعود ذلك إلى الوقت المستغرق في الحصول ع
  .الرضا عن الخدمة
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  :االستنتاجات والتوصيات

معرفة مستوى كفاءة خدمات المؤسسات الصحية الحكومية هدفت هذه الدراسة الدراسة إلى 
ومن خالل عملية التحليل توصلت الدراسة إلى النتائج  ،في إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

  : توصيات التاليةوال

جاء تقييم كفاءة خدمات المؤسسات الصحية في بلدية إربد الكبرى، من وجهة نظر  -1
ضمن تقييم  )أولي؛ شامل؛ مستشفى(مراجعيها، بشكل عام وحسب طبيعتها بشكل خاص 

 .متوسط
جاء تقييم كفاءة مجال خدمات العاملين في المؤسسات الصحية في بلدية إربد الكبرى، من  -2

ضمن تقييم ) أولي؛ شامل(ظر مراجعيها، بشكل عام وحسب طبيعتها بشكل خاص وجهة ن
، بينما جاء تقييم كفاءة )مستشفى(مرتفع، وضمن تقييم متوسط حسب طبيعتها بشكل خاص 

مجال الخدمات العامة ومجال الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية في بلدية إربد 
أولي، شامل، (عام وحسب طبيعتها بشكل خاص  الكبرى، من وجهة نظر مراجعيها، بشكل

 .ضمن تقييم متوسط) مستشفى
بين األوساط الحسابية لكفاءة ) α=0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة -3

هذه الزيارة هي (خدمات المؤسسات الصحية الحكومية في بلدية إربد الكبرى تعزى إلى 
، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند )ستالم العالجللمرة؛ المسافة عن مكان اإلقامة؛ زمن ا

بين األوساط الحسابية لكفاءة خدمات المؤسسات الصحية ) α=0.05( مستوى داللة
طبيعة المؤسسة الصحية؛ زمن الوصول بالسيارة؛ (الحكومية في بلدية إربد الكبرى تعزى إلى 

 )زمن الوصول بالنقل العام

طبيعة المؤسسة (، يعزى إلى )α≤0.05( وى داللةوجود أثر دال إحصائيا عند مست -4
الصحية؛ هذه الزيارة هي للمرة؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ زمن 

في مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية مجتمعة في إربد الكبرى من ) استالم العالج
، يعزى )α≤0.05( وى داللةوجهة نظر مراجعيها، وعدم وجود أثر دال إحصائيا عند مست

في مجاالت كفاءة خدمات المؤسسات الصحية مجتمعة في ) المسافة عن مكان اإلقامة(إلى 
 .إربد الكبرى من وجهة نظر مراجعيها

بين األوساط الحسابية لكفاءة  )α≤0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة -5
حكومية في بلدية إربد الكبرى تعزى إلى مجال خدمات العاملين في المؤسسات الصحية ال

طبيعة المؤسسة الصحية؛ هذه الزيارة هي للمرة؛ زمن الوصول بالنقل العام؛ زمن استالم (
 . من وجهة نظر مراجعيها) العالج
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بين األوساط الحسابية لكفاءة  )α≤0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة -6
خدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية في بلدية مجال الخدمات العامة ومجال ال

) هذه الزيارة هي للمرة؛ زمن الوصول بالسيارة؛ زمن استالم العالج(إربد الكبرى تعزى إلى 
 . من وجهة نظر مراجعيها

  :وتوصي الدراسة بما يلي

  .إنشاء مستشفيات حكومية جديدة او التوسع في خدمات المستشفيات الموجودة -1

مراكز صحية شاملة جديدة في المناطق التي تشهد ضغًطا على هذه المراكز أو العمل إنشاء  -2
 على ترفيع بعض المراكز األولية إلى مراكز شاملة

العمل على تحسين كفاءة خدمات العاملين فيي المستشفيات وذلك من خالل زيادة الكادر  -3
 .التابعة لمنطقة الدراسةالصحي من أطباء وممرضين، وزيادة عدد األسرة في المستشفيات 

العمل على رفع مستوى الخدمات العامة والخدمات الصحية في المؤسسات الصحية في  -4
 . منطقة الدراسة
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 التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في األردن
  
   *فارس بوأمحمود عوده 

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهم التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في 
وذلك من خالل  األردن والتي تؤثر على قدرة البلديات في تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها المحلية،

المطبق حاليا في األردن، لذلك جاءت هذه  2015لسنة ) 41(مناقشة وتحليل قانون البلديات األردني رقم 
هل البلديات األردنية تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها : الدراسة لألجابة على التساؤالت التالية

ري وغير حقيقي، وهل القانون يعزز الالمركزية االستقالل المالي واالداري الحقيقي أم أنه استقالل ظاه
  ويمنح البلديات صالحيات واسعة لتعزيز دورها التنموي؟

لتحقيق أهداف الدراسة واختيار الفرضيات استخدم الباحث المنهج التحليلي من خالل مناقشة 
ديات قانونية يمكن وتحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون البلديات الحالي والتي تعتبر بمثابة تح

  .أن تحد من قدرة المجالس البلدية والمحلية في القيام بمهامها بكفاءة عالية

وقد توصلت الدراسة الى أن هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية التي تضمنها قانون 
لية، وتجعل من البلديات البلديات والتي تقف عائقا أمام البلديات في القيام بمهامها وتنمية مجتمعاتها المح

وحدات ادارية تابعة للسلطة المركزية واقتصار دورها على تقديم الخدمات للسكان المحليين، اضافة الى 
وجود العديد من النصوص القانونية التي تشكل مساسا واضحا باالستقالل المالي واالداري والتي يجب ان 

  .تتمتع به البلديات في االردن

لمركزية اتجاه البلديات يتمثل في تقديم الدعم والتوجيه الفني الالزم لها بدال من ان واجب السلطة ا
اضافة الى ذلك لم يتضمن . التدخل والتحكم والسيطرة والتي قد تصل الى حد الوصاية على البلديات

القانون الحالي أي نص يشترط توافر مؤهالت علمية للمرشحين لرئاسة وعضوية المجالس البلدية 
حلية مما يحرم هذه المجالس من الكفاءات القادرة على النهوض بمهام تلك المجالس، ومن أهم والم

التحديات القانونية التي تضعف المجالس البلدية هو تحكم السلطة المركزية في توزيع االيرادات المالية 
مال البلديات مما التي تجبيها مركزيا لصالح البلديات والتي تستخدم أحيانا كوسيلة ضغط وتدخل في أع

  .يؤثر على استقاللها المالي

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .كلية األعمال قسم االدارة العامة –الجامعة االردنية    *
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وأوصت الدراسة بضرورة االصالح القـانون والتشـريعي مـن خـالل تعـديل قـانون البلـديات الحـالي بمـا          
يضمن تعزيز الالمركزية وتوسيع صالحيات المجالس البلدية والمحلية للقيام بدورها التنموي والخدمي معا 

الي واالداري للبلــديات ويحــد مــن تــدخل وتحكــم الســلطة المركزيــة، مــع   وبمــا يضــمن تعزيــز االســتقالل المــ 
ــا           ــد مــن تحقيقه ــديات لضــمان حســن ســير العمــل فيهــا والتأك ــة الوصــائية علــى البل ضــرورة االهتمــام بالرقاب
الهـدافها بــأعلى درجـات الكفــاءة والفاعليــة، اضـافة الــي ضـرورة االصــالح االداري بمــا يضـمن تــوفير عناصــر       

ــة   ــةبشــرية مؤهل ــة، وكــذلك التوجــه نجــو         ومدرب ــاطق المحلي ــة احتياجــات الســكان فــي المن ــادرة علــى تلبي وق
االصـالح المــالي الــذي يضـمن تــوفير مــوارد ماليــة كافيـة للبلــديات تمكنهــا مــن االعتمـاد الــذاتي علــى نفســها       

  .وتبعدها عن التدخالت والضغوطات التي تتعرض لها من قبل السلطة المركزية

 
The Legal and Legislative Challenges that Face the Municipalities in 

Jordan  
 

Mahmoud O. Abu-Faris, University of Jordan - College of Business, 
Department of Public Administration. 

 

Abstract 
This study aims to identify the most important legal and legislative challenges that 

face the municipalities in Jordan and affect the municipalities' ability to achieve their 
objectives and serve their local communities; by discussing and analyzing the Jordanian 
Municipal Law No. 41 of 2015currently in force. Hence, this study sought to answer the 
following questions: Do the Jordanian municipalities have the legal personality and thus 
enjoy the financial and administrative independence, or is the given independence not 
genuine? Does the law promote decentralization and give the municipality’s board 
powers to enhance their developmental role? 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical 
method to analyze and discuss the legal texts of the current municipal law, which are 
considered legal challenges that can limit the ability of municipal and local councils to 
perform their tasks efficiently. 

The study has found many legal and legislative challenges in the Municipal Law, 
which stand in the way of municipalities in carrying out their tasks and developing their 
local communities, and making the municipality’s just administrative units of the central 
authority and limiting their role to providing services to the local population. 
Furthermore, the study has indicated many legal texts that constitute a clear infringement 
of the financial and administrative independence in which the municipalities in Jordan 
should be enjoyed. 
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The duty of the central authority is to provide the necessary technical support and 
guidance to the municipalities rather than to intervene and control them, which may 
reach the level of trusteeship of the municipalities. 

In addition, the current law does not contain any provision that requires the 
availability of scientific qualifications that the candidates should meet for the 
presidency and membership of municipal and local councils, depriving these councils of 
competencies capable of performing the functions of these councils. 

One of the most important legal challenges that weaken the municipal councils is 
the central authority's control over the distribution of financial revenues that are 
collected for the benefit of the municipalities, which are sometimes used as a means of 
pressure and intervention in the work of municipalities, which affects their financial 
independence. 

The study recommended the reform of the law and legislation through the 
amendment of the current municipal law to ensure the strengthening of decentralization 
and expansion of the powers of municipal and local councils to do their developmental 
and service role and to ensure the enhancement of financial and administrative 
independence of the municipalities, and limits the intervention and control of the central 
authority, with the need to pay attention to the supervision of the municipalities to ensure 
the proper functioning of the work and ensure that they achieve their goals with the 
highest degrees of efficiency and effectiveness, In addition to the need for administrative 
reform to ensure the provision of human elements qualified and trained and able to meet 
the needs of the population in the local areas, as well as a financial reform, which 
ensures the provision of sufficient financial resources for municipalities to enable self-
reliance on themselves and away from the interventions and pressures by the central 
authority. 

  

  : المقدمة

التي من خاللها يتم توزيع الوظيفة و تعتبر االدارة المحلية من الفروع الرئيسية لالدارة العامة
رقابة الحكومة و بين هيئات محلية منتخبة تعمل تحت اشرافو االدارية بين الحكومة المركزية

االجتماعية التي و التنمويةو ةاالقتصاديو االداريةو هناك العديد من االسباب السياسية، والمركزية
  .ساهمت في دفع العديد من دول العالم لتبني نظام االدارة المحلية

تعتبر المملكة االردنية الهاشمية من أوائل الدول التي أخذت بنظام االدارة المحلية من اجل 
معات تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتو تأمين احتياجات السكان في المناطق المحلية

توسيع و القوانين التي تعمل على تعزيز الالمركزية االقليميةو ذلك من خالل التشريعاتو المحلية
  .المحليةو قاعدة المشاركة الشعبية في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية
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  : مشكلة الدراسة

اء صعوبات كثيرة تحد من قدرتها على أدو عقباتو تواجه البلديات في االردن تحديات
العقبات التشريعات و من أهم هذه التحديات، وتنمية مجتمعاتها المحليةو مهامها في خدمة

غيرها من المشاكل االتي و الماليةو اضافة الى المشكالت االدارية ،القانونية المتعلقة بعمل البلديات
 التحديات لذالك جاءت هذه الدراسة للتركيز على أهم ،تحد من قدرة البلديات في تحقيق اهدافها

تحليل قانون البلديات و التشريعية التي تواجه البلديات في االردن من خالل مناقشةو القانونية
  .النافذ المفعول 2015لسنة ) 41(االردني رقم 

  :وتتمثل مشكلة الدراسة في االجابة على التساؤالت التالية

ال مركزية قادرة على  هل البلديات وحدات ادارية تابعة للسلطة المركزية ام انها وحدات -1
  القيام بدورها التنموي؟

 هل البلديات تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها االستقالل المالي واالداري؟ -2

تنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعًا غاية في االهمية لكافة الدول : اهمية الدراسة
ت القانونية والتشريعية التي تواجه اال وهو التحديا ،التي تاخذ بنظام االدارة المحلية

لعلها تستفيد من  ،البلديات وتحد من قدرتها على القيام بمهامها وتنمية مجتمعاتها المحلية
هذه التحديات وتعمل على تعديل قوانينها وتشريعاتها بإتجاه تعزيز الالمركزية واالنتقال من 

أوسع للمجالس البلدية ويعزز االدارة المحلية الى الحكم المحلي الذي يعطي صالحيات 
اضافة الى ندرة الدراسات التي تناولت موضوع  ،دورها التنموي باالضافة الى دورها الخدمي

  .التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في االردن

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق االهداف التالية :اهداف الدراسة

  . لية في االردن والمتمثل في المجالس البلدية والمحليةالتعرف على نظام الالدارة المح -1

 .التعرف على أهم التحديات القانونية التي تواجه البلديات في االردن -2
 .التوصل الى نتائج وتوصيات تساهم في تطوير عمل المجالس البلدية والمحلية في االردن -3

  :ترتكز هذه الدراسة على فرضيتين اساسيتين هما: فرضيات الدراسة

التشريعات القانونية في االردن تساهم في تعزيز الالمركزية لدى المجالس : الفرضية االولى -1
  .البلدية والمحلية في االردن

التشريعات القانونية في االردن تمنح المجالس البلدية والمحلية مزيدًا من : الفرضية الثانية -2
 .االستقالل المالي واالداري



 ردنية التي تواجه البلديات في األالتحديات القانونية والتشريع   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4909

  :الدراسات السابقة

سوى ستة اعوام لذلك لم  2015لسنة ) 41(ى تطبيق قانون البلديات رقم لم يمضي عل
يجد الباحث اي دراسة تناولت هذا القانون وحللت التحديات التشريعية التي يتضمنها هذا 

اال انه هناك دراسة واحدة تعرضت لهذا القانون قبل اقراره ونشره في الجريدة الرسمية  ،القانون
هدفت هذه الدراسة الى " 2015في نقد مشروع قانون البلديات لعام " للباحث النمري بعنوان

نقد مشروع القانون وبيان النصوص القانونية التي تؤثر على البلديات وتحد من قدرتها على 
واالشارة الى المواد القانونية التي  ،القيام بمهامها وتحقيق تنمية مستدامة في المجتمعات المحلية

  .واالداري للبلديات وتجعلها وحدات ادارية تابعة للسلطة المركزية تمس بالستقالل المالي

وتوصلت الدراسة الى ان مشروع القانون ال يؤسس لتمكين البلديات من النهوض بالتنمية 
المحلية وان القانون ال يرتقي الى تشكيل حكم محلي يستند الى تمثيل يمكنه من االستجابة 

ة تطورات العصر ويكتفي بادارة محلية تستجدي العطف من الحتياجات المجتمع المحلي بمواكب
  .الحكومة المركزية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها

وأوصت الدراسة بطرح قانون جديد للبلديات قادر على االرتقاء بادائها مع توسيع 
تمعات المحلية وانجاز تنمية صالحياتها حتى نصل الى بلديات عصرية قادرة على النهوض بالمج

اضافة الى تحرير البلديات من وصاية وزارة الشؤون البلدية وتمكينها من صرف  ،مستدامة
  .ودعم ميزانية البلديات ،مستحقاتها من الموازنة دون استجداء الحكومة المركزية

مية وأوصت الدراسة بضرورة اقرار منظومة ادارية متطورة الدارة البلديات تضمن الحاك
كما اوصت هذه الدارسة الى ضرورة اعتماد القائمة النسبية في الترشح لالنتخابات وعدم  ،الرشيدة

االعتماد على التصويت للمرشحين بصفتهم الشخصية من اجل الوصول الى مجالس بلدية تختلف 
  في جوهرها عن سابقاتها

الجانب النظري من الدراسة  تعتمد هذه الدراسة على المصادر الجاهزة لتغطية: منهجية الدراسة
الختبار فرضيات الدراسة وتحقيق اهدافها ) تحليل المحتوى(وتستخدم المنهج التحليلي 

المعمول به  2015لسنة ) 41(وذالك من خالل دراسة وتحليل محتوى قانون البلديات رقم 
في تحقيق حاليا وذلك للتعرف على اهم التحديات القانونية التي تقف عائقا امام البلديات 

  .اهدافها

   اإلطار النظري للدراسة

 تعتبر المملكة االردنية الهاشمية من أوائل دول المنطقة التي أخذت بنظام االدارة المحلية
، م1882إذ يعود تاريخ إنشاء المجالس البلدية في االردن الى عام  ،تشكيل المجالس البلديةو
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الى  ؤها حتى بلغ عددها في نهاية القرن العشرينالمجالس البلدية يتزايد انشاو منذ ذلك التاريخو
نتيجة لتبني وزارة الشؤون البلدية برنامجا الصالح االدارة المحلية بهدف ، ومجلسا بلديا) 328(

بلدية واحدة قادرة  تطويرها يركز بشكل اساسي على دمج البلديات المتجاورة فيو تنمية البلديات
فقد تم تقليص عدد  ،االمكانات المتاحة بشكل كفؤو استغالل المواردو على تقديم الخدمات

بلديات من ) 6(تم دمج ) 2007(في عام ، وبلدية) 99(الى ) 2001(البلديات في شهر تموز 
بلدية باستثناء امانة ) 93(بلديات محافظة العاصمة مع امانة عمان الكبرى فاصبح عدد البلديات 

  .عمان الكبرى

السابق اعمالها بموجب قانون ادارة الواليات العثماني من  لقد مارست المجالس البلدية في
حيث صدراول قانون للبلديات في امارة شرق االردن عرف البلدية  )1925(شهر أيار من عام 

بانها شخص قانوني تتالف ادارتها من موظفين يعينون بقرار من المجلس البلدي الذي ينتخب 
يتالف المجلس من عدد من االعضاء يتراوح عددهم و، اعضاؤه من سكان المنطقة من الذكور فقط

 ،مدة المجلس أربع سنوات، ويعين الحاكم االداري من بينهم رئيسا للبلدية، واعضاء )7-5(بين 
وبين المشرع ان  ).رئيس الوزراء(أما رئيس امانة العاصمة فيعين بقرار من قبل رئيس النظار 

  .تأمين احتياجات سكان المنطقة المحليةو البلدية تقوم باالعمال العمرانية والصحية

صدر قانون لجنة البلديات االستشارية الذي يهدف الى ايجاد مرجع مختص  1926وفي عام 
النصيحة  اسداءو دراسة تشريعاتهاو اقرارها واالشراف على تنفيذهاو لوضع موازنات البلديات

  ).1926 ،لبلديات االستشاريةقانون لجنة ا(للحكومة بالتحسينات التي ترى وجوب االخذ بها 

ثم صدر قانون البلديات  ،صدر قانون جديد للجنة البلديات االستشارية 1927وفي عام 
تلغي بقرار من المجلس التنفيذي و الذي أعتبر البلدية مؤسسة اهلية تنشأ 1938لسنة ) 9(رقم 

  .)3مادة  ،1938لسنة ) 9(قانون البلديات رقم (موافقة امير البالد و) مجلس الوزراء(

لقد شهدت فترة الثالثينات من القرن العشرين تراجعًا في انشاء البلديات في امارة شرق 
إلعتقادهم بانها تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا و االردن فألغي عدد من البلديات لعدم رغبة السكان فيها

لظاهرة لم تلبث غير ان هذه ا ،الرسوم مقابل خدمات غير مجديةو عليهم يتمثل في جمع الضرائب
  .)1985 ،الصالح(اخت تتوالى عملية التوسع في انشاء البلديات و ان انحسرت

التي تقرر ان و م1952من الدستور االردني الصادر عام ) 121(واستنادا لنص المادة 
المجالس المحلية تديرها مجالس محلية وفقا لقوانين خاصة فقد صدر قانون و الشؤون البلدية
 جميع القوانينو الذي بموجبه ألغيت لجنة البلديات االستشاريةو م1954لعام ) 17(البلديات رقم 

قد استمر تطبيق هذا ، وم1955لسنة ) 29(ثم تبعه قانون البلديات رقم  ،األنظمة المتعلقة بهاو
  :القانون لفترة زمنية طويلة شهد خاللها العديد من التعديالت كان ابرزها ما يلي
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التعيين الختيار اعضاء و رع العمل بطريقة المزج مناصفة بين االنتخابم قرر المش1960عام 
ان يكون النصف المعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير ، ومجلس امانة العاصمة

  )).3(مادة  ،معدل لقانون البلديات 1960لسنة ) 3(قانون رقم (الداخلية 

كون فيها مجلس قروي منذ مدة ال تقل عن م اشترط المشرع الحداث بلدية ان ي1970عام 
لسنة ) 34(قانون رقم (ان ال يقل عدد سكان القرية عن خمسة االف نسمة و خمس سنوات

  .))2(مادة  ،معدل لقانون البلديات 1970

 كما اعطى للمرأة ،عامًا 19عامًا الى  21خفض المشرع سن االنتخاب من  1982عام 
لسنة ) 2(قانون رقم (الترشح لعضوية المجالس البلدية و نتخابألول مرة في االردن حقها في االو

كذلك أدخل وظيفة مدير البلدية للبلديات التي ، و))12(مادة  ،معدل لقانون البلديات 1982
) 22(قانون رقم (البيئية و القرويةو يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية

كما اجاز المشرع انشاء مجالس الخدمات )). 12(يات مادة معدل لقانون البلد 1982لسنة 
معدل لقانون  1982لسنة ) 22(قانون رقم (المشتركة كصيغة للتعاون بين البلديات المتجاورة 

  )).11(البلديات مادة 

 ذلك بضم أمانة العاصمة مع عدد من البلدياتو الكبرى م تم انشاء أمانة عمان1987عام 
  )).6(مادة  ،معدل لقانون البلديات 1987لسنة ) 1(قانون رقم (القرى المجاورة لها و

اجراء االنتخابات البلدية لجميع  -للمرة االولى في االردنو -قرر المشرع  1994عام 
معدل  1994لسنة  ))12(قانون رقم (على ورقتين منفصلتين و البلديات في المملكة في آن واحد

عدد و البلديات في أربع فئات وفقا لمركز البلدية االداريكما صنف  )34.4(لقانون البلديات مادة 
اشترط مؤهًال علميًا لرئيس البلدية ال يقل عن الدرجة الجامعية االولى بالنسبة ، والسكان فيها

أن و الثانوية العامة بالنسبة لبلديات مراكز األلويةو للبلديات الموجودة في مراكز المحافظات
 ،معدل لقانون البلديات ،1994لسنة ) 12(قانون رقم (قي البلديات الكتابة لباو يحسن القراءة

  .))18(مادة 

م قرر المشرع أن يحدد الحد األعلى لعدد اعضاء المجلس البلدي بقرار من 2002عام 
يعين ما ال يزيد عن النصف و وزير الشؤون البلدية على ان يتم انتخاب نصفهم انتخابًا مباشرًا

كما قرر المشرع ان يتم تعيين رئيس المجلس البلدي بقرار من  ،لوزراءاالخر بقرار من مجلس ا
معدل  2002لسنة ) 70(قانون رقم (مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية 

  .))3(مادة  ،لقانون البلديات



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أبو فارس

  4912

م قرر المشرع تعديل شرط المؤهل العلمي لرئيس البلدية بحيث ال يقل عن 2003عام 
شهادة الثانوية و الثالثةو الثانيةو ي عن الدرجة الجامعية االولى لبلديات الفئة االولىمؤهله العلم

  .))18(معدل لقانون البلديات مادة  2003لسنة ) 21(قانون رقم (العامة لبلديات الفئة الرابعة 

 2007لسنة ) 14(م صدر قانون جديد للبلديات يسمى قانون البلديات رقم 2007عام 
 تلغي حدود منطقتهاو مؤسسة اهلية ذات استقالل مالي تحدث"بلدية بأنها الذي عرف الو
 متابعة الخططو تنفيذو تهدف الى اعدادو "سلطاتها بمقتضى احكام هذا القانونو وظائفهاو
لسنة ) 14(قانون البلديات رقم (البرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية و

أبرز المشرع في هذا القانون الدور التنموي للمجالس البلدية بمشاركة  وقد)) 3(مادة  ،2007
تراجع عن شرط المؤهل ، ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الحكم الرشيدو القطاع الخاص

أعضاء المجلس البلدي عن طريق االنتخاب و كما أقر اختيار رئيس ،العلمي لرئيس البلدية
تا النسائية حيث خصص المشرع لعضوية المرشحات في المجلس األخذ ألول مرة بالكو، والمباشر

 من مجموع اعضاء المجلس لمن حصلن على أعلى األصوات%) 20(البلدي نسبة ال تقل عن 
  .سنة) 18(سنة الى ) 19(عدل سن الناخب من و

الذي عرف البلدية بأنها و 2011لسنة ) 13(م صدر قانون جديد للبلديات رقم 2011عام 
وسلطاتها  تعين حدود منطقتها ووظائفهاو تلغيو اداري تحدثو ية ذات استقالل ماليمؤسسة أهل

في هذا و ))3( مادة ،2011لسنة ) 13(رقم  ،قانون البلديات(بمقتضى أحكام هذا القانون 
  .القانون اعترف المشرع االردني الول مرة باالستقالل االداري للبلدية اضافة الستقاللها المالي

م اكد وزير الشؤون البلدية الحالي عزم الحكومة على تعديل قانون البلديات 2013في عام و 
االنتقال من االدارة المحلية و تعزيز الالمركزيةو لتحسين تمثيل الناس في مجالس البلدية المنتخبة

الفكر ان و بين الوزير في حوار مع أسرة الدستور في منتدى الدستور للحوار، والى الحكم المحلي
الرقابة على االداء ليشعر الناس بجودة و نون الجاري التفكر بوضعه يتعلق بآلية صنع القرارالفا

يعزز دورها التنموي اضافة و يعطي صالحيات اوسع للمجالس البلديةو تمثيلهم بالمجالس المحلية
  .)حوار مع وزير الشؤون البلدية ،2013 ،الدستور(الى دورها الخدمي 

بموجبه و هو القانون السائد حتى االنو 2015لسنة ) 41(يات رقم واخيرا جاء قانون البلد
قد عرف هذا القانون البلدية بانها مؤسسة أهلية تتمتع و م2017اجريت االنتخابات البلدية لعام 

مادة  ،2015لسنة ) 41(قانون البلديات رقم (اداري و بالشخصية المعنوية ذات استقالل مالي
)3((.  

بذلك تضم ، وات الحالي معظم بلديات المملكة الى المجالس محليةوقد قسم قانون البلدي
مجلسًا ) 357(بلدية منها ) 82(يتبع ل ، وبلدية بما فيها أمانة عمان الكبرى) 101(الممكلة 
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أعضاء المجالس و ينتخب رئيس، وبلدية لم تقسم الى مجالس محلية) 18(بينما هناك  ،محليًا
  ).6ص،2018،المجاليو خاطر(رًا من سكان المناطق المحلية المحلية انتخابًا مباشو البلدية

بحيث يختار الناخبون كامل  ،وتعد فكرة المجالس المحلية جديدة على التجربة االردنية
استثنى القانون أمانة عمان الكبرى من ، ورؤسائها عبر األقتراعو المحليةو اعضاء المجالس البلدية

  .ا فيهم األمينانتخاب كامل اعضاء مجلس االمانة بم

  .لألمينو من أعضاء مجلس امانة عمان الكبرى%) 25(واقر القانون تعيين الحكومة 
منهم ) 22(عضوا يختار الناخبون ) 37(بـ  وقد حدد مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس االمانة

ة أضاف ،نساء على الكوتا) 6(يضاف اليهم و منطقة) 22(ممثلين عن مناطق األمانة البالغ عددها 
  ).15 ،14 :ص،2018 ،خاطرو المجالي(اعضاء يعينهم مجلس الوزراء من بينهم األمين ) 9(الى 

  :وقد صنف القانون الحالي البلديات الى الفئات الثالث التالية

اي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف و بلديات مراكز المحافظات :الفئة االولى -
   .نسمة

البلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف و ت مراكز األلويةبلديا :الفئة الثانية -
  .ال يتجاوز مائة الف نسمةو نسمة

  .الثانيةو البلديات االخرى غير الواردة ضمن الفئات االولى :الفئة الثالثة -

عضوية المجالس و ولم يشترط المشرع في هذا القانون توافر اي مؤهالت علمية لرئاسة
الفنية القادرة على تحمل و حلية للفئات الثالثة مما يحرمها من الكفاءات االداريةالمو البلدية

  .مهام البلدياتو مسؤوليات

   التحليلو المناقشة 

للتعرف  2015لسنة ) 41(نصوص قانون البلديات رقم و تحليل موادو قبل البدء بمناقشة
 ال بد من االشارة الى أن أهم تحديالبلديات في االردن  على أهم التحديات القانونية التي تواجه

 يؤثر على قدرتها في ترتيب أولوياتهاو المحليةو عائق تشريعي يربك عمل المجالس البلديةو
تحقيق أهدافها بكفاءة عالية هو عدم استقرار التشريعات القانونية المتعلقة بعمل المجالس و

أي خالل ثمانية أعوام تم  2015حتى عام و 2007فمنذ عام  .كثرة التعديالت عليهاو البلدية
لسنة ) 13(قانون رقم ، و2007لسنة ) 14(قانون رقم  :قوانين للبلديات هي اصدار ثالثة

حتى القانون الحالي النافذ المفعول منذ عام و 2015لسنة ) 41(رقم  ،القانون الحالي، و2011
  .2017م أجريت عليه تعديالت عام 2015
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مجلس النواب االردني الذي يتغير كل أربع سنوات حيث كل وهذا يذكرنا بقانون االنتخاب ل
ان هذا التخبط التشريعي يعود الى رغبة  .مجلس نيابي يأتي وفقا لقانون يختلف عن سابقه

 عدم اشراك أصحاب االختصاص، واالنفراد بالسلطةو النفوذو السلطة التنفيذية في السيطرة
اضافة الى عدم األخذ برأي  ،مؤسساتنا المختلفةو هم كثر في جامعاتناو الكفاءة من القانونيينو

  .أهل الخبرة في مجال العمل البلدي

البلدية بانها مؤسسة اهلية تتمتع بالشخصية ) أ(لقد عرف القانون في مادته الثالثة الفقرة 
 ان وجود هذه المادة في مطلع القانون يبشر بالخير ،االداريو المعنوية ذات االستقالل المالي

المحلية لكي تصبح و توسيع صالحيات المجالس البلديةو ايجابي نحو تعزيز الالمركزية مؤشرو
لكن هل بقية مواد القانون تنسجم و .احداث التنمية المستدامةو قادرة على تنمية المجتمع المحلي

من نفس ) ج(لن اذهب بعيدا فالفقرة  ؟االداري الحقيقيو تعزز االستقالل الماليو مع هذه المادة
 من اعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى%) 25(لمادة الثالثة تمنح مجلس الوزراء الحق في تعيين ا
هذا يحرم سكان العاصمة عمان من حقهم و أمين عمان الكبرى بناًء على تنسيب رئيس الوزراءو

  .من ممثليهم في امانة عمان الكبرى%) 25(في انتخاب 

دية الشخصية المعنوية ام انه للسيطرة على هل هذا التعيين ينسجم مع منح المجالس البل
في نفس المادة حرم ؟ وتوجيهيها مركزياو التدخل في شؤونهاو مجلس امانة عمان الكبرى

البترا من ممارسة حقهم االنتخابي في اختيار ممثليهم من خالل و المشرع االردني سكان العقبة
م البتراء التنموي السياحي بادارة سلطة اقليو تكليف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

  .الشؤون المحلية في تلك المناطق

من نفس المادة الثالثة منحت صالحية تقسيم منطقة البلدية الى مجالس ) ب(كما أن الفقرة 
، تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي بما ال يقل عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيسو محلية

  .يقل عن خمسة أعضاء بقرار من وزير الشؤون البلدية عدد أعضاء المجلس المحلي بما الو

المحلية و فاألصل في تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية ،ان هذا توجه نحو مركزية القرار
  .ليس بقرار من الوزيرو يتم وفقا لمعيار عدد السكان في منطقة المحلية

دم المشرع االردني ووظائف المجالس البلدية فاستخ اختصاصاتو اما بالنسبة لصالحيات
وظيفة تناط ) 30) (أ(أسلوب حصر االختصاصات حيث حدد القانون في مادته الخامسة الفقرة 

لكن هل المجلس البلدي يمارس تلك االختصاصات ، وبالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية
بلدي في تاثير على المجلس الو باستقالل ام ان هناك تدخل من قبل السلطة المركزيةو بحرية

  ؟ممارسته لتلك االختصاصات
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اختصاصات فقط من ) 10(استقرائها نجد ان هناك و بعد االطالع على هذه االختصاصات
 دون تدخل من قبل السلطة المركزيةو اختصاص تمارسها المجالس البلدية بحرية) 30(أصل 

 ترقيمهاو نتهاصياو تعبيدهاو معظم هذه االختصاصات ذات طبيعة خدمية تتعلق بفتح الشوارعو
انشاء و المتنزهاتو انشاء الحدائقو تنظيمهاو انشاء األسواق العامةو حمايتهاو تنظيفهاو

 ترخيص اللوحاتو معالجتهاو تدوير النفاياتو الطيورو المواشيو أسواق بيع الحيواناتو المسالخ
ادارة امالك و المكاييل في االسواق العامةو مراقبة األوزانو هدم االبنية المتداعيةو االعالناتو

اما بقية االختصاصات فانها تتم بالتنسيق مع الجهات المركزية او بحاجة  ،استثمار اموالهاو البلدية
  .تصديق السلطة المركزيةو الى موافقة

 تؤثر على المجالس البلدية من خالل االختصاصات الحيويةو ان السلطة المركزية تتدخل
الموازنة و التصديق عليها فمثال اقرار الميزانية العموميةو التي تحتاج الى موافقتهاالتنموية و

متابعة و كذلك فأن اعداد البرامج، والسنوية للبلدية بحاجة الى تصديق وزير الشؤون البلدية
 المرافقو ادارة جميع الخدماتو تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية

مؤسسات المجتمع و مشاريع المحلية بالتشارك مع بلديات اخرى او بالتعاون مع القطاع الخاصالو
 حتى اعداد الخطط االستراتيجية ،المدني تتطلب الموافقة المسبقة من قبل وزير الشؤون البلدية

  .المشاريع التنموية التي يقوم بها المجلس يقوم برفعها للمجلس التنفيذي في المحافظةو

 الكهرباءو توزيع المياهو صيانتهاو دور العبادةو قية االختصاصات التي تتعلق بالمدارساما ب
 المراكز الصحيةو المستشفياتو شبكات النقل العامو شبكات الصرف الصحي، والغاز على السكانو
التراثية فتقوم بها وزارات مركزية او مؤسسات و المرافق السياحيةو الرياضيةو النوادي الثقافيةو

االمكانات  ربما هذا يعود الى عدم توافر، وعامة او القطاع الخاص بالتنسيق مه المجالس البلدية
المالية الكافية لدى المجالس البلدية لممارستها مثل هذه االختصاصات التي تتطلب امكانات مالية 

  .كبيرة

لطة المركزية االداري يتطلب من السو االستقالل المالي تعزيزو ان التوجه نحو الالمركزية
عدم و المحلية المنتخبة من قبل السكان في ممارسة اختصاصاتهاو تعزيز ثقتها بالمجالس البلدية

  .التاثير عليها من خالل ربط العديد من االختصاصات بالموافقات المركزيةو التدخل

ة ال أعلم ما هي الفائدة التي ستعود على السلطة المركزية من إعالم وزير الشؤون البلدي
بتفويض رئيس البلدية أي من صالحياته لنائبه أو ألي عضو من أعضاء المجلس البلدي كما جاء 

  .من المادة السابعة من القانون) ج(في الفقرة 

 لقد الزم القانون في مادته التاسعة كل بلدية بتعيين مدير تنفيذي تتوافر فيه شروط معينة
، سير العمل في البلدية ضمان حسنو عن مراقبةالمسؤول األول و يعتبر رئيس الجهاز االداريو
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تنهى و يعين هذا المدير بقرار من وزير الشؤون البلدية بناًء على تنسيب المجلس البلديو
سائر حقوقه المالية التي يتقاضاها و عالوات المديرو يحدد القرار راتب، وخدماته بالطريقة ذاتها

  .من صندوق البلدية

يتم تعيين الموظفين )) 20(مادة،2007لسنة ) 108(يات رقم نظام موظفي البلد(وبموجب 
في البلديات بقرار من المجلس البلدي بناًء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في البلدية شريطة 

يتم تعين العمال بأجر يومي بقرار من رئيس ، وان يخضع القرار لموافقة وزير الشؤون البلدية
يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع او على حساب كذالك ، وموافقة الوزيرو البلدية

رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب االعارة او اإلجازة بدون راتب بقرار من الوزير بناء 
كما يجوز استخدام أشخاص بشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة  ،على تنسيب رئيس البلدية

  .نسيب المجلس البلديتقل عن سنة بموافقة الوزير بناء على ت

 حرية في اختيار موظفيهمو رؤسائها ليس لديهم استقاللو من المالحظ ان المجالس البلدية
عمالهم فقرارات التعيين في المجالس البلدية اما يصدرها الوزير او تتطلب الموافقة عليها من و

على المجالس البلدية  السيطرة المركزيةو الوزير مما يعكس التوجه نحو المركزية من أجل التدخل
  .مما يحد من قدرتها على تحقيق اهدافها

حتى انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية بحاجة الى قرار 
للوزير حل مجلس الخدمات المشترك بناء على تنسيب ، ومن الوزير بناء على تنسيب المحافظ

 ية تحديد وظائف مجلس الخدمات المشتركمجلس الوزراء هو الذي يملك صالح، والمحافظ
أعضائه على أن ال يقل عدد االعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس و تعيين رئيس المجلسو

من )31(من المادة ) ب(و )أ(البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه كما ورد ذالك في الفقرة 
  .القانون

) أ(ت في هذا القانون ما ورد في الفقرة ومن أخطر التحديات القانونية التي تواجه البلديا
يجوز و التي تنص على ان مدة المجلس البلدي او المجلس المحلي أربع سنواتو )32(من المادة 

تشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين ، وحل المجلس البلدي او المجلس المحلي قبل انتهاء مدته
اء بناء على تنسيب الوزير مع بيان انتخاب مجلس جديد بقرار يصدره مجلس الوزرو انتهاء مدته

أليس في ذلك تهديد تشريعي للمجالس البلدية اما ان تبقى تدور في فلك  .االسباب الموجبة لذلك
فاالصل ان هذا المجلس جاء بأرادة  ،المبررات موجودةو الحكومة المركزية او قرار الحل جاهز

  .لمنطقة المحليةيجب ان ال يحل اال بأرادة شعبية من قبل سكان او شعبية

من القانون تخصيص نسبة ال تقل عن ) 33(اما بالنسبة للكوتا النسائية فقد حددت المادة 
 من عدد أعضاء المجلس البلدي الشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى االصوات%) 25(
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وب من اذا لم يتقدم العدد المطل، ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحاتو
النسبة فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود  لم يتوافر العدد الذي يساوي هذهو المرشحات

أليس األجدر هنا  ،هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجالت في قوائم الناخبين في منطقة البلدية
لمحلية من ان يقوم المجلس البلدي بتعيين هذه النسبة من النساء النه األعرف بسكان المنطقة ا

   ؟الوزير

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين اجراء 
فاألعذار موجودة ) ج( الفقرة) 33(انتخابات اذا تعذر اجراء االنتخابات كما جاء في نفس المادة 

  .اذا رغبت السلطة المركزية التمديد الي مجلس بلدي تريد

التي تنص على انه و )68(لمركزية في هذا القانون توضحه ايضا المادة رقم ان التوجه نحو ا
اذا شغر منصب أمين عمان الكبرى الي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء 

فاالصل أن ينتخب أعضاء مجلس امانة عمان الكبرى أمينُا من بينهم اذا اردنا ان نعزز  .بدال منه
اما اذا شعر مقعد عضو في المحلي الي سبب فيحل محله بناء على قرار  ،مركزيةالتوجه نحو الال

من الوزير المرشح الذي يليه بعدد االصوات فاذا لم يتوفر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين 
فاالصل ان يقوم أعضاء المجلس  ،عضوًا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح

  .خاصة انهم أعرف من الوزير بسكان المنطقة المحليةو العضو المحلي بتعيين هذا

 تبادل الخبراتو وحتى اذا رغبت بلدتين او اكثر اقامة تحالف بينهما بهدف زيادة التعاون
انشاء مشاريع مشتركة فان هذا يتطلب موافقة وزير و رفع مستوى الخدماتو التننسيق الفنيو

  .من القانون) 71(الشؤون البلدية كما جاء في المادة 

 هل هذا يشجع التعاون؟ وهل هناك ضرورة لموافقة الوزير على التعاون بين البلديات
والتدخل أصبحت فلسفة تتباها السلطة المركزية في  التنسيق بين البلديات ام ان حب السيطرةو

  ؟عالقتها مع البلديات

عدم و ت في تعثر البلدياتان هذه التحديات القانونية التي تمت األشارة اليها سابقًا ساهم
ان تعثر  .قدرتها على تحقيق أهدافها في احداث التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية

المحلية ال يعفيها من تحمل جزء من المسؤولية ألنها فشلت في االعتماد على و المجالس البلدية
من قبل السلطة المركزية  االعانات التي تقدم لهاو اعتمدت على المساعداتو ايراداتها الذاتية

لذلك فان االستقالل المالي الحقيقي يتطلب من المجالس البلدية السعي الدائم لتطوير مواردها 
مصادر التمويل و القروضو االعتماد عليها بدال من االعتماد على االعانات الحكوميةو الذاتية

 ر موظفيها على اساس الكفاءةان هذا يتطلب ايضا من المجالس البلدية اختيا .الخارجية االخرى
قد ، والمحسوبية لتحقيق اغراض انتخابية مستقبليةو االبتعاد عن الواسطةو االستحقاقو الجدارةو
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 )بكالوريوس(اكد ذلك وزير الشؤون البلدية الذي قال بان نسبة حملة الشهادة الجامعية االولى 
ن الكادر الوظيفي للبلديات ال من كوادرها مما يعني ا%) 4(من موظفي البلديات ال يتجاوز 

يستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتق البلديات لذلك فنحن بحاجة الى اصالح اداري يرافق 
النفوذ للسلطة و اضافة الى كل ما سبق من نصوص قانونية تكرس السيطرة،االصالح التشريعي

مجلس الوزراء حق تعيين من القانون لتمنح الوزير بموافقة ) 69(المركزية جاء في المادة 
 ،يكون لهذين العضوين حقوق األعضاء المنتخبين نفسهاو عضوين اضافين في كل مجلس بلدي

التدخل و الخبرة ام المزيد من السيطرةو فهل الهدف من هذا التعين رفد المجالس البلدية بالكفاءة
  ؟في اعمال المجالس البلدية

التحديات القانونية التي تواجه البلديات في األردن هم المناقشه السابقة ألو من خالل التحليل
يمكننا القول بأن البلديات هي أقرب ما تكون لوحدات إدارية تابعة للسلطة المركزية بشكل غير 

ما األدوار التنموية فهي بحاجة إلى موافقة السلطة أيقتصر دورها على األدوار الخدمية و مباشر
هو هل و لتالي فإن الدراسة تكون أجابت على التساؤل األولباو دعمها المالي أيضًاو المركزية

ت المركزية قادرة على القيام بدورها ادحم انها وأالبلديات وحدات إدارية تابعة للسلطة المركزية 
في  التي تنص على أن التشريعات القانونيةو بالتالي نرفض الفرضية األولى للدراسةو .التنموي

التي و نقبل الفرضية البديلةو المحلية،و مجالس البلديةالمركزية لدى األردن تساهم في تعزيز الال
 تؤكد على أن التشريعات القانونية في األردن ال تساهم في تعزيز الالمركزية لدى المجالس البلدية

اإلداري الذي يمنحه القانون  اللإضافة لذالك يمكن القول بأن هناك مساس باالستق. المحليةو
 بالتالي تكون الدراسة قد أجابت على الشق الثاني من التساؤل الثانيو ردنللبلديات في األ

كذالك فإن الدراسة تؤكد على رفض الفرضية و ل اإلداريالالممثل في تمتع البلديات باالستقو
من  المحلية االردنية مزيدًاو الثانية التي تقول بأن التشريعات القانونية تمنح المجالس البلدية

اإلداري بالرغم من ان المادة الثالثة من القانون تؤكد على أن البلدية مؤسسة و لمالياالستقالل ا
 .اإلداريو أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها االستقالل المالي

) أ(اما بالنسبة لالستقالل المالي الذي منحه المشرع للبلديات في االردن فقد جاءت الفقرة 
 التي تتكون من الضرائبو التي تنص على الموارد المالية للبلديةو نونمن القا) 16(من المادة 

 ،أي أموال آخرى مفروضة بموجب احكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاهو الرسومو
الهبات من  أما المساعدات ،أرباح المشاريع االستثماريةو اضافة الى االيرادات الذاتية للبلدية

  .القانون موافقة مجلس الوزراء عليهامصادر غير أردني فيشترط 

يتم تحصيل االيرادات لمصلحة البلدية بواسطة المجلس البلدي او المحلي او من الحكومة 
المركزية او متعهدين او ملتزمين او مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا الحكام هذا 

  .القانون
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من %) 50(لمركزية لمصلحة البلديات الرسوم التي تجبيها الحكومة او ومن أهم الضرائب
%) 40(و الضرائب المستوفاه من المستشفيات النفطية المستوردة او المنتجة في االردنو الرسوم

كافة الغرامات التي ، ومن الرسوم التي تستوفي بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات
البيئية كما جاء في المادة و عن المخالفات الصحيةو تستوفى عن مخالفات قانون السير

تقيد كل هذه الواردات أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على ان ، ومن القانون) 22،21،20(
  .من القانون) 23(القرى كما جاء في المادة و تحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن

فلماذا ال يتم تحويلها كل هذه االيرادات تجبى لمنفعة البلديات من قبل الحكومة المركزية 
ام ان الحكومة المركزية تريد  ؟مباشرة الى حساب البلديات في البنوك التي تتعامل معها البلديات
اما آلية توزيع هذه  ،المحليةو ان تستخدم هذه االموال كوسيلة ضغط على المجالس البلدية

التي نصت على و القانون من) 23(من المادة ) ب(االيرادات على البلديات فقد حددتها الفقرة 
توزيع حصيلة هذه االيرادات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب 

  :الوزير على ان تراعي االعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية

  .فئة البلدية -1

 .مساحة البلدية وعدد سكانها -2

 .نسبة مساهمة البلدية في تحصيل االيرادات -3

 .البلدية وطبيعتها الجغرافية موقع -4

 .مدى احتياجات البلدية من المشاريع التنموية -5

 .محدودية موارد البلدية -6

 .ما يترتب على البلدية من مسؤوليات ليس لها طابع محلي -7

 .تميز البلدية في تأدية المهام والواجبات الملقاه على عاتقها -8

تأكد من أنه سيراعى هذه والسؤال المطروح هنا من الذي سيراقب مجلس الوزراء لل
االعتبارات أثناء توزيعه للحصص على البلديات؟ ومن الذي سيحاسبه إذا لم يراعي هذه 

  االعتبارات بكل دقة وموضوعية وأمانة؟

من القانون انه يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب ) 23(من المادة ) ج(كما نصت الفقرة 
  :التي تجبيها الحكومة المركزية لالمور التاليةالوزير ان يخصص قسما من حصيلة الوردات 

دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي ال يوجد فيها مجالس لتمكينها  -1
  .من القيام بمشاريع ذات اهمية

 دفع نفقات فحص حسابات البلدية  -2



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أبو فارس

  4920

ت طابع فني دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذا -3
 .للبلديات

ان هذا يعتبر مساس واضح باالستقالل المالي للبلديات من خالل التحكم بايراداتها 
فلماذا ال تقوم المجالس البلدية نفسها بمساعدة مجالس الخدمات المشتركة؟ ولماذا ال  ،وتوزيعها

و الوصي الشرعي تدفع هي بنفسها النفقات المترتبة على فحص حساباتها؟ أم أن مجلس الوزراء ه
فالوصاية لم تنتهي بعد فإذا أراد المجلس البلدي استثمار أمواله غير المنقولة  ،على هذه البلديات

فيجب أن يخضع القرار لموافقة الوزير إذا كانت المدة تزيد عن خمس سنوات كما جاء ذلك في 
من ) 25(اشترطت المادة والوصاية ما زالت مستمرة فقد  ،من القانون) 15(من المادة ) أ(الفقرة 

القانون موافقة مجلس الوزراء بناء على قرار المجلس البلدي وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي 
مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه وتعذر تحصيله كما يحق له 

ه ان ذلك أقرب الى بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين ل
  .تحقيق العدالة واإلنصاف أو أقتنع بأنه لمصلحة البلدية

إن جميع االردنيين وفي مقدمتهم رؤساء االمجالس البلدية يعلمون أن نسبة رواتب الموظفين 
وفي بعض البلديات تتجاوز النسبة %) 50(وعالواتهم من حجم الموازنة السنوية تتجاوز نسبة 

من القانون والتي تنص على ) 26(هذا الواقع المؤلم للبلديات والمادة  فكيف نوفق بين%) 60(
ان المجلس البلدي بعد اقراره للموازنة السنوية ومصادقة الوزير عليها يجب أن ال تتجاوز فيها 

من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها %) 50(رواتب الموظفين وعالواتهم ما نسبته 
من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من نفاذ أحكام هذا %) 40(ح وتصب ،النسبة عن ذلك

أمل وأتمنى ان تحقق هذه  ،القانون ويحدد مجلس الوزراء هذه النسبة بعد مرور تلك المدة
البلديات مثل هذه النسب الموجودة في القانون على ارض الواقع علما بأن حسابات البلدية 

  .ع لرقابة ديوان المحاسبة االردنيوالمجالس المحلية تدقق من الوزارة وتخض

من خالل التحليل والمناقشة للتحديات القانونية التي تواجه البلديات في الجانب المالي 
يمكننا القول بأن هناك قيودًا كثيرة تفرض من قبل السلطة المركزية على المجالس البلدية في هذا 

وية وبذلك تكون الدراسة قد اجابت على الجانب مما يحد من قدرتها على القيام بالمشاريع التنم
وكذلك  ،الشق االول من التساؤل الثاني وهو هل البلديات تتمتع باالستقالل المالي واالداري

ترفض الدراسة الفرضية الثانية التي تقول بان التشريعات القانونية في االردن تمنح المجالس 
  .اريالبلدية والمحلية مزيدًا من االستقالل المالي واالد
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   النتائج والتوصيات

  :خلصت الدراسة الى النتائح التالية :النتائج

م 2015لسنة ) 41(هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية في قانون البلديات رقم  -1
تحد من قدرة البلديات في النهوض بأعباء التنمية في المجتمعات المحلية وإقتصار دورها 

الطابع الخدمي فقط مما يجعل من البلديات وحدات ادارية تابعة  على القيام باألنشطة ذات
للسلطة المركزية ويبعدها عن الهدف األساسي الذي انشأت من أجله البلديات كوحدات ال 

  .مركزية تتمتع بصالحيات تمكنها من القيام بدورها التنموي اضافة الى الدور الخدمي

ي الذي تتمتع به البلديات في األردن من خالل هناك مساس واضح باالستقالل المالي واالدار -2
ممارسة وزارة الشؤون البلدية الوصاية الشرعية على البلديات في الجانب المالي واإلداري 
وبالتالي التحكم والتدخل في كافة قرارتها المالية واالدارية مما ينعكس سلبيًا على قدرة 

 .ئفها في خدمة وتنمية مناطقها المحليةالمجالس البلدية والمحلية في ممارسة مهامها ووظا

تعاني البلديات من عدم توفر الكفاءات االدارية القادرة على تخطيط وتنفيذ البرامج  -3
والمشاريع في المناطق المحلية وذلك يعود للقانون الذي لم يشترط توافر آية مؤهالت 

ون القانون قد اخذ علمية للمترشحين لرئاسة وعضوية المجالس البلدية والمحلية وبذلك يك
اضافة الى قيام تلك المجالس البلدية  ،بمبدأ الكفاية السياسية وأغفل الكفاية االدارية

والمحلية بتعيين موظفين اليتمتعون بكفاءة وتأهيل علمي كافي لتحقيق مكاسب انتخابية 
 .مستقبلية

ت على تحصيل تعاني البلديات االردنية من تحديات مالية كبيرة بسبب عدم قدرة البلديا -4
ايراداتها الذاتية من السكان المحليين إضافة الى تحكم السلطة المركزية في توزيع االيرادات 
 ،التي تجبيها مركزيا على البلديات واستخدامها كوسيلة للضغط والتدخل في أعمال البلديات

اض من وقلة الدعم المالي المقدم للبلديات من السلطة المركزية مما يدفعها الى االقتر
المؤسسات المالية المختلفة والتي يترتب عليها فوائد تعجز معظم البلديات على الوفاء 

 .وااللتزام بسدادها

  :من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي: التوصيات

) 41(ضرورة التوجه نحو االصالح القانوني والتشريعي من خالل تعديل قانون البلديات رقم  -1
اشراك اصحاب االختصاص من القانونيين وأهل الخبرة في مجال العمل البلدي ب 2015لسنة 

للوصول الى قانون عصري يواكب التطورات ويعمل على تلبية االحتياجات للسكان المحلين 
  :وبما يضمن
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تعزيز الالمركزية وتوسيع صالحيات المجالس البلدية والمحلية بشكل ينقلنا من االدارة المحلية ) أ
ية الحكم المحلي التي تستند الى تمثيل الناس بشكل جيد في المجالس البلدية الى عمل

  . والمحلية بحيث يمكنه من االستجابة الحتياجات المجتمع المحلي الخدمية والتنموية معا

تعزيز استقالل البلديات في الجانبين المالي واالداري بشكل حقيقي وليس ظاهري بما يضمن ) ب
ية والمحلية في تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقها المحلية دون تدخل حرية المجالس البلد

مباشر من السلطة المركزية مع ضرورة وجود الرقابة الوصائية وليس الوصاية الشرعية وذلك 
لضمان اكتشاف األخطاء واالنحرافات التي ترتكبها المجالس البلدية والمحلية ويمكن ان يتم 

هاز التفتيش في وزارة الشؤون البلدية وتفعيل دور مديرية ذلك من خالل تفعيل دور ج
المجالس البلدية في الوزارة الكتشاف المخالفات واالنحرافات ولدعم المجالس البلدية 

  .والمحلية فنيا وتقديم كافة التسهيالت الالزمة لتلك المجالس

المؤهلة والقادرة على  ضرورة التوجه نحو االصالح االداري بما يضمن وجود العناصر البشرية -2
  :تلبية احتياجات السكان المحليين وذلك من خالل

ضرورة وجود نص تشريعي في القانون يضمن توافر المؤهالت العلمية للمرشحيين لرئاسة ) أ
  .وعضوية المجالس البلدية والمحلية

  والمحلية إتباع االسس العلمية السليمة في اختيار وتوظيف العاملين في المجالس البلدية ) ب

  .اإلهتمام بتدريب وتأهيل العاملين في المجالس البلدية والمحلية لرفع كفاءتهم )ج

الحرص على تحسين ظروف العمل في البلديات وتوفير المناخ التنظيمي المالئم للعاملين لرفع ) د
  .الروح المعنوية لدى العاملين وزيادة والئهم وانتمائهم التنظيمي

االصالح المالي بما يضمن توفير الموارد المالية الكافية للبلديات وذلك ضرورة التوجه نحو  -3
  :من خالل

  .زيادة قدرة المجالس البلدية والمحلية في تحصيل ايراداتها الذاتية )أ

تقديم الدعم المالي الكافي من قبل السلطة المركزية للبلديات للتخفيف من المديونية التي  )ب
  .تثقل كاهلها

معينة من عائدات الحكومة المركزية من ضريبة المبيعات والنشاطات  تخصيص نسب) ج
  .االقتصادية التي تقع ضمن حدود البلدية

ضرورة اجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تركز على التحديات القانونية والتشريعية  -4
  .رة بموجب هذا القانونالموجودة في االنظمة الصاد
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 أسس ومبادئ الفكر الحداثي
  

  **ومحمد أحمد الخطيب *إسراء سلمان عيسى بن عيسى

  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحداثة، وأبرز معالم الفكر الحداثي في التعامل مع التراث 
أبرز  والماضي بما يشمل الدين والثقافة، والكشف بشكل موجز عن تاريخ ظهور الفكر الحداثي، ثم تبيين

  .أسس الفكر الحداثي التي انطلقت منها جميع النظريات واألفكار الحداثية

كما بين البحث أن أساس مشكلة الفكر الحداثي هو الخصومة الواقعة بين العلماء في العلم التجريبي 
  .وبين الكنيسة من خالل تسلط الكنيسة بخرافاتها على العلماء

لحداثي بنـي علـى تعظـيم العقـل اإلنسـاني واالنطـالق منـه علـى         وتوصلت الدراسة إلى أن أساس الفكر ا
ــار الحقيقــة المطلقــة، وأن اإلنســان هــو المصــدر الوحيــد الكتســاب العلــم مــن خــالل البحــث          ــه معي أســاس أن
والتجربة، دون الحاجة بزعمهم إلى أي مصدر خارجي كالدين الرباني يقدم معيارًا للحقيقة، كمـا ينطلـق مـن    

  .ك فصل الدين عن مجاالت الحياةتقديس العلم، وكذل

  .الحداثة، أسس، الفكر الحداثي: الكلمات المفتاحية
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Foundations and Principles of Modern Thought  
 

Esraa S. Bni-Issa and Mohammad A. Al-Khateeb, University of Jordan - 
Department of Faith. 

 

Abstract 
This research aims to define the concept of modernity, and the most prominent 

features of modernist methodology in dealing with heritage and the history, including 
religion and culture, and to reveal briefly the history of the emergence of modernism , 
then to show the most prominent foundations of modernism from which all modernist 
theories and ideas were launched. 

The research also showed that the basis of the problem of modernism is the 
animosity between scientists of empirical science and the church through the church’s 
domination of its myths over scientists. 

The study concluded that the basis of modernism was built on maximising the 
human mind and starting from it on the basis that it is the criterion of absolute truth, and 
that man is the only source for acquiring knowledge through research and experiment, 
without the need , they claim, for any external source such as the divine religion, as well 
it stems from the sanctification of science and it separates of religion from the areas of 
life. 

  

  : المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
  : صحابته أجمعين، أما بعد

فإن الفكر الحداثي قد نشر أصحابه أفكارهم وبثوا آراءهم في كتبهم، وكان لهم تأثير وانتشار 
النظر في النصوص الشرعية وفهمها، واسع في أوساط المثقفين، وقد أثر ذلك في انحرافهم في 

وإن من أنفع ما ُتدرس به األفكار أن ُتضبط المسالك العامة لها، بحيث ُترصد طرق التفكير 
ألصحاب األفكار، مما يعني رصد جذور النظر عند أصحاب األفكار، وهذا يسهل النظر في منشأ 

  .فروع األفكار، ونقد األصل يجعل نقد الفرع أمرًا أهون

قوم فكرُة هذا البحث على النظر في مفهوم الحداثة وتوضيحه في نظر أصحابه وفي نظر وت
المفكرين الذين كتبوا في توصيف مفهوم الحداثة، ثم النظر في األسس التي ارتكز عليها الفكر 
الحداثي وانطلقت منه جميع األفكار التي تعامل بها أصحاب الفكر الحداثي مع المجتمعات من 
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قافية والسياسية واالجتماعية، ونظرة أصحاب الفكر الحداثي إلى األديان ومعتقداتها الجهة الث
  . وتشريعاتها

  .والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل

  :مشكلة البحث

تظهر مشكلة البحث من خالل الكشف عن تاريخ الفكر الحداثي العربي وأبرز أسسه التي قام 
  :اآلتية عليها، وذلك من خالل األسئلة

 ما مفهوم الحداثة؟ -1
  ؟ما أبرز معالم تاريخ الفكر الحداثي العربي -2

  ما أبرز األسس التي انطلق منها أصحاب الفر الحداثي في تأسيس أفكارهم؟ -3

  :أهمية البحث

  : تظهر أهمية البحث من خالل األمور اآلتية

 .توصيف مفهوم الحداثة -1

في الغرب؛ لبيان أن هذه األسباب ليس بيان أسباب ظهور أسس الفكر الحداثي التي كانت  -2
 .هناك ما يسوغها في تعاملها مع الدين اإلسالمي

بيان أسس االنحراف في الفكر الحداثي التي أدت إلى سوء النظرة الحداثية إلى األديان  -3
 . وخصوصا الدين اإلسالمي

  :أهداف البحث

  : تحقيق األهداف التالية االبحث إلى يهدف هذا

 .ثةعرض مفهوم الحدا - 1

 .بيان أبرز معالم تاريخ الفكر الحداثي - 2

  .عرض األسس التي قام عليها الفكر الحداثي - 3

   :الدراسات السابقة

  : انقسمت الدراسات السابقة إلى قسمين

دراسات تبحث في الحداثة وتاريخها وأبرز أفكارها وموقفها من بعض القضايا الشرعية، : أوًال
  : ومنها
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وهي رسالة ): 1997(محمد رشيد أحمد ريان : نص القرآنيالحداثة وال: دراسة بعنوان -
ماجستير مقدمة إلى الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، احتوت على مقدمة وخاتمة 

  . وثالثة فصول

بسام محمد محمود عبيدات : الحداثييون العرب وموقفهم من القصص القرآني: دراسة بعنوان -
  .دمة إلى جامعة اليرموك، وتضمنت خمس فصول بحثيةوهي اطروحة دكتوراة مق): ت. د(

): 2006(الجيالني مفتاح: الحداثيون العرب في العقود األخيرة والقرآن الكريم: دراسة بعنوان -
  . وهي أطروحة دكتوراة مقدمة إلى جامعة اليرموك، واحتوت هذه الدراسة على ستة فصول

أحمد محمد : علوم القرآن الكريم دراسة ونقداالتجاه العلماني المعاصر في : دراسة بعنوان -
وهي عبارة عن كتاب يحتوي على مقدمة وباب تمهيدي وثالثة أبواب ): 2008(الفاضل 

  . بحثية وخاتمة

زكي مصطفى محمد البشايرة : موقف الحداثيين العرب من القرآن الكريم وإعجازه: دراسة بعنوان -
  . معة اليرموك احتوت على ستة فصول بحثيةوهي أطروحة دكتوراة مقدمة إلى جا): 2008(

  : دراسات تبحث في بعض شخصيات الفكر الحداثي العربي، منها: ثانيًا

ناصر يونس : كتاب الكتاب والقرآن دراسة ونقد لكتاب الحداثي محمد شحرور: دراسة بعنوان -
  .حسن صبره

وراة مقدمة إلى جامعة أم منهج حسن حنفي، لفهد القرشي، وأصلها أطروحة دكت: دراسة بعنوان -
  . القرى

وجد محمد خير علي : القرآن الكريم وعلومه في فكر حسن حنفي عرض ودراسة: دراسة بعنوان -
  . وهي أطروحة دكتوراة مقدمة إلى جامعة اليرموك): 2013(التميمي 

 محمد: نصر أبو زيد ومنهجه في التعامل مع التراث دراسة تحليلية نقدية: دراسة بعنوان -
وهي أطروحة : عبدالله بن محمد القرني: د.، إشراف أ)ه1433-1432(إبراهيم أبو هادي 

     .بابينو أم القرى، احتوت على مقدمة وتمهيد وخاتمة دكتوراة مقدمة إلى جامعة

  : أهم الفروق بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة المقدمة

ية وشيء من تاريخها ونقد هذه األفكار إن الدراسات السابقة منها ما يتناول األفكار الحداث
  . البحث في األفكار الجزئية على سبيل

بدراسة شخصية معينة فيدرس ثقافتها وأهم األفكار التي  والقسم الثاني منها ما يتخصص
  .تبنتاها وأهم التأثيرات في تشكيل عقلية هذه الشخصية
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ظهورها، وتحليل أهم األسس  بينما يتناول البحث النظر في مفهوم الحداثة وتوضيح معالم
  . التي ارتكز عليها أصحاب الفكر الحداثي

  :خطة البحث

  :يشتمل هذا البحث على ثالثة مطالب

  .مفهوم الحداثة :المطلب األول

  .ظهور الفكر الحداثي وتاريخه: المطلب الثاني

  .أبرز أسس ومبادىء الفكر الحداثي: المطلب الثالث

  . جوتشتمل على أهم النتائ: خاتمة

  : مفهوم الحداثة: المطلب األول

 مفهوم الحداثة لغة :أوًال :  

، وهذه المادة تدل على الوجود للشيء بعد أن لم يكن، )حدث(الحداثة مشتقة من مادة 
ِنقيض القديم، : َالِحديث: "فقد جاء في لسان العرب .فهو الجديد ،ضد القديم ومنه الحديث

يء يحدث حدوًثا وحداَثة، وَأحدَثه هو، فهو محدث وحديث، نقيضه اُلْقدمة، حدث الش: والحدوث
دَثه(1)"وكذلك اسَتح.  

  . فالحديث عكس القديم فهو الجديد وكذلك الحداثة هي الجد في الشيء

يقال . الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن) حدث"( :وقال ابن فارس
ألنه كالم يحدث ; والحديث من هذا . الطري السن: جل الحدثوالر .أمر بعد أن لم يكن حدث

. ورجل حدث نساء، إذا كان يتحدث إليهن. حسن الحديث: ورجل حدث. الشيء بعد الشيء منه

"هذه حديثى حسنة، كخطيبى، يراد به الحديث ويقال
)2(

.  

 مفهوم الحداثة اصطالحًا: ثانيًا:  

يث نجد أن تعريفات الحداثة قد اختلفت قد يقول البعض بصعوبة ضبط مفهوم الحداثة، ح
بحيث يمكن اختصارها في مذهب محدد، أو في  ،باختالف وجهات نظر النقاد ومنظري األدب

مدرسة بعينها، أو حتى في مجرد قوانين جامعة تتيح لمتتبعيها إدراك مضمونها في سياق كلي 
 .بعيدا عن كل نظرة تجزيئية
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حلها سوًاء على مستوى الدارسة الغربية والتي تعتبر فمصطلح الحداثة يمثل إشكالية يصعب 
 .منشأ هذا المصطلح، أو على مستوى األوساط األخرى

فالحداثة مصطلح غربي يقوم على التحرر من سيطرة الثوابت والمعتقدات، وإخضاعها لهيمنة 
اثة، ومن العقل في كل ميادين الحياة، وقد كثرت تعريفاته عند الحداثيين، وعند النافدين للحد

  : أقرب التعريفات وأشملها التعريف التالي

الثقافة الموروثة عن الدين أو الحداثة هي محاولة صياغة نموذج للفكر والحياة يتجاوز "
ق يحقأن ذلك هو وسيلة ت ؛ بزعميتحرر من ثوابتهبحيث تجعله  ،غيره من مصادر إرشاد اإلنسان

لغربية لتطويع الكون إلرادته واستخراج مقدراته تقدم اإلنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية ا

"لخدمته
)3(

.  

وعليه فإن الحداثي هو من يعتد بهذا النموذج ويسعى دائمًا لتطبيقه على أرض الواقع، فهو 
يطمح بذلك أن يحدث في الدين ويعمل على إحداث تغيرات وتبديالت، من خالل الزيادة والنقصان 

  . فيه

أو مفهوما سياسيا أو ) سوسيولوجيا(ت الحداثة مفهوما ليس"": جان بودريار"ويقول 
ومع ذلك ... مفهوما تاريخيا يحصر المعنى، وإنما هي صيغة مميزة للحضارة تعارض صيغة التقليد

تظل الحداثة موضوعًا عامًا يتضمن في داللته إجماًال اإلشارة إلى التطور التاريخي بأكمله والى 
  .(4)"التبدل في الذهنية

الحداثة هي اتجاه جديد يشكل ثورة كاملة على " :األستاذ مصطفى هدارة، فيقول ويعرفها
  .(5)"كل ما كان، وما هو كائن في المجتمع

والتوصيف المختصر لفكر الحداثة أنه هو قطع الصلة بالتراث وطلب الجديد، ومن ذلك 
  .التراث جميع األفكار الدينية، والموروث من العادات والتقاليد

  :(6)فهوم الحداثة يتضمن عدد من المعالم أبرزهالذا فإن م

 .الثورة على مصادر التلقي عند المسلمين -1
 .رفض القديم من جميع األفكار والموروثات الثقافية -2
 .إخضاع القديم والثابت من التراث اإلسالمي ومصادره المعرفية للدراسات العقالنية -3
قائد والتشريعات الدينية، وكذلك من التمرد على كل ما هو نطي وسائد ومألوف من أمور الع -4

  .العادات والتقاليد والموروث الثقافي واألدبي
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  .ظهور الفكر الحداثي: المطلب الثاني

وبداية القرن ) م18(يرجع ظهور الحداثة في أصل نشأتها إلى حدَثين هامين في أواخر القرن 
  : ، وهذان الحدثان هما)م19(

ريطانيا، ثم امتدت لتشمل بقية أنحاء أوربا وأمريكا، وهذه الثورة الصناعية التي حدثت في ب -1
  .الثورة تعد من المعالم الرئيسة في طريق التقدم العلمي المادي

وهذه الثورة كان لها األثر في تغيير نمط المعيشة والنظام االجتماعي في المجتمع الغربي، 
  . لحرية واالستقالل الذاتيوبرز من خاللها االتجاه الفرديالذي أقسم بزيادة المطالبة با

وظهر في النظام االقتصادي الفكر الرأسمالي، اعتقاد أن مصالح الفرد الخاصة من أجل 
  . تحسين وضعه

ومن جهة أخرى شجعت الثورة الصناعية على االهتمام بتكوين الفكر القومي واعتقاد ضرورته 
  . لتحقيق النشاط االقتصادي

 . شاملة على جميع المؤسسات والقيم المجتمعيةالثورة الفرنسية التي كانت ثورة  -2

وقد غرست هذه الثورة فكرة التغيير في الناس في الشؤؤن والعادات، فهي دعوة إلى تفجير 
  . فكرة الحرية سواء في فكرة التمرد على الله وعلى التقاليد والعادات والنظم االجتماعية القديمة

 تتوقف على الوحي، وإنما تتوقف على التحول وأعلنت الثورة الفرنسية، أن سعادة البشر ال
االجتماعي ولهذا أعلنت معارضتها للسلطة الكنسية والنظام اإلقطاعي القديم، فهو سبيل الحرية 

  .في تصور أصحابها

تساوي : ، ويعنون بالمساواة)والمساواة –اإلخاء  - الحرية(وأعلنت شعارها الثالثي المشهور 
اإلخاء بين األفراد : م القانون، وإلغاء االمتيازات الخاصة، وباإلخاءالحقوق المدنية لألفراد أما

  . والطبقات

  .وبهذا صار الفكر الغربي ترسخت فيه بعض األفكار كأنها تمثل دينًا جديدًا يعتقده الناس

وقام مشروع الحداثة على مجموعة من المبادئ، والقواعد، والفلسفات الـتي تؤكد على قيم 
جريبية والتقدم، بوصفها بداية الحركة العلمية التي قامت بدور كبير في تحول العقل العقالنية، والت

الغربي من التخلف إلى التقدم، العلمي الذي أرسى جذوره في المجتمع الغربي عبر نجاحه في 
  .(7)اكتشاف قوانين الطبيعة وتسخيرها لصاح اإلنسان
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يسمى بحركة النهضة العربية اإلسالمية  بدأت الحداثة العربية بالمفهوم المعاصر مع بدء ما
خالل القرن التاسع عشر ممثلة في رفاعة رافع الطهطاوي، وجمال الدين األفغاني، ومحمد عبده، 

  .(8)في تأريخه للحداثة العربية) ديوموند ستيوارت(وهو ما أشار إليه المؤرخ اإلنجليزي 

كبيرًا في درجة قبولها في األوساط وشهدت حركة التيار الحداثي في العالم العربي تباينًا 
الفكرية، بعد النتائج المتباينة التي مرت بها جراء مساهمتها في التصدي لألفكار القديمة لدى 
المواطن العربي وتحطيم الموروث، وتدمير صورته، وتجاوز تعبيراته، حتى جعلته يتمرغ في 

ثقافية والتربوية، بحيث ال يستطيع االستغناء التبعية االقتصادية والغذائية والتكنولوجية والفكرية وال
  .(9)عن مستغليه من الغربيين

  :ويكفي للتدليل على ذلك الموقفان التاليان

من  –حسب ادعائهم  –االعتراف بعدم صالحية الدعوة الحداثية لتغيير وضع المرأة وتحريرها  .أ
انتقدت عرض أفالم الجنس  قبضة التقاليد الدينية الموروثة، على لسان نوال السعداوي التي

إنه يصعب على النساء العربيات حل هذه المعادلة : والرقصات العارية وأجساد النساء، بقولها
الصعبة وحدها، وإن تحرير المرأة ال يمكن أن يحدث في مجتمع رأسمالي، وإن مساواتها مع 

  .(10)الرجل ال يمكن أن يحدث في مجتمعاتنا

تتبنى الحداثة وتنافح عنها بتوفير الحريات لشعوبها، فرغم أنها ترفع  فشل األنظمة العربية التي. ب
شعارات الديمقراطية التي لم تكن سوى شعارات جوفاء، لكن غالبًا ما يثبت عكسها جراء 

بطريقة دكتاتورية ومالحقة أصحاب الرأي في كل مكان، فضًال عن  كبت الحريات والحكم
  .(11)ي عمومًا والمفكر خصوصًا من هذه األنظمةاالضطهاد الذي يالقيه اإلنسان العرب

لكن حركة الحداثة امتدت بعد ذلك حتى الوقت الحاضر بعد أن مرت بها عدة أسماء كان لها 
دور فاعل في الدعوة إلى التغريب وقطع الصلة مع الماضي واألرض والدين، ومنهم سالمة موسى، 

العظم، والطيب تيزيني، وعبد االله وفرح أنطون، وعلي عبد الرازق، وحسين مروة، وصادق 
العروي، وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، ومحمد أركون، وهشام جعيط، وغيرهم على 

وقد تحول الحداثيون العرب إلى أداة لحماية األفكار  (12)اختالف الرؤى والمنهجيات عند كل منهم
لفكرية والفنية التقليدية، وتشابك الغربية الفردية البرجوازية في الجانب السياسي، وتقويض البنى ا

خليط الثقافات المستجلبة عبر وسائل اإلعالم التقنية الجماهيرية ومنتجاتها المدعمة للنموذج 
  (13)الثقافي الحداثي الغريب في الجانب الثقافي

  :وقد مر خطاب الحداثة في الفكر العربي المعاصر في مرحلتين فكريتين

وتبدأ مع بداية القرن التاسع عشر وتمتد حتى منتصف القرن مرحلة فكر النهضة، : األولى
  .العشرين
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مرحلة فكر الحداثة، والتي تبدأ من عقد الخمسينات من القرن العشرين وحتى يومنا : والثانية
  .هذا

ولم يقطع الحداثيون الجدد صلتهم مع مسائل النهضويين التي تناولت مسائل الحرية 
ألصالة والتراث، بل استعادوها من جديد ليعيدوا طرحها على نحو والدستور والعقل، وإشكاليات ا

وقد مثل مشروع الحداثة في أصوله ومبادئه الفكرية والتاريخية العامة ثورة على مختلف . مختلف
ولم . أشكال التقليد، بما يمثله من أفق تاريخي مفتوح على كل ممكنات اإلبداع الذاتي في التاريخ

مشروع الحداثة وعوائقه من دون االنتباه إلى الجدلية التاريخية، في صراعها  يعد ممكنا التفكير في
 .(14)مع اآلخر، التي تمت فيه عملية تبلور مشروع الحداثة في العالم العربي

وقد مثل ميالد الجيل الثاني من المصلحين والنهضويين لحظة والدة المثقف النهضوي في 
سَة لخطاب النهضة العربية في أنماطها المختلفة؛  الفكر العربي، فقد دشن هؤالء النصوصالمؤس

فقد ساهم كل من محمد عبده واألفغاني والكواكبي وشبلي الشميل وفرح أنطون وغيرهم من 
أعالم الفكر العربي في بلورة نصوص الخطاب السياسي العربي التي شكلت القطيعة الفكرية مع 

أفكار الجيل الثاني من المصلحين إلى تيارين وتوزعت نصوص و (15)الفكر السياسي التقليدي
يسعى إلى التوفيق )... األفغاني، محمد عبده(إسالمي  - تيار توفيقي إصالحي : إصالحيين كبيرين

)... شبلي الشميل وفرح أنطون(حداثي  - بين المرجعية اإلسالمية ومكاسب العصر، وتيار ليبرالي
صر الفكرية والسياسية والفلسفية كمدخل يمنح يهدف إلى االستفادة دون حساب من منجزات الع

. الذات العربية إمكانية تجاوز أسباب تأخرها، وتمنحها إضافة إلى ذلك انخراطًا أفضل في العالم
ودعا إلى تبني مبدأ  )م1897(ولهذا السبِب بلور فرح أنطون مشروعه اإلصالحي في منبر الجامعة 

دة من تجارب األمم في التاريخ بهدف المساعدة في وحدانية التاريخ البشري، وأهمية االستفا
تجاوز التأخر واالنحطاط العربي، وأصدر محمد عبده بعض الفتاوى الساعية إلى تحقيق نوع من 
التوازن بين قيم اإلسالم وقيم العصر الجديدة، وعمم شبلي الشميل بعض المبادئ العلمية 

 .(16)الجديدة في مجال البيولوجيا

  :أبرز أسس ومبادىء الفكر الحداثي :المطلب الثالث

يرتكز الفكر الحداثي على عدد من المبادىء تفرعت عنها جميع األفكار الحداثية، ويمكن 
 :تلخيص أبرز أسس مشاريع الفكر الحداثي فيما يلي

الحداثة بمبدأ الذاتية، وهذا المفهوم متعدد الدالالت، فهو يشكل ما يسمى "ترتبط  :الذاتية: أوًال
زية ومرجعية الذات اإلنسانية، وفاعليتها، وحريتها، کعة اإلنسانية، ومن ثم فهو يعني مربالنز

  ". (17)وشفافيتها، وعقالنيتها
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هذا المعنى يخيل لدى هيجل إلى أربع دالالت متالزمة، يوجزها يورغان هابرماس 
Habermas ة االدعاءاتها؛ الفردانية، ويعني أنها هي التي لها الحق في إعطاء قيم: في أربع نقاط

والحق في النقد، وبالتالي فمبدأ العالم الحديث يتطلب من كل فرد أن يتقبل فقط ما يبدو له 
مسوُغه؛ واستقاللية الفعل، فمن خصائص العصور الحديثة تهيؤها لتقبل ما يفعله األفراد، 

 .واالستجابة له

العلمية التي تكشف أسرار  بهذه الدالالت المتعددة أصبحت أساس المعرفة) الفرد(فالذات 
الطبيعة بقدر ما تحرر الذات العارفة، والطبيعة أصبحت جملة قوانين شقافة ومعروفة من طرف 

زت الذات عن دائرة اإليمان كما يقول هيجل، وهذه الدوائر ظلت بمثابة یومن ثم تما. الذات
  .(18)تعبير عن مبدأ الذاتية

 :المعنيين اآلتيين ويتحدد معنى الذاتية في الفكر الغربي في
تدرك نفسها، وتدرك . أنها ذات مستقرة ومتماسكة، وهي واعية وعقالنية، ومستقلة وكونية• 

  .(19)العالم عن طريق العقل المفكر، الذي يفترض أنه الشكل األرضي لألداء الذهني

راث، بل أنها قائمة على العقل؛ والمقصود به العقل الذي ال يعترف بأي مكتسب من الماضي والت• 
يتخلص من المعتقدات الموروثة، ويفرض تحطيم العالقات االجتماعية، والمشاعر، والعادات، 

 .واالعتقادات التقليدية

ومبدأ الفردية في الحداثة مقصوده أن اإلنسان ال يمكنه أن يصبح فردًا حرا مستقًال بنفسه 
  .(20)إنسان إلهه، وفرد ذاته ال فرد ربهإال إذا تحرر االرتباط بعالم األلوهية، وصار إنسان نفسه ال 

وأصبحت ذاتية العقل اإلنساني في مجال . وهذا يعني مركزية اإلنسان مركزية نظرية وعملية
المعرفة واألخالق، والفن، والسياسة هي المؤسسة لموضوعية الموضوعات كما يقول هابرماس، 

كما يقول  Res Cogitansلمفكر وهو ما يعني إرجاع كل معرفة إلى الذات المفكرة أو الشيء ا
  .(21)مارتن هيدجر

هذه النصوص كلها تكشف عن حقيقة مشاريع الفكر الحداثي، وهي إعالن اإلنسان عن 
نموذجه األصلي للذات الحديثة، بوصفها كينونة مستقلة تمامًا، ومحددة ذاتية، ليس وعيها الذاتي 

إذ يشك بكل شيٍء عدا نفسه، يضع نفسه في  العقالني الخاص بالنسبة إليها إال األولوية المطلقة؛
واجهة ليس فقط جملة المرجعيات التقليدية، بل العلم بوصفه ذات في مواجهة موضوع، وبوصفها 

فالذات هي السيدة، وهي التي . كينونة مفكرة، راصدة ومحركة، كلية التميز عن أية طبيعة خارجية
 Fichteشته یتحددها، كما يرى الفيلسوف ف تحدد غاياتها في الوجود، وليست الغايات هي التي
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صارت الذات مقدسة في مرحلة من مراحل التاريخ الغربي الحديث في مقابل قداسة الله ) م1762(
 .إن الحداثة هي محو القدسية من العالم: أو الطبيعة، ولذلك قيل

  :مبدأ العقالنية: ثانيًا

قي وما هو صحيح، وما یدد ما هو حقالعقل في الفكر الحداثي هو الحكم النهائي الذي يح
. هو جيد، والحرية فيه تقوم على طاعة القوانين التي تتطابق مع المعرفة المكتشفة من قبل العقل

كما ينبغي أن تكون اللغة أو طريقة التعبير المستخدمة في إنتاج المعرفة ونشرها عقالنية أيضا، 
وال بد أن تعبر عن العالم الحقيقي المدرك  ولكي تكون اللغة عقالنية ال بد أن تتسم بالوضوح،

  .(22)الذي يالحظ فقط

والعقالنية هي القيمة المطلقة، والخط الفاصل بين عالم األلهة القديمة وعالم اإلنسان 
  .(23)وبذا اقترنت فكرة الحداثة اقترانا وثيقا بفكرة العقالنية. الحديث، إنه مركز الكون

مة للذاتية، وهي تعني إخضاع كل شيء لقدرة العقل التي وسمة العقالنية للحداثة مالزمة لس
وقد عبر عنه . فثمة ارتباط وثيق بين السبب ومبدأ العقل. هي بحث دؤوب عن العلل، واألسباب

ال شيء دون علة، ومنه يصبح كل من الواقع الطبيعي، والواقع التاريخي معقوال : الفالسفة بقولهم
  . (24)أو عقالنية بالنسبة اللذات

العقل ال يعترف بأي مكتسب من الماضي، بل على العكس يتخلص من : "قول آالن توريني
  .(25)"المعتقدات وأشكال التنظيم االجتماعي

لقد ربتنا الحضارة : "ويصف محمد أركون نظرة الحداثة في تقديس مبدأ العقل، فيقول
األوروربية منذ القرن الثامن عشر على األقل على فكرة أن العقل تحرر نهائيا من اإلكراهات 

  .(26)"القسرية للتحجر الدوغمائي لكي يخدم المعرفة لذاتها وبذاتها

ثي تدعو إلى تحرير العقل من سلطة الدين، وهي قائمة على وهذه العقالنية في الفكر الحدا
  .أساس تحرير العقل من اضطهاد الفكر الكنسي

ولكن أصحاب الفكر الحداثي نقلوا التعامل في مضادة الدين مقابل االضطهاد الكنسي الذي 
الضطهاد حرفه أهله، إلى التعامل مع الدين اإلسالمي المحفوظ من رب العالمين، فهو نقل لمشكلة ا

  .الكنسي إلى غير حيزها

وليس مشكلة العقالنية في تقبل حجية العقل وإعطائه المكانة، وإنما في تصنع الخصام بين 
العقل والوحي، وأن مبدأ حجية العقل يعني رفض الوحي ومعارضته، وزعم أن اعتماد الوحي فيه 

  .إهدار للعقل البشري
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  : مبدأ العلمانية: ثالثًا

ال الدين األوروبيين مؤججة للصراع بين العلم والكنيسة، ذلك أن الكنيسة وكانت جناية رج
   :ارتكبت خطأين فادحين في آن واحد

  . تحريف حقائق الوحي االلهي وخلطها بكالم البشر: أحدهما

  . فرض الوصاية الطاغية على ما ليس داخًال في دائرة اختصاصها: واآلخر

الوثنية والمعلومات البشرية إلى كثير من تعاليم  والخطأ األول مسؤول عن تسرب الخرافات
المسيحية، إذ جعلتها الكنيسة عقائد الهية تدخل في صلب الدين وصميمه، وعدت الكفر بها كفرا 

  . بالوحي والدين

والخطأ الثاني نشأ عن ضيق صدر الكنيسة بما يخالف تعاليمها الممزوجة وإصرارها األعمى 
داد الطبيعي للطغيان الديني طغيانًا فكريًا عامًا، وحاسبت الناس، ال على التشبث بها، فكان االمت

على معتقدات فلوبهم فحسب، بل على نتائج قرائحهم وبنات أفكارهم، وتوهمت أن في قدرتها أن 
تملك ما ال تستطيع أية قوة طاغية أن تحتكره، وهو الحقيقة العلمية فيما يتعلق بالتجربة 

  . وبذلك أقحمت نفسها حربًا ضروسًا ال هوادة فيها وال تمييز. ي السليمالمحسوسة أو النظر العقل

وأول عمل مارسته الكنيسة في هذا المجال هو احتكارها للعلم وهيمنتها على الفكر البشري 
  .(27)بأجمعه

إن أكثر أصحاب الوظائف العلمية حتى في أوج العصور الوسطى كانوا ينتمون : "يقول برنتن
ع المنظمات الدينية، وكانوا جزءًا من الكنيسة، حيث إن الكنيسة بدرجة ال نكاد إلى نوع من أنوا

وقد . .نفهمها اليوم تتخلل في كل لون من ألوان النشاط البشري وتوجهها وبخاصة النشاط العقلي
كان الرجال الذين يتلقون تعليمهم في الكنيسة يكادون يحتكرون الحياة العقلية، فكانت الكنيسة 

  .(28)"محاضرة والصحافة والنشر والمكتبة والمدرسة والكليةمنصة ال

ولهذا السبب نشأت ردة فعل ضد الدين، وقام مبدأ العلمانية على أساس فصل الدين عن 
  .الدولة

فهي ترفض أن يكون للدين أو أي أمر آخر مقدس مدخل للحكم على األشياء في أي قرار 
ل الدين عن النظام السياسي للدولة، إلى فصل من أمور الحياة المدنية، وتطور األمر من فص

  . الدين عن جميع القيم األخالقية في المجتمع

  :وانقسمت في ذلك العلمانية إلى قسمين
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وهي التي تحارب الدين تحول إقصاءه من الدنيا بجميع الطرق : العلمانية المتطرفة: األول
  . دينيةوالوسائل، سواء من األمور اإلنسانية أم األخالقية أم ال

وهي التي تتعامل على أساس أن من حق المرء التدين أو عدمه، فهو : العلمانية المحايدة: الثاني
  .أمر راجع إلى حرية اإلنسان، لكن على أن ال يؤثر في الحياة

يوجد : "ويقسمها عبد الوهاب المسيري إلى ما يسميه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة
ال علمانية واحدة، األولى جزئية نعني بها العلمانية باعتبارها فصل الدين  في تصورنا علمانيتان

عن الدولة، والثانية شاملة تعني فصل كل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية ال عن الدولة 
  .)29 ("فحسب، وإنما عن الطبيعة وعن حياة اإلنسان في جانبيها العام والخاص

كر المسيحي لنزع سلطة الكنيسة من حياة الناس، في مقابلة وكل هذا إنما نشأ في حالة الف
  .ذلك االضطهاد الذي تسلطت بها على حياتهم

  : )اإلنسانية(مبدأ النزعة الفردية : رابعًا

المقصود بهذا المبدأ االعتقاد بكون اإلنسان سيد نفسه في العلم، وأنه قادر بذاته على حكم 
خارجي إلدارة شؤون حياته خارج عن إنسانيته، وأنه ال جميع أمور حياته، دون حاجة إلى مصدر 

  .(30)وصاية عليه ألي قوة مباينة لطبيعته

ويزعم أصحاب هذا المبدأ أن أي إعالء ألي مصدر خارج اإلنسان وجعله فوق عقل اإلنسان 
  .(31)وقدرته وقيمته فإنه بالضرورة يحقر من شأن اإلنسان ومنزلته

النزعة اإلنسانية هي ذلك التأويل الفلسفي : ا هايدغر فيقولوهذه النزعة الفلسفية يعبر عنه
  .(32)اإلنسان الذي يفسر، ويقيم كليه الموجود انطالقًا من اإلنسان وفي اتجاه اإلنسان

مركزية إنسانوية، تنطلق من معرفة اإلنسان، : "ويعرف الالند النزعة اإلنسانية بأنها
ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه  وموضوعها تقويم اإلنسن وتقييمه واستبعاد كل

لقوى خارقة للطبيعة البشرية أم بتشويهه من خالل استعماله استعماًال دونيا، دون الطبيعة 
  .(33)"البشرية

: وهذه الفكرة نشأت في محاربة اإليمان بالله تعالى، وفي سبيل التلخلص من سلطة الدين
فأيديولوجيا التنوير التي أقامت القطيعة المعرفية الكبرى، قد . .فلم يعد اإلنسان يخضع إال لعقِله"

عصر الخالصة الالهوتية، وعصر الموسوعة لفالسفة : فصلت بين عصرين من الروح البشرية
التنوير، وراح نظام النعمة اإللهية ينمحي ويتالشى أمام نظام الطبيعة، وأصبح حكم الله خاضعًا 

  .(34)"لحكم الوعي البشري
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أن هذه النزعة نشأت مضادة الضطهاد الفكر الكنسي حيث تسلط أصحاب الكنيسة  وظاهر
على الناس بحجة الفكر اإللهي الكنسي، مما أدى إلى نفور الناس وثورتهم على هذه الوصاية 

  .الكنسية ورفضهم ألشكال الدين

  ):العلموية(مبدأ سيادة العلوم الطبيعية : خامسًا

د أن العلم التجريبي يستطيع اإلحاطة بكل الحقائق الكونية، وأنه المقصود بهذا المبدأ االعتقا
  .(35)يستطيع أن يكفي اإلنسان، وأن البشر ال حاجة لهم إلى أي مصدر معرفي آخر للمعرفة

وفي بيان أهمية هذا المبدأ في الفكر الحداثي، فقد عبر ديكارت عن فترة الحداثة بأنها عصر 
  .عبادة العلم وتقديسه

الحداثة تحل فكرة العلم محل فكرة الله في قلب : "عن ذلك آالن تورين بقوله وقد عبر
  .(36)"المجتمع وتقصر االعتقادات الدينية على الحياة الخاصة بكل فرد

  ).العلم المادي(وهذه الفكرة نشأت في مقابل التطرف الكنسي في محاربة العلوم الكونية 

س العلم والعناية بالمكتشفات والتفسيرات وتكمن مشكلة تقديس العلم الطبيعي ال في نف
العلمية للقضايا الكونية، وإنما في عزل ذلك التفسير عن الوحي ومصادمته للدين، كما عبر عن 

  :ذلك أوغست كونت مؤسس المدرسة الوضعية حيث حصر وظيفة العالم في أمرين

  .أثر للقوانين الطبيعيةبيان أن كل مظاهر الطبيعة، بما فيها السلوك اإلنساني؛ محض : أحدهما

اختزال كل القوانين الطبيعية في أقل عدد ممكن منها، ثم جمعها كلها تحت سلطان : ثانيهما
قوانين الفيزياء؛ لتصبح العلوم اإلنسانية موحدة بعد أن كانت متفرقة في مجموعة من 

  .(37)التخصصات المتباينة

  : الخاتمة

تي يرتكز عليها الفكر الحدجاثي وينطلق منها تناول هذا البحث مفهوم الحداثة واألسس ال
جميع األفكار التي تبنتها الحداثة في التعامل مع الناس وسياستهم، في األمور االجتماعية والثقافية، 

  :وفي تعاملهم مع األديان، وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية
وابت الدين والعادات إعادة صياغة فكر اإلنسان ليتجاوز كل ث هي محاولة مفهوم الحداثة -1

والثقافات الموروثة، وذلك بزعم اعتبارها وسائل لتحقيق تقدم اإلنسان وتطوره واستخراج 
 . مقدراته في كافة المجاالت

والعقالنية، والعلمانية، والفردية،  ،الذاتية: يرتكز الفكر الحداثي على عدد من األسس وهي -2
 . والعلموية
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في زية والمرجعية المؤسسة لموضوعية الموضوعات کمرلا يشكل اإلنسان يقصد بالذاتية أن -3
 .األخالق والسياسة وغيرها من المجاالت العلمية واالجتماعية والثقافية

هو مركز الكون ، وفي إثبات الحقيقة القيمة المطلقة أن يكون العقل لهيقصد بالعقالنية  -4
 . الخط الفاصل بين عالم األلهة القديمة وعالم اإلنسان الحديثو

الدين عن الحياة أو إقامة الحياة على غير  إبعاد وفصلفي الحقيقة هي يقصد بالعلمانية  -5
 الدين؛ سواء بالّنسبة لألمة أو لألفراد، وترتكز على أن اإلنسان له المركزية في هذا العالم،

  .فال سلطة عليه من دين أو من مقدس أو عادات اجتماعية
ن سيد نفسه في العلم، وأنه قادر بذاته على حكم جميع يقصد بالفردية االعتقاد بكون اإلنسا -6

أمور حياته، دون حاجة إلى مصدر خارجي إلدارة شؤون حياته خارج عن إنسانيته، وأنه ال 
 . وصاية عليه ألي قوة مباينة لطبيعته

يقصد بالعلموية االعتقاد أن العلم التجريبي يستطيع اإلحاطة بكل الحقائق الكونية، وأنه  -7
، فليس أن يكفي اإلنسان، وأن البشر ال حاجة لهم إلى أي مصدر معرفي آخر للمعرفةيستطيع 

 . لإلنسان شأن أو حاجة إلى مصدر لألمور الغيبية سوى العلم التجريبي
نشأت أغلب األفكار الحداثية نتيجة التصادم الكنسي مع العلماء في األمور الطبيعية  -8

، وهذه األثر ها لالضظهاد في الجانب العلميواإلنسانية، بسبب طغيان الكنيسة وممارست
للتصادم الكنسي ال يمكن سحبه على التعامل مع التراث اإلسالمي ومصادر التشريع 

  .اإلسالمي

  الهوامش
 
لسان هـ، 1414 :ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل األنصاري الرويفعي اإلفريقي )1(

 . 36، ص2ج ،3طدار صادر، بيروت،  ،العرب
دار ، عبدالسالم محمد هارون :، المحققمقاييس اللغة: بن زكريا القزويني الرازيأحمد  بن فارس،ا )2(

 .36ص ، 2جم، 1979 - هـ 1399الفكر، 
 -هـ 1،1434ط  دار السالم،مصر، ، الحداثة وموقفها من السنة: عيسى الحارث فخريعبدالله،  )3(

  . بتصرف. 33صم، 2013

مقاربة حوارية في (إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر :عبد الغنيبارة،  )4(

 .15ص م، 2005 ،العامة الهيئة المصريةمصر،  ،)ل المعرفيةاألصو
: السعودية، مقال بمجلة الحرس الوطني، نقًالالحداثة في األدب المعاصر،  :هدارة، محمد مصطفى )5(

، 1عمان، دار الفاروق، ط، التوظيف الحداثي آليات المرأة وإشكالياتهعن أبو هنود، كفاح، 
 .24م، ص 2012 –هـ 1433
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، رسالة دكتوراه بكلية أصول الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية :العزيزعبد العلي، محمد  )6(

 .بتصرف 173ص ، 1هـ، ج1414الرياض،  –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  –الدين 
 .22م، ص 2014القاهرة، المكتبة األكاديمية،  ،العقالنية العلمية دراسة نقدية: ، خالدقطب )7(
تجمع العلماء المسلمين في لبنان،  ،)86(، مجلـة الوحـدة، العـدد الحداثة الفكريـة اإلسالم: قاسم )8(

 .44ص 
م، 1993مصر، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، -القاهرة ،الخطاب العربي المعاصر: اسماعيل، فادي )9(

 .6ص
لبنان، مركز دراسات الوحدة  ،يالمجتمع العربي المعاصر بحث استطالعي اجتماع: بركات، حليم )10(

 . 405صم، 2006، 4العربية، ط
مصر، المعهد العالمي اإلسالمي،  –، القاهرة الخطاب العربي المعاصر: إسماعيل، فادي: انظر )11(

  .157م، ص 1993

فلسفة المشروع الحضاري بين اإلحياء اإلسالمي : عبدالرزاق، أحمد محمد جاد: انظر )12(

-533ص ، 1م، ج1995 -هـ 1416شنطن، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، وا، والتحديث الغربي
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 )2015- 2004(التغري املكاني والزماني للسكان في مدينة الزرقاء خالل الفرتة 
  

  **كايد عثمان أبو صبحةو *ثامر خالد علي الزيود
  

  ملخص

مـن حيـث النمـو والتوزيـع     التغير المكـاني والزمـاني للسـكان فـي مدينـة الزرقـاء       موضوع تناولت الدراسة
إلظهار التغيرات التي , 2015و 2004تعداد الرسمية لألعوام السكاني، وقد اعتمدت الدراسة على بيانات ال

استخدمت الدراسة عـدة أسـاليب إحصـائية لقيـاس معـدل النمـو السـكاني        . طرأت على النمو والتوزيع السكان
والكثافـة الســكانية ونســيبة التركــز السـكاني، وبنــاء الخــرائط النقطيــة والمسـاحية باســتخدام نظــم المعلومــات     

أن مدينة الزرقاء قد شهدت ارتفاعًا في عـدد السـكان   :لت الدراسة لعدد من النتائج من أهمهاتوص.الجغرافية
كمـا  . ، وأن هناك نوع من عدم االنتظام في توزيـع السـكان فـي مدينـة الزرقـاء     2004مقارنة بعام  2015عام 

  .ة الزرقاءأظهرت الخرائط النقطية والمساحية ارتفاعًا ملحوظًا للكثافات السكانية في وسط مدين

  .، مدينة الزرقاءالتغير المكاني والزماني للسكان: الكلمات المفتاحية

 
Spatial and Temporal Change of Population in Zarqa City during the 

Period (2004 and 2015)  
 

Thamer K. A. al-Zayud and Kayed O. Abu Sabha, Department of Geography, 
College of Arts, University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The study dealt with the spatial and temporal change of the population in Zarqa city 

in terms of growth and population distribution, the study relied on the official census 
data for the years 2004 and 2015, to show the changes in the growth and distribution of 
the population. The study used several statistical methods to measure population growth 
rate, population density and relative population concentration, and to construct point and 
cadastral maps using GIS. The study reached a number of results, the most important of 
which is that the city of Zarqa has seen an increase in the population in 2015 compared 
to 2004, and there is a kind of irregularity in the distribution of the population in Zarqa 
city. Also raster and cadastral maps showed a significant increase in population densities 
in the center of Zarqa city. 
Keywords: Spatial and temporal change of population, Zarqa city. 
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  :المقدمة

شهد األردن تغيرات سكانية كبيرة وسريعة،نتيجة للنمو السكاني الطبيعي، والهجرات المختلفة 
 1967و 1948العربية المتمثلة بحرب  اإلسرائيليةبما فيها الهجرة الفلسطينية التي عقبت الحروب 

. فيها ستقرواوا، وعودة األردنيين بعد حرب الخليج الذين اتجهوا الى المدن االردنية 1968و
وبالتالي فقد شهد االردن نموًا سكانيًا سريعًا، حيث بلغ عدد السكان بأول تعداد للسكان عام 

م 1979ليرتفع عام ) ألف نسمة 900.8(إلى  1961وارتفع في عام ) ألف نسمة 586.2(1952
 )5.103.639(، وإلى )نسمة) 4.139.500(م نحو 1994، فيما بلغ عام )نسمة 2.13300(إلى 

) 9.559.0(م إلى2015م، وليصل حسب التعداد السادس للسكان والمساكن 2004نسمة عام 
عام، وارتفع 60مرات، خالل ) 10(وبذلك يكون عدد السكان قد تضاعف أكثر من. مليون نسمة

بالمائة لغير األردنيين ) 18(، حوالي )2015- 2004(بالمقابل النمو السكاني السنوي للفترة 
  .)1(لألردنيينبالمائة ) 3.1(و

  :مشكلُة الدراسة

شهدت مدينة الزرقاء تغيرات سكانية ملحوظة خالل النصف الثاني من القرن العشرين من 
حيث نمو والتوزيع، وذلك ألسباب عديدة كالزيادة الطبيعية وارتفاع معدل الهجرة كالهجرات 

ة األردنيين من دول باألضافة الى عود ،2011المتتالية من دول الجوار كهجرة السوريين عام 
، والهجرات الداخلية المتمثلة بالهجرة من القرى واألرياف الى 1991الخليج بسبب حرب الخليج 

تحاول هذه الدراسة تحليل وتفسير التغير المكاني والزماني للسكان في مدينة الزرقاء . المدينة
ع السكان من حي ، وسيتم ذلك من خالل دراسة كيف يختلف توزي)2015-2004(خالل الفترة 

آلخر في مدينة الزرقاء خالل فترتي الدراسة وكيف تتباين معدالت النمو السكاني في أحياء 
والتقنيات الحديثة، من أجل الكشف  اإلحصائيةالمدينة مكانيًا وزمانيًا، من خالل استعمال األساليب 

ية خالل فترات الدراسة عن أنماط التغير السكاني، وبناء خرائط لتتبع النمو والكثافات السكان
  .اعتمادًا على نتائج التعدادات السكانية الرسمية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة

التغير المكاني والزماني للسكان في مدينة الزرقاء  اتجاهاتوعليه تسعى الدراسة للكشف عن 
ني، ولتحقيق هذه التغير السكا اتجاهات، وتحليل ودراسة التغير في )2015-2004(خالل الفترة 
مقاييس مختلفة مثل الكثافات السكانية، نسبة التركز السكاني، منحنى لورنز،  استخدامالغاية سيتم 

  .وسيتم بناء خرائط التوزيعات السكانية

  :وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التاليــة

 ؟2015-2004فترتيما اتجاهات النمو السكاني في مدينة الزرقاء خالل  -1
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 ؟2015-2004أنماط التوزيع السكاني وكيف تغيرت هذه األنماط خالل فترتي ما  -2
 كيف تظهر أنماط التوزيع السكاني في خرائط الكثافات السكانية المختلفة؟ -3

  : أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

الزرقاء خالل الكشف عن التغيرات التي طرأت على أنماط النمو السكاني في أحياء مدينة  -1
 ).2015-2004(فترتي 

إظهار التغير الذي طرأ على نمط التوزيع السكاني في أحياء مدينة الزرقاء والكشف عن  -2
 ). 2015- 2004(مناطق التركز السكاني فيها خالل فترتي 

 .)2015 - 2004( رسم خرائط الكثافات السكانية وتحليلها خالل فترتي الدراسة -3

  :منهجيُة الدراسِة

  :المناهج التالية استخدامق أهداف الدراسة تم لتحقي

 الدراسة فترتيلتتبع التطور في أعداد السكان داخل مدينة الزرقاء خالل : المنهج التاريخي -1
 ).2015و 2004(

لوصف الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة واالحياء السكنية  :المنهج الوصفي -2
ر التغير الحاصل في الخصائص السكانية من حيث وبيان التطور السكاني وأظها وامتدادها

 .النمو والتوزيع السكاني والكثافة السكانية خالل فترة الدراسة

لتحليل التوزيع المكاني للسكان في مدينة الزرقاء وتحليل : اإلحصائيالمنهج التحليلي  -3
التوزيع (براز التغير المكاني للخصائص السكانية إتوزيعهم ونموهم خالل فترة الدراسة، و

بين األحياء السكنية داخل المدينة خالل فترة الدراسة، ومن ثم ابراز التغير الزماني ) والنمو
 .لتلك الخصائص خالل فترات الدراسة المتعاقبة

  :مصادر البيانات

 :لبلوغ أهداف الدراسة واالجابة عن تساؤالتها أعتمدت منهجية الدراسة على البيانات اآلتية

  : وتشمل :انويةالبيانات الث - أ

وسيتم الحصول عليها من دائرة االحصاءات العامة لألعوام : البيانات الخاصة بالسكان -1
من أجل دراسة خصائص السكان من حيث النمو والتوزيع , 2004/2010/2015/2019

  . للتعرف على التغيرات السكانية بين فترات الدراسة
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  .أساس لمدينة الزرقاء واألحياء التابعة لهاللحصول على خريطة  :الزرقاءبيانات بلدية  -2

الوزارات والدوائر الحكومية االخرى للحصول على بيانات تخدم موضوع الدراسة سواء كانت  -3
دائرة , وزارة البلديات, كوزارة الصناعة والتجارة, هذه البيانات أحصائية أو دراسات وأبحاث

 .وزارة الداخلية ,مساحـةدائرة األراضي وال ,االحوال المدنية والجوازات

المجالت العلمية المحكمة، األوراق البحثية، وقائع  ،والتي تتمثل بالكتب: المصادر المكتبية - ب
المؤتمرات، الصور والوثائق القديمة للمنطقة، األطاريح والرسائل الجامعية، الدوريات العربية 

  .وكذلك األجنبية

دانية لمدينة الزرقاء من أجل التعرف على المدينة وتشمل الزيارات المي: المصادر االولية -ج
على أرض الواقع والوقوف على أبرز معالم المدينة الحالية ومقارنتها بمعالمها القديمة من 
خالل الصور والخرائط القديمة المتوفرة في بلدية الزرقاء لفترات زمنية قد تخدم موضوع 

  . الدراسة

  :األساليب ومعالجة البيانات

 :ب التي استخدمت لقياس التغير السكانياألسالي

يعرف النمو السكاني بالتغير التي يطرأ على أعداد السكان الناتجة عن : النمو السكاني  -  أ
الزيادة الطبيعية التي هي حصيلة الفرق بين المواليد والوفيات باألضافة الى صافي الهجرة، 

 . وهو الفرق بين المهاجرين المغادرين والوافدين
خراج معدالت النمو السكاني من خالل معادلة بأستخدام برمجية أكسل وباالعتماد على تم أست -

   :)2(بيانات التعداد
R=Ln (pt/p0)/t*100 

حيث أن :  

R =و السنويل النممعد. 

Pt  =كان في فترٍة الحقٍةعدد الس.  

po  =كان في فترٍة سابقٍةعدد الس.  

T =ة بين التعداد الّلاحقوالتعداد السابق الفترة الزمني.  

Ln  =الطبيعي اللوغارتيم.  

  .تم بناء الجداول االحصائية واألشكال البيانية للمعدالت وتحليلها وتفسيرها -
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لتمثيل نتائج التحليل على ) Gis(استخدمت الدراسة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية 
في، وشكل توزيعها على خرائط، كما استخدمت هذه الخرائط في تحديد نمط التوزيع الجغرا

وذلك بأستخدام ملحق البرنامج الخاص . مساحة الالندسكيب الذي تتكون منه مدينة الزرقاء
في برنامج نظم المعلومات الجغرافية، الذي يعتمد على  Spatial Analysis)( بالتحليل المكاني

الخرائط على شكل  نماذج رياضية مناسبة لتحديد نمط توزيع السكان في مدينة الزرقاء، وتخزين
  .طبقات لسهولة التعامل مع البيانات وعرضها وتحليلها

لبناء قاعدة بيانات جغرافية ) GIS(تم أستخدام نظم المعلومات الجغرافية : التوزع السكاني  -  ب
ووصفية لمدينة الزرقاء واألحياء التي التي تشملها من حيث المساحات والسكان، ومن ثم 

خاصة بالتوزع السكاني في أحياء مدينة الزرقاء بشكل عام خالل بناء خرائط نقطية ومساحية 
فترات الدراسة،وتم استخدام هذه الخرائط ألظهار مدى التباين في توزع السكان داخل 
المدينة وتفسير التغير في التوزيع السكاني وأتجاهات هذا التغير داخل المدينة ومن هذه 

الخرائط المساحية ألظهار الكثافات (ت السكانية الخرائط النقطية، وخرائط الكثافا:الخرائط
 ).السكانية

تستخدم إليضاح توزيع السكان على مستوى األحياء في مدينة : الخرائط النقطية -1
 .)3(الزرقاء

تعد الكثافة السكانية ذات أهمية كبيرة لمعرفة النمط الذي يتوزع فيه : خرائط الكثافات السكانية -2
  : ب الكثافة السكانية من خالل المعادلة التاليةالسكان جغرافيا، ويتم حسا

  . )4(المساحة الكلية لهذة المنطقة /مجموع عدد سكان منطقة ما 

واعتمدت الدراسة على الخرائط المساحية المظلله لتمثيل الكثافات السكانية ويتم تمثيلها 
ثم تصنيف فئات بعد حساب الكثافات السكانية ألحياء مدينة الزرقاء، ومن ) GIS(بأستخدام 

 .الكثافة السكانية بتلك األحياء

وهي النقطة التي يتوزع حولها السكان توزيعًا متوازنًا : تحديد نقطة مركز السكان المتوسط -ج
تحديدها في تلخيص الكثير من خصائص في جميع االتجاهات داخل المدينة، حيث يساعد 

  .)5(التوزيع السكاني

كمؤشر إلبراز  The Mean Center of Populationوسط تقنية المركز المت استخداموتم 
، وتعتبر تقنية المركز )2015-2004(اتجاه التغير الزماني لتوزع السكان في مدينة الزرقاء للفترة 

المتوسط من أدوات التحليل المكاني في برنامج نظم المعلومات، حيث يساعد تحديدها على فهم 
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من أجل تحديد نقطة مركز السكان المتوسط في مدينة و .الكثير من خصائص التوزيع السكاني
 . )6(الزرقاء

  : مقاييس التركيز السكاني -د

في التركز السكاني في  االختالفهذا المقياس لمعرفة  استخداموتم  :السكانينسبة التركز  -1
منطقة الدراسة وأظهار مدى التفاوت في توزيع السكان وميلهم للتركز في أحياء معينة خالل 

 : ترات الزمنية للدراسة وتحسب هذه النسبة كما يليالف
  ).1980 ،أبو عيانة). (ص - س (مجـ ×  1/2=نسبة التركز السكاني للمدينة 

نسبة مساحة الحي الى مساحة =نسبة سكان الحي الى سكان المدينة وص= حيث أن س
  .النسب هذهمجموع الفرق الموجب بين = المدينة ومجـ 

الى شدة ) 100( حيث يدل اقتراب النسبة من) 100 - صفر(بين وتتراوح هذه النسب ما 
وعلية فإن قياس نسبة التركز  ،الى التساوي في توزيع السكان) الصفر(واقترابها من  ،التركز

والكشف عن إمكانية استيعاب أعداد  ،السكاني يعكس مدى تركز السكان في أحياء مدينة الزرقاء
  .نخفضة الكثافةم األحياءمتزايدة من السكان لبعض 

ويستخدم لمعرفة مدى التركز في منطقة الدراسة خالل ): Lorenz Curve( منحنى لورنز -2
 ). 2015-2004( فترات التعداد

  :الدراسات السابقة

بخاصة  فيهوهدفت الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع السكان بعامة والتغير  )7(دراسة
اول فهم وتفسير العالقة بين النمو السكاني واستغالل وقد درس الباحث النمو السكاني العالمي وح

الموارد غير المتجددة، وأشار إلى أن الهجرة من الريف إلى الحضر في البلدان النامية أدت إلى 
خسائر في األراضي الزراعية وتوقع الباحث تناقصًا في نسبة األطفال وتزايدًا في الثروة في البلدان 

  .المتقدمة

لدراسة ألجل التعريف بتقييم أنماط استعماالت األرض الحضرية والوظائف هدفت ا )8(دراسة
في لواء الجامعة من مدينة عمان الكبرى اعتبارًا من بداية النصف الثاني من القرن العشرين، كما 
وبينت الدراسة بأن المدينة شهدت خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، نموًا 

ن، وتوسعًا في المساحة العمرانية، نتيجة الهجرات والنمو الطبيعي للسكان، متسارعًا في السكا
وأدى ذلك إلى تداخل وتغير في أنماط استعماالت األرض الحضرية والوظائف، والتي تعد نتاجًا 

  .للتطور التاريخي وانعكاسًا منطقيًا ألهمية الوظائف التي تسود في اللواء
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الضوء حول التغير السكاني في شمال والية كارولينا  هدفت الدراسة الى تسليط) 9(دراسة
الفرق بين ( وتوصل الباحث أن صافي الهجرة هو العامل األهم في التغير السكاني ويقصد به

، حيث أن النمو السكاني يتجه من األرياف نحو )الهجرة الداخلية للوالية والهجرة الخارجة منها
  .من خريجي الجامعاتالضواحي وخاصة المهاجرين ذوي الخبرات و

هدفت الدراسة ألجل تسليط الضوء حول التغيرات السكانية في إقليم الجنوب،  )10(دراسة
، من حيث حجم السكان، توزيعهم، تركيبهم والكثافة السكانية موضحة تطور نمو 1952-2010

ي اتجاهات السكان وعوامل النمو السكاني من زيادة طبيعية والهجرة، إلى جانب تحديد التغيرات ف
، مع اإلشارة إلى أبرز المشكالت المترتبة على هذا النمو 2050النمو السكاني والتوقعات حتىعام 

، إلظهار 2010السكاني في اإلقليم، واعتمدت الدراسة على بيانات التعداد الرسمية وتقديرات 
ط، ومن أبرز إلنتاج الخرائ GISالتغيرات مستخدمة األساليب اإلحصائية في التحليل وبرمجية 

النتائج التي توصلت لها الدراسة ان الحجم السكاني لألقليم قد تضاعف ست مرات خالل الفترة 
  .م1952-2010

هدفت الدراسة ألجل التعرف على التغير السكاني وأثره في استعماالت األرض في  )11(دراسة
، كما وبينت GISفية باستخدام نظم المعلومات الجغرا )2010-1979(مدينة السلط خالل الفترة 

الدراسة بأن مدينة السلط شهدت تغيرات سكانية هامة خالل الثالثين سنة الماضية نتيجة النمو 
الطبيعي والهجرات التي قدمت إلى منطقة الدراسة وذلك بفعل موقعها الجغرافي وطبيعتها المناخية 

 1979نسمة عام  330.37وقربها من العاصمة عمان، حيث ارتفع عدد سكان قصبة السلط من 
 عام 2كم 50.99، باإلضافة إلى التوسع المساحي في حدودها والتي بلغت 2010عام  68935إلى 

2010.  

للفترة ) عمان(وقد هدفت الدراسة إلى تحليل التغير السكاني في لواء الجامعة  )12(دراسة
ى البيانات ، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وقد اعتمدت الدراسة عل)2012- 1979(

، وكذلك التقديرات 2004و 1994و 1979السكانية المنشورة في التعدادات السكانية لألعوام 
السكانية، وقد توصلت الدراسة من خالل استخدام األساليب اإلحصائية الديموغرافية المختلفة 

سكان في وتقنية نظم المعلومات الجغرافية إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها تضاعف عدد ال
مرات نتيجة للزيادة الطبيعية أوًال، ثم الهجرة، وكذلك وجود تركز سكاني كبير ) 9(اللواء حوالي 

  .وكثافة سكانية عالية في بعض مناطق اللواء خاصة في مناطق الجبيهة وتالع العلي

وقدهدفت الدراسة ألجل معرفة وتحليل كفاءة التوزيع المكاني للمدارس الحكومية  )13(دراسة
بكافة أحياء مدينة الزرقاء من خالل استخدام نظم المعلومات الجغرافية واشتقاق خرائط رقمية 
تبين توزيع المدارس الحكومية على أحياء مدينة الزرقاء، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 
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 التحليلي في معالجة ووصف البيانات المكانية لمواقع الخدمات التعليمية في مدينة الزرقاء
باستخدام عدد من االختبارات اإلحصائية الكارتوغرافية التي توفرها نظم المعلومات الجغرافية 
لتحليل نمط توزيعها وتركزها ومدى تطابق مواقعها مع المعايير المتبعة في التخطيط المكاني 

  .لمواقع المدارس الحكومية في المدن األردنية

ات السكانية التي مرت بها مدينة عمان خالل هدفت الدراسة للتعرف على التغير )14(دراسة
النصف األول من القرن العشرين، معتمدين على نتائج تعدادات السكان والمساكن منذ عام 

، وتوصلت الدراسة إلى أن مدينة عمان قد شهدت نموًا سكانيًا متسارعًا، وعزى الباحثين 1952
لهجرات الفلسطينية المتتالية، وما رافق من ذلك إلى تيارات الهجرة الداخلية والخارجية وخاصة ا

توسع لحدود المدينة الستيعاب األعداد المتزايدة، باإلضافة إلى عودة األردنيين بعد حرب الخليج، 
م، مما أدى الرتفاع النمو السكاني 2011واستقبال األردن لموجات اللجوء السوري منذ عام 

والسكنية بشكل خاص فتوسعت بذلك حدود للمدينة مشكًال ضغطًا على الخدمات بشكل عام 
  .المدينة

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء حول التحضر السريع والنمو السكاني في مدينة  )15(دراسة
عمان وتدهور موارد األرض، وقد استخدم الباحثان صور األقمار الصناعية لتتبع التغير في 

الدراسة أن النمو السكاني والحضر م، وأظهرت 2017- 1953استخدام األرض في عمان بين عام 
السريع عامل رئيسي في التدهور التدريجي للبيئة في المدن من خالل تأثيرها على استخدام 

م، بسبب تدفق السوريين، 2013األراضي والتنوع الحيوي، وارتفعت الهجرات السكانية بعد عام 
ض الطبيعية، والزيادة المستمرة وهذه الزيادة السكانية غير المخطط لها أدت لتدهور موارد األر

في البناء نحو المناطق الخصبة، وأوصت الدراسة بوضع سياسة عقالنية الستخدام األراضي في 
 .عمان وتحديد األولويات

  : الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة

) 28.12.32(ًدائرتي عرض تنحصر منطقة الدراسة بالرقعة الجغرافية التي تقع بين 
وتبلغ مساحتها . )16(شرقًا) 32.05.36(ًو) 13.36. 89َ(ًشماًال وخطي طول )74.00.32(ًو
، )2كم 4214(من مساحة محافظة الزرقاء والبالغة %) 1,48(، أي ما نسبته )2كم 62.554(

وتعتبر مدينة الزرقاء مركز محافظة الزرقاء ومركز لواء قصبة الزرقاء، وتشكل مركز الثقل 
، بينما كان عدد سكانها عام 2015نسمة ) 632498(دد سكانها السكاني للمحافظة حيث بلغ ع

  .)17(نسمة) 449849( 2004
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حيًا أو تجمع سكاني من مدينة الزرقاء ) 53(واعتمدت الدراسة على األحياء المنظمة وهي 
، وذلك حسب نظام التقسيمات اإلدارية والخدمية المعمول به في وزارة )1(كما في الجدول 
  .)18( 2016ن القروية لبلدية الزرقاء الكبرى لعام البلديات والشؤو

  .األحياء السكنية في مدينة الزرقاء ):1(جدولال

  أسم الحي  الرقم  أسم الحي  الرقم  أسم الحي  الرقم

 الوسط التجاري  37 الحديقه  19 ابن سينا  1
 ام بياضه  38 الحرفيين  20 اسكان التطوير الحضري  2
 برخ  39 الحسين  21 اسكان الملك طالل  3
 جناعه  40 الدويك  22 األحمد  4
 رمزي  41 الزرقاء الجديده  23 االسكان  5
 شاكر  42 الزواهره  24 االمير الحسن  6
 شومر  43 الشيوخ  25 االمير حمزه  7
 طارق بن زياد  44 الضباط  26 االمير محمد  8
 عوجان  45 الغويريه  27 االميره رحمه  9

 قرطبه  46 الفالح  28 االميره هيا  10
 مشروع اسكان التطوير الحضري  47 القمر  29 البتراوي  11
 معامل الطوب  48 المدينة المنوره  30 البساتين  12
 معصوم  49 المصانع  31 البستان  13
 مكهالمكرمه  50 الملك طالل  32 الثورهالعربيه الكبرى  14
 نصار  51 النزهه  33 الجبر  15
 وادي العش  52 النصر  34 الجبل االبيض  16
  مدينة االمير محمد الرياضية  53 الهاشمي  35 لجنديا  17

     الهاشميهالجنوبيه  36 الجنينة  18

  .موقع مدينة الزرقاء الجغرافي والحدود االدارية لألحياء) 1(وبين الشكل رقم 
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  الحدود اإلدارية ألحياء مدينة الزرقاء) 1(الشكل 

  .2015نظم المعلومات الجغرافيةبلدية الزرقاء قسم : المصدر

  : التوسع العمراني والتطور التاريخي للمدينة

يعود و .تطور ونمو أعداد السكان خالل فترة الدراسة والتوسع المساحي للمدينة ويشمل
تاريخ مدينة الزرقاء إلى العصر البيزنطي بدليل وجود بعض المواقع األثرية مثل العالوق وهي 

ة الزرقاء، وكذلك خربة السمراء التي تقع إلى كم غرب مدين 26مدينة بيزنطية والتي تقع على بعد 
الشمال من مدينة الزرقاء والتي تدل اآلثار فيها على أنها كانت موجودة في القرن الخامس 
الميالدي وعثر فيها على حجارة بازلتية عليها كتابات باليونانية والسريانية، أضف إلى ذلك اآلثار 

كم عن المدينة على الطريق المؤدي إلى  31ى بعد اإلسالمية مثل قصر الحالبات الذي يقع عل
كم شرقي  6المفرق والذي يعود بنائه للفترة النبطية، وأخيرًا قصر حمام الصرح ويقع على بعد 

قصر الحالبات وقد بني زمن األمويين ورممته مؤخرًا دائرة اآلثار العامة، وفي العصر الحديث 
 .)19(ميالدي 1902ة هم المهاجرون الشيشان عام تشير الدراسات إلى أن أول من أنشأ المدين

تحتل مدينة الزرقاء المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد عمان واربد، وتمثل مركز محافظة و
  .نسمة) 632498(قرابة  2015الزرقاء ومركز لواء قصبة الزرقاء، إذ بلغ عدد سكانها في عام 
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 2004(منطقة الدراسة خالل فترات الدراسة  تطور اعداد السكان في) 2(وبين لنا الجدول 
نسمة، بينما بلغ عدد السكان لعام ) 449.849( 2004، حيث كان عدد السكان في عام )2015و

  .مرة خالل نفس الفترة) 1.7(نسمة، أي أنه تضاعف عدد السكان بمقدار ) 632498( 2015

  2015و 2004ام لعتطور اعداد السكان في مدينة الزرقاء : )2(الجدول 

  عدد سكان مدينة الزرقاء  السنة
2004  449849  
2015  632498  

  .2015العاملة  اإلحصاءاتعلى بيانات دائرة  باالعتمادعمل الباحث : المصدر

  
  2015-2004تطور أعداد السكان في مدينة الزرقاء لعام  :)2(شكل 

حيث بلغ ، 2015و 2014لعامي تطور أعداد السكان في مدينة الزرقاء  )2(يظهر الجدول 
، ثم ارتفع عدد السكان ليصبح 2004نسمة عام  449849عدد السكان في مدينة الزرقاء نحو 

  .نسمة 182.649بمعدل زيادة سنوية مقدارها  2015نسمة عام  632498نحو 

  :التحليل والمناقشة

  .التباين المكاني لنمو السكان في أحياء مدينة الزرقاء خالل فترة الدراسة

ا الفصل من الدراسة النتائج المتعلقة بالتباين المكاني لنمو السكان في أحياء يتضمن هذ
  .مدينة الزرقاء خالل فترة الدراسة
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  :ما يلي) 3(و) 2(يتضح من األشكال رقم 

رمزي، الغويرية، : مركز المدينة بالتحديد في أحياءفي  2004كان أعلى عدد للسكان في عام  -1
، وجناعة، والزواهرة، حيث الحسين، والعربيه الكبرى الثورهوومعصوم، والزرقاء الجديدة، 

نسمة، ويعزى السبب إلى انتقال ) 56296-16521(تراوحت أعداد السكان فيها ما بين 
السكان من المحافظات األردنية للعمل في القوات المسلحة األردنية، إضافة الزيادة الطبيعية، 

، ابن سينا، واسكان التطوير الحضري: فضة تضمنتأما األحياء ذات األعداد السكانية المنخ
، اإلسكان، والضباط، واألميره هيا، والهاشميه، والجندي، والنزهه، وطارق بن زيادو
 ،الجبر، ونصار،والمدينة المنوره، والمصانع، والقمر، قرطبه، وأم بياضه، والحديقهو
 مكه، ومعامل الطوب، وستانالب، وشومرو ،الجنينهو ،األحمدو ،الدويك، عوجانو ،البساتينو

نسمة، في حين  )7.919-29(إذ تراوحت األعداد السكانية فيها ما بين  ،الحرفيينو ،المكرمه
ادي العش، كانت خالية ، ووإسكان الملك طالل، ومشروع إسكان التطوير الحضريأن حي 

  .حداثة هذه األحياءلو السكان كونها تقع خارج التنظيم،من 

رمزي، الغويرية، : في حي 2015لسكان في أحياء مدينة الزرقاء عام كان أعلى عدد ل -2
، الوسط التجاريو ،، وجناعةالحسين، والعربيه الكبرى الثورهومعصوم والزرقاء الجديدة، و

 الحسن،األمير ، وشاكرواألمير  النصر،، والملك طالل، واألمير محمد، والجبل االبيضو
إذ تراوحت أعداد  روع اسكان التطوير الحضري،والفالح، ومش ،البتراويو والزواهرة،

نسمة، أما األحياء ذات األعداد ) 43118-12751( السكان في هذه األحياء ما بين
عام  نسمة، )7688-570(السكانية المنخفضة والتي تراوح عدد السكان فيها ما بين 

، اإلسكان، والضباط، والهاشميه، والجندي، وابن سينا، واألميره هياحي  :شملت. م2015
 ،الجبر، ونصارو ،المدينة المنوره، والمصانع، والقمر، قرطبه، وأم بياضه، والحديقهو
 ،معامل الطوب، والبستان، وشومرو ،الجنينهو ،األحمدو ،عوجانو ،الدويكو ،البساتينو
وتعزى الزيادة السكانية  .الحرفيين، واسكان الملك طالل، ووادي العشو ،المكرمه مكهو

في مدينة الزرقاء وأحيائها خالل فترة الدراسة بمعدالت مرتفعة نتيجة للتوسع الهائل الكبيرة 
في المشاريع الصناعية والتجارية الذي شهدته مدينة الزرقاء، فضًال عن توافر الخدمات 
العامة في المدينة، كالخدمات التعليمة والصحية وارتفاع مستوى المعيشة، األمر الذي أدى 

  .الت الوفيات وزيادة أعداد المواليدإلى انخفاض معد
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  2004التوزيع المكاني ألعداد السكان في أحياء مدينة الزرقاء عام ): 3(الشكل

  .، دائرة اإلحصاءات العامة2004عمل الباحث، باالعتماد على التعداد السكاني لعام : المصدر

  
  2015اء عام التوزيع المكاني ألعداد السكان في أحياء مدينة الزرق ):4(الشكل

  .، دائرة اإلحصاءات العامة2015عمل الباحث، باالعتماد على التعداد السكاني لعام : المصدر
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  )2015- 2004( التباين الزماني لنمو السكان في أحياء مدينة الزرقاء خالل فترة الدراسة

في أعداد السكان خالل  متسارعًا يظهر التطور الزماني أن مدينة الزرقاء شهدت نموًا
العقدين السابقين، إذ تضاعف عدد السكان في األحياء السكنية في مدينة الزرقاء بشكل ملحوظ 

، ويظهر ذلك )2015و 2004(وتدريجيًا، فقد تضاعف مرة ونصف تقريبا خالل الفترة ما بين عام 
 تيتطور أعداد السكان في مدينة الزرقاء، خالل فتر الذي يوضح) 34(من خالل الجدول 

  . الدراسة

  .2015و 2004تطور أعداد السكان في مدينة الزرقاء للفترة ): 3(الجدول 

  أعداد السكان الحي
2004  

  أعداد السكان
2015  

  أعداد السكان  الحي
2004  

  أعداد السكان
2015  

  33517  28412  الغويريه  6496  6032  ابن سينا
اسكان التطوير 

  الحضري
  18342  7920  الفالح  12750  6164

  6225  3139  القمر  4910  0  لاسكان الملك طال
  4640  2060  المدينة المنوره  3510  1159  األحمد
  1286  2099  المصانع  6403  3650  االسكان

  16972  12734  الملك طالل  15613  10422  االمير الحسن
  8921  5839  النزهه  12259  11308  االمير حمزه
  17936  12699  النصر  17279  14179  االمير محمد
  1483  1438  الهاشمي  12125  9157  االميره رحمه
  9010  4600  الهاشميهالجنوبيه  7688  4168  االميره هيا
  21164  15188  الوسط التجاري  36371  9229  البتراوي
  8858  3444  ام بياضه  2145  1492  البساتين
  10162  6931  برخ  1041  246  البستان

الثورهالعربيه 
  الكبرى

  17882  19140  جناعه  29261  19890

  39598  56296  رمزي  5108  1663  الجبر
  15737  11225  شاكر  20277  14595  الجبل االبيض

  1495  313  شومر  1249  5058  الجندي
  11201  5900  طارق بن زياد  3176  1056  الجنينه
  2133  1461  عوجان  5438  3519  الحديقه
  6328  3291  قرطبه  278  29  الحرفيين
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  أعداد السكان الحي
2004  

  أعداد السكان
2015  

  أعداد السكان  الحي
2004  

  أعداد السكان
2015  

  24090  19232  الحسين
مشروع اسكان 

  ريالتطوير الحض
0  15711  

  1174  215  معامل الطوب  6909  1491  الدويك
  32216  44134  معصوم  43118  23240  الزرقاء الجديده

  2198  163  مكهالمكرمه  28006  16520  الزواهره
  3936  2057  نصار  12585  11686  الشيوخ
  570  0  وادي العش  5718  3966  الضباط

  632498  449849 المجموع   

  .)2015-2004(حث، باالعتماد على التعدادات السكانية لألعوام إعداد البا من: المصدر

  
  .)2015و2004(تطور أعداد السكان في مدينة الزرقاء للفترة  ):5(الشكل 

تطور أعداد السكان في مدينة الزرقاء حيث بلغ عدد ) 5(والشكل ) 3(يظهر الجدول 
وصل عدد سكان مدينة الزرقاء ، بينما 2004نسمة عام  449849السكان في مدينة الزرقاء نحو 

  .182649بزيادة سكانية مقدارها  2015نسمة عام  632498نحو 

أن جميع األحياء ) 3(أما على مستوى األحياء السكانية في مدينة الزرقاء، يظهر الجدول 
حيًا سكنيًا قد شهدت زيادة في أعداد السكان وبنسب  53السكنية في المدينة والبالغ عددها 

، حيث يالحظ أن توزيع السكان فيها غير متوازن بسبب تركز )2015-2004(الل الفترة متباينة خ
الثورة العربية  الزرقاء الجديدة، البتراوي، الغويرية،(السكان في بعض األحياء السكنية، كأحياء 

، إذ تستحوذ مجتمعة على زيادة سكانية كبيرة جدًا في أعداد السكان على )الزواهرة الكبرى،
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الحرفيين، (، كما تزايد عدد السكان بشكل بطيء في أحياء )2015، 2004(يب في األعوام الترت
  ).وادي العش، البستان، معامل الطوب

  ):2015و 2004(لعامي تركز السكان في مدينة الزرقاء 

عند الحديث عن توزيع السكان في المدينة، تجدر اإلشارة إلى مدى تركز السكان في المدينة 
السكنية التي تتكون منها، ويرتبط التوزيع المكاني للسكان ارتباطًا وثيقًا بالتركز أو األحياء 

السكاني في حيز مكاني معين، حيث يتضح أن التركز السكاني يعني مدى رغبة وميل السكان إلى 
تركزهم في منطقة معينة أو حي سكني معين في المدينة، أي بمعنى آخر مدى توازن توزيع السكان 

ينة، وتزيد درجة التركز أذا تجمع السكان في نقطة واحدة وتقل كلما أنتشر السكان في في المد
بمعنى أنة كلما كانت نسبة التركز أقرب إلى مئة، تشير إلى أنتشار سكاني أقرب إلى . المدينة

التركز، وكلما كانت النسبة أقرب إلى الصفر كلما كان التوزيع السكاني أقرب الى التساوي، حيث 
  .)20(ر المئة إلى تركز سكاني شديد، ويشير الصفر إلى توزيع سكاني متساويتشي

ولكي نوضح مفهوم التركز السكاني في مدينة الزرقاء، فقد تم حساب نسبة التركز السكاني 
  : باستخدام معادلة التركز السكاني التالية) 2015و 2004(الدراسة  خالل فترةفي المدينة 

  ).ص -س (مج *  ½= نسبة التركز السكاني 

  :حيث أن

  نسبة مجموع سكان الحي إلى مجموع سكان المدينة= س 

  .نسبة مساحة الحي إلى مساحة المدينة= ص

مجموع الفرق الموجب بين نسبة سكان الحي إلى مجموع سكان المدينة ونسبة مساحة = مج 
  .الحي إلى مساحة المدينة

ينة الزرقاء، ظهرت النتائج كما هي وعند تطبيق معادلة التركز السكاني على أحياء مد
  .الذي يبين نسبة التركز السكاني في أحياء مدينة الزرقاء) 4( موضحة في الجدول

  .2015و 2004للفترة  نسبة التركز السكاني في مدينة الزرقاء): 4(الجدول 

  السنة 2004 2015

  في مدينة الزرقاء نسبة التركز السكاني 56.33 44.64

أن هناك تباين بين نسب التركز السكاني في مدينة ) 4(لنتائج في الجدول يتضح من خالل ا
نحو  2004، حيث بلغت نسبة التركز السكاني عام 2015و 2004الزرقاء خالل األعوام 

ومن المالحظ بأنه يوجد اتجاه عام نحو %.  44.64نحو  2015، في حين بلغت عام 56.33%
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، وهذا يعني أن )2015و 2004(دينة الزرقاء في الفترة االنخفاض في نسبة التركز السكاني في م
السكان يميلون نحو االنتشار بشكل أكبر على مساحة المدينة وهذا يعني أيضًا اتجاه نحو التغير، 
أي أن تركز السكان لم يعد ضمن أحياء معينة في المدينة، وربما يعود ذلك إلى وجود مناطق 

  .كحي شومر، ووادي العشسكنية جديدة تقع على أطراف المدينة 

  :الكثافة السكانية في مدينة الزرقاء خالل فترة الدراسة

تعد الكثافة السكانية من المقاييس الهامة التي تعكس العالقة بين السكان والحيز المكاني 
الذي يشغلونه سواء على مستوى الدولة أو اإلقليم أو الحي، وتستخدم الكثافة السكانية في 

نية كمقياس للكشف عن درجة تركز أو تشتت السكان، مع العلم بأن الكثافة العامة الدراسات السكا
للسكان يمكن الحصول عليها بسهولة من خالل تطبيق معادلة الكثافة العامة للسكان لمنطقة ما، 

  : والتي تساوي

المساحة الكلية لهذه / جملة عدد السكان في منطقة ما = الكثافة السكانية الحسابية الخام 
المنطقة وفي الواقع فإن الكثافة العامة للسكان تقدم مؤشرًا عامًا لتوزيع السكان في الحيز المكاني، 

وبالنسبة  ألنها تعتمد على المساحة الكلية للمنطقة، سواًء أكانت هذه المنطقة مستغلة أم ال،
لمدينة الزرقاء فقد تم حساب الكثافة السكانية بناًء على المساحة الكلية لألحياء السكنية المؤلفة 

تم إعداد جدول يوضح تطور الكثافة العامة للسكان في مدينة الزرقاء، وكما هو ولمدينة الزرقاء، 
  ).5(موضح في الجدول 

  )2015-2004(لزرقاء في الفترة الكثافة العامة للسكان في مدينة ا :)5(جدول ال

2كم/المساحة  اسم المدينة  2015 الكثافة السكانية عام 2004 الكثافة السكانية عام 
 10111.36 7191.46 62.554  مدينة الزرقاء

أن مدينة الزرقاء قد شهدت زيادة مضطردة في ) 5(الواردة في الجدول  من البياناتيتضح 
-2004(واضحًا في مستويات الكثافة العامة للسكان في الفترة  للسكان، وتباينًاالكثافة العامة 

 ،2004عام  2كم/ نسمة  7191.46، حيث يالحظ أن الكثافة السكانية قد بلغت )2015
  .2015عام  2كم/ نسمة 10111.36نحو وتضاعف إلى 

  .ةوهذا يدل على الزيادة ي أعداد السكان في المدينة بسبب عاملي الزيادة الطبيعية والهجر

  2015الى عام  2004تطور اعداد السكان في مدينة الزرقاء من عام : )6(الجدول 

  عدد سكان مدينة الزرقاء  السنة
2004  449849  
2015  632498  
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  ):2015و 2004(التوزع السكاني من خالل مقاييس التركز والخرائط خالل الفترة 

التوزيع النقطي للسكان ) 6(الشكل  يوضح:الخرائط النقطية لتوزع السكان في مدينة الزرقاء - أ
، حيث بلغ أعلى توزيع نقطي في أحياء وسط المدينة 2004في أحياء مدينة الزرقاء لعام 

الزرقاء الجديدة، والحسين، واألمير شاكر، ورمزي،والغويرية، واألمير : بالتحديد في أحياء
ياء من السكان محمد، وجناعة، ومعصوم، والوسط التجاري، إضافة إلى خلو بعض االح

معامل الطوب، ووادي العش، وإسكان الملك طالل، ومشروع اسكان التطوير : كأحياء
الحضري، الحرفيين، مكة المكرمة، البستان،باالضافة الى مدينة االمير محمد الرياضية، ويعود 
ذلك إلى حداثة هذه االحياء، ولوقوعها على أطراف المدينة وافتقارها للبنية التحتية كون 

  . )21(بعضها مخصص لالستعمال الصناعي وبعضها االخر ترفيهي

والذي يمثل التوزيع النقطي للسكان في مدينة الزرقاء لعام ) 7(ومن خالل الشكل رقم 
ن األحياء الواقعة في مركز المدينة وخاصة حي الغويرية، والزرقاء الجديدة، يالحظ أ. 2015

ير محمد، ورمزي، ومعصوم تتميز بكثافة نقطية والبتراوي، ورمزي، والوسط التجاري، واألم
عالية،كونها من أقدم األحياء التي نشأت في مدينة الزرقاء، إضافة إلى التوسع الرأسي للمباني 
ضمن هذه األحياء الذي بدوره قد أدى إلى وجود هذه الكثافة السكانية المرتفعة، وكذلك القرب 

يظهر من الشكل انتشار السكان في حي اسكان  من الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، كما
الملك طالل، ومشروع اسكان التطوير الحضري، ووادي العش، والحرفيين بعد أن كانت خالية من 

، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية، وانتقال السكان من األحياء المكتظة اليها، 2004السكان في عام 
وقد عمل تطور المرافق العامة وتوافر الخدمات وعامل الهجرة الخارجية خاصة اللجوء السوري، 

ونستنتج من الخرائط . والبنية التحتية فيها الى جذب جذب اعداد من السكان واألستقرار فيها
النقطية لفترات الدراسة أن األحياء التي تميزت بتركز شديد للسكان تقع في مركز المدينة، 

والواقعة على  2015في األحياء المجاورة لعام ومالحظة أنتشار السكان وزيادة التركز السكاني 
  .األطراف كونها أحياء جديدة ولتوفر مختلف الخدمات فيها
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  2004التوزيع النقطي للسكان في أحياء مدينة الزرقاء لعام  ):6(الشكل 

  .2004عمل الباحث، باالعتماد على بيانات دائرة االحصاءات العامة، التعداد العام للسكان عام : المصدر

  
  2015التوزيع النقطي للسكان في أحياء مدينة الزرقاء لعام  ):7( الشكل

  .2015عمل الباحث، باالعتماد على بيانات دائرة االحصاءات العامة، التعداد العام للسكان عام : المصدر
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  ): الخرائط المساحية(أسلوب التظليل  باستخدامخرائط الكثافات السكانية  -
أسلوب التظليل وكانت على النحو  باستخدامالكثافة السكانية ) 9(و) 8(توضح األشكال رقم 

  :األتي

  
2004الكثافة السكانية في أحياء مدينة الزرقاء عام  ):8( الشكل  

 ArcGis(عمل الباحث، باالعتماد على نتائج تحليل الكثافة العامة للسكان باستخدام برنامج : المصدر
10.5.(  

  
  2015انية في أحياء مدينة الزرقاء عام الكثافة السك ):9(الشكل

 ArcGis(عمل الباحث، باالعتماد على نتائج تحليل الكثافة العامة للسكان باستخدام برنامج : المصدر
10.5.(  
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  :يتضح ما يلي) 9(و) 8(من خالل األشكال 

، نالغويرية، والحسي: في أحياء 2004بلغت أعلى كثافة للسكان في مدينة الزرقاء عام : أوًال
معصوم، والشيوخ، ورمزي، واألمير محمد، والنصر، وجناعة، والضباط،، والملك طالل، و

، وبرخ، واألمير حسن، وابن سينا، واالسكان، والوسط التجاري، والحديقة، واألمير شاكر
حيث تراوحت الكثافة السكانية فيها ما بين واألمير حمزة، والجبل األبيض، واألميرة رحمة،

، وهذا يعود إلى انتشار نمط البناء الرأسي، وصغر 2كم/نسمةالف ) 14.470-40.600(
الوحدات المساحية، أما األحياء متوسطة الكثافة والتي تراوحت فيها الكثافة السكانية ما بين 

طارق بن زياد،و الزرقاء الجديدة، ، فقد تمثلت في أحياء 2كم/نسمةالف ) 14.460- 6358(
برى، والنزهة، وعوجان، واسكان التطوير الحضري، والزواهرة، والجندي، والثورة العربية الك

حي : في أحياء 2كم/الف نسمة) 6357(بينما انخفضت الكثافة السكانية عن وقرطبة، 
الهاشمية الجنوبية، والقمر، ونصار، والفالح، وأم بياضة، والبساتين، واألميرة هيا، والجبر، 

والدويك، واألحمد، والمصانع والجدير بالذكر ان والمدينه المنورة، والبتراوي، والجنينة، 
حي وادي العش، ومشروع اسكان التطوير الحضري، واسكان الملك طالل لم تتواجد فيها 

  .كثافة سكانية لخلوها من السكان كونها حديثة النشأه

معصوم، والغويرية، : في أحياء 2015كانت أعلى كثافة للسكان في مدينة الزرقاء عام  :ثانيًا
، والنصر،وجناعة، والضباط، والملك طالل، دواألمير محموالحسين، والشيوخ، ورمزي، 

، ةواألمير حمزوالوسط التجاري، والحديقة، واألمير شاكر، وبرخ، واألميرحسن، واالسكان، 
وتراوحت الكثافة والجبل األبيض، واألميرة رحمة، وطارقبن زياد، والزرقاء الجديدة، 

، وهي بذلك شكلت 2كم/الف نسمة )47.900- 19.141(ياء بين السكانية في هذه األح
ويعود ذلك إلى انتقال السكان من المناطق المكتظة بالسكان الى  2004انخفاضا مقارنة بعام 
 أما األحياء متوسطة الكثافة والتي تراوحت فيها الكثافة السكانية بين، األحياء حديثة النشأة

الثورة العربية الكبرى، والنزهة، : في أحياءمثلت وت 2كم/الف نسمة) 10.041-19.140(
وعوجان، واسكان التطوير الحضري، وابن سينا، وقرطبة، والزواهرة، واسكان الملك طالل، 

في  2كم/الف نسمة )10040(بينما انخفضت الكثافة السكانية عن  وأم بياضة، واالمير حمزة،
سكان التطويرالحضري، ونصار، حي الهاشمية الجنوبية، والقمر، والفالح، ومشروع ا

والبتراوي، والجبر البساتين، والدويك، والجنينة، والمدينة المنورة، واألميرةهيا، واألحمد، 
والجندي، ومكة المكرمة، ومعامل الطوب، والحرفيين، والبستان، والمصانع، والهاشمي، 

، ومشروع اسكان والجدير بالذكر هنا انه لم تعد أحياء وادي العش. وشومر، ووادي العش
بسبب تتوفر الخدمات فيها وتوفر التطوير الحضري، واسكان الملك طالل خالية من السكان 
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البنية التحتية، إضافة إلى انتقال السكان إليها من األحياء المكتظة بالسكان، وكذلك اللجوء 
  .السوري

  :زتركز السكان وعدالة التوزيع خالل فترة الدراسة بأستخدام منحى لورن. ج

  .2004تركز السكان وعدالة التوزيع عام  -

، فقد تم بناء الجدول 2004لتحديد عدالة التوزيع المكاني للسكان في مدينة الزرقاء عام 
  ).6(المشتق من الجدول ) 7(

فئات الكثافة السكانية ونسب السكان والمساحة والنسب التراكمية للسكان والمساحة  :7الجدول 
 2004 عامفي مدينة الزرقاء 

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 اسم الحي

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
(%) (%)سكان مساحة   

التراكمية 

 (%)للمساحة
التراكمية 

  (%)للسكان

 6.32 1.12 1.12 6.32 40604.8  حي الغويرية 
 10.60 1.94 0.82 4.28 37584.3  حي الحسين 
 20.41 3.34 1.40 9.81 36708.7  حي معصوم 
 23.00 3.86 0.52 2.60 35801.0  شيوخحي ال 
 35.52 6.38 2.52 12.51 35702.4  حي رمزي 

 
حي األمير 

  محمد
33111.0 3.15 0.68 7.07 38.67 

ألف 20أكثر من   41.49 7.82 0.75 2.82 27125.4  حي النصر 
 45.75 9.00 1.19 4.25 25772.4  حي جناعة 
 46.63 9.28 0.28 0.88 22886.7  حي الضباط 

 
حي الملك 

  طالل
21917.4 2.83 0.93 10.21 49.46 

 
حي الوسط 

 52.84 11.33 1.12 3.38 21752.2  التجاري

 53.62 11.60 0.27 0.78 20879.9  حي الحديقة 

 
حي األمير 

  شاكر
20162.3 2.50 0.89 12.49 56.11 

 57.65 13.06 0.57 1.54 19453.5  حي برخ 

 
حي األمير 

 59.97 14.02 0.96 2.32 17272.8  حسن

 61.31 14.60 0.58 1.34 16653.0  حي ابن سينا 
 62.12 14.96 0.36 0.81 16267.8  حي االسكان 
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  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 اسم الحي

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
(%) (%)سكان مساحة   

التراكمية 

 (%)للمساحة
التراكمية 

  (%)للسكان

 
حي األمير 

  حمزة
15688.0 2.51 1.15 16.11 64.64 

ألف 20>-  10  
حي الجبل 

  األبيض
15616.7 3.24 1.49 17.60 67.88 

 
حي األميرة 

  رحمة
14457.1 2.04 1.01 18.62 69.92 

  
حي طارق بن 

  زياد
12228.0 1.31 0.77 19.39 71.23 

 
حي الزرقاء 

  الجديدة
12027.3 5.17 3.09 22.48 76.40 

 77.52 23.27 0.79 1.12 10253.8  حي الجندي 
1000 - <10 

 ألف
حي الثورة 
 81.94 26.59 3.32 4.42 9577.3  العربية الكبرى

 83.24 27.59 1.00 1.30 9325.9  حي النزهة 
 83.56 27.87 0.28 0.32 8360.8  وجانحي ع 

 
اسكان التطوير 

 84.93 29.05 1.18 1.37 8316.4  الحضري

 88.61 32.27 3.22 3.67 8202.9  حي الزواهرة 
 89.34 33.10 0.83 0.73 6357.5  حي قرطبة 

 
حي الهاشمية 

 90.36 34.59 1.49 1.02 4944.5  الجنوبية

 91.06 35.65 1.06 0.70 4715.2  حي القمر 
 91.52 36.45 0.80 0.46 4116.6  حي نصار 
 93.28 39.62 3.17 1.76 3995.2  حي الفالح 
 94.04 41.03 1.41 0.77 3901.7  حي أم بياضة 
 94.37 41.67 0.64 0.33 3705.5  حي البساتين 

 
حي األميرة 

  هيا
2097.8 0.93 3.18 44.85 95.30 

 95.67 46.23 1.38 0.37 1932.0  حي الجبر 

 
حي المدينة 

  المنورة
1753.5 0.46 1.88 48.10 96.13 

 98.18 57.57 9.47 2.05 1558.7  حي البتراوي  
 98.41 58.83 1.26 0.23 1340.0  حي الجنينة 
 98.75 61.28 2.45 0.33 974.3  حي الدويك 
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  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 اسم الحي

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
(%) (%)سكان مساحة   

التراكمية 

 (%)للمساحة
التراكمية 

  (%)للسكان
 99.00 63.26 1.99 0.26 932.6  حي األحمد 
 99.47 67.09 3.83 0.47 877.1  حي المصانع 

 99.79 71.67 4.58 0.32 502.2  حي الهاشمي  
<1000  99.84 74.47 2.80 0.05 140.3  حي البستان 

 
حي معامل 

 99.89 77.50 3.03 0.05 113.5  الطوب

 99.96 84.15 6.65 0.07 75.2  حي شومر 

 
حي مكة 
  المكرمة

67.3 0.04 3.87 88.02 100.00 

 100.00 88.76 0.74 0.01 62.9  حي الحرفيين 

 
منطقة وادي 

 100.00 94.29 5.53 0.00 0.0  العش

 
مدينة األمير 

محمد 
  الرياضية

0.0 0.00 2.43 96.73 100.00 

 
مشروع اسكان 

التطوير 
  الحضري

0.0 0.00 2.74 99.47 100.00 

 
اسكان الملك 

  طالل
 

0.0 0.00 0.54 100.00 100.00 

  
  2004لزرقاء عام منحنى لورنز لتوزيع السكان في مدينة ا ):10(الشكل

.)7(عمل الباحث، باالعتماد على بيانات الجدول : المصدر  
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يتضح أن نسبة السكان في األحياء التي تزيد فيها ) 10(والشكل ) 7(ومن دراسة الجدول 
من المساحة، أي أن أكثر % 56.11بلغت نحو  2كم/ ألف نسمة  20الكثافة العامة للسكان عن 

حيًا  13من مساحة المنطقة وتشمل % 12.49رقاء يتركزون في من نصف السكان في مدينة الز
– 10سكانيًا فقط، أما نسبة السكان في األحياء التي تتراوح نسبة الكثافة السكانية فيها من من 

، أي أن %10.78وبلغت مساحتها نحو %  21.41فبلغت نسبتها  2كم/ الف نسمة  20أقل من
أحياء  10من مساحة المنطقة تشمل % 10.78في ربع السكان في مدينة الزرقاء يتركزون 

 10>  - 1000سكانية، أما نسبة السكان في األحياء التي تتراوح نسبة الكثافة السكانية فيها من 
أحياء  17، وتشمل %35.56وبلغت مساحتها نحو % 20.89فبلغت نسبتها  2كم/ نسمة ألف

نسبة الكثافة السكانية فيها أقل من  سكانية، وأخيرا بلغت نسبة السكان في األحياء التي بلغت
. حي سكني 13، ضمن % 41.17وبلغت نسبة مساحتها نحو % 21.59كم/ نسمة  1000

ويتضح من ذلك االزدحام السكاني في األحياء ضمن المجموعة األولى والثانية واالبتعاد عن 
  . من السكان% 77.5التساوي والتي بلغت نسبة السكان نحو 

  .2015ركز السكان وعدالة التوزيع عام منحنى لورنز لت -

، فقد تم بناء الجدول 2015لتحديد عدالة التوزيع المكاني للسكان في مدينة الزرقاء عام 
  ).6(المشتق من الجدول ) 8(

ات الكثافة السكانية ونسب السكان والمساحة والنسب التراكمية للسكان والمساحة ئف :8الجدول 
  2015عام في مدينة الزرقاء 

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 اسم الحي

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 مساحة(%) (%)سكان

التراكمية 

 (%)للمساحة
التراكمية 

  (%)للسكان

 5.30 1.12 1.12 5.30 47901 حي الغويرية 
 9.11 1.94 0.82 3.81 47078  حي الحسين 

 
حي األمير 

  محمد
40350 2.73 0.68 2.62 11.84 

 13.83 3.14 0.52 1.99 38555  حي الشيوخ 
 16.67 3.89 0.75 2.84 38312  حي النصر 
 21.76 5.30 1.40 5.09 36709  حي معصوم 

 22.66 5.57 0.28 0.90 32997  حي الضباط  الف20كثرمنأ
 23.52 5.84 0.27 0.86 32266  حي الحديقة 

 
حي الوسط 

 26.87 6.96 1.12 3.35 30311  التجاري

 29.55 7.89 0.93 2.68 29212حي الملك  
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  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 اسم الحي

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 مساحة(%) (%)سكان

التراكمية 

 (%)للمساحة
التراكمية 

  (%)للسكان
  طالل

 30.56 8.25 0.36 1.01 28538  حي االسكان 
 32.17 8.82 0.57 1.61 28522  حي برخ 

 
حي األمير 

  شاكر
28267 2.49 0.89 9.71 34.66 

 
حي األمير 

 37.13 10.67 0.96 2.47 25876  حسن

 43.39 13.19 2.52 6.26 25113  حي رمزي 
 46.22 14.38 1.19 2.83 24079  حي جناعة 

 
حي طارق بن 

 47.99 15.15 0.77 1.77 23214  زياد

 
حي الزرقاء 

 54.80 18.24 3.09 6.82 22315  الجديدة

 
حي الجبل 

 58.01 19.73 1.49 3.21 21696  األبيض

 
حي األميرة 

 59.93 20.75 1.01 1.92 19143  رحمة

 60.95 21.33 0.58 1.03 17934  حي ابن سينا  

 
اسكان 
التطوير 

  ضريالح
17202 2.02 1.18 22.51 62.97 

  ألف 20> 10من 
حي األمير 

  حمزة
17007 1.94 1.15 23.66 64.91 

  
اسكان الملك 

  طالل
14595 0.78 0.54 24.20 65.68 

 67.09 25.20 1.00 1.41 14248  حي النزهة  

 
حي الثورة 
 71.72 28.52 3.32 4.63 14090  العربية الكبرى

 76.15 31.74 3.22 4.43 13906  حي الزواهرة 
 77.15 32.57 0.83 1.00 12224  حي قرطبة 
 77.49 32.85 0.28 0.34 12206  حي عوجان 
 78.89 34.26 1.41 1.40 10035  حي أم بياضة 

 10> 1000من 
 الف

حي الهاشمية 
 80.31 35.75 1.49 1.42 9685  الجنوبية
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  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 اسم الحي

  الكثافة السكانية

  2كم/نسمة
 مساحة(%) (%)سكان

التراكمية 

 (%)للمساحة
التراكمية 

  (%)للسكان
 81.29 36.81 1.06 0.98 9351  حي القمر 
 84.19 39.98 3.17 2.90 9253  حي الفالح 

 

مشروع 
اسكان 
التطوير 
  الحضري

9159 2.48 2.74 42.72 86.68 

 87.30 43.52 0.80 0.62 7877  حي نصار 
 93.05 52.99 9.47 5.75 6143  حي البتراوي 
 93.86 54.36 1.38 0.81 5934  حي الجبر 
 94.20 55.01 0.64 0.34 5327  حي البساتين 

 95.29 57.45 2.45 1.09 4515  حي الدويك  
 95.79 58.71 1.26 0.50 4030  حي الجنينة 

 
حي المدينة 

  المنورة
3950 0.73 1.88 60.59 96.53 

 
حي األميرة 

  هيا
3870 1.22 3.18 63.77 97.74 

 98.30 65.75 1.99 0.55 2824  حي األحمد 
 98.49 66.54 0.79 0.20 2532  حي الجندي  

 
حي مكة 
  المكرمة

907 0.35 3.87 70.42 98.84 

 
حي معامل 

  الطوب
620 0.19 3.03 73.45 99.03 

 99.07 74.18 0.74 0.04 603  حي الحرفيين 
 99.24 76.99 2.80 0.16 594  حي البستان 
 99.44 80.81 3.83 0.20 537  حي المصانع 
 99.67 85.39 4.58 0.23 518  حي الهاشمي 
 99.91 92.04 6.65 0.24 359  حي شومر 

1000ل من اق  
منطقة وادي 

  العش
165 0.09 5.53 97.57 100.00 

 
مدينة األمير 

محمد 
  الرياضية

0 0.00 2.43 100.00 100.00 

 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزيود وأبو صبحة

  4972

  
  2015منحنى لورنز لتوزيع السكان في مدينة الزرقاء عام  ):11(الشكل

  ). 8(عمل الباحث، باالعتماد على بيانات الجدول : المصدر

يتضح أن نسبة السكان في األحياء التي تزيد فيها ) 11( والشكل) 8(ومن دراسة الجدول 
، وبلغت مساحتها نحو %58.01بلغت نحو  2كم/ الف نسمة  20الكثافة العامة للسكان عن 

، أي أن أكثر من نصف السكان في مدينة الزرقاء يتركزون في اقل من ربع مساحة % 19.73
  حيًا سكانيًا 19المنطقة تشمل 

  :النتائج

  :الدراسة تم التوصل إلى اآلتيفي نهاية 

اتضح من من تحليل بيانات الدراسة أن مدينة الزرقاء قد شهدت ارتفاعًا في عدد السكان  -1
نسمة في ) 449849( 2004، حيث بلغ عدد السكان عام 2004مقارنة بالعام  2015عام 

نسمة، ) 182649(نسمة، وذلك بفارق بلغ ) 632498(ليصل إلى  2015حين ارتفع عام 
 %).1.5(بمعدل زيادة سكانية 

أظهرت نتائج تطبيق مقياس نسبة التركز السكاني إلى أن هناك نوع من عدم االنتظام في  -2
توزيع السكان، فقد بينت النتائج أن نسبة التركز اإلجمالي للسكان في مدينة الزرقاء عام 

 2015م ، وانخفضت نسبة التركز السكاني في مدينة الزرقاء لعا)56.33(بلغت  2004
 ). 44.64(لتصل لنحو 

وحتى عام  2004أظهرت الخرائط النقطية ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات السكانية منذ عام  -3
، )مركزها(والمتمثلة بوجود ارتفاعات ملحوظة للكثافات السكانية في وسط المدينة  2015



 )2015-2004(التغير المكاني والزماني للسكان في مدينة الزرقاء خالل الفترة    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 4973

خالية من ، بعد أن كانت 2015مع زيادة أعداد السكان في بعض األحياء الجديدة عام 
 .2004السكان في عام 

أن أعلى كثافة سكانية في مدينة الزرقاء عام ) المساحية(أظهرت خرائط الكثافات السكانية  -4
ألف ) 40600-14470(كانت في وسط المدينة، حيث بلغت أعلى كثافة سكانية  2004
. لمدينةفي أطراف ا 2كم)/ألف نسمة 6357(بينما انخفضت الكثافة السكانية عن . 2كم/نسمة

ألف ) 47900- 19141(لتصل ما بين  2015في حين ارتفعت الكثافة السكانية عام 
 2كم)/ألف نسمة 10040(بينما انخفضت الكثافة السكانية عن . في مركز المدينة 2كم/نسمة

 .في أطراف المدينة
عام أظهرت النتائج المتعلقة بمنحنى لورنز قياس عدالة التوزيع وتركزه في مدينة الزرقاء ل -5

ألف  20أن نسبة السكان في األحياء التي تزيد فيها الكثافة العامة للسكان عن  2004
من المساحة، أي أن أكثر من نصف السكان في مدينة % 56.11بلغت نحو  2كم/نسمة

 .حيًا سكانيًا فقط 13من مساحة المنطقة وتشمل % 12.49الزرقاء يتركزون في 
نز قياس عدالة التوزيع وتركزه في مدينة الزرقاء لعام أظهرت النتائج المتعلقة بمنحنى لور -6

الف  20أن نسبة السكان في األحياء التي تزيد فيها الكثافة العامة للسكان عن  2015
، أي أن أكثر من نصف %19.73، وبلغت مساحتها نحو %58.01بلغت نحو  2كم/نسمة

 .حيًا سكانيًا 19قة تشمل السكان في مدينة الزرقاء يتركزون في اقل من ربع مساحة المنط

  :التوصيات

  :في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة باآلتي

األخذ بعين االعتبار النمو السكاني في مدينة الزرقاء من قبل المخططين وأصحاب القرار  -1
عند وضع السياسات السكانية في مدينة الزرقاء، لتقدير مشرعات التنمية االجتماعية 

 .دية من جهة، وضبط حركة السكان داخل المدينة من جهة أخرىواالقتصا
توزيع الخدمات والمباني السكنية والمؤسسات في أطراف المدينة لتحقيق العدالة ولتقليل  -2

 . التركز السكاني في مركز المدينة
دعم وتشجيع رؤوس األموال من السكان المحليين داخل مدينة الزرقاء ومنح قروض  -3

مة مراكز ومشاريع سكنية واقتصادية جديدة في أطراف مدينة الزرقاء للمستثمرين إلقا
  .لتشجيع السكان على االستقرار فيها
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 والرؤية اإلبداعية بالنور الرسم
  

   *أشرف فالح الزعبي

  

  ملخص

 والسينمائيةة المسرحي الدرامية االعمال في بالنور الرسم بعمليةهدفت الدراسة التعرف إلى الرؤية 
اإلحساس بالزمن، لفت نظر المشاهدين  أو الصورة،جمال الكادر ،هوية الفلم ونوعيته(، لتحقيق والتلفزيونية

إلى جانب التعرف إلى ) الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، اإلحساس البصري ،ع األحداثإلى مواق
العمر، الجنس، المؤهل العلمي، (االختالف في مستوى مهارات المخرجين اإلبداعية باختالف متغيرات 

ي مجال فرد من المختصين من الفنيين ف) 300(تم اختيار عينة حصصية قوامها ). الخبرة، والعمل الفني
اإلضاءة والمخرجين المهتمين في المجال الدرامي وكذلك بعض العاملين الذين يعملون في هذا المجال من 

أو جمال الكادر  ،هوية الفلم ونوعيته(، وذلك لتحقيق مصورين، مهندسي ديكور، مصممي الجرافيك
 إضفاء القوة، البصرياإلحساس  ،اإلحساس بالزمن، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث الصورة،

  )الفلم المعبرة لموضوع

   -: التاليةوتوصلت الدراسة إلى النتائج 

عدم اإلعتماد بشكل كلي وخاصة في اإلعمال الدرامية على فني اإلضاءة، وأن يكون هناك تنفيذ كامل  -1
فني لرؤية المخرج من خالل فًني اإلضاءة، ألنة الوحيد الذي يكون له تصور كامل لتنفيذ العمل ال

 .الدرامي، وكيفة معالجته

الرسم بالنور سر نجاح معظم اإلعمال الدرامية وعامل رئيس، لما تخلقة من كوادر وصور فنية ذات  -2
 .مستوى عال في حال أحسن استخدامها

خالله نرى الجو العام أي الحالة الفنية للقصة التي يتم انتاجها، والتأثير النفسي  فمن) الرسم بالنور( -3
ن تخلقه الصورة عند المشاهد، من جمالية، وتحريك خيال المشاهدين والممثلين، الذي يجب أ

، وهذا ال فينحت أشكال األشياء ويحركها ويزيد من فائض ثراءها الداللي ويحول األشياء إلى رموز
يساهم بكيفية فعالة في ايصال وإبالغ الرسالة بشاعرية، لجذب انتباه  يتم اإل من خالل مخرج مبدع

هد وخلق جو وجداني وانفعالي، إن أحسن استخدامها ووظفها دراميًا ليزيد الفيلم شاعرية المشا
  .وجمالية وكوادر ذات دالله معبره

  .ةبالنور، المخرج، التأثير، الكادر، الصور الرسم: الكلمات المفتاحية

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .كلية اإلعالم/ جامعة الزرقاءأستاذ مساعد،    *
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Painting with Light and Creative Vision  
 

Ashraf F. Al-Zoubi, Assistant Professor, Zarqa University/ College of Mass 
Communication. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the vision in the process of drawing with light in 

theatrical, cinematic and television dramas, to achieve (the identity and quality of the 
film, the beauty of the staff or the image, the sense of time, draw the viewers' attention to 
the locations of the events, the visual sense, imparting the expressive power to the 
subject of the film) in addition to identifying The difference in the level of creative 
directors ’skills according to the different variables (age, gender, academic qualification, 
experience, and artistic work). 

A quota sample of (300) members of specialists from technicians in the field of 
lighting and directors interested in the drama field, as well as some workers who work in 
this field, including photographers, interior engineers, and graphic designers, were 
selected to achieve (the identity and quality of the film, the beauty of the staff or the 
image, A sense of time, drawing the viewers' attention to the locations of the events, the 
visual sense, imparting the expressive power to the subject matter 

The study found the following results: 
1-  Not to rely entirely, especially in the dramatic work, on the lighting technician, and 

to have a full implementation of the director's vision through the lighting 
technician, because it is the only one who has a complete perception of the 
implementation of the dramatic artistic work, and how to deal with it. 

2-  Painting by light is the secret of the success of most dramas and a major factor, given 
that they create high-level artistic cadres and images if they are used well. 

3- Painting by light) through it we see the general atmosphere, that is, the artistic state of 
the story that is being produced, the psychological effect that the image must create 
among the viewer, from aesthetics, and to move the imagination of viewers and 
actors, thus sculpting the shapes of things, moving them, increasing their surplus 
richness and semantic and transforming things into symbols This can only be done 
through a creative director who contributes effectively to conveying the message 
poetically, to attract the viewer's attention and create a sentimental and emotional 
atmosphere, if best used and to employ it dramatically to increase the film 
poetically, aesthetically, and cadres of expressive significance. 

Keywords: Light painting, Director, Influence, Staff, Image. 
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  : المقدمة

 بوتيرة األخرى الواحدة منها تلت التي الفنية االتجاهات من لسلسلة قصة الفنون تاريخ شهد
 والتكنولوجي ومنها الرسم بالنور، فقد اتجه العلمي التقدم جانب إلى الفكري للتطور نتيجة متسارعة،

القتها الوثيقة باإلضاءة الصورة وع عن للتعبير الحديثة العلمية المعطيات على اإلعتماد إلى فنانيه
 لذا العصر، ساد الذي والتكنولوجي العلمي التقدم لمسايرة وذلك الفنية، في االعمال المختلفة بصورها

 العلمية النظريات وأصبحت والثقافة، الفكر لمتغير تبعا البصرية ورؤيتهم إدراك الفنانين تغير
ائل اإلعالم تمتلك، إمكانات مهمة تستطيع من وس للفنانين، وبما أن المثير هي واالتجاهات الفلسفية

، فال بد أن يصاحب هذا التأثير صورة متكاملة بكافة عناصرها خاللها التأثير على الجمهور المتلقي
والنور، آية من آيات الله  الرسم بالنور الذي بدونه ال تتكون الصورة،) اإلضاءة(الفنية وخاصة النور

اللَّه ُنور السماواِت  بسم الله الرحمن الرحيم{ )صورة النور(يجل جالله، حيث يقول رب العزة ف
ي يرد َكبا َكوُة َكَأنَّهاججٍة الزاججِفي ز احبصاْلم احبا ِمصَكاٍة ِفيهشَثُل ُنوِرِه َكمم ضاألرو ِمن وَقد

ربيٍة يَكاد زيُتها يِضيُء وَلو َلم َتمسسه َنار ُنور عَلى ُنوٍر شجرٍة مبارَكٍة زيُتوَنٍة ال شرِقيٍة وال َغ
ِليمٍء عيُكلِّ شب اللَّهو َثاَل ِللنَّاساألم اللَّه برضياُء وشي نِلُنوِرِه م ِدي اللَّهه35سورة النور ( }ي( 

الخ ومن خالل ... والنهار، الشمس، القمر، الناروهو النور كله حيث تجلت قدرته من خالل الليل 
هذا كله نرى كيف حول االنسان الرسم بالنور في حياته، واستعملها في شتى مناحي الحياة، ومن 

  .ظمنها االعمال الفنية بمختلف مجاالتها، وخاصة الرسم بالنور في االعمال الدرامية

 والسينمائية والمسرحية، والمرئية، ةالسميع وأساليبها اإلعالم وسائل تطور ومن هنا جاء
 هذا مواجهة وفي الدرامية، الناحية من تعالجها، التي واإلحداث المواضيع في التنويع إلى أدت التي

 بشكل المتغير والعالم ،الرقمي عصرالو الحديثة، التكنولوجية والثورة الكبير، اإلعالمي التطور
 الكامل االهتمام تحتل أضحت التي التكنولوجي، ورالمنظ خالل من بالصورة االهتمام جاء مذهل،

  .اليها المتلقي تجذب التي الجمال مواصفات بكل مدعمة والعالمية العربية اإلعالم وسائل جميع في

 بالمستوى ليكونوا والمسرحي، والتلفزيوني السينمائي الفني الكادر بنظام االهتمام حيث بدأ
 توفير على الحرص منطلق من وذلك المجتمع، إمام بالمرغو المستوى وفي إنتاجا، المطلوب،

  .الحقيقتين للمنتجين الحوافز

 السينمائية، واألفالم التلفزيونية، المسلسالت في نشاهدها التي الدرامية الشخصيات أن
 في الموجودة الدرامية والثيمة الحدث بتنوع تتنوع المسرح، خشبات على التي والمسرحيات

 حسب تتحرك وأخرى التراجيدية، أو الكوميدية األدوار بأداء تقوم التي الشخصيات فمنها النص،
 إيقاع ذات سالسة وإضفاء تدفق، حالة خلق يتم لكي المخرج، قبل من لها المرسوم الميزانسين

  .)2017الزعبي ( المصور والموضوع للقطات، معين
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 بإبداع المخرج ليقوم الدرامية حبكةال تخدم بحيث متناسقة تكون أن يجب البصرية والبنيته
 رؤيته، لخدمة المناسبة بالنور الرسم وعملية اإلضاءة في مدعومة تكون التي كاميراته توظيف في

 مع الشخوص هؤالء صراع نشاهد لقطة كل ومع الكادر، خارج المشاهد عين تتسلل ال بحيث
 المميزة لجميلةا بإضاءتها الصورة وجاذبية، الكاميرا تراه عما الخروج من ويمنعك، أنفسهم

 أين ،بالنور الرسم خالل من للمشاهد ترسم التي للصورة الخفي المعنى عن المعبرة تكويناتهاو
   وأحاسيسه؟ بعينه ينظر أن يجب

 مدعمة داللية، وببنية عالية، برمزية وفراغ ديكور وكل حركة كل يوظف الذي المخرج أن
 تشابه أن وتؤكد ذاتية، رؤى حملت اإلضاءة سبوتات من المنبثق، النورب رسمال بخطوط

 اختلفت وأن األساسي، تكوينها البشر، من لمخلوقاته اختار الذي الخالق، ووجدانية المخلوقات،
  .وألوانها أشكالها في

 في تحمل معينين، ومكان بزمان تتحدد الدراما في وسائط مجرد هي الفنية الشخصيات ولعل
الزعبي ( ذلك من أكثر وربما اليومية حياتنا في منراه الذين الحقيقين البشر نماذج طياتها
2012(.  

 تجسيد أيضًا تستطيع ولكنها الصورة إلبراز دورًا فقط تلعب ال التي الرسم بالنور وهناك
 إمكانات إلى باإلضافة المشهد، أو للقطة العام الجو رسم في والمساعدة للشخصيات النفسية الحالة

   .وتيةوالص الصورية والمؤثرات المونتاج

 بالنور، الرسم وعملية كليب الفيديو وأغاني الضخمة المنوعات برامج اليوم نشاهده ما وأكثر
 كل ففي فيها، الرئيس الجزء أصبحت أنها بل واألغاني، البرامج تلك من يتجزءا ال جزاٍء تعتبر التي

 المتلقي يحاكي الذي الفنيقالبها  عن تتحدث جمالية فنية أجواء بخلق مرسومة تكون حركة
  . الفراشة النور يجذب كما البرامج تلك إلى وتجذبه

 لإلحداث الضياء أو اإلضاءة تحدثها التي الجمالية معرفة إلى الدراسة هذه تهدف: الدراسة هدف
تتحكم عملية الرسم  حيث الدرامي، الفني المشهد معالجةل المتلقي لدى المطلوب اإلبهار
 على نشاهدها التي الدرامية المشاهد من لكثير نيالضم التعبير في كبير بشكل بالنور

 إال ضعيفة، فيه اإلضاءة كانت إذا الثانية الدرجة في نضعه فنيًا عمًال نشاهد فحينما الشاشة،
 الجمال عالم يقول كما األولى المرتبة إلى يرتقي فإنه الضوئي التصوير استخدام مع أنه

  .)2001،يوسف مهدي( سوريو الفرنسي

 إثناء المطلوبة الجمالية إعطاء على التقنية فهم حول الدراسة مشكلة تتمحور: راسةالد مشكلة
 دون، تصوره حسب المشهد إنارة في الفني يقومغالبا ما  وبتالي الدرامي، لمشهدا تنفيذ
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 ضمنيا تعبيرا تعطي ال الدرامية المشاهد معظم إن إلى إضافة، المخرج بخلد يدور بما دراية
التكوين،  خالل من بالنور الرسم فن في اإلبداع منهج ضمن العالمية، اإلعمال في نشاهدها كما

أو في أعمال المنوعات المختلفة التي تعتمد بشكل كامل على عملية الرسم بالنور، وتختلف 
، الخبرة، المؤهل العلمي، وطبيعة العمل الفني، وتتضمن هذه القدرة باختالف الجنس، والعمر

وين هدف العمل الفني الرئيس لدى المخرج الدرامي المبدع من خالل تكلإبعاده المختلفه 
تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر  ،اإلحساس البصري أو الصورة،جمال الكادر (تحقيق

  )الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،المشاهدين إلى مواقع األحداث

 أن المخرج استطاع هل :التالي الرئيسي السؤال حول الدراسة أسئلة تتمحور-: الدراسة أسئلة
جمال (تحقيق  من خالل الفنية؟ رؤيته مع يتناسب توظيفا النور في الرسم عملية يوظف
تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى  البصري،اإلحساس  أو الصورة، الكادر

   )الفلم رة لموضوعالمعب إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،مواقع األحداث

  - :التالية األسئلة السؤال هذا عن ويتفرع

 اإلخراجية؟ العملية احتراف قبل) بالنور الرسم( اإلضاءة درسوا مخرجين هناك هل -
تحديد هوية الفلم ونوعيته،  البصري،اإلحساس  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق 

 المعبرة لموضوع إضفاء القوة، وبالزمناإلحساس  ،لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث
  )الفلم

 جمال الكادر(خالل تحقيق  من بالنور؟ الرسم خالل من المشهد بجماليةيتم التفكير  هل -
اإلحساس البصري، تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع  أو الصورة،

 )الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،األحداث

 الفنيين مع الدرامي الفني لعمله إخراجه إثناء المخرج يتبعها التي المنهجية األطر ماهي -

 البصري،اإلحساس  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق  اإلضاءة؟ فني وخاصة
، اإلحساس بالزمن ،تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث

  )الفلم لمعبرة لموضوعا إضفاء القوةو

من  بالنور؟ لرسم الفنية اللمسات لإلعطاء اإلضاءة تقنيات في المخرج تدخل مدى ما -
تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت  ،اإلحساس البصري أو الصورة، جمال الكادر(خالل تحقيق 

 المعبرة لموضوع إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث
  )لفلما
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 الجمالية الجوانب الورق على المرسوم المشهد خالل من يتناول الدرامي النص هل -

 يحيلها والمخرج فقط؟ المخرج لرؤية متروكة أنها أم المؤلف؟ قبل من بالنور لرسم

اإلحساس البصري، تحديد هوية  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق  اإلضاءة؟ لفني
 المشاهدين إلى مواقع األحداث، اإلحساس بالزمن، وإضفاء القوةالفلم ونوعيته، لفت نظر 

 )المعبرة لموضوع الفلم

   2019-2018 عام من الواقعة للفترة: الزمانية الحدود: الدراسة محددات

الدرامية حيث  والعالمية العربية والمسرحيات والمسلسالت األفالم بعض :المكانية الحدود
 التي واإلعمال المنوعات مثل الفنية اإلعمال بعض مع مقارنة ا،لعبت اإلضاءه فيهما دورًا مهم

 تأسر التي الجمال مواصفات كل معها حاملة تقنية ثورة من نشاهده بالنور وما الرسم تتطلب
  .والعاطفية والنفسية البصرية حواسه بكافة بداخلها قابعًا ليبقى المتلقي

  :الدراسات السابقة

 ي رسالة ماجستير مقدمه لجامعة االسالمية بغزه كلية اآلدابعز الدين عطية المصر دراسة -

تناول الباحث في دراسته " الدراما التلفزيونية مقوماتها وضوابطها الفنية" بعنوان) 2010(
كيقية بناء الدراما المرئية بكافة جوانبها وذلك باسلوب يخلق المتعة للمشاهد، من خالل عناصرها 

يث اعتبرها من طرق التكوين المهمة وقام بتقسيم اإلضاءة إلى ح المهمة ومن ضمنها اإلضاءة
قسمين الواقعي والشكلي لتحقيق االجواء الخاصة بموضوع العمل الفني والتاثيرات النفسية من 
خالل ترتيب مساحات الضؤ والظل وكذلك الحدث والرمزية وتاثير إضاءة الديكور والحركة وأهم 

دراما المرئية القوية ال يمكن تصورها دون إجراء الممارسة ما توصل اليه الباحث أن وجود ال
  .الثابته والمنهجية الناضجة للتدريب والبحث والتجريب

توظيف عناصر "الجليل، جامعة بغداد كلية الفنون الجملية بعنوان  أكرممحمد  دراسة -

حث في تناول البا) 2014( "الوسيط في جماليات الصورة التلفزيونية في دراما االطفال
دراسته جماليات الصورة التلفزيونية في دراما االطفال وأثرها في االرتقاء بمستواها وتم تناول 
اإلضاءة كمحور رئيس من محاور العملية االبداعية في انتاج دراما االطفال بخلق الجو العام مع 

حركها ويزيد من الحالة المزاجية والتاثير النفسي ليسهم في تعبيرية اشكال االشياء وضاللها وي
وأهم ما توصلت اليه الدراسة . تعبيرها الداللي والتعبيري وتضفي معان درامية على الصورة

   الخ...اعتماد جمالية دراما االطفال على اإلضاءة واللون
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اإلضاءة الخافتة " بعنوان )2015( دراسة جون سولر، من جامعة ميشيجان األمريكية -

حذر الباحث من العيش في إضاءة خافتة فترة طويلة، يسبب  حيث" لفترة طويلة تسبب الغباء
وقد قام الباحث بعمل تجربة على . تغييرات تشريحية في الدماغ، ويؤثر على الذاكرة والذكاء

لمدة أربعة أسابيع في إضاءة ضعيفة " Arvicanthis niloticus"فئران حقول إفريقية من فصيلة 
لوكس في التجربة،  50حيث استخدم ضوًءا خافًتا من قوة  طوال النهار مقارنة مع إضاءة طبيعة،

وهي إضاءة تعادل النور في يوم شتائي معتم، أو إضاءة خافتة في غرفة منزل، وتوصل إلى أن 
وأصبحت الفئران تنسى . الفئران صارت تفشل بعد الفترة المظلمة في امتحان التأقلم مع المكان

ء، إال أن الفئران التي عاشت في ضوء طبيعي نجحت في مكان منصة للطعام التي وضعت تحت الما
وخلصت دراسته إلى أن العيش فترة طويلة في شبه ظالم قد يؤدي إلى . هذا االمتحان بسهولة

الغباء، وبعد هذه الدراسة عثر العلماء، بعد دراستة تأثيرات الضوء الخافت على الدماغ، هرمون 
". قرن آمون"، أقل بكثير في منطقة "DNF Brain-derived neurotrophic factor"نمو 

  .ويعزز هذا الهرمون في الحالة الطبيعية نمو الخاليا العصبية والتشبك العصبي العضلي في الدماغ

إضاءة األفالم "بعنوان  )2015( دراسة جينيفر لي بولندا جامعة والية كليفالند -

الفيلم راسته بتأثير مستويات إضاءة حيث بحثت د "وتأثيرها على االستجابة العاطفية للجمهور
 .اإلضاءةذلك من خالل نظرية األفالم المعتمدة على  منخفض، وتمإضاءة عالي، وآخر  بمستوى

وقد جمعت هذه الدراسة بين تأثيرات الوسائط واألدب السينمائي بدراسة تجريبية على مجموعة 
 الباحث بأنوقد خرج . اإلضاءةمن الجمهور حيث تم أجراء تجربة التالعب بثالث مستويات من 

األفالم التي تعرض في إضاءة جيدة تكون نسبة ارتياح الجمهور عالية عكس الجمهور الذي يشاهد 
مشاعر التشويق والغموض  األفالم فيهااألفالم في إضاءة منخفضة فإنه يخرج منزعج ألن هذه 

بين الجمهور واالحداث التي  وخلص الباحث أن أسلوب إضاءة الفيلم له عالقة. والمكائد والرعب
  . بقصة الفلم العاطفية مرتتطهتجري داخله من الناحية 

بعنوان  )2016(جامعة بغداد كلية الفنون الجملية  دراسة فوزي إبراهيم المشهداني -

حيث تناول  "متغيرات االضاءة واثرها في اإلدراك والراحة البصرية في التصميم الداخلي"
اسة بسؤاله الرئيس ما مدى امكانية السيطرة على متغيرات االضاءة في الباحث في مشكلة الدر

التباين ونسبة االضاءة والسطوع (ـالفضاءات الداخلية للمؤسسات العامة والخاصة والمتمثلة ب
وتأثير ذلك في عملية االدراك البصري المقترن بالراحة ) ووقت الرؤية ودرجة االنعكاس

هناك مجموعة متغيرات على  ،وعة من النتائج وكان ابرزهاوتوصل الباحث إلى مجم.البصرية
شكل  مستوى البيئة والشكل وعالقتهما باإلضاءة والتي لها تأثير مباشر على راحة الرؤية ومنها،

الفضاء الداخلي وحجمه، مستوى االنعكاس للسطوح، شدة ونوع وحجم اإلضاءة، موقع الرائي 
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ومن أهم توصياته ينبغي إن يؤخذ بنظر  .ي الفضاءوخط الرؤية، تنظيم المفردات الشكلية ف
االعتبار تأثير اللون والطالء على كمية اإلضاءة وخاصة بالنسبة لأللوان الفاتحة، وتجنب استخدام 

عدم استخدام الفضاءات األرضية كوسيلة  الرؤية،األلوان الداكنة لتأثيرها المباشر على مجال 
 .اإلضاءةمن  أكبرضاءة تحتاج إلى كميات لإلنارة إلى الفضاء العلوي لكون اإل

اإلضاءة الطبيعية واالصطناعية ) "2017(دراسة ماكلين جون الواليات المتحده  -

الباحثة في دراستها اإلضاءة الطبيعية واالصطناعية للبيئة الداخلية  تناولت" للبيئة الداخلية
عتبر أمر بالغ األهمية لنجاح أي واإلضاءة الداخلية المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة الذي ي

الحديثة المتغيرة والقوانين الجديدة التي تفرض  أن التقنياتالباحثة إلى  داخليه وتوصلتمساحة 
كفاءة استخدام الطاقة والطلب على حلول مبتكرة مستوحاة، تعتبر حاجة قوية للمتخصصين في 

  .تصميم اإلضاءة الداخلية

توظيف اإلضاءة في التعبير عن " بعنوان) 2018( دراسه حيدر عبد الغني جبوري -

الذي يعتبر عنصر ذا سيادة وأهمية  تناولت الدراسة الضوء "ازدواجية الشخصية السينمائية
في التصوير السينمائي لما يتملكه من خواص فيزيائية تجعل من الصورة حادة التفاصيل إو 

بدايات السينما، اي الحصول على  معتمة، فالضوء بعيدا عن وظيفته االساسية التي ظهرت مع
تعريض مناسب وجيد، فان االشتغاالت الدرامية والنفسية هي من عمقت من إداء اإلضاءة واشتغاله 
بشكل مالصق مع الظالل، فكل منهما يكمل االخر، وهو ما يؤثر في تفاصيل الصورة إو حتى 

ير عن ازدواجية الشخصية القدرة في التعبير عن اعماق الشخصية وتوظيف اإلضاءة في التعب
السينمائية؟ واألهمية، واالهداف التي ترمي إلى الكشف عن كيفيات توظيف اإلضاءة في التعبير عن 

العناصر االساسية في البناء  أحدازدواجية الشخصية السينمائية وقد توصل الباحث إلى ان الضوء 
ة تعمل بها المصادر الضوئية بشكل البصري للقطة في الفيلم السينمائي، واالضاءة منظومة متكامل

متكامل من اجل اتمام عمل النص الضوئي في الفيلم السينمائي، كما توصل الباحث إلى أن للضوء 
  .القدرة على ايصال المعلومات والكشف عن المشاعر التي تحملها الشخصية في الفيلم السينمائي

على الدراسات السابقة نالحظ، أنه  بعد االطالع: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
بحثت في قضايا و، بمجاالت مختلفه" اإلضاءة" تناولت عملية الرسم بالنور اتتوجد دراس

التطرق إلى المخرج وعالقتة في الرسم بالنور شبه معدومه وكان التركيز  ولكن كانمختلفة، 
ها المختلفة بمجاالت أو اإلضاءة وتأثيرات ،فقط على فني اإلضاءة وأحيانا مدير التصوير

، ولكن هذه الدراسات لها ارتباط في اإلضاءة وقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضؤ متعددة
 .على جانب مهم بعمل الفني
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   :الدراسة مصطلحات

 الجملية اإلضاءة في المتعلقة الفنية العمليات كافة على )1(أطلقه الباحث، مصطلح -:بالنور الرسم
 الفني العمل مضمون عن خاللها من تعبر منه، قطعة لتبدو الفني لالعم مع تجانسها وعملية
 لكافة اإلنارة فييتعلق  مصطلح أيضا وهي فنية، منوعات أو برامجيا أم دراميًا كان سواء
 بها، الله حبانا فقد الطبيعية اإلضاءة أما الصناعية، اإلضاءة في فقط المتعلقة الحياة مناحي

 الرسم عمليات البشر استمد جالله جل فمنه بالنور، الرسم بعملية الخالق رسم أجمل وما
 وأخرجنا التصوير، فأحسن صورننا ربي فسبحان تصوير وال إبداع يوجد ال وبدونه بالنور،

  .النور إلى الظلمات من

يأخذك اإلحساس دائما عندما تشاهد فلما فيه صورة جميلة تحمل في طياتها كل بالنور  الرسم
 المعبرة بكافةنتمى مشاهده في حياتنا العادية، وننجذب إلى الصورة  معاني الجمال الذي

جمال (مميزاتها ومهاراتها اإلبداعية لدى المخرج الدرامي بأبعادها من من خالل تحقيق 
تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى  البصري،اإلحساس  أو الصورة، الكادر

  )الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوةو ،اإلحساس بالزمن ،مواقع األحداث

ومع كل هذه الخطوط الدرامية المتشعبة، نشاهد الرسم بالنور لكل مشاهد العمل الفني، بل 
حتى لكل لقطة سواء كانت قصيرة إو طويلة، وهي توشح تلك اللقطات، المشاهد بالجمال 

رامية المرسومة بالصور والمعاني الرمزية المختفية خلف إضاءتها بالنور، ورسم خطوطها الد
يرافقها النور، ويكون للمخرج الفضل من خالل مهاراته وخبرته وابداعه، اللعب بالنور ليعطينا من 
خالله اإلحساس بالزمن سواء كان نهارا أو ليًال، شروقًا أو غروبًا، وتتدخل عملية الرسم بالنور 

ل الرسم بالنور ما يختلف عنه في الفلم أيضًا في إبراز معالم الفلم، فالفلم الكوميدي له من إشكا
البوليسي، بينما أفالم الرعب لها شكلها الخاص في عملية الرسم بالنور، وتختلف كذلك عن الفلم 
االستعراضي، ولذا فإن نوعية القصة ورؤية المخرج لها من األهمية القدر الكبير في تحديد هوية 

  .)2001، يوسف مهدي عقيل( الفلم ونوعية

إلى ما ذكر فإن الرسم بالنور يلعب دورا كبيرا بأن تزيد من أهمية بعض الشخصيات إضافة 
دون غيرهم، أو قطع اإلكسسوار، إذ يمكن عرضها في ضوء كامل أو في الظل، وهو ما نسميه 

  .ليتحول بعدها عند المتلقي إلى اإلحساس البصري أو الصورة، بجمال الكادر

                                                        
ج رئيسي في التلفزيون األردني قام باخراج الكثير من االعمال المتنوعة الدكتورأشرف فالح الزعبي مخر - 1

الدرامية المنوعات الوثائقية والبرامج المسجلة والمباشرة إشرف على الكثير من مشاريع طلبة اإلذاعة 
والتلفزيون بجامعات مختلفة مدرب عربي ودولي له العديد من المؤلفات والبحوث بنفس المجال، 

  .وراه بالصورة ومجاالتهاأكمل الدكت
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لى سطوح األشياء يمّكن من رؤيتها بالعين المجردة أو هي إسقاط ضوء ع: lightingاإلضاءة 
والضوء  .)2009علي، ( من تبين شكلها وتسجيل وجودها بوسائل أخرى تتحسس بالضوء

المرئي إشعاع طاقة حرارية على شكل موجات كهرمغنطيسية، تنتشر في الفراغ بسرعة ثابتة 
هرتز أي إن أطوال تلك  14 10×4و 14 10×7.5ثا وبتواتر محدد بين /م8 10×3قدرها 

في ) الضوء البنفسجي(نانومتر  400و) الضوء األحمر(نانو متر  750الموجات تتراوح بين 
البنفسجي فاألزرق فالنيلي فاألخضر : مجال الطيف الكهرمغنطيسي الذي يتألف من األلوان

ي خارج أما اإلشعاعات الضوئية التي ال تحس بها العين فه. فاألصفر فالبرتقالي فاألحمر
الطيف المرئي، وقد تكون موجاتها أقصر كاألشعة فوق البنفسجية، أو أطول كاألشعة تحت 

علي ( وغيرهاالحمراء، وال يمكن كشف هذه اإلشعاعات إال بوسائل خاصة كأجهزة التصوير 
وقد أستغلها الفنانين كبداية في اعمالهم المسرحية وتطورت في االعمال  .)2009

   .مائيةالتلفزيونية والسين

مجموعة العناصر المحسوسة التي ينطوي عليها الكالم، وتوحي بأكثر مما وهي  :Imageالصوره 
لجانب الحسي المرتكز على :تحمله من تضاعيف المعنى الظاهر، وإنها تنحصر في جانبين

الجانب اإليحائي الذي يضفي على الشكل أكثر من تفسيره  .الفكرة والعاطفة والمشاهدة
فهي األن  م تكف الصورة يوما ما عن تأويل معناها سواء أكانت صامتة أو ناطقةلو الظاهري

  .)2009عبد الخالق ( كل حياتنا

هو قائد أي عمل فني سينمائي تلفزيوني مسرحي وهو صاحب الرؤية : director  المخرج
  .)2012الزعبي ( الخ...الفنية

ممارسة بين طرفين أحدهما وهو  اعاإلقبال على الشيء وهو اإلقن :the influence  التأثير
  .)2018سميرة ( اآلخريريد التأثير في 

تعني الفريق ولكن في االصطالح الفني هو مكان وقوف الكاميرا لالتقاط زواية فنية  :Staff  الكادر
  .)2018الغنام ( المشاهدجملية محملة بدالالت فنية تلفت عين 

: الزمخشري قال. وسطوعه شعاعه أو كان، أيـًَّاوُء الض :النُّور :الكريماما النور في القرآن 

 \لقرآن الكريم ( ".نورًا والقمر ضياًء الشمس جعل: "تعالى قال النُّور، من أشد الضياُء

  .ذاتي، والنورعرضي ءالضيا :وقيل) 4سورة يونس آية رقم

 فالدنيوي. وأخروي يدنيو: ضربان وذلك اإلبصار، على يعين الذي والسناُء الضياُء: والنُّور
 القرآن؛ ونور العقل كنور اإللهية، األنوار من انتشر ما وهو البصيرة، بعين معقول: ضربان

 فمن النيرات، والنجوم كالقمرين النيرة، األجسام من انتشر ما وهو البصر، بعين ومحسوس
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ة المائدة آية سور \القرآن الكريم ( ".نور الله من جاءكم قد: "تعالى قوُله اإللهي النور

 النور ومن). سورة النور("يشاء من لنوره الله يهدي نوٍر على نور: "وقوله )15رقم 

سورة يونس ( ".نورًا والقمر ضياًء الشمس جعل الذي هو: "تعالى قوله نحو المحسوس

 من أخص الضوَء أن حيث من بالنور، والقمر بالضوِء، الشمس وتخصيص) 5رقم اآلية 

) 257سورة البقرة آية ( ".الظلمات والنور وجعل: "قوله فيهما عام هو ومما. النُّور

يعرف أيضًا بالسيالة الضوئية، وهو التدفق  :illuminationأو  illuminance والضياء
  .الضوئي على مساحة محددة من السطح المقابل لمصدر الضوء في أي نقطة من نقاطه

  : النظرياألدب 

 إنارة في العالمين المخرجين من كثير اعتمدها فقد لإلضاءة السريع لتطورا مع: تاريخية لمحة
 المرافقة الفنية لألجهزة التقني التطور ذلك رافق ثم ومن الممثلين حركة رافقت التي مسرحهم
وعندما تم اختراع الكهرباء . التي تم إنتاجها منذ أرسطو الفنية اإلعمال مختلف في للتصوير

األفالم الصامتة بالرغم من أنها في اللونين األبيض واألسود، إال أن لعبة  شاهدنا اإلبداع في
الرسم بالنور بداء مع هذه األفالم، ومن ثم تطور عمل الرسم بالنور في كافة اإلعمال الفنية، 
ومع تطور عمل الكهرباء بطرق جميله أصبحت الذائقة الفنية لدى المتلقي تزداد صعوبة 

ولكن بوجود الرسم بالنور الذي يلعب دوره بطرق جملية جعلت  وارضاءها اصبح مرهقا،
المشاهد ينجذب لالعمال الفنية ذات المستوى العالي من أول لقطة حتى النهاية وحسب رؤية 

  .)2000، إبراهيم( المخرج في عمله الفني

  بالنور وعالقتها بالرسماأللوان 

ي ربما ال يتعامل مع الضوء واللون الصراعات النفسية مدخله للتعبير عن رؤية المخرج الذ
باعتبارهما، أحد عناصره، بل هما مشرط طبيب جراح حساس يكشف من خاللهما الشخصية 

، باإحساسه البصري العالي، ويلفت نظر المشاهد الفلم المعبرة لموضوع ضفاء القوةلإل بأبعادها
  .إلى مواقع األحداث، بطريقة فنية مدروسة مصممة بعناية فائقة

التعامل مع الشخصيات في األفالم من خالل األلوان التي تتفق وطبيعة كل شخصية أن 
والمزج بين المدرسة التعبيرية والتأثيرية في اللغة الضوئية، وخاصة لألعمال التي تعتمد على 
الصراعات النفسية، لكي يتم العب باإلضاءة واللون بعد تحليل كل معنى درامي، وبناء تصور خاص 

لشخصية بأبعادها ومعها الموقف، ومن ثم الصور العامة لدراما الفيلم، فاللغة البصرية به يكشف ا
تتعامل مع اإلدراك البصري للمشاهد مثل الموسيقى التي تتعامل مع اإلدراك السمعي، نشاهد 

  .ة بصريةيعندها أذن موسيق
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 Attributes of the Visual)الرسم بالنور(المدعمة باإلضاءة  الصورة المرئية خصائص
Image  

 هي ما نعرف أن المهم ومن متغيرة فوتوغرافية عناصر عدة تفاعل من المرئية الصورة تتكون
  .البصري الروائي السرد في استخدامها وكيفية المتغيرات تلك

 والتي نصوعها، درجة في المرئية الصور تختلف أن يمكن (Brightness) النصوع: أوال
 القوية اإلضاءة تعطى المشهد وعموما من ينبع الذي اإلحساس ىعل والتأكيد للتدعيم تستخدم

High Key الخافتة اإلضاءة تعطى حين في للصورة، عالية نصوع درجة Low Key أقل درجة 

  .)2003 ،مطر( االثنين بين وسط نصوع درجة فتعطى Mid Key المتوسطة اإلضاءة أما نصوعا

 القوية اإلضاءة درجة إن تجد فعادًة لها اميالدر المحتوى على لقطة كل نصوع درجة وتعتمد
 وعلى ،الدرامي التوتر مشاهد في المنخفضة اإلضاءة تستخدم بينما المبهجة، المشاهد في مفضلة
 إضاءة يمكن انه إال الصورة، نصوع درجة على عموما تؤثر الخافتة أو القوية اإلضاءة أن من الرغم
  .الصورة تكوين لمتطلبات أو المتفرج، تباهان لجذب مختلفة، بطريقة الكادر من أجزاء

 الخالص األبيض بين ما المتفاوتة الدرجات عن هنا التباين يعبر (Contrast) التباين: ثانيا
 واألبيض، األسود درجتي بين واسع تداخل عن المنخفضة التباين درجة وتعبر الخالص واألسود

 درجتي بين صغير تفاوت عن تعبر عالية،ال التباين درجة أن حين في العين أمام ناعما فيظهر
الوضوح، وهذة الدرجات تستخدم عادة في إفالم الرعب  شديد صارخا فيظهر واألبيض األسود

واإلفالم التي يكون لها معنى مميزًا في تصميم وتقطيع مشاهد الفلم ومايتناسب وثيمة الحدث 
  .والغاية النهائية من الفلم

 ونعومتها حدتها مدى عن اإلضاءة طبيعة تعبر (Quality of Light) اإلضاءة طبيعة: ثالثا
 بينما المحددة، الحواف ذات الغامقة الظالل من الكثير على تحتوى التي هي الحادة فالنوعية
تشويشا وهي لها معان كثيرة في اإلعمال  وأكثر إضاءة أقل ظالًال على الناعمة النوعية تحتوى

ع أو الغربة، أو أنتهاء يوم، وبداية يوم مع الشروق وخيوط الفنية ككل فمنها ما يدل عن الضيا
   .أشعة الشمس الذهبية تظهر تدريجيًا لتمسح الظالل التي أمامها وتظهر نور الله جلت قدرته

 أن ويمكن ككل، الصورة وضوح مدى عن البؤرة تعبر (Focus) الوضوح بؤرة: رابعا
الشديد وحسب موضوع الفلم أو المغزى  ضوحالو إلى الهالمية أو الوضوح عدم بين ما تتفاوت

  . من الوضوح أو عدمه
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 الذي الوضوح عمق مدى عن يعبر وهو  (Depth of field) الميدان عمق: خامسا
 موضوع يكون ضيقا، الميدان عمق كان فإذا اللقطة داخل Focus البؤرة تصله أن تستطيع
 درجة األوسع الميدان لعمق يكون ابينم، blurry واضحة غير والخلفية الوضوح شديد التصوير
لفت نظر وللخلفية وتعتمد محتوى الفصة وهدف المخرج  التصوير لموضوع حادة وضوح

  .المشاهدين إلى مواقع أحداث معينة

 التحكم يمكن الذي الميدان وعمق سعة عن ذلك ويعبر (Perspective) المنظور: سادسا
 تظهر بحيث معا، الصورة ومقدمة خلفية ضغط يمكن حيث الكاميرا عدسة اختيار خالل من فيه

 عمق في أما التنوع .كبيرة مسافة بينهما تظهر بحيث الضغط إزالة أو قريبة، بينهما المسافة
 إدراك على المنظور عمق يؤثر أن ويمكن الخلفية في األشخاص حجم نالحظ المنظور فاننا

 مضغوطا، العمق يكون حين بطيئة ةالحرك تظهر أن فيمكن، المشهد داخل الحركة لسرعة المتفرج
  .مضغوطا غير العمق يكون حين سريعة تظهر أن أو

 خالل من به التالعب ويمكن Hue اسم أيضا اللون على يطلق (Color) اللون: سابعا
 الصورة إلى يضيف باأللوان والتصوير المعمل، في والطبع التحميض مراحل وأثناء اإلضاءة،
  .موضوع القصة متغير يعبر عن جمالي محتوى

 إليصال معين بلون المشهد صورة صبغ يمكن (Overall Hue) اللون أصل: ثامنًا 
 والبرودة، بالعزلة إحساسا تعطى الباردة فاأللوان للمتفرج، والزمان بالمكان أو بالعواطف اإلحساس

 ألوانا رالنها أثناء الوقت اختالف ويأخذ، والدفء بالرومانسية إحساسا الدافئة األلوان وتعطى
  . الليل عن واألزرق غروبها، عن األحمر ويعبر الشمس، شروق عن األصفر يعبر حيث مختلفة،

 مدى عن الصورة في المستخدمة التشبع درجة تعبر (Saturation) التشبع درجة: تاسعًا
 لةالقلي األلوان أن حين في بالحياة، نابضا شعورا التشبع الغنية األلوان فتعطى باأللوان، غناها
 أو النفسي جوها عن باأللوان الصورة فقر أو غنى مدى يعبر أن ويمكن، باهتة صورة تعطى التشبع
 تشبع درجة أقل باستخدام عنها التعبير يمكن Flash Back  للخلف الرجوع لقطة فمثال، زمانها

  .التشبع درجات من درجتين، األلوان من

 اعتمادا إليها، العين جذب على القدرة األلوان لبعض يكون (Emphasis) التأكيد: عاشرًا
 في للرغبة يستخدم قد بعناية معينا لونا اختيار فإن لذا، الصورة تكوين داخل ترتيبها كيفية على

  .الكادر داخل معينة مساحة أو عنصر على التأكيد
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 معينة جوانب لتوصيل المتباينة األلوان استخدام يمكن (Contrast)التباين : الحادي عشر
  .الصورة تكوين في التوتر من مرغوب نوع لخلق أو لشخصية،ا في

 الصغر المتناهية البلورية الجزيئات هي الحبيبات (Grain) الصورة حبيبات: الثاني عشر
 تحت تظهر أن يمكن ولكن مرئية، غير تكون ما وعادة، الفوتوغرافية الصورة منها تتكون التي

  .الجمالية لألغراض أساسا يستخدم للصورة، احبيبي مظهرا يعطى معينة، مما معالجة ظروف

 عن بالفيلم البصري اإلحساس يعبر ما عادة (Look) البصري اإلحساس: الثالث عشر
 وأشمل أوسع معنى عن يعبر الحقيقة في ولكنه ،)البؤرة أو الحبيبات مثل (للصورة البصري النسيج

 لكل المنظم التالعب خالل من المرئية للصورة المختلفة البصرية األحاسيس فتأتى. ذلك من
 واإلضاءة ،focus والبؤرة، Contrastالتباين  ذلك ويشمل للصورة، المكونة الفوتوغرافية العناصر

lighting واللون color، الميدان وعمق  depth of field ،للعدسة البؤري والبعد lens focal 
length األساسية العناصر البصري اإلحساس ويدعم .خفيا أو ظاهرا هذا يكون أن ويمكن 
 تصوير مثل تقريبا بالواقعية، شعورا الفيلم إلعطاء القوية واإلضاءة الحبيبات.للفيلم المحركة
 اإلحساس لتوصيل مشبعة وألوان عالي تباين استخدامفي أفالم أخرى يمكن  بينما األخبار، نشرات

 لعالقته تبعا يتغير إن أو ابتا،ث يظل إن للفيلم البصري لإلحساس ويمكن .والغرام بالرومانسية
 للتعبير مختلفين بصريين أحساسين بين التبديل مالئما يكون قد فمثال. القصة في معينة بمتغيرات

   .)2019الصحن ( الزمنية الفترة أو كالمكان، القصة متغيرات في تبدل عن

 لهخال من نرى الذي الوسط هو الضوء (Light))الرسم بالنور( الضوء: الرابع عشر
 وشكل مظهر في يؤثر مما الرؤية حالة اختالف إلى يؤدي اإلنارة وشدة نوع اختالف إن األلوان،
 تصميم يراعى فلذلك أكثر، تفصيليًا تظهر ساطعة إلضاءة المعرضة الكتل فمثًال المرئية األشياء

 شماليةال الواجهات تكون بينما التحديد دقيقة بتفاصيل) للشمس المعرضة( الجنوبية الواجهات
 الخصائص في تؤثر إن يمكن التي المهمة الظواهر من الظالل وتعد .التحديد بسيطة تفاصيل ذات

 األسطح بين العالقات وإدراك اإلشكال تحديد على تساعد أنها كما التشكيلية، للمكونات األساسية
جهزة اإلضاءة، وتعتمد الصورة المرئية في معظم الفنون المرئية على التوزيع الدقيق أل .المختلفة

اإلحساس العميق بتناغم عناصر التكوين بين شدة الضوء والظالل  ويكون الرسم بالنور إلضفاء
من أهم ) الضوء(التشكيلي للحدث الدرامي، لذا يعتبر الرسم بالنور  الناتجة لتحقيق المناخ

كن اإلحساس بأي والمسرحي، فبدونه ال يم العناصر التي تبرز قيمة العرض السينمائي والتلفزيوني
اللونية بمثابة أولويات العمل الفني، فمن المؤكد أن  تكوين فني، لذلك يعد المناخ الضوئي بقيمة

صياغة الصورة المرئية تتطلب إضاءة جيدة تؤثر على العين وتثير انتباه المشاهد عند رؤيته لما 
الخارجي تتكون من  ية للعالمقائم، والرؤية ما هي إال عملية ديناميكية، ذلك أن الصورة المرئ هو
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وأن من أحد األشياء  أنماط معقدة من الضوء والظل واللون واألشكال المسطحة والمجسمة،
على اإلبصار وكمية الضوء  الدراسة عن الضوء هو العالقة بين قدرتنا المهمة التي ترتبط في

  .الموجودة في حيز الرؤية

بصرية الساقطة على شبكية العين، ومنها إلى عن طريق اإلحساسات ال لتبداء عملية اإلبصار
البصري حتى يقوم المخ بإدراك معنى هذه الحساسات البصرية، ووظيفته  المخ من خالل العصب

إن لعبة الرسم  .واأللوان هو الرؤية في المناطق ذات الشدة المرتفعة مع تميز التفاصيل الدقيقة
إلعمال الفنية أو المسرحية والتلفزيونية والسينمائية بالنور في اإلعمال الدرامية والمنوعات وكافة ا

لعبة كبيرة، وهي ركن أساسي ومحور رئيس في أي عمل فني برامجي ودرامي، وبدونها ال يمكن 
 أن يكون هناك عمل، ويتم تذوقها عن طريق المشاهدة، وهي في جوهرها تعتمد على استخدامك

في القدرة على إحداث  مية، وذات أهمية قصوىاإلضاءة كجزء أساسي في التكوين للصورة الدرا
   .األثر المرئي العام لصورة الدرامية

مهارات ورؤية المخرج لتعبر عن  ومن خاللها يمكن أن نعبر في هذه االعمال بطريقة رمزية،
الدرامي اإلبداعية بأبعادها من خالل الوصول إلى الغاية المنشودة من العمل الفني بشكل عام، 

تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر  ،اإلحساس البصري أو الصورة، جمال الكادر"وهي تحقيق 
، ليخرج "الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،المشاهدين إلى مواقع األحداث

، وما أن يرى العمل الفني المتكامل إلى الشاشة عمًال فنيًا يمتلك كافة المواصفات الفنية المطلوبة

 . نور على الشاشة بكافة مواصفاته الفنية حتى يكون قد كلف ماليين الدوالرتال

استخدم الباحث في هذه الدراسة بجانب الدراسات الوصفية التحليلية، منهج : منهجية الدراسة
  .المسح بالعينة

تكون مجتمع الدراسة من المختصين من المخرجين وفنين اإلضاءة،  :مجتمع الدراسة والعينة
تمين في المجال الدرامي وعملية الرسم بالنور، وكذلك بعض العاملين الذين يعملون والمه

في هذا المجال من مصورين، مهندسي ديكور، مصممي الجرافيك، وغيرهم، وتم اختيار عينة 
عامل وعاملة يراعي فيها تمثيل الذكور واإلناث والمستويات المهنية ) 300(حصصيه قوامها 

  .والدراسية والعمرية

تم تطوير استبانه وتطبيقها على عينة الدراسة من المختصين في المجال المهني : أداة الدراسة
  .التقني من مخرجين وفنين وعاملين في المجال الفني الدرامي
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  : متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة

 .الجنس- 5الفني  العمل-4العل مي المؤهل-3 .الخبرة-2العمر  -1

 جمال الكادر(هارات اإلبداعية لدى المخرج الدرامي بأبعادها من خالل تحقيق الم :المتغير التابع
تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع  البصري،اإلحساس  أو الصورة،

 )الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،األحداث

تم عرض االستبانة على عدد من المختصين في اإلعالم للحكم : قالصد :وثباتهاصدق األداة 
وقد ابدى المحكمين مجموعة مالحظات . على بنودها وهل تقيس فعال ما وضعت لقياسه
  . تتعلق في وضوح بعض البنود والتي تم تعديلها

رين تم قياس ثبات أداة الدراسة عن طريق االختبار وإعادة االختبار على عينة من مصو: الثبات
، وهو معامل )0.87(مهندسي ديكور مصممي الجرافيك، حيث بلغ معامل ثبات االستبانة 

  .مناسب الغراض الدراسة الحالية

تم استخدام األساليب اإلحصائية الالزمة للتأكد من صحة البيانات : التحليل اإلحصائي
  - : األساليبالمستخلصة من التحليل ومن هذه 

  SPSSئي تم استخدام البرنامج اإلحصا -

  .لعينة واحدة الختبار فرضيات الدراسة) ت(تم استخدام اختبار  -

  :نتائج الدراسة

  -: الدراسةأسئلة 

 مع يتناسب توظيفا النور في الرسم عملية يوظف أن المخرج استطاع هل :السؤال األول

تحديد هوية  البصري،اإلحساس  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق  الفنية؟ رؤيته
 إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،فلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداثال

  )الفلم المعبرة لموضوع

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإجراء 
اعتبار على ) 3.50(لعينة واحدة، واختبار المتوسطات الحسابية عند درجة القطع ) ت(اختبار 

 3.5من الدرجة االفتراضية للتدريج، حيث إن المتوسط الحسابي الذي يزيد عن % 70أنها تمثل 
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وبمستوى دال إحصائيًا فإن ذلك يشير إلى وجود مستوى مرتفع من مهارات الرسم بالنور لدى 
  .يبين نتائج ذلك) 1(أفراد عينة الدراسة والجدول 

احدة لمستوى مهارات الرسم بالنور التي يطمح اليها لعينة و) ت(نتائج اختبار : )1(جدول ال
  المخرج الدرامي

  الداللة  )ت(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مهارة الرسم بالنور
 0.00 28.33 0.36 4.09  هوية الفلم ونوعيته

 0.00 15.97 0.51 3.93  أو الصورةجمال الكادر 
 0.00 23.27 0.54 4.16  اإلحساس بالزمن 

 0.00 38.13 0.59 4.70  نظر المشاهدين إلى مواقع األحداثلفت 
 0.00 20.12 0.50 4.05  اإلحساس البصري

 0.00 21.11 0.44 4.02  الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة
  0.00 17.92 0.46 3.93  الدرجة الكلية 

هذا فأقل، و 0.05قيم اإلحصائي بلغت مستوى الداللة عند مستوى ) 1(يتضح من الجدول 
، وهذا يشير إلى أن 3.5وبمراجعة المتوسطات الحسابية نالحظ أن جميعها أعلى من الدرجة 

هوية الفلم (يتضمن المخرجين يتمتعون بمهارات مرتفعة على مختلف أبعاد العمل الفني والذي 
 ،اإلحساس بالزمن، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث أو الصورة، جمال الكادر ،ونوعيته

 ). الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة ،البصريحساس اإل

 الدرامي الفني لعمله إخراجه إثناء المخرج يتبعها التي المنهجية األطر ماهي: الثانيالسؤال 

اإلحساس  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق  اإلضاءة؟ فني وخاصة الفنيين مع
اإلحساس  ،لمشاهدين إلى مواقع األحداثالبصري، تحديد هوية الفلم ونوعيته، لفت نظر ا

  )الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، وبالزمن

  . يبين نتائج ذلك )2(لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي والجدول 

نتائج تحليل التباين األحادي لالختالف في مستوى مهارات المخرجين الدراميين : )2(جدول ال
  العمر تبعا لمتغير

  مصدر التباين  الرسم بالنور
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  
  هوية الفلم ونوعيته

 0.74 0.42 0.06  3 0.17 بين المجموعات
   0.13 297 39.48 داخل المجموعات

    300 39.65 المجموع
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  مصدر التباين  الرسم بالنور
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  أوالصورةجمال الكادر
 0.02 3.33 0.85  3  2.56 بين المجموعات
   0.26 345 88.33 داخل المجموعات

    348 90.89 المجموع

  اإلحساس بالزمن
 0.66 0.54 0.16  3  0.47 بين المجموعات
   0.29 347 100.46 داخل المجموعات

    350 100.92 المجموع

لفت نظر المشاهدين إلى مواقع 
  األحداث

 0.24 1.40 0.48  3  1.44 بين المجموعات
   0.34 340 116.50 وعاتداخل المجم
    343 117.94 المجموع

  اإلحساس البصري
 0.16 1.76 0.44  3  1.33 بين المجموعات
   0.25 335 84.63 داخل المجموعات

    338 85.96 المجموع

 المعبرة لموضوع إضفاء القوة
  الفلم

 0.11 2.02 0.38  3  1.14 بين المجموعات
   0.19 313 59.20 داخل المجموعات

    316 60.34 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.06 2.46 0.51  3  1.54 بين المجموعات
   0.21 366 76.23 داخل المجموعات

    369 77.77 المجموع

لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية على جميع ) ف(أن قيم اإلحصائي ) 2(يتضح من الجدول 
والذي أشارت نتائج اختبار  )أو الصورة جمال الكادر( أبعاد مهارات الرسم بالنور، باستثناء مجال

بأنها دالة إحصائيا، ومن أجل تحديد موقع الفروق الدالة تم إجراء اختبار شافيه  3.33) ف(
  .يبين نتائج ذلك )3(للمقارنات البعدية، والجدول 

  نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغير العمر :)3(جدول ال

 سنة فأكثر 50  سنة 49-40  سنة 39-31  سنة فأقل 30 الفئة  

  أو الصورةجمال الكادر 

 *0.25- 0.04- 0.13-   سنة فأقل 30
 0.12- 0.09    سنة 31-39
 0.21-     سنة 40-49
      سنة فأكثر 50
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فأقل مقارنة بفئة العمر  30أن هناك فروقًا ذات داللة بين فئة العمر ) 3(يتضح من الجدول 
لدى المخرجين الدراميين من  أو الصورةفأكثر، حيث إن مستوى تحقيق جمال الكادر سنة  50

أما بقية الفئات العمرية فلم . سنة فأكثر 50فأقل مقارنة في الفئة العمرية  30أفراد الفئة العمرية 
  . تظهر أي فروقات دالة بينهما

 لرسم الفنية اللمسات لإلعطاء اإلضاءة تقنيات في المخرج تدخل مدى ما :السؤال الثالث

تحديد هوية الفلم  البصري،اإلحساس  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق  بالنور؟
المعبرة  إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث

  )الفلم لموضوع

  .يبين نتائج ذلك) 4(ل لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي والجدو

مهارات المخرجين الدراميين  في مستوىنتائج تحليل التباين األحادي لالختالف : )4(جدول ال
  بالرسم بالنور تبعا لمتغير الجنس

  الداللة  )ت(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس  الرسم بالنور

  هوية الفلم ونوعيته
 0.57 0.56- 0.38 4.09 ذكور
 0.57 0.58- 0.34 4.11 إناث

  أوالصورةجمال الكادر
 0.38 0.87- 0.53 3.92 ذكور
 0.38 0.88- 0.50  3.97 إناث

  اإلحساس بالزمن
 0.25 1.15- 0.53 4.14 ذكور
 0.25 1.14-  0.56 4.21 إناث

لفت نظر المشاهدين إلى مواقع 
  األحداث

 0.36 0.92- 0.62 4.69 ذكور
 0.35 0.94- 0.54 4.75 إناث

  اإلحساس البصري
 0.05 1.94- 0.54 4.01 ذكور
 0.05 1.99- 0.46 4.12 إناث

 المعبرة لموضوع إضفاء القوة
  الفلم

 0.01 2.49- 0.46 3.97 ذكور
 0.01 2.54- 0.40 4.09 إناث

  الدرجة الكلية
 0.34 0.96- 0.45 3.91 ذكور
 0.35 0.94- 0.49 3.96 إناث

ق في مستوى مهارات المخرجين الدراميين بعملية الرسم أن الفرو) 4(يتضح من الجدول 
أو تحقيق جمال الكادر  ،هوية الفلم ونوعيته(بالنور لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية على أبعاد 

تبعا لمتغير الجنس، أما  ،)اإلحساس بالزمن، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث الصورة،
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) ت(فقد أشارت قيم اإلحصائي ) الفلم المعبرة لموضوع قوةإضفاء ال، اإلحساس البصري(بعدا 
مستوى الداللة اإلحصائية تبعا لمتغير الجنس، وبمراجعة المتوسطات الحسابية نالحظ أن اإلناث 

  . لديهن مهارات إبداعية أعلى في هذين البعدين مقارنة مع الذكور

العملية  احتراف قبل) وربالن الرسم( اإلضاءة درسوا مخرجين هناك هل: الرابعالسؤال 

تحديد هوية  البصري،اإلحساس  أو الصورة، جمال الكادر(من خالل تحقيق  اإلخراجية؟
 إضفاء القوة، واإلحساس بالزمن ،الفلم ونوعيته، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداث

  )الفلم المعبرة لموضوع

  . يبين نتائج ذلك )5(الجدول لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي و

نتائج تحليل التباين األحادي لالختالف في مستوى المهارات اإلبداعية : )5(جدول ال
  للمخرجين الدراميين تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  مصدر التباين  الرسم بالنور
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  هوية الفلم ونوعيته
 0.01 3.79 0.49 3 1.46 لمجموعاتبين ا

   0.13 291 37.52 داخل المجموعات
    294 38.99 المجموع

  أوالصورةجمال الكادر
 0.00 13.91 3.26  3  9.79 بين المجموعات
   0.23 337 79.09 داخل المجموعات

    340 88.89 المجموع

  اإلحساس بالزمن
 0.07 2.40 0.68  3  2.05 بين المجموعات
   0.29 338 96.51 داخل المجموعات

    341 98.57 المجموع

لفت نظر المشاهدين إلى مواقع 
  األحداث

 0.00 10.38 3.28  3  9.84 بين المجموعات
   0.32 331 104.58 داخل المجموعات

    334 114.42 المجموع

  اإلحساس البصري
 0.00 9.60 2.23  3  6.68 بين المجموعات
   0.23 327 75.82 تداخل المجموعا

    330 82.50 المجموع
 المعبرة لموضوع إضفاء القوة

  الفلم
  

 0.00 5.09 0.93  3 2.78 بين المجموعات
   0.18 305 55.52 داخل المجموعات

    308 58.30 المجموع
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  مصدر التباين  الرسم بالنور
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  الدرجة الكلية
 0.00 7.50 1.50  3 4.50 بين المجموعات
   0.20 357 71.49 داخل المجموعات

    360 76.00 المجموع

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية على جميع األبعاد تبعا لمتغير  )5(يتضح من الجدول 
لها لم تبلغ مستوى ) ف(المؤهل العلمي باستثناء اإلحساس بالزمن، حيث إن قيم اإلحصائي 

ختبار شافية الداللة اإلحصائية، ومن أجل التعرف إلى موقع الفروق الدالة فقد تم إجراء ا
  . يبين نتائج ذلك )6(للمقارنات البعدية، والجدول 

  نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغير المؤهل العلمي: )6(جدول ال
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم  ثانوية فأقل الفئة  

  هوية الفلم ونوعيته

 0.04- 0.06 0.15   ثانوية فأقل
 0.19-* 0.09-  0.15-  دبلوم

 0.10-*  0.09 0.06-  بكالوريوس
  0.10 0.19 0.04  دراسات عليا

  أو الصورةجمال الكادر

 0.13-* 0.06 0.33   ثانوية فأقل
 0.46-* 0.27-  0.33-  دبلوم

 0.19-*  0.27 0.06-  بكالوريوس
  0.19 0.46 0.13  دراسات عليا

  اإلحساس بالزمن

 0.12-* 0.13 0.36   ثانوية فأقل
 0.48-* 0.23-  0.36-  ومدبل

 0.25-*  0.23 0.13-  بكالوريوس
  0.25 0.48 0.12  دراسات عليا

لفت نظر المشاهدين إلى 
  مواقع األحداث

 0.03- 0.02 0.29   ثانوية فأقل
 0.32-* 0.27-  0.29-  دبلوم

 0.05-  0.27 0.02-  بكالوريوس
  0.05 0.32 0.03  دراسات عليا

  اإلحساس البصري
  

 0.00 0.14 0.23   انوية فأقلث
 0.24-* 0.09-  0.23-  دبلوم

 0.15-  0.09 0.14-  بكالوريوس
  0.15 0.24 0.00  دراسات عليا
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 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم  ثانوية فأقل الفئة  

  الدرجة الكلية

 0.13-* 0.03- 0.18   ثانوية فأقل
 0.30-* 0.20-  0.18-  دبلوم

 0.10-*  0.20 0.03  بكالوريوس
  0.10 0.30 0.13  دراسات عليا

بأن الفروق في المهارات لدى المخرجين الدراميين بعملية الرسم  )6(ن الجدول يتضح م
بالنور كانت بين فئة الدراسات العليا من جهة، وفئة الدبلوم والبكالوريوس من جهة أخرى، حيث إن 
مستوى المهارات بعملية الرسم بالنور كانت أعلى المخرجين الدراميين من حملة الدبلوم 

  . قارنة بفئة الدراسات العلياوالبكالوريوس م

 الرسم خالل من المشهد بجمالية يفكرذو الخبرة  الدرامي المخرج هل-: الخامسالسؤال 

  بالنور؟

  . يبين نتائج ذلك )7(لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي، والجدول 

المهارات اإلبداعية للمخرجين  في مستوىنتائج تحليل التباين األحادي لالختالف : )7(جدول ال
  الدراميين تبعا لمتغير الخبرة

  مصدر التباين  الرسم بالنور
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  هوية الفلم ونوعيته
 0.00 3.00 1.08 3 3.25 بين المجموعات
   0.10 29 29.12 داخل المجموعات

    28  32.37 المجموع

أو لكادرجمال ا
  الصورة

 0.00 4.66 1.28 3 3.85 بين المجموعات
   0.28  28 80.12 داخل المجموعات

    29 83.97 المجموع

  اإلحساس بالزمن
 0.00 3.93 1.22 3 3.65 بين المجموعات
   0.31 27 90.14 داخل المجموعات

     29 93.79 المجموع
لفت نظر المشاهدين 
  إلى مواقع األحداث

  
  

 0.00 6.00 2.07 3 6.2 المجموعاتبين 
   0.34 29 100.2 داخل المجموعات

     30 106.4 المجموع
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  مصدر التباين  الرسم بالنور
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  اإلحاس البصري
 0.00 2.97 0.77 3 2.3 بين المجموعات
   0.26 26 75.12 داخل المجموعات

    28 77.42 المجموع
المعبرة  إضفاء القوة
  الفلم لموضوع
  

 0.00 4.36 0.77 3 2.3 بين المجموعات
   0.18 27 51.2 داخل المجموعات

    29 53.5 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.00 5.67 1.17 3 3.52 بين المجموعات
   0.21 29 60.2 داخل المجموعات

    30 63.72 المجموع

تشير إلى وجود فروق دالة في مهارات ) ف(أن قيم اإلحصائي  )7(يتضح من الجدول 
يعزى إلى متغير الخبرة، وهذا يقودنا إلى أنه يوجد اختالف في مستوى المخرجين اإلبداعية 

) األدوات، اإلبداع، الموهبة، العبقرية، الدراسة، التأثير على الجمهور(المهارات االتصالية بأبعادها 
  .لدى المخرجين الدراميين باختالف الخبرة

 الجوانب الورق على سومالمر المشهد خالل من يتناول الدرامي النصهل : السؤال السادس

 والمخرج فقط المخرج لرؤية متروكة أنها أم المؤلف، قبل من بالنور لرسم الجمالية

  اإلضاءة وتختلف باختالف المهنة بالعمل الفني؟ لفني يحيلها

  . يبين نتائج ذلك )8(لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي والجدول 

مهارات الرسم بالنور  في مستوىليل التباين األحادي لالختالف نتائج تح: )8(جدول ال
  للمخرجين الدراميين تبعا لمتغير المهنة بالعمل الفني

  الرسم بالنور
  مصدر

  التباين

  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  هوية الفلم ونوعيته
 0.35 1.09 0.13 3  0.40 بين المجموعات

   0.12 21 22.20 جموعاتداخل الم
     25 22.60 المجموع

تحقيق جمال الكادر أو 
  الصورة

 0.06 2.57 0.67  3 2.02 بين المجموعات
   0.26 27 53.96 داخل المجموعات

    27 55.98 المجموع
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  الرسم بالنور
  مصدر

  التباين

  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
  الداللة  )ت(

  اإلحساس بالزمن
 0.59 0.63 0.19  3  0.56 بين المجموعات
   0.30 27 61.75 داخل المجموعات

    13 62.32 موعالمج

لفت نظر المشاهدين 
  إلى مواقع األحداث

 0.29 1.25 0.46  3  1.39 بين المجموعات
   0.37 25 77.03 داخل المجموعات

    24 78.42 المجموع

  اإلحساس البصري
 0.51 0.77 0.22  3  0.65 بين المجموعات
   0.28 26 56.92 داخل المجموعات

    25 57.57 المجموع

ء القوة المعبرة إضفا
  لموضوع الفلم

 0.87 0.24 0.04  3  0.13 بين المجموعات
   0.19 19 36.40 داخل المجموعات

    21 36.54 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.00 4.99 1.16  3  3.47 بين المجموعات
   0.23 24 50.97 داخل المجموعات

    29 54.44 المجموع

حصائي ف لم تشر إلى وجود فروق دالة في مهارات أن قيم اإل) 8(يتضح من الجدول 
المخرجين وعملية الرسم بالنور يعزى إلى متغير المهنة بالعمل الفني، وهذا يقودنا إلى أنه ال 

هوية الفلم ونوعيته، تحقيق جمال (يوجد اختالف في مستوى مهارات الرسم بالنور بأبعادها 
المشاهدين إلى مواقع األحداث، اإلحساس الكادر أو الصورة، اإلحساس بالزمن، لفت نظر 

لدى المخرجين الدراميين باختالف المهنة بالعمل ) البصري، إضفاء القوة المعبرة لموضوع الفلم
الفني وبالتالي ال يقوم المؤلف برسم المشهد بالنور، بل يترك ذلك لرؤية المخرج التي غالبًا ما 

يبن ) 9(مع فني اإلضاءة والتصوير وجدول  تكون مرسومة من قبل المخرج المتمكن بالتنسيق
درجة التوافق بين أن يقوم المؤلف برسم المشهد الدرامي على الورق بالنور من خالل االستبيان 
أو أن يقوم المخرج بذلك بالتنسيق مع المعنين باختالف المهنة بالعمل الفني الدرامي والذي تم 

  . توزيعه على عينة الدراسة
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 يتناول الدرامي النص سؤال هلزيع أفراد عينة الدراسة حسب استجابتهم على تو: )9(جدول ال
 أم المؤلف، قبل من بالنور لرسم الجمالية الجوانب الورق على المرسوم المشهد خالل من
اإلضاءة وتختلف باختالف المهنة  لفني يحيلها والمخرج فقط المخرج لرؤية متروكة أنها

  بالعمل الفني؟

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة
  1.1  4  معارض جدا

  1.9  12  معارض
  19.6  74  محايد
  39.8  144  موافق

  37.6  141  موافق جدا
 100.0  300  المجموع

قيم اإلحصائي ف تشير إلى المخرج الدرامي ال يقوم بعملية  أن) 9(يتضح من الجدول 
 .يعة العمل الفنيالرسم بالنور وغالبًا ما تكون متروكه لفني اإلضاءة بعد أن يعرف طب

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مناقشة النتائج: أوًال

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى المهارات اإلبداعية لدى المخرج الدرامي، 
ومدى قدرته ترجمة رؤيته بالرسم بالنور، ليتم أبهار المتلقي بما لم يتوقعه، وبتالي جذبه إلى 

 .نمائي أو التلفزيوني أو المسرحي وحتى البرامجي وخاصة المنوعات منهاعمله الفني الدرامي السي
   :التالية األسئلة السؤال هذا عن ويتفرع

 يوظف أن المخرج استطاع هل" والذي ينص على  :مناقشة نتائج السؤال األول -

ائي أشارت النتائج إلى أن قيم اإلحص الفنية؟ رؤية مع يتناسب توظيفا النور في الرسم عملية
فأقل، وبمراجعة المتوسطات الحسابية تبين أن  0.05بلغت مستوى الداللة عند مستوى ) ت(

، وهذا يشير إلى المخرجين الذين يتمتعون بمهارات إبداعية مرتفعة 3.5جميعها أعلى من الدرجة 
هم القادرين على التمتع بتوجيه فني اإلضاءة نحو كيفية رسم المشهد الدرامي في المسرح أو 

ويعلل الباحث هذه النتيجة بمجموعة من  .لسينما والتلفزيون أو البرامجي بعملية الرسم بالنورا
العوامل التي تجعل من المخرج الدرامي يتمتع بمستوى مرتفع من المهارات اإلبداعية، ولعل أبرز 

في  هذه العوامل الخبرة في مجال العمل، فالتراكم في الخبرات، والتنوع بها يسهم بشكل واضح
وجود مستوى مرتفع من المهارات اإلبداعية لدى المخرجين في مجال الدراما، حيث يتطلب العمل 
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الدرامي الناجح جملة عناصر مهمة تسهم في التشويق واإلثارة ورفع مستوى انتباه الجمهور، 
 وهذا ال يتحقق ما لم يتمتع المخرج بمهارات ترتبط باستخدامه وتوظيفه لألدوات بشكل مناسب،

إلى جانب تمتع المخرج بالموهبة واإلبداع والعبقرية، وتمتعه بخلفية دراسية وعلمية مناسبة، تقود 
في محصلتها النهائية إلى التأثير على جمهور المتلقين من خالل رسم المشاهد الدرامية أو 

. لشاشةالبرامجية وحتى المسرحية بعمليات الرسم بالنور بما يتناسب وطبيعة العمل المقدم على ا

  )2010تتوافق مع دراسة المصري (

 درسوا مخرجين هناك هل"والذي ينص على  مناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال الثاني، -
حيث أشارت النتائج إلى أن قيم اإلحصائي  اإلخراجية؟ العملية احتراف قبل) بالنور الرسم( اإلضاءة

المهارات اإلبداعية، وال يوجد من دراسو  لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية على جميع أبعاد) ف(

والذي أشارت نتائج اختبار ) جمال الكادر أو الصورة(مهنة الرسم بالنور باستثناء مجال تحقيق 
فأقل مقارنة بفئة  30بأنها دالة إحصائيا، حيث إن هناك فروقًا ذات داللة بين فئة العمر  3.33) ف(

في المهارات اإلبداعية  )مال الكادر أو الصورةج( تحقيق سنة فأكثر، وإن مستوى 50العمر 
. سنة فأكثر 50فأقل مقارنة في الفئة العمرية  30لدى المخرجين الدراميين من أفراد الفئة العمرية 

  )2014تتوافق مع دراسة الجليل (. أما بقية الفئات العمرية لم تظهر أي فروقات دالة بينهما

ين الذين أعمارهم أقل لديهم فرصه للتفاعل وتشكيل ويعلل الباحث هذه النتيجة بان المخرج
نمطهم الخاص، ودراسة الرسم بالنور وتطبيقه في حياته العملية، ورؤيته تختلف عن الجيل الذي 
سبقه، إلن االنفتاح القائم بمجال اإلعالم أصبح أوسع، فالمخرجون الجدد والصغار يتطلعون إلى 

ب وطرق إخراج تتالءم مع جمهور الشباب، والذي يغلب جذب المشاهدين والجمهور بابتداع أسالي
عليه طابع اإلثارة والحداثة عما هو غير مألوف والذي يتطلب قدرات إبداعيه واضحة أكملها 
الرسم بالنور وهذا يختلف عن الجيل القديم النهم لم يدرسوا وأنما كانت تجربتهم هي معيار 

  . ابداعهم

 الدرامي المخرج هل : "والذي ينص علىال الثالث، مناقشة النتائج المرتبطة بالسؤ -
حيث أشارت النتائج إلى أن الفروق في مستوى  بالنور؟ الرسم خالل من المشهد بجمالية يفكر

هوية (تحقيق  مهارات المخرجين الدراميين لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية على أبعاد من خالل

إلحساس بالزمن، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع ا أو الصورة،جمال الكادر  ،الفلم ونوعيته

تبعا لمتغير الجنس، أما ) الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة ،اإلحساس البصري ،األحداث

فقد أشارت قيم اإلحصائي ) الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة، اإلحساس البصري(بعدا 
بمراجعة المتوسطات الحسابية نالحظ أن على مستوى الداللة اإلحصائية تبعًا لمتغير الجنس، و)ت(
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اإلناث لديهن مهارات إبداعية أعلى في هذين البعدين مقارنة مع الذكور والقدرة على توجيه فني 

   )2015 سولرتتوافق مع دراسة (.اإلضاءة نحو عملية الرسم بالنور

هوم اإلبدع ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن المخرجات اإلناث قد يكون لديهن فهم مختلف لمف
والتأثير على الجمهور، وقد يعود ذلك إلى الطبيعية االجتماعية لدى اإلناث، واللواتي يكون 
اهتمامهن التعرف على الجوانب التي من شانها أن تؤثر على الجمهور وتوظيفها، واستخدامها في 

لدرامية المهمة اإلخراج الدرامي وكيفة تسليط الضؤ أو الرسم بالنور على مواقع الحدث والثيمة ا
  . في العمل الفني

 التي المنهجية األطر ماهي: "والذي ينص على مناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال الرابع، -
، حيث أشارت "اإلضاءة؟ فني وخاصة الفنيين مع الدرامي الفني لعمله إخراجه إثناء المخرج يتبعها

ع األبعاد تبعا لمتغير المؤهل العلمي إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية على جمي النتائج إلى

لها لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، ) ف(حيث إن قيم االحصائي  ،)اإلحساس بالزمن(باستثناء 
فقد تبين أن الفروق في المهارات اإلبداعية لدى المخرجين الدراميين كانت بين فئة الدراسات 

ة أخرى، حيث إن مستوى المهارات اإلبداعية العليا من جهة، وفئة الدبلوم والبكالوريوس من جه
. كانت أعلى عند المخرجين الدراميين من حملة الدبلوم والبكالوريوس مقارنة بفئة الدراسات العليا

  )2015كليفالندتتوافق مع دراسة (

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأنه وبالرغم من أهمية الدراسة في إخراج العمل الدرامي، إال انها 
تكون مهمة ما لم تقترن بالخبرة الميدانية، والممارسة قد يكون لها دور مهم ومباشر على قد ال 

امتالك المخرج للمهارات الرسم بالنور، فالمخرجون الحاصلون على مؤهالت علمية دنيا قد 
يتمتعون بمهارات إبداعية أعلى، وذلك بسبب عامل الخبرة والممارسة المقترن بالدرجة العلمية، 

ون الحصول على درجة علمية عليا أي مجاالت سعى المخرجين إلى تطوير مهاراتهم من وقد يك
خاللها، والتي تكون في الغالب معتمدة على المعرفة النظرية فقط، وال تقترن بنمو المهارات 

  . اإلبداعية في العمل الدرامي وخاصة قيما يتعلق بعملية الرسم بالنور

 المخرج تدخل مدى ما: "والذي ينص على ؤال الخامس،مناقشة النتائج المرتبطة بالس -
حيث أشارت النتائج إلى أن قيم " بالنور؟ لرسم الفنية اللمسات لإلعطاء اإلضاءة تقنيات في

تشير إلى وجود فروق دالة في مهارات المخرجين اإلبداعية يعزى إلى متغير ) ف(اإلحصائي 
ستوى المهارات اإلبداعية بأبعادها من خالل اختالف في م أنه يوجدالخبرة، وهذا يقودنا إلى 

اإلحساس بالزمن، لفت نظر المشاهدين إلى  أو الصورة،جمال الكادر  ،هوية الفلم ونوعيته( تحقيق
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لدى المخرجين  )الفلم المعبرة لموضوع إضفاء القوة ،البصرياإلحساس  ،مواقع األحداث

  )2016دانيتتوافق مع دراسة ال مشه(. الدراميين باختالف الخبرة

ويعلل الباحث هذه النتيجة بان عدد سنوات الخدمة، تعبر دائما عن سنوات الخبرة، 
واالختالف في مهارات الممارسة الفعلية تأتي نتيجة للخدمة في حقل متخصص، ويدعمها المؤهل 
ا العلمي المناسب، والتدريب والممارسه الميدانية، واالستفادة من خبرات وتجارب السابقين في هذ

  . الحقل

 الدرامي النص هل : "، والذي ينص علىمناقشة النتائج المرتبطة بالسؤال السادس -
 أم المؤلف؟ قبل من بالنور لرسم الجمالية الجوانب الورق على المرسوم المشهد خالل من يتناول

تتوافق مع دراسة ( اإلضاءة؟ لفني يحيلها والمخرج فقط؟ المخرج لرؤية متروكة أنها

  )2018جبوري

لم تشر إلى وجود فروق دالة في مهارات ) ف(حيث أشارت النتائج إلى أن قيم اإلحصائي 
المخرجين ويعزى إلى متغير المهنة بالعمل الفني، وهذا يقودنا إلى أنه ال يوجد اختالف في 

 أو الصورة،جمال الكادر ،هوية الفلم ونوعيته(مستوى المهارات بأبعادها من خالل تحقيق 
 إضفاء القوة ،البصرياإلحساس  ،لزمن، لفت نظر المشاهدين إلى مواقع األحداثاإلحساس با

  .لدى المخرجين الدراميين باختالف المهنة بالعمل الفني )الفلم المعبرة لموضوع

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن اإلخراج في العمل الدرامي عبارة عن عمل متكامل تتضافر 
إلخراج عمل ذو طبيعة تكاملية له أسس، ويحكمه عمل الفريق، بجهود أطراف العمل المختلفة، فا

فكل  به،والذي يجب أن يتمتعوا جميعا بمهارات إبداعية مختلفة تبعًا لطبيعة العمل الذي بقوم 
شخص من هؤالء االشخاص له أدواته في التأثير، لذا كان ال بد للمخرج من أن يتمتع بجميع هذه 

النور، حتى يتمكن من إخراج عمل متكامل يصل إلى المتلقي، المهارات وخاصة عملية الرسم ب
  . ويثير اهتمامه ودافعه للمشاهدة

   : بأنمن خالل البحث  يتضح: الخالصة

أستغل منتجي اإلفالم وكتاب القصص الخيالية هذه النعمة التي منحها الله لنا، وقاموا بأانتاج  -
وحتى المخرج نفسه لم يتخيل بأنه مبدع  أفالم عالمية أبهرت القائمين عليها عندما أكتملت،

الذي كلف ماليين ) أفتار(اال عندما شاهد ثمرة نجاحه على أرض الواقع، كما في فلم 
الدوالرات، وقد كان اإلعتماد األكبر فيه على الرسم بالنور ففي كل حركة وكل ثيمة درامية 

عالمين، ونال هذا الفلم من وكل لقطة ومشهد كان فية الرسم جليًا ورائعًا أبهرت النقاد ال
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وراء اللعبة الفلمية بالرسم النور العديد من الجوائز العالمية وخاصة جوائز مهرجان كان 
 . السينمائي

لم يصل األنتاج بمجمله إلى الدول العربية كما في العالمية التي نتمناها بلعبة الرسم بالنور،  -
جية وهي السائدة في الوطن العربي، وكلفة لكن أتجه المنتجين إلى لعبة أخرى، اللعبة البرام

أنتاجها أقل من الكلفة الدرامية العالمية، وقد نجحت بعض المحطات العربية باأنتاج اعمال 
تجذب الجماهير، وكان لعملية الرسم بالنور الدور الرئيس، إضافة إلى عوامل أخرى 

هذه اإلعمال، البرنامج  كستخدام نجوم الغناء العربي في هذه البرامج، دور مهم في نجاح
أستطاع المخرج من خالله توظيف رؤيته الفنية بعملية الرسم بالنور ) عرب أيدل(الغنائي

بشكل مذهل وجذاب، والقى نجاح كبير، وما يهمني هنا هو التركيز على عملية الرسم 
بالنور، فقد أصبح الرسم بالنور مهم جدًا، فهو الذي يعطيك أحساس أنك في غربة، ومن 
خالله نعرف أنه سعيد أو حزين، وكذلك يعطينا معاني وتعبيرات من العمل الفني ال تراها 
أصًال على الواقع، فعندما تشاهد عمًال موشح بتعبيرات الرسم بالنور، يكون اإلحساس 

  .مختلف فيما لو شاهدت عمًال خال من أي تعبيرات رمزية رسمت بالنور

درس الرسم بالنور مع العلم بأن أنجح المخرجين هم ومن خالل هذا البحث لم أعرف مخرجًا  -
الذين يكونوا مليمين لجميع مراحل العملية األنتاجية، وهذه دعوة من الباحث إلى جيل 

  .والوانه مراحلهالشباب بأن يدرسو الرسم بالنور في كافة 

م الله في وأخيرًا يرى الباحث أن نعمة النور هي من عند الله جلت قدرته، نراها من خالل كال -
كتابه العزيز، في الليل والنهار، في الشروق والغروب، نراها من خالل النيران في عتمة الليل، 
في الطرقات من خالل الظالل، في الغيوم، في البرق في الشتاء، ونراها في كافة مناحي 

إلى الحياة، ومهما وصل كمال النور الدنيوي من جمال وقدرة على األبهار، ال يمكن أن يصل 
ذرة من نور الله جلت قدرته، لذا علينا أن نجتهد ونبدع ونأخذ قدر المستطاع من هذا 
النور الرباني ونترجمه في حياتنا، والنور مهم عند الله تعالى فقد تم تكرارها في كتابه 

 نوركم، نورًا،" بجميع مفرداتها األخرى " العقل"مرة، وهي نفس عدد كلمة " 49"العزيز

في آية من آيات الله جلت قدرته من سورة  وأختم." منيرًا منير، المنير، نورهم، نوره، نورنا،
بسم الله " بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" النور حيث يقول رب العزة في كتابه العزيز

 اْلمصباح ِمصباح ِفيها َكمشَكاٍة ُنوِرِه مَثُل واَألرض السماواِت ُنور اللَّه" الرحمن الرحيم

 وَال شرِقيٍة َال زيُتوِنٍة مبارَكٍة شجرٍة ِمن يوَقد دري َكوَكب َكَأنَّها الزجاجُة زجاجٍة ِفي

 شاُءي من ِلُنوِرِه اللَّه يهِدي ُنوٍر عَلى ُنور َنار َتمسسه َلم وَلو يِضيُء زيُتها يَكاد َغربيٍة

برضيو َثاَل اللَّهاَألم ِللنَّاس اللَّهُكلِّ وٍء بيش ِليمما ) 35آية  النورالقرآن الكريم سورة ( ع
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أعظم أن نرى اإلبداع ونحاول أن ناتي بشئ منه، خاصة إذا كان من خالق الخلق رب العزة 
  .الله جل جالله

   -: التوصيات

اإلعمال الدرامية على فني اإلضاءة، وأن يكون هناك  عدم اإلعتماد بشكل كلي وخاصة في -1
تنفيذ كامل لرؤية المخرج من خالل فني اإلضاءة، ألنة الوحيد الذي يكون له تصور كامل 

 .لتنفيذ العمل الفني الدرامي، وكيفة معالجته
الرسم بالنور سر نجاح معظم اإلعمال الدرامية وعامل رئيس، لذا على المخرج أن يطور  -2

الفنية، وأن يكون على دراية أو دراسة الرسم بالنور، وما تخلقة من أجواء جميلة في  مهارته
 .حال أحسن استخدامها

خاللها نرى الجو العام  فمن) بالنورالرسم (لإلضاءة يجب على المخرج أن يعي الدور المهم  -3
من أي الحالة المزاجية، والتأثير النفسي الذي يجب أن تخلقه الصورة عند المشاهد، 

جمالية، ويحرك خيال المشاهدين والممثلين، فينحت أشكال األشياء ويحركها ويزيد من 
 ، وهذا ال يتم اإل من خالل مخرج مبدعفائض ثراءها الداللي ويحول األشياء إلى رموز

يساهم بكيفية فعالة في إبالغ الرسالة بشاعرية، لجذب انتباه المشاهد ويخلق جو وجداني 
  .استخدامها ووظفها دراميًا ليزيد الفيلم شاعرية وجمالية وانفعالي، إن أحسن
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 الهيئة مصرمطابع قناوي الفتاح عبد ، ترجمةالفيلم دينامية )1196( ،فيلدمان وهاري جوزيف
 . للكتاب العامة المصرية

 . بحلب الوعي ، دارحلب :1ط ،الدين علوم ءاحيا )1998( ،الغزالي حامد أبو

 منشورات :دمشق( حداد، خالد :ترجمة ،ًافن السينما) 1991( دوبري، جان ستيفنسون، رالف
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 العالقات الدولية وحوار الحضارات
  

   *فاديا سامي الخصاونة

  

  ملخص

 ،تناولت هذه الدراسه أهمية الحوار بين الحضارات األخرى في توثيق العالقات السياسية بين الدول
للخروج من المآزق  ،وادراك مدى أهميتها ،في وقت أصبح هناك ضرورة ملحه لالهتمام بالحضارات

تحل محل الصراع في العالقات الدولية وتربط العالم من جديد ،برؤية حوارية جديدة السياسية والعسكرية
التي طالما حلم العالم بتحقيقها  ،بطرق قد تكون اكثر متانة في تحقيق فكرة التعايش السياسي السلمي

 لتعد ،ضمن مقاييس اكثر واقعية وأكثر قدرة على الديمومة ضمن إطار العالقات الدولية المعاصرة
االنسانية من جديد بإطاٍر قائم على فكرة الحوار الثقافي بدل الصراع الذي أنهك الدول ووصل بها الى 

  .لم تعد تستطيع التخلص منها طرق متشابكة

فكل حضارة ترتكز على مفاهيم دينية وثقافية وفلسفية متباينة  ،فال مانع من تنوع القالب الحضاري
مختلف، يمنحها خصوصية خاصة بها للحفاظ على جوهرها ووجودها  وعلى واقع اجتماعي وثقافي وتاريخي

بين الحضارات األخرى، ولُتشكل في مجملها فكرة التكامل الحضاري بأيجاد القواسم الحضارية والثقافية 
   .التي ترتكز في أساسها على تحقيق مصالح البشرية في مختلف انحاء العالم ،المشتركة

فتــاح الحضــاري يســاهم بشــكل كبيــر فــي إنجــاح دور الحضــارة فــي اطــار   وأضــافت الدراســة الــى أن االن
العالقات الدولية الجديدة، وأن النظر بنظرة متساوية بين الحضارات قد يؤدي إلى زيادة أهميتها في إنجاح 
مسـيرة البشــرية نحــو مسـتقبل أكثــر اشــراقًا، يقــوم علـى أســاس االحتــرام المتبـادل بــين الحضــارات المختلفــة       

لي ينعكس ذلك على العالقات بين الدول للوصول نحو بناء عالقـات جديـدة تجمـع المجتمعـات الدوليـة      وبالتا
من جديد وتحقق المصالح المتبادلة، التي تهدف الدول الى تحقيقها منذ فترة طويلة بإطار سلمي بعيدًاعن 

  .ل العالم تحقيقهاسياسات العنف واالزدواجية وقريبًا من مبادىء اإلنسانية التي طالما حاولت دو

  .العالقات الدولية، القانون الدولي، الحضارات، صراع، حوار: الكلمات المفتاحية
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International Relations and Dialogue of Civilizations  
 

Fadia S. Al-Khasawneh, Ph.D. in Social Studies, Department of Political 
Science, Jadara University. 

 

Abstract 
This study addresses the importance of dialogue among other civilizations in 

strengthening political relations between countries. As there has become an urgent need 
to pay attention to civilizations, realize their importance, and to get out of political and 
military impasses with a new vision of dialogue that replaces the conflict in 
international relations. Also, this vision of dialogue would link the world once again in 
ways that might be more powerful in achieving the idea of peaceful political coexistence. 
This coexistence that the world has long dreamed of achieving within more realistic and 
sustainable standards within the framework of contemporary international relations, in 
order for humanity to return once again with a framework based on the idea of cultural 
dialogue instead of the conflict that exhausted countries and led them to intertwined 
ways that they can no longer get rid of. There is nothing to prevent the diversity of the 
civilizational model, as each civilization is based on different religious, cultural and 
philosophical concepts and on a different social, cultural and historical reality, which 
gives it its own privacy to preserve its identity and existence among other civilizations. 
In addition, cultural diversity, in its entirety, constitutes the idea of civilizational 
integration through the creation of common cultural and civilizational links, which are 
based on achieving the interests of mankind all over the world. The study added that the 
openness of civilization contributes greatly to the success of the role of civilization in the 
framework of the new international relations, as looking at civilizations with an equal 
vision may lead to an increase in their importance in the success of mankind's march 
towards a brighter future. This future is based on mutual respect between different 
civilizations, which is reflected in the relations between countries to reach building new 
relations to achieve mutual interests in a peaceful framework away from the policies of 
violence and duplicity, and close to the principles of humanity that the countries of the 
world have always tried to achieve. 

Keywords: International relations, International law, Civilizations, Conflict, Dialogue. 
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  : المقدمة

يمثل احد أهم مكونات  ،الدولإن أسس االرتقاء في إدارة العالقات غير المتكافئة بين 
إذ إن نجاح هذه  ،إستراتيجية التأقلم العربي االيجابي مع المتغيرات العالمية واإلقليمية الجديدة

اإلستراتيجية في تقليص الخسائر والمخاطر والتهديدات وتعظيم المكاسب والفرص والقدرات من 
الت مدتها أمام أعيننا وهي صورة المنظور العربي، يتوقف على مدى قدرتنا على تجاوز صورة ط

  .الغرب في عيون العرب باعتباره عدوًا أزليًا، أو استعماريًا امبرياليًا

ونقصد بهذا التجاوز الجدلي، أن ينطلق العرب من إدراك أن الغرب لم يخص العرب دون 
 هوغيرهم من الشعوب، بالقهر والنهب والتهميش وازدواجية المعايير، والتسليم بان الغرب 

الذي ال سبيل إلى نفيه وال غنى عن التعايش معه على أسس واقعية وعقالنية من جهة، " األخر"
فان القدرة على إدارة عالقات التعاون  وبالتالي ،وقائمة على المصالح المشتركة من جهة أخرى

تظهر والتنافس والتناقض بل والصراع قد تعتبر وسائال للحرب وأوهامًا للصدام الحتمي التي قد 
   .من وقت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى

فالبحث عن أالنا النقية ثقافيًا وحضاريًا وعرقيًا لم يعد متوفرًا، فال وجود لشعب لم يتسلل 
فعصر المفاضلة لم يعد مطروحًا بين زمان قديم وزمان حديث،  ،اآلخر إليه بأي شكل من االشكال

من تأكدت أولويته بعلمه وثقافته ومفاهيمه دون وإنما بين صيغ جديدة في االستيعاب، استيعاب 
جوٍر على هوية وثقافة احد، فال بد من إيجاد أساليب جديدة وآليات جديدة تواكب العصر 
الحديث إلدارة العالقات الدولية بين الحضارات المختلفة ضمن رؤية حوارية جديدة للوصول إلى 

رة الصدام الحتمي الذي صوره التاريخ الخروج من دائ قواسم حضارية وثقافية مشتركة تضمن
  .بصور مختلفة من صراع عسكري واقتصادي واجتماعي وآالن صراع حضاري

وقد أدى انهيار المعسكر االشتراكي وإنتهاء مرحلة القطبية الثنائية إلى مرحلة قطٍب واحد 
وسعي ال في ظل اختالل في التوازن الدولي  ،فرض هيمنته على العالم بشتى األساليب والطرق

فحصدت بلدان العالم الثالث  ،يهدأ من الدول الكبرى لحل أزماتها على حساب الدول الصغرى
وخاصة الدول العربية الناتج األكبر آلثار هذه السياسات حصارًا وعزًال وعنصريًة وتدخًال وهيمنًة 

  .اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية

قضية الحضارات والثقافات وحول األهداف من ويثور الجدل على امتداد هذا العالم حول 
وراء تلك األطروحات وحول كيفية معالجتها لتكون حوارًا جديدًا يغني البشرية عن الصراعات التي 

فهل تستطيع الحضارات والثقافات أن تخلق حوارًا يحل مكان الصراع كمجال  ،عانت منها طويال
خاصة ونحن نشهد اآلن ثورة تكنولوجية  ؟لهجديد قد يتواصل العالم مع بعضه البعض من خال
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وتستطيع أن تجد له محاور وميكانيزمات تساعد على ، تستطيع أن تخدم هذا الحوار إن تحقق
في محاولًة  ،نجاحه وديمومته، ومن هنا تتوضح الجدلية الرئيسية التي ستقوم عليها هذه الدراسة

لمعرفة مدى أمكانية أن تكون الثقافة  ،ما للتركيز على متغيراتها المختلفة والمتشابكة الى حد
والحضارة مدخًال جديدًا ومجديًا في سلسلة العالقات الدولية المعاصرة نحو تحقيق تعاون جديد 

  .يخدم البشرية وينمي معاني اإلنسانية ويبرزها بصورة حضارية متقدمة

  :مشكلة الدراسة

مركزي الذي يدور حول أمكانية قيام تتمثل المشكلة البحثية في هذه الدراسة في السؤال ال
حوارحضاري بين الدول المختلفة في الحضارات والذي جاء بعد أن أدرك العالم أن البشرية ال 

بعد أن شهدت ما جلبته الحرب العالمية األولى والثانية ،تستطيع أن تتحمل حروبًا عالمية جديدة
من مشكالت الجوع والفقر والجهل كما بقيت اإلنسانية تعاني  ،من ويالت ال يمكن نسيانها

ناهيك  ،والتخلف من جهة وتردي البيئة وجنون التقدم التكنولوجي والمادية المفرطة من جهة أخرى
  .عن المشاكل السياسية وعدم االستقرار األمني في معظم دول العالم خاصة الدول العربية

  :فرضيات الدراسة

األنا "يات التي تدور حول الحوار بين تنطلق هذه الدراسة من وجود مجموعه من الفرض
  :، وتتمثل هذه الفرضيات في اآلتي"واآلخر

كلمة ند في الحوار تعني أن تكون المقابلة بين طرفين متشابهين من حيث القوه، سواء كانت  -1
وإمكانية أن يكون هناك حوارًا مجديًا بين جهتين مختلفتين  ،عسكرية أو اقتصادية أو فكرية

ثانيًا والتقنية ثالثًا مما قد يؤدي إلى وجود عراقيل  لعسكرية أوًال واالقتصاديةفي اإلمكانات ا
  .أمام تحقيق هذا الحوار أو نجاحه

الحوار بين العرب والغرب سيكون آليات جديدة النجاح العالقة بين الطرفين ولن يتجه نحو  -2
  .التأكيد على مبدأ االنصهار الكامل الرادة الغرب

   .ن أي فئتين سيأخذ طابعًا قائمًا على التبعية المطلقةالحوار الحضاري بي -3

  : أهمية الدراسة

تأخذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تطرحه وهو فكرة الحوار الثقافي 
عن الصدام الحضاري الذي تكلم عنه صاموئيل هانتجون هو  نفسه، فالوسيلة األفضل لالبتعاد

ار ثقافي متكامل مجدي يخرج من مبدأ الحتمية الصدامية البحث عن سبل جديدة إلقامة حو
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بالبحث عن العوامل التي تتفاعل إلنضاج مثل هذا الحوار والوصول به إلى خطوط عامة تعمل على 
  . تحقيق هذا الحوار ونجاح انجازه

  : أهداف الدراسة

  :لقد جاءت هذه الدراسة من أجل تحقيق مجموعة من األهداف

ألساسية التي يدور حولها الحوار الثقافي في العالقة التي تربط بين االنا معرفة أهم النقاط ا -1
 . واالخر

 .تحديد ابرز المساهمات التي تناولت حوار الحضارات او حوار الثقافات بين العرب والغرب -2

 . التطرق إلى أهمية ودواعي ومبررات الحوار الحضاري -3

 . لية لهذا الحوارمعرفة أهم أبعاد الحوار الحضاري والرؤية المستقب -4

  : التساؤالت التي ستحاول الدراسة اإلجابة عليها

 ما هي المعوقات التي تحول دون قيام حوار حقيقي معقول بين العرب والغرب؟ -1

ما هي المحاور الرئيسية التي يمكن أن ينعقد حولها مثل هذا الحوار؟ وما هي آلية هذا  -2
 الحوار؟ 

ذه اإلشكالية التي كونها التاريخ وعززها الواقع في آن كيف يمكن أن نعي كيفية التعامل مع ه -3
 ؟؟واحد

 ما هي أفاق الحوار الممكنة بين األنا واآلخر في ضوء رؤية تاريخية ممتدة منذ القدم؟  -4

  : المنهجية العلمية للدراسة

نظرا لطبيعة العلوم اإلنسانية واختالف أدوات البحث والتحليل، فان هذه الدراسة لم تتجه 
منها المنهج التحليلي . لهذا سأستخدم أكثر من منهج في هذه الدراسة .علمي دون آخر لمنهج

التاريخي للتعرض إلى التسلسل التاريخي لفكرة الحوار مع إلقاء الضوء على رؤية تحليلية لفاعلية 
هذه المنهج المقارن في التعرض إلى الوثائق والكتب والقراءات للمقارنة بين ، وهذا الحوار وأبعاده

 ،الكتابات حول الحوار الثقافي ووصف ما جاءت به هذه الكتابات من أفكار رئيسية استندت عليها
إضافة إلى المنهج الوصفي لتوصيف الحوار الثقافي واهم محدداته األساسية في تحليل أفكار 

  .االتجاهات المختلفة حول موضوع الدراسة
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  حضارةحول مفهوم ال: أوًال: الحضارة: المبحث األول

أيًا كان مجال تخصصه أو  ،الحديث عن الحضارة ليس بالجديد أو الغريب بالنسبة ألي إنسان
فأنه ال بد  ،اهتمامه، وبعيدًا عن الموقف الذي يتخذه المفكر في الحديث عن الثقافة أو الحضارة

م، وأن يعود إلى عدد من العوامل والمتغيرات التي على ضوئها يضع تحديدًا واضحًا للمفهو
وبالرغم أن االتفاق الكلي حول تحديد معاني المفاهيم االجتماعية ال يزال حلمًا يراود 
المتخصصين والمفكرين االجتماعيين كون العلوم االجتماعية تعج بالعديد من المفاهيم 
والمصطلحات التي تتباين وتختلف باختالف المواقع اإليديولوجية والمذاهب السياسية والمدارس 

   :هي )1(نحو تحديد التعريفات المتعلقة التي تتفق على أن للثقافة أربعة عناصر هامةالفكرية 

عناصر معرفية تشمل المعارف والمعلومات التي جمعها أعضاء ثقافة معينة بهدف وصف  -1
وقد تكون المعرفة بدائية وقد تكون معقدة  ،وفهم واستخدام خصائص البيئة المحيطة

  .إليها المعرفة العلميةومتطورة تشمل أحدث ما توصلت 
نسق للمعتقدات يشمل األفكار والعالقات التي يؤمن بها المنتسب إلى الثقافة إيمانًا راسخًا ال  -2

 . ال من قريب وال من بعيد يتطرق الشك إليها
 . عناصر رمزية وتشتمل على مختلف وسائل االتصال وأهمها اللغة -3

ات الخاصة بالوجود اإلنساني والتطور المعتقدات والقيم السلوكية والمعرفية والتصور -4
 )2(.الحضاري

وقد عرف محمد عابد الجابري إن الحضارة هي ذلك المركب المتجانس من الذكريات 
 ،والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ بها جماعة بشرية

إن الثقافة هي المعبر األصيل عن  بمعنى ،تشكل بمجملها امة أو تحددها بهوية حضارية معينة
واإلنسان  ونظرة هذه األمة إلى الكون والحياة والموت )3(الخصوصية التاريخية ألمة من األمم

بأن الثقافة هي عبارة عن مجموعة  :وفي تعريف أخر له يقول )4(ومهامه وقدراته وحدوده
ية األفراد والجماعات والتي قد التصورات والقيم والسلوكيات اإلنسانية األكثر التصاقًا بخصوص

  )5(.تدفعهم للصراع من اجل االحتفاظ بها

فان الكلمة ظهرت في فرنسا في  (culture)حضارة او ثقافة  أما الجذور التاريخية لكلمة
القرن الثالث عشر، وتلتها اشتقاقات كثيرة للفعل، لكنها لم تكتسب معناها المجازي كمعرفة 

ن الخامس عشر، وبالرغم من الخلط المستمر بين كلمة ثقافة وكلمة وكتربية وعلم إال في القر
حضارة على أساس أنهما كلمتان مترابطتان من حيث التكامل والسببية إال أنه لم يتم التوافق في 

فكلمة ثقافة أو حضارة يمكنها أن تدل على  ،الفرنسية وال في االنجليزية أو األلمانية على معانيهما
إال أن ألمانيا كانت تحصر  ،عتقدات وتقنيات وأعراف وعادات في مجتمع مامجموعة معارف وم
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بينما بقيت  ،استخدام كلمة حضارة بالمجتمعات التي بلغت مرحلة التنظيم الحضري والكتابة
المجتمعات االنجليزية والفرنسية تخلط بين التسميتين من إبداع وعادات روحية ومادية خاصة 

أدى إلى نوع من أاللتباس الفكري في موضوعية المفكرين ووضوح  ، مما)6(بكل جماعة بشرية
ولكن بعد ذلك أصبح النزوع إلى إعطاء كلمة حضارة يأخذ بعدًا أكبر من كلمة  ،توجهاتهم الفكرية

فعلى الصعيد اإلنساني سوف تستعمل الحضارة ألجل المجاميع الكبرى التي تنقسم إليها ، ثقافة
لوحدات بشرية محصورة بلغة  بينما ستخصص الثقافة ،ضارة أوروبيةح ،حضارة إسالمية :البشرية

وهكذا دون أن يجري تحديد ذلك بشكل ، ثقافة فرنسيه ،كأن نقول ثقافة عربيه ما أو بشعب ما
األخالقية،  ،الدينية(واضح ودقيق، وبالتالي يمكن للحضارة أن تكون مجموعة الظواهر االجتماعية 

تكون  بينما الثقافة ،المشتركة في مجتمع كبير أو عدة مجتمعات) ةالجمالية، العلمية، التقني
والتي تشمل مجموعة أفكار  لتعادل بذلك االيدولوجيا ،مجموعة الجوانب الفكرية لحضارة ما

، أي أن الحضارة هي ثقافة معممة امتدت )7(ومعتقدات وعقائد خاصة بعصر وبمجتمع أو بطبقه
معية المحددة، وأخذت تتسيد وتفرض ثقافتها على وتوسعت خارج حدود خصوصيتها المجت

، ويمكنني القول من خالل )8(مجتمعات أو أقاليم أو قوميات في عصر ما أو مرحله تاريخيه معينه
االطالع على عدد ال بأس به من الكتب والملفات والوثائق والمجالت المختلفة التي تناقش هذا 

بين الثقافة والحضارة في كثير من الكتابات حتى  بأن هناك خلط كبير ،الموضوع أو تتحدث عنه
بل أن الجميع تقريبًا تناولها  ،فلم تكن هناك حدود فاصله بين الحضارة والثقافة ،المعاصرة منها

مهمًا في تحديد  ولكن يتجه بعض الباحثين باعتبار إن األمر لم يعد ،وكأنها شيء واحد تمامًا
جانب المهم بها بقدر ما يهمنا القيود واألطر التي تفرضها المفاهيم ومدى دقتها أو البحث عن ال

خاصة عندما نرى بأن الخالف بين المفكرين  ،)9(هذه المفاهيم من عالقة تربط بين الغرب والعرب
  .وأن وجد هو خالف تقليدي أكثر منه منهجي

قد و ،أما مفهوم الحوار فقد عرف في أبسط معانيه بالحديث المسجل بين شخصين أو أكثر
فالحوار في اللغة هو محاولة من طرفين للوصول الى تعاون  ،يأخذ أشكاًال عديدة غاية في التعقيد

والحوار ال يعني التخلي عن الرأي الشخصي  ،يكون في مصلحة الجميع ال في مصلحة طرف واحد
فهو نشاط اجتماعي وسياسي مشترك يساعد على تطوير الصالت بين الشعوب وتكريس التعايش 

تأثير  ثم أن الحوار هو ذلك الحديث بين شخصين أو أكثر يكون الهدف منه، لمي بين الدولالس
جانب على جانب أخر أو محاولة إقناعه بفكرة معينة أو تصويب فكرة أو تخطيئها ويتوقف تأثير 
المناقش إلى حد كبير على أسلوبه ومقدرته وامتالكه للمعلومات واألدلة العلمية والمنطقية مما 

  .)10(ثر على األسلوب ودرجة الوعي وكيفية النقاشيؤ
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  :)11(ومفهوم الحوار يفترض ثالثة ركائز أساسيه لنجاحه

 .اإلقرار بوجود أطراف أخرى -1

 .االعتراف بوجود مصالح مشتركة وبأهمية هذه المصالح -2

 .القدرة على التوفيق بين هذه المصالح -3

أنه أن يوصلنا إلى تحديد مكانه في إن وضوح طبيعة الحوار ومدلوله وهدفه ومنهجه من ش
مع األخذ بعين  ،السياسة الدولية واستشراف أفاقه واإلحاطة بمجاالته ومعرفة العقبات القائمة أمامه

االعتبار أن الحوار الثقافي هدفه األساسي هو تحقيق أهداف اإلنسان وإسعاده انطالقًا من أن 
ضارة الغربية والحضارة العربية وهما حضارتان الح :الحوار الحضاري الثقافي ينطلق من حضارتين

 -  متجاورتان ولهما تجارب تاريخية قديمة وبرغم حدوث ظروف تصادم بينهما إال أننا كعرب
ال نريد أن يكون التاريخ عبئًا على أكتافنا وإنما حافز لنا من  - ونعتقد أن أوروبا تشاركنا الرأي 

  . )12(أجل اإلنسان وخيره

اذ هي في ،ة التي تربط العرب هي الثقافة اإلسالمية وهي ذات سمة عالميةوالثقافة العربي
جوهرها ثقافة إنسانية منفتحة وليست عنصرية منغلقة على نفسها وذلك بدءًا من اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن الكريم وجاء بها اإلسالم ليكون الرابط األوسع الذي يربط الناس في دين واحد 

فالتسليم المتوسطي بين اإلسالم والغرب كأساس مشترك للجوانب المختلفة  ،)13(هوفرائض واجب
فتتمثل المسائل ، التي تتجلى فيها الكيانات الثقافية المختلفة بين الثقافتين اإلسالمية والمسيحية

في كال الثقافتين في وضع اإلنسان في الكون والعقل كأساس يستند إليه اإلنسان ككائن  األساسية
وفي كلتا الثقافتين اإلسالمية والمسيحية أساس  ،يز بين مخلوقات الله وتطوير جوانب معرفتهمم

فلسفي قائم على وجود الله والعالقة بين وحدانيته وتعدد المخلوقات والروح والوجود وهيكل 
  .)14(األخالقيات وغير ذلك

يا أيها الناس ( :قوله تعالى فالنظرة اإلسالمية للحوار مع الثقافات يتركز في األيه الكريمة في

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 

فهذه األيه تؤكد على مجال العالقة بين األمم والحضارات  ،صدق الله العظيم )الّله عليم خبير
  :)15(هر ذلك فيما يليبمستخلصات ومرتكزات تدعو إلى تعارف الحضارات وتحاورها ويظ

بسبب لون أو قوم أو  ،وليس متحيزًا إلى أمة بعينها ،أن القران الكريم خطاب إلى الناس كافة -1
 .)يا أيها الناس( فاأليه الكريمة تقول ،عرق أو لغة

فاإلنسانية بكل تنوعاتها العرقية والقومية  )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(وحدة األصل اإلنساني  -2
 .دينية ومعاييرها االجتماعية واالقتصادية إنما تعود إلى أصل واحدواللغوية وال
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إن القران الكريم يريد للناس أن ينظروا إلى أنفسهم كأسرة إنسانية واحدة على هذه األرض  -3
 .مهما اختلفوا والدعوة إلى إزالة األحقاد والعنصريات بين الناس

 .)وجعلناكم شعوبًا وقبائل(آن الكريم التنوع والتعدد اإلنساني حقيقة موضوعية يؤكدها القر -4
 ،إن القران الكريم ربط بين وحدة األصل اإلنساني وبين التنوع اإلنساني في هذه األيه -5

فاالنقسام إلى شعوب وقبائل لم يلغي وحدة األصل اإلنساني بل يدعو إلى التعايش 
 .والتعارف

ا التعارف ال يعني التفرقة إن القران الكريم يؤسس مبدأ التعارف بين الشعوب واألمم وهذ -6
 .والعزلة أو التصادم والتنازع بل التعارف

بل أدخل نوع  ،إن العالم ال يستطيع معالجة أزماته بالسياسة واالقتصاد والعلم والتقنية فقط -7
جديد وهو التقوى المرتبطة بالقيم األخالقية في العالقات بين األمم والشعوب والدول 

  .)16(المختلفة

ال يصور الغرب كالشيطان الذي حرم االقتراب و يعارض قضية الحوار مع اآلخر فاإلسالم ال
وعلى هذا األساس يمكننا النظر إلى الحوار بإطار جديد يتكامل مع حضارتنا ويطلعنا على ما  ،منه

ضمن رؤية جديدة تتماشى مع  ،فالعالقة إذا من أجل التحسين وليس التحصين ،يملك اآلخرين
  .والرقي دون أن تتخالف بذلك مع القواعد األساسية للدين اإلسالمي منطلقات التقدم

  نماذج العالقة بين الذات واآلخر: ثانيًا

إن نماذج العالقة بين طرفين ال بد أن تأخذ شكلين متناقضين ومختلفين تمامًا عن بعضهما 
عي أو ذات طابع وهكذا هي العالقة بين الذات واآلخر فقد تأخذ العالقة طابع صدامي صرا ،البعض

والتحدي  ،نموذج الصراع ونموذج الحوار ،واألمثلة عديدة على هذين النموذجين ،حواري تعاوني
وظروف كل  ؟وما هي طبيعة كل نموذج ؟الذي يواجهنا هو متى يوجد كل من هذين النموذجين

  ؟ وكيف يمكن لو وجد نموذج الصراع أن نستبدله بنموذج للحوار؟ نموذج

  :ذا سأتناول كال النموذجينوانطالقا من ه

  :نموذج الصراع

يحدث نموذج التصارع عندما تجعل أحدى الثقافات من نفسها الثقافة العظمى، والثقافات 
فالثقافة  ،األخرى ثقافات صغرى، والعالقة بينهما عالقة وجود، بل هي عالقة بين اإلله والمخلوقات

بعد ذلك تبدأ عملية  ،كز واُألخريات في التخومفواحدة في المر ،من الثقافات األخرى العظمى أعلى
جديدة هي عملية التثاقف ففي ذهن الثقافة العظمى يعني التثاقف اإلسقاط واالضافه، إسقاط ما هو 
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أصلي وإضافة ما هو خارجي، أما التثاقف في نظر الثقافات الصغرى فهو تدمير الثقافات الصغرى 
رة، وهو بهذا يعد تدميرًا للثقافات والكيانات الوطنية تنفيذًا للثقافة الكبرى والعظمى المسيط

وكانت تلك هي حالة الثقافة الغربية مع الثقافات غير الغربية في أفريقيا  ،والشعوب والمجتمعات
 ،فالثقافات الغربية من ثقافة بريطانية وفرنسية وألمانية وايطالية وأسبانية ،وأسيا وأمريكا الالتينية

  .)17(قافة األم والتي هي الثقافة الغربيةجميعها في خدمة الث

وعملية التثاقف تبدأ باللغة عن طريق تدمير المدارس وغرس لغة جديدة هي لغة الوافدين 
 ،ثم بالتعليم للثقافة الجديدة بدل الثقافة القديمة وإعطاء المعرفة الكاملة باآلخرين ،الجديدة

هذا اإلبداع حتى تنتهي ويسدل ستارًا من  فالثقافة الكبرى تبدع والثقافات الصغرى تحصل على
النسيان على الماضي التاريخي للثقافات الصغرى وتصبح الثقافة العظمى هي ثقافة البشرية 

  .)18(بوصفها تتويجًا لجميع الثقافات

  :نموذج الحوار

يحدث نموذج الحوار عندما تكون كل الثقافات متساوية سواء كانت عظمى أو صغرى، حيث 
ات نتاج للتاريخ وهي من صنع اإلنسان، فالشعوب متساوية من حيث القيمة اإلنسانية كل الثقاف

كما هو  ،وفي هذه الحالة ال تدمر خصوصيات األمم المحررة ،واللون واألمة والثقافة وغير ذلك
ويتم اإلبقاء على العادات والتقاليد التي ال  ،بل تتأكد ويتم الدفاع عنها ،الحال في حالة الصراع

وقانون األخالق  ،عارض مع قانون األخالق الشامل بينما يختفي ما كان متعارضًا مع هذا القانونتت
وفي نموذج الحوار أيضا  ،ال يقتلع من األفراد ثقافاتهم بل على العكس يرسخهم فيها أكثر فأكثر

ع أثراء متبادل وإبدا ،تكون العالقات بين الثقافات متعددة األطراف على أساس أخذ وعطاء
جماعي وليس كنموذج الصراع بأن تكون العالقة من جانب واحد له األولوية في أن يوجه 

وضمن هذا النموذج أيضا يمكن لكل الثقافات المتساوية أن تشارك في األهداف المشتركة ،دائمًا
على أساس من العدل والمساواة والحق في المعرفة والطبيعة ،وأن تتقاسم نفس القانون العام

وحق األفراد والشعوب في الحرية والعدالة ،م قوانينها في وضع إطار عام للثقافة العامةواستخدا
  .)19(االجتماعية والرفاهية

وفي استعراض النموذجين السابقين نجد بأن كل نموذج أخذ بطريقة مخالفة تمامًا للنموذج 
ى التبعية المطلقة بين األخر، ففي نموذج الصراع عمل هذا النموذج على تصوير العالقة القائمة عل

الثقافة الكبرى والثقافات الصغرى والتي تعمل من خاللها الثقافة الكبرى على أثبات نفسها على 
حسب رأي  –حساب الثقافات الصغرى وتكون نهاية هذا النموذج بإيجاد ثقافة األقوى واألفضل 

فقد كان أقل تحيزًا نحو ثقافة أما نموذج الحوار  ،على الثقافات األضعف واألسوأ -الثقافة الكبرى 
على حساب ثقافات أخرى،فهو يمنح مجاًال للحوار الفكري بين الثقافات بهدف تحقيق مصالح 
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البشرية ومعاني اإلنسانية التي يمكن الوصول اليها من خالل مساهمة جميع الثقافات في صياغة 
  .ثقافة إنسانية مشتركة

  ارات واالنتقادات التي وجهت إليهصراع الحض أطروحة: أوًال: المبحث الثاني

برزت بعض المقوالت التي حاولت أن تقدم رؤية في تفسير حركة التحوالت التي تجتاح العالم 
بعض هذه المقوالت ،في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،وصياغة منظور في العالقة بين الحضارات

وبعضها ،نظرتها للعالم الخارجيمزجت بين السياسة والثقافة في تكوين بنيتها المفاهيمية وفي 
تأتي  ،ومن مقوالت النوع األول وأهمها ،األخر أخذ الطابع السياسي أو كان هو الطابع األبرز فيها

ومن " حوار الحضارات"و" صدام الحضارات"و" نهاية االيدولوجيا"و "نهاية التاريخ" مقوالت
وقد  ،"ما بعد الحداثة"و "دد األقطابعالم متع"و "النظام العالمي الجديد"مقوالت النوع الثاني 

على نطاق عالمي واسع في مختلف الميادين  استقطبت هذه المقوالت انشغاالت المفكرين والساسة
الثقافية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية،إضافة إلى ميادين الفلسفة وعلم األديان وعلم االجتماع 

المقوالت بأنها ذات طابع جدلي لما لها من حساسية والتاريخ وقد وصفت االنشغاالت الفكرية لهذه 
  .)20(وتوجس

وسيذهب اهتمامي على النوع األول الذي يأخذ بوجه خاص الجانب الثقافي بمقولة صراع 
الحضارات التي وجهت أنظار العالم إلى مدى تنامي النقد تجاه الغرب،الذي سحر العالم بحضارته 

ذا االفتنان واالنبهار أخذ يتقلص فما عاد الغرب اليوم في فه ،المادية وتفوقه العلمي والصناعي
نظر األمم والحضارات ذلك النموذج األمثل النتقائه وتقليده واإلقتداء به بعد أن ظهرت عيوبه 

فأخذت صورة الغرب تهتز  ،وأنانيته المفرطة خارج حضارته،وفي انتقاده الالذع للحضارات األخرى
ى خصوصًا بعدما أعادت بعض األمم الثقة بقدرتها على صنع في الخارج أكثر من أي وقت مض

وأن تكتشف حداثتها ونفوذها وتعمل على صنع مكانتها الالئقة في  التقدم بعيدًا عن تجربة الغرب،
هذا العالم وهذا ما حاول أن يثبته صاحب كتاب اليابان وأكده فوكياما وهو يتحدث عن تراجع 

في مقال نشره في جريدة الشرق  عات الشرق األقصى في أسيا،صورة النموذج األمريكي عند مجتم
الحقوق الفردية وتأثيرها السلبي على "بعنوان  3/8/1995في  6092العدد  لندن، األوسط،

التي حاولت أن تثبت بأن " نهاية التاريخ"، مما يجعل هناك تراجعًا في مقولة "النموذج األمريكي
لتاريخ بفلسفته الديمقراطية الليبرالية، ويعتبرهذا النوع من الغرب هو الطرف المنتصر في نهاية ا

الدراسات االستراتيجيه والتي تحمل تصورات ورؤى مستقبليه أصبحت تتركز في العقود األخيرة 
خاصة في الواليات المتحدة األمريكية بشكل أساسي، فقبل فوكياما وهانتجتون كان توفلر قد 

الحضارة اإلنسانية وتطور اإلنسان، من أهم هذه الكتابات تصدى بعدة كتابات درس فيها تطور 
  .)21(صدمة المستقبل، والموجه الثالثة، وخرائط المستقبل
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وقد جاءت أطروحة صدام الحضارات من قبل صاموئيل هانتجتون،الذي قدمها على شكل 
جية في في مجلة الشؤون الخار The Clash of Civilizations "صدام الحضارات "مقالة بعنوان 

  :)22(ضمن النقطتين التاليتين جاءت بها وفيما يلي أهم الركائز األساسية التي 1993عام 

يستند هانتجتون إلى فرضية أساسيه مفادها أن المصدر الرئيسي للصراعات في عالم ما بعد  -1
الحرب الباردة لن يكون أساسا أيديولوجيا أو اقتصاديا، بل سيكون المصدر األساسي 

ومع أن الدولة القومية ستستمر في لعب دور أساسي في الشؤون  ،رًا ثقافيًاللصراع مصد
العالمية،فأن الصراعات المهمة في السياسة الدولية ستكون بين الدول والجماعات التي تنتمي 
إلى حضارات مختلفة وستهيمن الصدامات الحضارية على السياسة العالمية، وستكون ساحتها 

 .ين هذه الحضاراتاألساسية خطوط التماس ب

نظرا إلى تنامي أهمية الهوية الحضارية أي االنتماء الثقافي، فقد تنبأ بأن العالم سيصاغ  -2
الحضارة :استنادًا إلى حركة تفاعالت الحضارات السائدة في عالم اليوم ومن أهمها

ارة الغربية،والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة اإلسالمية اللتان قد تتعاونان معا ضد الحض
الغربية ولذلك فقد انتهى هانتجتون في مقالته بتوصيات حول كيفية تعامل الغرب مع 

 .الحضارتين السابقتين

وكان هانتجتون قد عرف الحضارة على أنها كيان ثقافي يتحدد بعناصر موضوعيه مثل اللغة 
ن لحضارة ما أن والتاريخ والدين والعادات،وبعناصر ذاتيه تتركز على التماهي الذاتي للناس ويمك

تشمل عددًا من الدول القومية أو دوله قوميه واحده،كما قد تحتوي بعض الحضارات الكبرى على 
  .)23(حضارات فرعيه

  االنتقادات التي وجهت لصراع الحضارات: ثانيًا

توجهت االنتقادات بشكل كبير نحو أطروحة هانتجتون،وكانت مجتمعة في القول إن هانتجتون 
كان يعبر عن قلقه على مستقبل الغرب ومدى قدرة الغرب على البقاء  ،وحته هذهعندما طرح أطر

وما كانت االطروحه إال تعبيرًا عن اتجاهات  ،كقوة مهيمنة عالميًا في القرن الحادي والعشرين
التفكير االستراتيجي األمريكي، وقد تكون قد أصابت في جانب وأخطأت في جانب أخر،ولكن 

الثقافات بحتمية الصدام بينهم،فهل تعدد الحضارات يعني التأكيد على هانتجتون ربط تعدد 
وهل العالم سيرسم بخطوط سياسية جديدة تفصل بين حدوده السياسية بحدوده  الصدام؟

إلى أن التقنية والتكنولوجيا المتقدمة قد  وهل غاب عن ذهن هانتجتون وغيره ؟الحضارية والثقافية
واستطاعت أن تقرب المسافات البعيدة بين أطراف هذا  ارات؟فتحت أبوابًا جديدة بين الحض

الكوكب فهي أكثر من أي وقت مضى تساهم ثورة المعلومات في اتجاه التمازج الحضاري وكسر 
حواجز الجمود والتمايز فالحضارات نعم تحتوي على عناصر تناقض ولكنها تحتوي أيضًا على 
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يكية منها إلى الجمود، وهذا ما غاب عن هانتجتون عناصر انسجام مما يجعلها أقرب إلى الدينام
بل أن هانتجتون كان أسيرًا للحظة زمنية معينة وقد أقام أطروحته على  ،في وصفه للحضارات

فليس بإمكان سبب واحد ومستقل أن  ،أساس كبير من الحتمية المطلقة وليس على مقاييس واقعية
فلسفة "فهيجل يقول في كتابه  ،ي بعضها البعضيولد الظواهر وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر ف

إن الفلسفة هي زمانها كما يدركه الفكر وليس باستطاعة الفيلسوف أن يتجاوز عصره ويتنبأ " الحق
ووضع هذا الحوار يجب أن ال يجعلنا ندخل ، بالمستقبل وبهذه الحتمية التي كان عليها هانتجتون

وال يجعلنا أيضا  ،قا مما كان قائمًا في الماضيفي أذهاننا حول ما يحدث في أن يكون انطال
 ،نستسلم أمام هذا األمر الواقع الذي يدعو إلى تأييد هذا الواقع وديمومته وجعله ثابتًا ال يتغير
 والقبول بالواقع والتسليم به،أي القبول بالتحوالت العميقة التي هزت المنظومات الفكرية،

ال تعني اعتبار هذه  -وفي وطننا العربي بالذات -العالم، واالجتماعية السائدة في  والعقائدية،
فقراءة التاريخ تشير إلى سيادة . التحوالت قد أصبحت نهائيه وأن التاريخ قد وصل إلى نهايته

 وبالتالي فِان قراءة الوقائع في مستوياتها المحلية والعالمية، مفهوم التغير وليس إلى تأكيد الثبات،
التعرف عليها في داخلها وتفكيكها في محاولة إلعادة ترتيب وتركيب  تعني بالتحديد محاولة

العناصر االيجابية التي يمكن استثمارها لبناء عناصر الممانعة وربما بديل يستلهم خصوصيات 
فليس المطلوب التحصين بل أن ،ومالمح الثقافة العربية دون أن يهمل التحديات العصرية الراهنة

فنقطة االنطالق تبدأ من ألهنا الى  ،)24(عربية دور وموقع مميز في ثقافة العصريكون لهذه الثقافة ال
  :)25(فالعالقة بين نحن وهم اختلفت عن السابق فيما يلي ألهناك،

في َان واحد، ففي السابق كان " النحن والهم"إن الخيار لم يعد خيارًا بين نحن وهم بل  :أوًال
هتمام باآلخرين من قريب أو بعيد،أما اليوم فالوضع مختلف الخيار بنحن يعني العزلة وعدم اال

  .تمامًا فقد تسلسل إلينا األخر رغما عنا

الزمان  إن المفاضلة اآلن لم تعد بين الزمان اإلسالمي والزمان الحديث بل ضرورة وأولوية :ثانيا
على حساب الحديث بعلمه وثقافته وتطبيقاته وتقنيته واستيعاب هذه الحداثة دون أن يكون 

  .ديننا وهويتنا

إن األمم المتقدمة لم تصل إلى مكانتها التي ُتحظى بها اليوم إال بشرط واحد هو حسم  :ثالثا
قيمة ماضيها ومكانته في تاريخها وحاضرها، ودخلت مضمار التقدم دون توقف أو سؤال عن 

  .أما نحن العرب فال نزال ُنّقيم أنفسنا من ماضينا. الماضي كيف كان

  حوار الحضارات بعد صراعها: بحث الثالثالم

بعد زوال الستار عن الصراع االيدولوجي الذي دار طوال النصف الثاني من القرن العشرين 
بين الماركسية والرأسمالية، وسقوط النظريات التي كانت سائدة في العالقات الدولية التي برعت 
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الحديث عن توازن الرعب النووي ونماذج المحاكاة للحرب الذرية القادمة التي أفنى عدد من  في
المع العقول اإلستراتيجية في الغرب والشرق أعمارهم في وضع شروطها وتخطيط سيناريوهاتها 
 على الحواسيب اآللية المعقدة، وانشغال مراكز األبحاث في العالم الحديث عن توابع هذا الزلزال،

تحديد العوامل التي ستؤثر و والتنبؤ في شكل العالم الذي سيتخذه في القرن الحادي والعشرين
في سماته وتقسيماته ومعرفة معايير العالقة التي ستربط أجزاء العالم واألساس الذي ستستند 

  )26(.عليه هذه المعايير

هذه التحوالت المتالحقة هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يعيشها العالم اليوم، في ظل 
والنوعية التي ال تقل خطورة وأهمية عن تلك التحوالت الكبرى التي كانت فاصلة في التاريخ 
 اإلنساني، والتي ال تنفصل عن التراكم المعرفي المتواصل لحركة اإلنسان التاريخية، فمن كان

وان تحدث بهذا الحجم يتوقع حدوث مثل هذه التحوالت ووضعها في إطار الممكن والمعقول، بل 
  )27(.والمساحة والسرعة المذهلة وهذه الكيفية والنوعية

قد ال نستطيع نحن في مجتمعات العالم الثالث أن ندرك هذه التحوالت كما يدركها العالم 
المتقدم أو المجتمعات التي عايشت هذه التحوالت وتعايشتها، وتعليل ذلك في أن حركة التحوالت 

دمة سريعة ومتالحقة، وفي البلدان النامية بطيئة وراكدة وانطالقًا من ذلك فأن في البلدان المتق
المجتمعات حتى تتقبل المتغيرات بحاجة إلى ثقافة متجددة توفر االستعداد النفسي لهذه 
التحوالت، فما وصل إليه العالم من تحوالت وتغيرات ليس هو نهاية هذه التحوالت أو نهاية التاريخ 

وكوياما، بل هو بداية سريعة ومتالحقة من هذه التحوالت التي ال تتوقف عند نقطة كما اعتقد ف
معينة، على طريقة كرة الثلج التي تزداد حجمًا وتعقيدًا كلما تحركت، فليس باستطاعة احد أن 
يوقف هذه التحوالت أو يعطل حركتها، ولكن باستطاعتنا أن نحمي أنفسنا أو نقلل من حجم 

  )28(.تلحق بنا من جراء هذه التحوالت وهذه الحركة المستمرة األضرار التي قد

فنسلكه حتى نستفيد من هذا  ،وال بد من مالحظة إن هذه التحوالت ال تأخذ مسارًا واحدًا
فهي ليست في  ،المسار في تحقيق هدف معين او لنتحاشى شيء معين ال نريد الوصول إليه

   .ن تتوقفصعود أو نكوص دائم لكنها ثابتة ومستمرة ول

فلكي نفهم العالم المعاصر وتطوراته الخطيرة ال يكفي أن ندرسه من زاوية سياسية أو 
اقتصادية أو إستراتيجية أو ايدولوجية فحسب، فالدراسة األحادية الجانب لن تصل إلى فهم دقيق 

ئع وعميق وشامل، فنحن بحاجة إلى تقويم حضاري جديد يرتكز على رؤية فلسفية تربط بين الوقا
والتطورات بمنظور نقدي وتحليلي مترابط، فما وصل إليه العالم اليوم وبعد سقوط االتحاد 
السوفيتي يؤكد مدى الحاجة إلى تقويم حضاري جديد للعالم الجديد ومرحلة جديدة يمكن أن 
تصل إليها البشرية دون أن تعيد إنتاج الفشل واألزمات والحروب، بصياغة دستور إنساني للعالم 
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د صياغة العالقات الدولية بين الشمال الغني والجنوب الفقير بين من يملك ومن ال يملك ومن يعي
  .)29(يأكل ومن ال يأكل

فكانت الصدمة الثقافية الواسعة قد تولدت عند االحتكاك العربي المباشر بالغرب حيث كان 
حلت أوروبا في المنطقة هذا االحتكاك متخذًا صيغة جديدة هي صيغة المواجهة الثقافية الشاملة، و

العربية وهي تحمل حصائل كثيرة من ثقافتها التي خلقت مواجهة في العقل العربي عن الموقف أمام 
هذه الثقافة والحضارة الجديدة التي فرضت نفسها عليه، والتي أصبح يشعر بالنقص أمامها وعدم 

قافي واسعة زادت من سعتها فهم أو استيعاب كامل لها، بينما اآلن يعيش العالم فترة تفاعل ث
طبيعة التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الدولية والتطور الثقافي الذي أتاح لالتصال 

وإذا  ،الثقافي مجاالت واسعة أوجدت حركة اتصال دولي لم يشهد العالم مثيل له في السابق
الطرف المتلقي والمستقبل لهذا  أي ،بالعرب والعالم الثالث يشكلون طرفًا في عملية هذا االتصال

االتصال، وبأي وجه أو هدف تكون به الرسالة المرسلة فان طرف االستقبال يستقبلها رغم 
  )30(.انفه

لذلك وجب للحوار الحضاري بين العالم أن يكون حوارًا قائمًا على المساواة، وذلك 
التي تتمتع بها الدول المتطورة،  باالعتراف لألمم النامية أنها أمم تتمتع بنفس الحقوق والواجبات

وان يعمل الطرفان على إيجاد الحلول المنصفة والدائمة المالئمة للمشاكل التي يعاني منها عالمنا 
  . )31(المعاصر

وحتى يصل الحوار بين الطرفين إلى قدر من المساواة الحضارية إلمكانية إيجاد حوار 
نهائية أو متفق عليها للتعامل مع الغرب تحمل حضاري يجب أن يتوصل الجانب العربي إلى صيغة 

معطيات ثقافية وحضارية دون أن يكون هنالك مالمح لإلحباط الذي تشعر به الثقافة العربية إزاء 
الثقافة الغربية ووضع خطط مستقبلية تفتح أوجه حوارات متجددة وبناءة مع الغرب تدور حول 

حرية إنسانية وحقوق وغير ذلك، باإلضافة إلى األساس اإلنساني كأساس قائم عليه الحوار من 
  )32(.التعاون والدعم من قبل اإلعالم العربي في ذلك

فالعرب بحاجة إلى تحديد الذات أوًال ثم محاورة اآلخر، واللحظة الراهنة اآلن بحاجة إلى 
تاريخ تحديد الذات الثقافية أكثر من غيرها من اللحظات التي مرت في السابق، فالمسلمين عبر ال

استطاعوا معايشة أو التعايش مع الثقافات األخرى ليس فقط في الخارج، بل في الداخل فيما 
  )33(.لكن األمر اآلن انتقل من التعايش إلى التضامن والتبادل، عرف سابقًا بدار السالم

فنحن نتحدث اليوم عن تحدي معاصر برز من خالل تحوالت فكرية نتجت من تصادم بين 
ان مختلفان اتخذا أنواعا عديدة من الصراع، والتي تحتاج إلى توليفة جديدة هي نمطين معرفي

الثقافة والحضارة حتى ينطوي هذا التحدي ونعثر من خالله على التجانس الجوهري الذي نفقده 
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أو الذي نبحث عنه فالتحدي المعاصر الذي نقصده هو نقطة التقاطع بين مجموعة المفاهيم 
  )34(.ولدينا نحناألساسية لدى اآلخر 

فليس هنالك حلوًال سحرية كفيلة بتذليل كافة العقبات التي تعرقل مسيرة التنمية، فإذا أراد 
فعليه تقبل ضرورة أن يصبح األثرياء اقل ثراءًا والفقراء اقل فقرًا ولعل ،العالم تفادي كوارث محققة

ألمور وإعادة التقييم واإلدراك تغيرًا كهذا يحتاج إلى استعداد فكري مختلف ومنظور جديد لتبدل ا
  )35(.والوعي للحقائق الراهنة

في ندوة عقدتها منظمة اليونسكو سنة " فرانسوا ميتران"وقد تحدث الرئيس الفرنسي 
أن ما نحتاج إليه هو عقد إنمائي بين الشمال والجنوب ورؤية عالمية واحدة " :قال فيه 1994

في " ريودي جانيرو"كة للبيئة التي أفرزتها قمة للتنمية على غرار الرؤية العالمية المشتر
كيف نقبل ان يموت ماليين الرجال والنساء " :، وقد افتتح الرئيس الفرنسي خطابه بقوله"البرازيل

واألطفال أمام عدسات المصورين في دول الجنوب الفقير؟ فإذا كانت هذه المشاهد المروعة تحرك 
أن  ،ود أفعالنا تجاه مآسي الجنوب مؤخرًا كانت مزاجيةمشاعرنا فان ذلك بعض الخير، إال أن رد

الذي أخشاه هو أننا في دول الشمال الغنية تحولنا من موقف الالمباالة النابعة من اإلحراج إلى 
الالمباالة النابعة من األنانية، فاهتمامنا بمشاريع التنمية بدا يتضاءل، بل أن بعض الحكومات تقول 

ي الخروج من أزمتها مرده أن هذه األزمات هي من صنعتها وال تحاول أن فشل الدول الفقيرة ف
  )36(."الخروج منها وهذا الزعم يمثل كارثة

فتشخيص العالقات المتشابكة التي تربط بين الشمال والجنوب، بين الدول المتقدمة والدول 
العالقة  المتخلفة، بين من يملك ومن ال يملك تمحورت وتحولت من نظرية وصفية مجردة تصف

السياسية العربية على أساس أنها  بين الشمال والجنوب، إلى شعار سياسي يشهره خصوم النظم
نظم تابعة اقتصاديًا وسياسيا، فانتقلت هذه النظرية من استغالل المركز لألطراف من ناحية 

رية سياسية باالستعمار الغربي لشعوب العالم الثالث بأسلوب استعماري تقليدي، إلى ظهور نظ
االستعمار الجديد الذي تركز على الهيمنة االقتصادية لدول المركز أي التبعية االقتصادية، ثم إلى 

  )37(.نوع جديد آخر من االستعمار الذي وصف باالستعمار الثقافي والتبعية الثقافية

 وقد ثارت االجتهادات حولها بين االعتدال والتطرف في تقييم مسيرة التحديث في هذه البالد
فالمعتدلون يرون أن التحديث على النمط الغربي له ايجابيات واضحة فهو يفتح البالد المتخلفة 
على أفاق التجديد في المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، بينما المتطرفون 
يرفضون ذلك تماما فالتحديث على األساس الغربي يعتبر خطيئة كبرى وهو مرفوض جملًة 

من هنا البد لنا من وقفة نقدية في اإلجابة حول الشك الذي يساور األذهان في مجال . وتفصيًال
التفاعل بين األفكار ونقلها من البيئة الغربية إلى بيئات أخرى فهل يمكن إجتزاء األفكار 
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والمؤسسات ونزعها من سياقها وزرعها في سياق أخر؟ وهل لو حدث ذلك يمكن أن تنجح 
   ؟العملية

يد يسين، حول هذا التساؤل باإليجاب فيقول، نعم لسبب بسيط، هو إن هذه يجيب الس
العملية هي التي قامت عليها العالقات بين الشعوب والتفاعالت بين الحضارات المختلفة وهذا ما 
تثبته جميع الدراسات التاريخية التي رصدت التفاعل بين األمم والشعوب في حاالت الحرب وفي 

السواء، فال يمكن القول أن هنالك حضارات اكتفت بذاتها ولم تتأثر إطالقا بقيم أوقات السالم على 
الم تتأثر الحضارة اإلسالمية بالفلسفة اليونانية؟ وهل كانت الحضارة . وأفكار الحضارات األخرى

اإلسالمية في عهود ازدهارها تابعة للحضارة اليونانية ألنها فتحت أبوابها أمام الجديد ووسعت 
ومن ناحية أخرى فالحضارة الغربية تأثرت تأثرًا بالغا بالحضارة  ،ا في مواجهة المختلفأفاقه

اإلسالمية من خالل االحتكاك بها في األندلس، بل أن البحوث الجديدة التي نفت استقاللية 
الحضارة الغربية وردها مباشرة إلى الحضارة اليونانية أثبتت أن هناك أصوًال أسيوية وافريقية 

األصول " أثينا السوداء" وقد تحدث المؤرخ األمريكي مارتن برنال في كتابه  ،ارة الغربيةللحض
وهو كتاب أثار ضجة كبيرة في الدوائر الفكرية الغربية ألنه " اإلفريقية األسيوية للحضارة الغربية

ي تقييم قضى على أوهام ما يطلق عليه نظرية المركزية األوروبية التي نصبت من أوروبا المعيار ف
  )38(.التقدم والتطور

وفي ظل تعاظم ثورة المعلومات التي كان لها الدور األبرز في التأثير الحضاري على العالم 
المعاصر والتي استطاعت هذه الثورة أن تقرب المسافات البعيدة بين أطراف هذا الكوكب بحيث 

ترابط وتداخل شديدان  ألغت مقاييس الزمان والمكان، فأصبح العالم وكأنه مكان واحد فيه
مما يجعل الحديث عن الحضارات اآلن يختلف ويتجدد فأصبحت  ،ويزدادان يومًا بعد يوم

الحضارات وكأنها تتحسس نفسها في هذه المرحلة من التاريخ أكثر من أي مرحلة سابقة، 
س اإلحساس الذي تولد فيه نظرة من الذات إلى اآلخر والذي أصبح فيها قدر من تغيير ال با

  )39(.به

كما أن هذه الحضارات أخذت تشكل لنفسها منظورًا عالميًا تنظر إلى ما حولها من خالله 
بعد أن أصبح التفكير بالعالم ممكنًا ومتوفرًا عبر أكثر من أداة قدمتها ثورة المعلومات مثل 

إتاحة  ياالنترنت وقنوات البث الفضائي عبر األقمار الصناعية فساعدت هذه التقنيات الحديثة ف
الفرصة الكبيرة لألمم والحضارات إلى أن تقف بوعي أمام المشكالت والمعضالت ذات الطابع 
العالمي والذي يتأثر بها المجتمع اإلنساني كافة بتداعيات ومضاعفات متفاوتة في النسبة والتأثير 

السكاني، تدمير الطبيعة، واألمراض الفتاكة، والتضخم و نقص المياه،و كمشكلة تلوث البيئة،
  )40(.وقضايا حقوق اإلنسان وغير ذلك
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فتوسع إدراك العالم بهذه المشكالت المستعصية، في زيادة إدراكه للمخاطر التي تنتظر من 
حضارات العالم إن تسهم في إزالتها ومعالجتها والتخفيف منها واالتفاق فيما بينها على مواجهة 

ومن خالل ذلك يتأكد  ،بل مشرقا للجميعهذه المشكالت والمخاطر من اجل إن يكون المستق
الحديث عن العالقة المفترضة بين الحضارات في هذا العالم التي ال زالت تحتفظ لنفسها بمقومات 

فعملية النقل واالقتباس واإلبداع الذاتي، عملية  )41(البقاء واالستعداد للنمو والنهوض واالستمرار
هل هناك : هنا وهناك ولكن يبقى السؤال يدور حول ال بد من أن ُتحدث بعض التشوهات في القيم

  )42(؟تغيير اجتماعي أو ثقافي يمكن أن يحدث في العالم دون أن يحدث سلبيات

ويبقى أن نختبر صدق مقوالت نظرية التبعية الثقافية في ضوء حقائق العالم الكوني الذي 
ة الثقافية أو االنقطاع نعيش فيه والذي لن تجدي في مواجهته التخندق وراء حصون الخصوصي

عن متابعة ما يجري في الفكر العالمي خوفًا من تلوث الذات باألفكار المسمومة الواردة إلينا من 
  .)43(الغرب

وقد صدرت دراسة في فرنسا أعدها بعض الباحثين والكتاب الفرنسيين حول أن تكون الثقافة 
لعالمية، وان تكون العالقات الثقافية المدخل المرتجى كبديل عن السياسة في معالجة األزمات ا

الدولية مهمة في مواجهة التشنجات السياسية القائمة على عرض عضالت السالح المدمر الذي 
على أن الثقافة في الوقت الحاضر ُتفهم بطريقة أكثر اتساعًا مما  ،وأكدت الدراسة ،يهدد البشرية

اإلنسان كجسمًا وعقًال وروحًا ووجدانًا، كانت عليه سابقًا أو في الماضي القريب فهي تتناول 
ويشكل ذلك عامًال قويًا في العالقات الدولية يتمثل في إعالن الحق اإلنساني بالثقافة والحق 

والنتيجة التي توصلت إليها الدراسة أن السياسة بمفردها لم تستطع أن تعالج ، بالمبادالت الثقافية
وإبرازها لتطوير العالقات الدولية بين الدول والشعوب مشكالت الشعوب فال بد من تعاضد الثقافة 

  )44(.على أسس جديدة قد تثبت فعاليتها وديمومتها على المدى البعيد

فالعالم بحاجة إلى صيانة جديدة قد تكون اقرب إلى ثورة حضارية بعيدة عن الثورات 
رات الحاجة إلى التغيير فمتغيرات العصر أصبحت أكثر تعقيدًا ومؤش ،السياسية والعسكرية السابقة

بدأت تلوح في األفق، فالوقت قد حان والظروف قد نضجت لصياغة مبادرة حضارية عربية 
ونقصد هنا بالتحديد تقديم وبلورة مجموعة متماسكة من األفكار والمقترحات حول رؤية عربية 

نظر في مفهوم محددة لكيفية تحقيق السالم العالمي وكيفية حل الصراعات اإلقليمية وإعادة ال
التنمية والمساعدات االقتصادية المشروطة وفي حل مشكلة المديونية للعالم الثالث وتقديم أفكار 
محددة حول كيف يمكن إصالح نظام األمم المتحدة وكيف يمكن تحرير الشرعية الدولية من 

الة حصار ازدواجية المعايير سواء بالنسبة لحق التدخل الذي يساء استخدامه كما رأينا في ح
الشعب العراقي أو في العقوبات ضد ليبيا وكيف يمكن احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان وكيف 
يمكن أن نمارس حوار الحضارات وحوار الثقافات بدًال من الحرب ضد الحضارات التي تدعو إليها 
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تي ندعو إليها أصوات عنصرية، فقد تكون هذه هي العناصر األساسية للمبادرة الحضارية العربية ال
  )45(.والتي ال يمكن صياغتها في شكلها النهائي بغير إسهام نشيط وفعال بين شقي العالم

أن في كل حضارة أفكار متنوعة ترتكز على مفاهيم دينية وثقافية  ،ونحن ال نتجاهل هنا
وعلى واقع اجتماعي مختلف وعلى تاريخ مختلف، فكل هذه  ،مختلفة وعلى فلسفات متباينة

حضارة تثرى بالحضارات األخرى، لكن المهم هو أن يحتفظ  فكل )46(اهر تتداخل في عصرناالظو
مثل النباتات في الحديقة تختلف في مظهرها وفي حجمها وفي ألوانها،  ،كل فرد بخصوصيته

ولكنها تكون في مجموعها حديقة واحدة، أما سيادة حضارة واحدة، تتشكل حول الرأسمالية 
الدوالر وتمجيد الواليات المتحدة وحدها، فان هذا سيؤدي وال شك إلى إفقار  االحتكارية وعبادة

اإلنسانية كلها، فيتعين الحفاظ على مجمل الحضارات األخرى وعلى ثرواتها في البقاء وفي التطور 
وفي مساعدة بعضها لبعضها األخر والشيء المؤكد أن ال بديل عن قيام حوار بين الثقافات ال 

  )47(.عما بينها من اختالفات وإنما حسن استخدام لهايكون تخليًا 

 ،فالقالب الثقافي أو الحضاري ال مانع من أن يتعدد طالما انه يبقى أداة بين أيدي أصحابه
فليس المهم أن تكون الحضارة أو الثقافة إسالمية أو مسيحية، شرقية أو غربية، وطنية أو وافدة 

 )48(أنها تستطيع استخدامها في الحوار ويرية أو سلفية، طالماأو مهجنة، ماركسية أو ليبرالية أو تن
فالبد للحوارات الحضارية أن تولي االحترام الواجب لما بينها من اختالفات في نفس الوقت الذي 
تبنى فيه على الجوهر األخالقي المشترك الذي نعتز به جميعا والذي يعترف ويحترم كرامة الفرد 

  )49(.وحقوقه ومسؤولياته

فالسياسة الحضارية ليست شيئا أشبه بالسياسة االقتصادية أو سياسة التوظيف أو مثل تلك 
السياسة التي تنظم الصادرات والواردات، إن السياسة الحضارية المرسومة والمنفذة بعناية 
وحساسية تتركز في قضية إطالق عنان قوى الشعر اإلبداعية من اجل إيجاد مناخ يؤدي إلى 

هذا يجب أن يكون برنامج عمل واع ومتفق عليه يشد الحضارة من مقعدها الخلفي اإلبداع، أن 
فالتعبير الحضاري للشعب هام أهمية ضرورات الحياة األخرى، وبمعنى أخر، فان  ،إلى أولوية أعلى

و ربما ،عمل السياسة الحضارية هو التركيز في الحفاظ على الميراث وترقيته وإبرازه واالهتمام به
ن الضروري ايضًا اإلقرار بمدى أهمية األبعاد الحضارية للتنمية، وبنفس القدر من يكون م

الضرورة وضع موجز لسياسة تشرح مضامينها البراجمانية والمؤسسية، فتلك المضامين والطرق 
سوف تتغير من شعب إلى شعب ومن بلد إلى آخر، ولكن في مكان ما وعلى امتداد الخط، سوف 

ارية أو الثقافية للشعوب على تشكيل مصيرها وقلب آليات التغيير التي تساعد األصالة الحض
   )50(.تواجهها
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فعملية الدمج بين الحضارة والتنمية سوف تتحقق عبر مرحلة زمنية، ذلك هو السبب في 
ضرورة إعطاء جزء هام من خطة التنمية إلى الرؤية الحضارية، فمع الوقت، سوف تؤدي علمية 

والحماية وإبداع الحضارات الحية من اجل الوصول إلى تفاهم مع المتغيرات  التوازن بين القوة
الثقافية، وربما تجاز يومًا مشروعات التنمية من الزوايا الحضارية كما تجاز من الزوايا المالية 

  )51(.والبيئية

فمن المستحيل في ظل الحدود الممتدة، تخيل عالم تقوم فيه الحضارات بحماية نفسها 
إنني ال : ق أو عزل نفسها في مواجهة التأثيرات والمؤثرات الخارجية فيقول غاندي في ذلكباالنغال

أود أن يسور منزلي من جميع الجهات وان تغلق نوافذي، إنني أود أن تهب كل ثقافة األراضي على 
يؤيد روجية ، وفي مكان آخر ،)52(منزلي حرة قدر المستطاع لكنني ارفض إن تذروني أيا منها

يذكر من شروطها أن تحتل و ودي لقيام ثورة ثقافية عارمة لتيسير الحوار بين الحضاراتجار
الحضارات غير الغربية في الدراسات مكانة متساوية في األهمية على األقل لمكانة الثقافة الغربية، 

فكريًا  وينادي أيضا إلى النظر إلى الفلسفة نظرة جديدة مختلفة عن النظرة السابقة باعتبارها بحثًا
  .)53(بل طريقة حياة جديدة لمستقبل جديد

فالحوار بين العرب والحضارات األخرى، أصبح ضرورة ملحة في عالمنا  ،وأخيرا وليس أخرًا
ولهذا يجب على كل ،المعاصر حيث تتعاظم أهمية التكتالت االقتصادية وتتفاقم األخطار الدولية

ور الطرف اآلخر على حقيقتها وأن يعمل من طرف من الطرفين المتحاورين أن يدرك ويتفهم أم
فيجب أن  ،اجل إثبات وجوده فذلك يساعد على االنفتاح ويمهد الطريق مجددًا أمام حوار بناّء

التي حالت دون تحقيق هذا الحوار ينبغي أن تكون حافزًا للوصول إليه  يدرك الطرفان إن العقبات
كما يجب أن يدرك الطرفان إن األمور الثقافية  ،وتحقيقه خاصًة وأن الطريق إليه ما زال شاقًا

 ًاوالحضارية تتالءم وتتوافق مع األمور االقتصادية والسياسية لهذا يجب أن ينطلق الحوار مجدد
ن العالم بأسره أصبح يخضع لعدد من التناقضات واألخطار التي أإذ ، على أسس من المساواة

ركة على إيجاد الحلول المناسبة والمالئمة فيجب أن يعمل الطرفان وبصورة مشت، تهدد مصيره
المعاصر كي نتوصل إلى إنشاء عالم واحد، فالحوار أصبح  للمشاكل التي يعاني منها عالمنا

 ضروريًا ليس للهروب من قنبلة نووية أو حروب فضائية وإنما أيضا للهروب من الفقر والجوع
الصحراوي والتلوث والخلل االقتصادي  والتفجر السكاني والمديونية والزحف واالمراض الوبائية

  )54(.واالجتماعي

  :الخاتمة

 - أي هذه العالقة –رغم اإلطار الذي تشكلت منه طبيعة العالقة التي تربطنا بالغرب إال أنها 
فاإلنسان هو الذات الفاعلة في التاريخ  ،كما أنها ليست جوهرًا جامدًا ال يتغير ،ليست قدرًا ثابتًا
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وإعادة صنع هذا التاريخ، طالما توفرت لديه اإلرادة الجماعية والبدء بوضع والقادر على صنع 
تاريخ جديد لعالقة مع الغرب تتأسس على التفاهم والتقدير الواعي واالحترام المتبادل وتامين 

  . المصالح المشتركة وغير ذلك من األمور التي يمكن أن توجد نوع من التماس مع الغرب

ر قد وجد في الماضي، وكان نموذج الصراع هو األكثر سيادة في وإذا كان نموذج الحوا
الوقت الحاضر، فانه من الممكن استعادة نموذج الحوار عن طريق بذل جهود متواصلة لوضع حد 
لالستقطاب بين الثقافة العظمى والثقافة الصغرى بين ثقافة المركز وثقافات األطراف فال بد أن 

إضافة إلى انه يجب وضع حد للصور الجامدة التي ، يخ للبشريةيكون نصيب لنا في كتابة التار
. تصنعها كل ثقافة للثقافات األخرى من صور تخلف وتَاخر وصورة العبد وصورة السيد وغير ذلك

لذا فأن هناك ضرورة ملحة في تغيير نظرة الغرب لنا ولن تستقيم هذه النظرة ما لم نستطع 
   .يلم بناو تحميل الغرب مسؤولية ما المإذ ال يمكن  ،تصحيح نظرتنا ألنفسنا

كذلك يمكن أن يكون لوسائل اإلعالم الدور الكبير في تغيير هذه الصورة ولفت النظر إلى 
 ،ثقافتنا وتعريفنا على الثقافات األخرى لفتح نوافذ جديدة يمكن إن تدخل الحوار من خاللها

كإقامة عالقة بين الفنان والسياسي،  ولفهم العالقة بين الثقافات والحضارات المختلفة، فإنها
باستخراج أشياء متشابهة بين فنان حاذق وسياسي محنك، فعلى الرغم من التباين الواضح بينهما 
إال أننا يمكن أن نجد بينهما شيء من التشابه فالدبلوماسية مثال هو فن سياسي، جمعت بين 

  . مجالين مختلفين

ولكن يمكن إيجاد أشياء أساسية تجمعها والبد أن وهكذا هي الحضارات والثقافات تتباين 
يكون هذا الشيء أوًال وأخيرًا هو اإلنسان فليكن اإلنسان هو نقطة االنطالق المبدئية إلقامة حوار 

  .يخدم العالم بشقيه الشمالي والجنوبي

  !أم إن اإلنسانية تختلف عند إنسان الشمال منه عن إنسان الجنوب؟

  االستنتاجات والتوصيات

  :يمكن من خالل هذه الدراسة الوصول إلى عدد من االستنتاجات

الندية مطلوبة في التنمية حتى لو لم تكن متكافئة أو متشابهة وهي مطلوبة لتحقيق االعتماد  -1
من  المتبادل بين مؤثرين ومتأثرين فالعالقة متبادلة تماما، والندية المتكافئة تحتاج إلى عقود

   .الزمن وليس عدد من السنوات

االقتباس من الغرب ليس معناه االندماج وإقفال الفكر دون االختيار السليم وتجاوز المعطيات  -2
 .التي ال تصلح لهذا المجتمع أو ذاك
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العالقة سوف تأخذ طابعًا قائمًا على االحترام المتبادل بين العرب والغرب، وليس قائمة على  -3
 .تبعية األول للثاني

ناء متعدد للثقافة تمامًا كحرصنا على عالم متعدد األقطاب نحن جميعا متفقين على أهمية ب -4
 .في السياسة واالقتصاد والعلوم فالثقافة كائن ويطور وقد يتغير أيضا

الحوار الحضاري وحده ال يكفي ليكون بناءًا ومحققًا لألهداف المرجوة فال بد أن تتشارك  -5
   .جاهاتالجوانب األخرى لبناء حوار مكتمل من جميع المجاالت واالت

بين  يمكن أن يحقق الحوار بين الحضارات مدخًال جديدًا في إقامة عالقات دولية متينة -6
 .الدول لمواجهة المشكالت العالمية

النضوج النفسي والعقلي يفضيان باإلنسان وبالحضارات إلى االعتراف دائما باآلخرين وحقهم  -7
رافه دون ترديد للماضي أو في أن يكونوا مختلفين أو متميزين فالحوار رهن بإرادة أط

 . محاكاة للغير

وأخيرا يجب أن يكون مركز الحوار دائما وأبدا ينطلق من اإلنسان وألجله الن اإلنسان هو  -8
فليكن اإلنسان واإلنسانية النقطة األساسية . محور التنمية وهو هدفها وهو أساس إقامتها

في هذه الدنيا من بدايتها وحتى  أفليس اإلنسان هو األساس ،للحوار أيا كان شكله أو هدفه
  .نهايتها
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محمود أمين العالم، حضارة مقالة واحدة وثقافات متعددة، كتاب صراع الحضارات ام حوار الثقافات،  .8
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 لرباعة املنظمية في شركات التأمني االردنيةفي ا هاأثرادارة املعرفة و
  

  **وشاكر جارالله الخشالي *مجد محمد الحوامدة

  

  ملخص

اعتمدت . هدفت الدراسة التعرف الى أثر ادارة المعرفة في البراعة المنظمية لشركات التأمين األردنية
اف المعرفة، وامتالك المعرفة، وتشاركية المعرفة، وتطبيق اكتش: الدراسة اربعة أبعاد الدارة المعرفة وهي

  . استكشاف الفرص، واستغالل الفرص: المعرفة، وبعدين اثنين للبراعة المنظمية وهما

في شركات التامين  في الوظائف االدارية العليا والوسطى مديرا) 395(تكون مجتمع الدراسة من 
استبانة، ) 196(ينة العشوائية الطبقية التناسبية، حيث تم توزيع االردنية، وقد تم اإلعتماد على أسلوب الع

كما تمت اإلستعانة بمجموعة من األساليب  استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي،) 141(واسترجاع 
  . االحصائية لتحليل بيانات الدراسة من أهمها معامل االنحدار التدريجي

اكتشاف المعرفة، وتشاركية : د ادارة المعرفة وهيتوصلت الدراسة إلى وجود مستويات مرتفعة ألبعا
المعرفة، وتطبيق المعرفة، ومتوسطة المتالك المعرفة، ومستويات مرتفعة لبعدي البراعة المنظمية 

  ).استكشاف الفرص، واستغالل الفرص(

في ضوء النتائج قدم الباحثـان مجموعـة مـن التوصـيات التـي يمكـن ان تسـاعد إدارات شـركات التـأمين          
الردنية في رفع مستويات أبعاد ادارة المعرفة، والبراعة المنظمية، وتحقيق التوازن بين بعديها، حيث أوصيا ا
تشجيع أصحاب العالقة من موردين، وعمـالء علـى تقـديم االفكـار التطويريـة التـي قـد تحقـق االسـبقية علـى           ب

  .الشركات المنافسة لها

  .المنظمية، شركات التأمين األردنية ادارة المعرفة، البراعة: الكلمات المفتاحية
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    :edu.jomajd.alhawamdeh@jpuEmail.     .قسم علم الحاسوب، كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة جرش   *

    :drshaker55@yahoo.comEmail      .قسم االدارة، كلية المال واالعمال، جامعة العلوم االسالمية العالمية   **



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الحوامدة والخشالي

  5040

Knowledge Management and its Impact on Organizational 
Ambidexterity in Jordanian Insurance Companies  

 

Majd M. Alhawamdeh, Department of Computer Science, Faculty of 
Information Technology, Jerash University. 

Shaker J. Alkshali, Department of Administration, College of Finance and 
Business, International Islamic University of Science. 

 

Abstract 
This study aimed to identifying the impact of knowledge management on 

Organizational Ambidexterity of Jordanian Insurance Companies. 

The current study based on four dimensions of knowledge management as follows: 
Knowledge discovery, knowledge capture, knowledge sharing and knowledge 
application, in addition to the four mentioned dimensions, this study has also followed 
two dimensions of organizational Ambidexterity, namely; Exploring opportunities and 
Exploitation opportunities. 

The population of the study consisted of (395) managers working in high and 
middle managerial positions in Jordanian Insurance Companies.  

The study has followed the stratified random sampling method where a number of 
(196) questionnaires were distributed, but the researchers was able only to collect (141) 
questionnaires out of them. The (141) questionnaires were collected and statistically 
analyzed using a number of statistical methods, with the most important of them are 
Multiple Regression Coefficient. 

The current study came out with a number of results, the most important of which 
are finding a high levels average of knowledge management dimensions in Jordanian 
Insurance Companies, such as: knowledge discovery, knowledge sharing, knowledge 
application, and middle average for knowledge capture, high level average of 
organizational Ambidexterity (exploring opportunities, exploiting opportunities). 

The results of the study indicated that there is a statistically significant effect of 
knowledge management on organizational Ambidexterity. 

In terms of the results of the current study, the researchers suggests a set of 
recommendations that could help the management of Jordanian insurance companies to 
raise the levels of the dimensions of knowledge management, organizational 
Ambidexterity, and to achieve a good balance between them. The researchers also 
recommends the managers to encourage all who may concern among suppliers and 
clients to offer some developmental ideas to precedence over competitors. 

Keywords: Knowledge management, Organizational ambidexterity, Jordanian insurance 
companies. 
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  : المقدمة

البيئات التنافسية يعتمد نجاح المنظمات الحديثة على براعتها في التعامل مع التغيرات في 
الديناميكية المتقلبة والتكيف معها، كما يعتمد استمرار تلك المنظمات وبقائها على قدرتها على 

لالستثمار في فرص االعمال، مما يساعدها على تحقيق الميزة التنافسية  ادارة معارفها وتوظيفها
رؤية استراتيجية واضحة،  ضمنببراعة ادارة اعمالها لذلك ال بد لها من ). 17، 2013همشري، (

، حيث تشير المنافسة احد اركانها االساسيةفيه وعلى نحو يمكنها من البقاء في عالم غدت 
والسعي بنفس الوقت الى الحالية  هالمواردالمنظمات  الى طريقة استغاللة لمنظميعة اراالب
المنظمة  اللعلى إستغ العمليات التي تركزبالتالي فانها توّفق بين ت الجديدة، راستكشاف القدا

ادارة  تفعيلتكشاف الفرص الجديدة في المستقبل، وهنا يأتي دور اس، والحالي لوضعها التنافسي
من البحث عن المعرفة واكتسابها وتطويرها وتشاركها وتطبيقها لتحسين في المنظمات المعرفة 

مما ميزها عن غيرها، وتحقيق مقدرات جوهرية ت ،تعظيم الكفاءات والموارد االساسيةو ،ادائها
  . منتجات جديدة وفريدة من خالل تحويل تلك المعارف الىوالريادية تكارية االبيعزز من قدراتها 

التي ترفع من دارية اإلساليب األحظ أن المنظمات عادة ما تبحث عن في ضوء ما تقدم يال
الطرق والوسائل تلك  ، ولعل من أهمقدراتها التنافسية وتمكنها من مواجهة التغيرات المتسارعة

المعرفة من أهم  وتفعيل عمليات ادارة المعرفة بشكل كفؤ، اذ تعتبر تحقيق البراعة المنظمية
، وتحتاج شركات التامين المتطلبات العلمية والمنهجية التخاذ القرارات وتحقيق التميز واالرتقاء

منافسة الشديدة التي يشهدها االردنية الى تطبيق هذه النظم لتحسين قدرتها التنافسية في ظل ال
   .القطاعهذا 

  وتساؤالتها مشكلة الدراسة

على  كبيرًة ًاتولد العولمة والتحديات الجديدة التي تواجهها نظم العمل واالنتاج ضغوط
استغالل من المنظمات ان تعمل على تنافسية، وهذا يتطلب الميزة الالمنظمات التي تسعى لتحقيق 

معرفة سريعة ومنحنيات تعلم التي تتطلب سريعة التغيرات واجهة اللم جميع المعارف المتاحة
من  وحلول متكاملة جديدة،منتجات  مما يمكن المنظمات من تقديم، ، في وقت قصيرجديدة

مع  البيئية، تحدياتالمواجهة و، خالل تفعيل عمليات ادارة المعرفة حتى تتمكن من اقتناص الفرص
احتماالت تسرب معرفة المنظمة الهامة بشكل غير  التقليل منظمات الى منضرورة انتباه تلك ال

  .رسمي

 حديثة التي يجب التعمق فيها لتوضيح جميعنظمية من المجاالت البحثية المالبراعة ال تعتبر
، وذلك لما من قبل الباحثين في البراعة المنظمية مزيد من االهتمامها، وهذا ما يدعو الى الجوانب

قق التوازن بين االنشطة االستكشافية واالنشطة االستغاللية بشكل متزامن، تحلها من دور هام في 
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على توسيع المعرفة والمهارات القائمة، وتحسين التصاميم القائمة، وهنا ال بد ان تعمل المنظمات 
إلى انشطة استغالل الفرص اذ تستند . وتوسيع المنتجات الحالية، وزيادة كفاءة قنوات التوزيع

، بينما تستند وتعزز المهارات والعمليات والهياكل القائمة ،المعارف الموجودةظيف استغالل وتو
. انشطة استكشاف الفرص الى البحث عن معرفة جديدة وفريدة ومختلفة كليا عن المعرفة الحالية

  : من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لالجابة على التساؤالت التالية

  ؟شركات التأمين االردنيةفي  د ادارة المعرفةاالهمية النسبية البعاما مستوى . 1

  ؟شركات التأمين االردنيةفي  البراعة المنظمية البعاد االهمية النسبية ما مستوى. 2

 ؟شركات التأمين االردنيةفي البراعة المنظمية ما اثر ادارة المعرفة في . 3

  اهمية الدراسة

  :تكمن اهمية هذه الدراسة في ناحيتين وكما يلي

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المتغيرات المبحوثة، حيث تعتبر ادارة  :ية النظريةالناح
المعرفة من اهم المواضيع التي يسعى الباحثون الى تناولها لما له من ارتباط وثيق في قدرة 
المنظمات على مواكبة التطورات والتغيرات البيئية السريعة داخل المنظمة وخارجها واقتناص 

كما تعد  .تحقيق الميزة التنافسية المستدامه من خالل تبادل المعارف بأنواعهاالفرص و
من المواضيع الهامة التي يجب االهتمام بها وتسليط الضوء عليها لما لها  البراعة المنظمية

  .من دور في مساعدة المنظمات على تحقيق االستدامة في الميزايا التنافسية

 ،في إثراء المعرفة باثر ادارة المعرفة على البراعة المنظميةلذا يؤمل أن تفيد هذه الدراسة 
  .والمساهمه في سد النقص في المكتبة العربية في هذا المجال

تتمثل األهمية العملية لهذه الدراسة في إمكانية استفادة االدرات المسؤولة عن  :الناحية العملية
تي سيتم التوصل إليها، وذلك فيما من النتائج ال تامين االردنيةهذه الجوانب في شركات ال

يتعلق بمفهوم ادارة المعرفة، ومفهوم البراعة المنظمية، وبيان أهمية تحقق التوازن بين 
االنشطة االستكشافية واالنشطة االستغاللية بشكل متزامن في الشركات المدروسة والتأكيد 

دور كبير التعامل مع على أهمية وضرورة ادارة المعرفة وعملياتها في الشركات لما لها 
  .الممتلكات الفكرية التي تستند الى المصادر الفريدة والوظائف الحساسة

  أهداف الدراسة

  : تحقيق األهداف التاليةلهذه الدراسة  سعىت

  .شركات التأمين االردنيةدارة المعرفة في ال االهمية النسبية التعرف الى مستوى. 1
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 .شركات التأمين االردنيةلبراعة المنظمية في ل االهمية النسبية التعرف الى مستوى. 2
 .شركات التأمين االردنيةالكشف عن اثر ادارة المعرفة في البراعة المنظمية . 3

   دراسةفرضية ال

Ho : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α ≤ 0.05 ( الدارة المعرفة بداللة
في البراعة ) تطبيق المعرفةوة المعرفة، يشاركوتة، امتالك المعرفواكتشاف المعرفة، (أبعادها 

   .شركات التأمين االردنيةفي  ينمجتمع بعديهاالمنظمية بداللة 

  الدراسات السابقة

الدراسة إلى الكشف عن دور إدارة المعرفة في اختيار  هدفت) 2017(والعايد  ،دراسة الطيط
) 3(صاالت السعودية التي بلغ عددها البديل االستراتيجي، حيث تم اجرائها على شركات االت

توصلت الدراسة إلى . مديرا عامال في تلك الشركات) 65(تكونت عينة الدراسة من . شركات
تاثير ايجابي لتوليد المعرفة وتخزينها في اختيار البديل االستراتيجي في الشركات  وجود

 ت مستوياتءجاو ،ل االستراتيجيأثر ألبعاد إدارة المعرفة في اختيار البدي وعدم وجودالمبحوثة، 
  .إدارة المعرفة مرتفعة االهمية النسبية البعاد

كيفية تعزيز  توضيح دراسةال حاولت Bravo, Moreno and Montes (2018)دراسة 
اثر  توضيحالقدرة االستيعابية للمنظمات من خالل مقارنة شبكة سالسل التوريد الخاصة بها، و

الخاصة بالمنظمة، وما هو دور البراعة المنظمية في تعزيز اثر كفاءة سلسلة التوريد  فيذلك 
تم وشركة اوروبية، ) 270(تم اجراء هذه الدراسة على . القدرة االستيعابية في سالسل التوريد

توصلت الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين القدرة . التنفيذيين يرينعلى المد ةتوزيع االستبان
وجود دور ايجابي للبراعة المنظمية في تعزيز اثر وفاءة سالسل التوريد، منظمات وكلاالستيعابية ل

القدرة االستيعابية في سالسل التوريد في المنظمات خصوصا في ظل التوازن بين استكشاف 
  .امرتفعفي هذه الشركات البراعة المنظمية  ىالفرص، استغالل الفرص، وكان مستو

دفت الدراسة الى توضيح دور البراعة المنظمية ه )2019(دراسة علوان، السلطاني وخليل 
في تعزيز استراتيجية التمكين لدى القيادات العليا في المصارف العراقية، كما هدفت الى توضيح 

باهمية البراعة المنظمية ودورها في التاثير في استراتيجية التمكين العليا  اتالقياد درجة وعي
من . قياديا) 40( القيادات العليا في المصارف بلغتمن ة عين اجريت الدراسة على. وتعزيزها

نتائج الدراسة وجود اثر ايجابي للبراعة المنظمية في تعزيز استراتيجية التمكين، وجاءت 
  .مستويات ابعاد البراعة المنظمية بدرجة متوسطة
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ذكاء االعمال في  سعت هذه الدراسة إلى توضيح دور نظم) 2019(دراسة صويص وعابدين 
مشاركا عامال ) 120(تكونت عينة الدراسة من . البراعة المنظمية في اربعة بنوك فلسطينيةبناء 

أظهرت نتائج الدراسة ان مستويات ابعاد البراعة المنظمية جاءت مرتفعة، كما . في تلك البنوك
أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين بناء البراعة المنظمية للبنوك وبين مكونات نظم ذكاء 

ألعمال، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للمتغيرات الديموغرافية فيما يتعلق بالبراعة ا
  .المنظمية

حاول الباحثون في هذه الدراسة على توضيح مدى ) 2019(دراسة العربي، الشيخ وعكاشة 
كية خصوصا في ظل التغيرات الدينامي نظميةمتكارات الفي االب عمليات إدارة المعرفةمساهمة 

. المتسارعة وعدم االستقرار البيئي، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على البنوك التجارية في الجزائر
في  عمليات إدارة المعرفةمن نتائج الدراسة وجود اثر ل. عامال) 35(تم اختيار عينة مكونة من 

ليات ادارة عمليات التكيف مع التغيرات المنظمية في تلك البنوك، كما جاءت مستويات تطبيق عم
  . المعرفة بدرجة متوسطة

الدراسة الى تقييم استراتيجيات  تهدف Heras, Landart and Amonarriz (2019) دراسة
ات الصغيرة والمتوسطة خالل فترات الركود االقتصادي بالمقارنة مع الشركات نظمالبراعة في الم

. ترتبط بتطوير البراعة المنظمية الى تحديد القدرات اإلدارية الخارجية التي تالكبيرة، كما هدف
اظهرت نتائج . شركة) 2150(اجريت الدراسة في اسبانيا، باستخدام بيانات تم جمعها من 

ات الصغيرة والمتوسطة تطور المزيد من استراتيجيات االبداع المعقدة في نظمالدراسة ان الم
خارجية تعتبر ضمن السلوكيات ان القدرات اإلدارية الوفترات الركود مقارنة بالشركات الكبيرة، 

  .ات الصغيرة والمتوسطة في فترات الركود واألزماتنظمالمحسنة للم

الدراسة هذه  عملت Iqbal, Latif, Marimon, Sahibzada and Hussain (2019)دراسة 
الباكستانية،  امعاتالجفي  ةعمليات إدارة المعرفوعناصر إدارة المعرفة  على توضيح العالقة بين

ة واالداء المنظمي في الجامعات اختبار العالقة المباشرة بين عمليات إدارة المعرفا حاولت كم
من ) 217(تكونت من عينة تم اختيار . كمتغير وسيط ورأس المال الفكريبتكار البوجود ا

عناصر إدارة المعرفة اشارت نتائج الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين  .األكاديميين واإلداريين
داء اال ايجابيا فيأن عمليات إدارة المعرفة تؤثر ة، كما اشارت النتائج إدارة المعرفعمليات و
، كما جاءت مستويات ورأس المال الفكريبتكار الانظمي بشكل مباشر وغير مباشر من خالل مال

  .عمليات ادارة المعرفة مرتفعة

ممارسات إدارة  ث فيالبح الدراسة إلى تهدف Yi, Chan, Zhao and Liu (2019)دراسة 
المعرفة في الصين بهدف تقديم نظرة شاملة فيما يتعلق بالوضع الحالي إلدارة المعرفة على 
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تم تحليل . يةليم صينامن سبعة إق جمعت البيانات األوليةحيث  ،نظميمالمستويين الوطني وال
وعملية إدارة  ،ميةنظممؤسسية، والثقافة الالوطنية الالبيانات الكتشاف العالقات الممكنة بين 

ممارسات  اشارت نتائج الدراسة الى ارتفاع مستويات االهمية النسبية الدارة المعرفة، وان. المعرفة
وان هناك عالقة ، مثل وطنية المؤسسة جزئيا بالقوى المؤسسية تتأثر إدارة المعرفة في الصين

يناميكية للثقافة الوطنية تؤثر بشكل إن الطبيعة الدونظمية وإدارة المعرفة، مبين الثقافة الايجابية 
  . في عمليات إدارة المعرفة كبير

  االطار النظري

  Knowledge Management ادارة المعرفة

، حيث )114، 2013همشري، (اصبحت ادارة المعرفة وظيفة رئيسة في منظمات االعمال 
 م موارديتعظالى  تؤدي انها مجموعة االجراءات والسياسات التيب إدارة المعرفة يمكن تعريف

تحسين كفاءة  بهدفواستخدامها  تهاومشاركها وجمع المعرفة شافاكت عن طريقالفكرية  المنظمة
تحديد وتحليل المعرفة المتاحة ، ويمكن تعريفها بانها منتجاتهاو المنظمة وفعالية عمليات

 المنظمةها تعتبر أفضل إستراتيجية تستخدمالمنظمية، اذ والمطلوبة من أجل تحقيق األهداف 
كما تعرف بانها ما تقوم به المنظمات ). Byukusenge et al., 2016(لتحسين مستوى المنافسة 

بهدف تعظيم استخدام رأس المال الفكري وذلك عن طريق المشاركة الجماعية للمعارف واتاحتها 
  ).24، 2015الطاهر، (للعاملين داخل المنظمة 

عملية التفعيل  يتم من خالله ادارةنظامي متكامل مدخل على انها ) 2018(عرفتها الفليت 
بيانات المنظمة ووثائقها، قواعد  المعلومات في المنظمة، بما يتضمنأصول والتشارك في كل 

وسياساتها، واجراءاتها وتجاربها وخبراتها السابقة، بشرط ان يتم ادارة كل ذلك بطريقة علمية 
  . لعاملين في المنظمةمنظمة تضمن التشارك واالستفادة من معارف ا

على انها مجموعة من التطبيقات التي يتم من خاللها ) 2017(عرفها الطيط والعايد 
استخدام عدة ادوات واساليب بهدف مشاركة ومعالجة وتنظيم المعلومات بانواعها التي يمتلكها 

  . ثم تفعيلها واستخدامها داخل المنظمة الفرد او الفرق والمجموعات او المنظمات

ان ادارة المعرفة هي مجموعة من االجراءات والعمليات التي يتم ) 2017(يعتقد العجرفي 
اتخاذها بشكل ممنهج بهدف الحصول على الثروة الفكرية للمنظمة والعمل على تنظيمها واتاحتها 

  . واالستفادة منها في تعزيز التعلم المنظمي للمستخدمين

المنظمات نظرا لما لها من اثار ايجابية في اداء تمتلك ادارة المعرفة اهمية كبيرة داخل 
من خالل  اهميتهاالمعرفة  دارةٳ ، وتستمد)26، 2015الطاهر، (المنظمات وتقدمها ونجاحها 
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مستمر وفي الوقت توفير المعرفة للمنظمة بشكل للمنظمة عن طريق  تحققهااألهداف التي 
التشغيلية أهداف المنظمة  بما يدعمي سلوك عملالمناسب اذ يتم بعد ذلك ترجمة المعارف الى 

  ). 2018الربيعي وعلوان، (واالستراتيجية 

  ادارة المعرفة  ابعاد

متالك ارفة، اكتشاف المعالتي تتعلق بعملية االنشطة  من خالل تنفيذادارة المعرفة  تتم
لرئيسة الدارة المعرفة اذ تشكل هذه العمليات االربعة العمليات ا وتطبيق المعرفة، تشاركية المعرفة،

، وتعتمد كل عملية رئيسة من عمليات ادارة المعرفة على )2018، وعطية روفع(المعرفة 
ان ) 2018(، ويرى الربيعي وعلوان )(Fernandez & Sabherwal, 2010, 56عمليتين فرعيتين 

   .ةومتكرر دائمة دورة مستمرة على شكل يمكن أن تكونعمليات االربعة الدارة المعرفة تلك ال

تخزين، والتوليد المعرفة، ب ان عمليات ادارة المعرفة تتمثل) 2017(يرى الطيط والعايد 
، ولغايات اجراء هذه الدراسة سعتمد الباحثان التطبيقوالتوزيع، واالكتساب، والتشخيص، و

 وتطبيق متالك المعرفة، وتشاركية المعرفة،ارفة، واكتشاف المع: العمليات االربعة الرئيسة وهي
 .(Byukusenge et al., 2016)  عرفة لغايات قياس ادارة المعرفةالم

  Knowledge Discovery المعرفةاكتشاف . 1

يشير في ادارة المعرفة، اذ عملية اكتشاف المعرفة من أكثر العمليات المعقدة والمكلفة د عُت
ن المخزون المعرفة إلى عملية توليد أو تطوير أفكار ومعارف ومهارات جديدة تزيد م اكتشاف

  .(Iqbal et al., 2019) الحالي للمعرفة

عملية اكتشاف المعرفة بانها الطريقة التي يتم فيها استخالص ) 2017(عرف الشنطي 
المعارف والحصول عليها من مصادرها المتعددة داخليا وخارجيا، اذ قد تتواجد المعرفة لدى 

ك مصادر انسانية للمعرفة، كما توجد المنافسين، والخبراء، والعمالء، والمتخصصين وتعتبر تل
  . مصادر رقمية مثل قواعد البيانات االلكترونية

  Knowledge Captureامتالك المعرفة . 2

يشير امتالك المعرفة الى عملية استرجاع واستعادة المعرفة الصريحة والضمنية سواء من 
ن او المنافسين او من خارج المنظمة ام من داخلها، حيث من الممكن استرجاعها من الموردي

المعرفة عن طريق استرجاع المعرفة الضمنية من  امتالك الخبراء والمستشارين، كما تتم عملية
  ). 126 -125، 2013، همشري(عقول العاملين في المنظمة 
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عملية امتالك المعرفة بانها الطريقة التي يتم فيها تسجيل وتخزين ) 2017(عرف الشنطي 
داخل المنظمة، كما يتم فيها تسجيل كل المعرفة الجديدة وتحليلها وتوثيقها  المعرفة من العاملين

  .لدى المنظمة

الى عدة طرق يتم فيها امتالك المعرفة داخل المنظمات فقد تتم  Iqbal et al. (2019)يشير 
عن طريق تسجيل كل االفراد داخل المنظمة لجميع االحداث التي يواجهونها وتسجيل المعلومات 

دة التي يحصلون عليها، او عن طريق تعيين شخص محدد بحيث يكون مسؤول عن عملية الجدي
تجميع المعلومات وخزنها بطريقة تساعد على سهولة الوصول اليها من قبل الجميع، كما يمكن ان 

عن طريق جميع العاملين بتقديم المعلومات المتواجدة لديهم الدارة محددة مسؤولة عن تلك  تتم
  .م بتحليل المعرفة وتوثيقها وخزنهاالعملية تقو

  Knowledge Sharingالمعرفة  تشاركية. 3

اذ المعرفة،  تفعيل تداول واستخدامالخطوة األولى في عملية تعد عملية تشاركية المعرفة 
وبذلك يتمكن االفراد  يتم خاللها نقل المعرفة بين االفراد في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة،

تفاعل بين للالمعرفة نتيجة  تتم عملية تشارك). 2017عبيد، (هام المطلوبة منهم من تنفيذ الم
تبادل أو نشر التعلم والمعرفة والمهارات والخبرات بين  حيث يتم ،والموارد والتكنولوجيا االفراد

 . (Iqbal et al., 2019)ة المنظمداخل  واالقسام داراتبين اإلأو  فراداأل

معرفة على العديد من االليات الرسمية وغير الرسمية، اذ تعتبر تعتمد عملية تشاركية ال
التي  الرسمية من االليات االجتماعات الرسمية، والتدريب، والتقارير، وحلقات النقاش، والندوات

، ويعتبر التفاعل االجتماعي من الطرق )2017عبيد، (يتم خاللها تشارك المعرفة داخل المنظمات 
البد الدارة المنظمات من توفير ). 2017الشنطي، (ماعات غير الرسمية غير الرسمية مثل االجت

 فعال نظام حوافز ايجاد وتفعيل المناخ المالئم الذي يساعد على تشارك المعارف، باالضافة الى
 . رفةتشارك المعالعاملين على يشجع 

 Knowledge Applicationالمعرفة  تطبيق. 4

ريقة التي تستثمر فيها المنظمة معارفها، حيث ال يكفي ان تشير عملية تطبيق المعرفة الى الط
يتم اكتشاف المعرفة وامتالكها ومشاركتها، بل يتطلب ذلك تفعيل واستخدام تلك المعارف في 

مليات تطبيق تعتبر ع). 2018الفليت، (نشاطات المنظمة وربطها بمعارف العاملين في المنظمة 
 هو استثمارالمعرفة في المنظمات الن الهدف الرئيس منها  من العمليات الهامة في ادارةالمعرفة 

والقيام بتنفيذها الن نجاح التطبيق للمعرفة يعكس ، المعرفة التي تم اكتشافها وامتالكها ومشاركتها
نجاح المنظمة، اذ يتم تقييم قدرة المنظمة على ادارة المعرفة حيث انه كلما قلت الفجوة بين ما 
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ان التطبيق الصحيح ). 2017عبيد، ( ارف وبين ما تقوم بتطبيقه فعلياتمتلكه المنظمة من مع
للمعرفة يساهم في تحقيق اهداف المنظمات بكفاءة وفاعلية، مما يتطلب من المنظمة تمكين 

  ).2017الشنطي، (العاملين وتوفير جو من الثقة والحرية لمشاركة معارفهم وتطبيقها 

معرفة تساهم في اكساب المنظمات المزيد من ال تطبيق عملية أن) 2017(يعتقد العجرفي 
الخبرات وتساهم في توليد معرفة جديدة اخرى وتساعد ايضا في عملية اكتساب المزيد من 

المعرفة المنظمية في تنفيذ االنشطة والعمليات  توظيف عن طريق وذلكالمعارف للمنظمة، 
رية وضبط جودة المنتجات والعمل على المنظمية وادارة الموارد البشرية، واتخاذ القرارات االدا

   .تحسينها

   Organaizational Ambidexterityالبراعة المنظمية 

إلى القدرة على استخدام كلتا اليدين  في االساس Ambidexterity البراعة يشير مصطلح
 تشير آلية البراعة المنظمية الى تحقيق التوازن). Gunsel et al., 2018(ة بنفس مستوى المهار

بين انشطة استغالل الفرص وانشطة استكشاف الفرص، ويمكن النظر للبراعة بمثابة الهدف 
تعتبر . )2017صبر، العامري وعبد الحسن، (الجوهري الذي تسعى المنظمات للحصول عليه 

باعتبارها للمنظمات، حيث ينظر اليها كقابلية منظمية لتعزيز األداء اإلجمالي  امهم عامالالبراعة 
على حد سواء، وإجراء  الفرص واستغالل الفرص على المتابعة المتزامنة الستكشاف القدرة

 Glaister, Ahammad) تغييرات ناجمة عن اعتماد عمليات متعددة ومتناقضة داخل نفس المجال
& Junni, 2015) . ال بد من االشارة الى ان انشطة استكشاف الفرص واستغاللها تعتبر من

ها حتى تحقق البراعة عالقة تكاملية بينتي تحتاج المنظمات الى تكوين االنشطة المتناقضة ال
يعود التناقض في البراعة المنظمية الى عدة اسباب حيث ان . (Gunsel et al., 2018)المنظمية 

تركيز المنظمات على تنفيذ انشطة استثمار الفرص يقلل من جهودها في انشطة استكشاف فرص 
 الفرص استكشاف انشطة المنظمات علىاعتماد ان حيث ، )2014رشيد وجابر، (جديدة 

تحقيق الفوائد دون ولكن بالتجريب  لفةتك ارتفاع سيؤدي الى الفرص استغالل اهمالها النشطةو
  .(Severgnini, Vieira, & Galdamez, 2018)منه 

الية تعرف البراعة المنظمية بانها سعي المنظمة المتزامن الستكشاف واستغالل مواردها الح
الداخلية والخارجية بهدف ادارة اعمالها بنجاح، وزيادة قدرتها على االستجابة للتغيرات البيئية 

  ). 2018المنسي، (والتكيف معها 

بانها امتالك المنظمات القدرة على القيام بتخصيص ) 2019(كما عرفها صويص وعابدين 
كما . رص وانشطة استغالل الفرصالموارد الالزمة التي تمكنها من تنفيذ انشطة استكشاف الف

 تدريجيةعلى تنفيذ االبداعات الفي وقت واحد  تعرف البراعة المنظمية بانها قدرة المنظمات
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Incremental Innovations  الحالية وفي نفسمن خالل استغالل كفاءاتها وقدراتها وتقنياتها 
التي  وأنشطة التجريب صاستكشاف الفر الوقت تقوم بإنشاء أسواق ومنتجات جديدة من خالل

  . (Gunsel et al., 2018) أو تتطلب قدرات جديدة ،توسع القدرات الموجودة

البراعة المنظمية بانها امتالك المنظمات القدرة على تطبيق وتنفيذ ) 2016(عرف الكرعاوي 
لمواءمة االستراتيجية الحالية وان تقوم في نفس الوقت بتطوير االستراتيجية المستقبلية من خالل ا

بين  Synergyزر آان البراعة المنظمية هي عملية تداؤوب وت. عبر جميع المستويات المنظمية
في المنظمات،  التجديد الذاتي المستمرالفرص مما يقود الى  استكشافالفرص و استغاللانشطة 
 ,Tuan(بشكل مرن ترتيبات هيكلية مزدوجة  نتيجة تنفيذاالبتكار االبداع وعزيز مكونات والى ت
2016.(  

 ابعاد البراعة المنظمية 

يتفق اغلب الباحثين على وجود بعدان اساسيان للبراعة المنظمية وهما استغالل الفرص، 
؛ 2018ابو الغنم،  ؛2019؛ الطهراوي، 665 -664، 2019البغدادي، (واستكشاف الفرص 

Zhu, 2018 ؛Nunes & Jannach, 2017; Popadic & Cerne, 2016; Zang, 2018 ( وفي ما
 .يلي توضيحا لهذين البعدين

 استكشاف الفرص. 1

وذلك بسبب حاجتها الى بالمخاطر،  ةحفوفمن االنشطة الماستكشاف الفرص  تعتبر انشطة
يتطلب استغالل الفرص، وقد المزيد من الموارد والجهود وبشكل اكبر واعمق مما تتطلبه انشطة 

منظمية حتى تتمكن من ال هاحدودتتعدى جديدة ومعارف موارد ذلك من المنظمات ضرورة ايجاد 
، كما يفرض ذلك على المنظمات ان تطبق المعرفة (Zang, 2018)استكشاف الفرص  تنفيذ انشطة

الجديدة والمهارات والتقنيات الجديدة لتقديم منتجات جديدة كليا وبعيدة عن ما كان مالوفا، وان 
لرؤية المستقبلية المرتكزة على البحث المستمر وذلك يلزم المنظمات بوجود ا ،تكون اكثر مرونة

عن الفرص الجديدة والمعرفة الجديدة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية وتوقعها، بتقديم منتجات 
ترتبط انشطة . مختلفة ومميزة، مما ينعكس على رفع القدرات التنافسية للمنظمات وتعزيزها

كما ترتبط ايضا بالنظم  Organic Structure بالهيكل التنظيمي العضوياستكشاف الفرص 
المفتوحة والتقنيات العالية واالسواق الناشئة مما يدعو المنظمات الى تنفيذ المزيد من انشطة 

  .)Hong, Hou, Zhu & Marinova, 2018(االبتكار والتجريب والمخاطرة 

ر من تتعلق انشطة االستكشاف بالتجريب والتنوع والبحث المستمر وتتطلب درجة اكب
المخاطرة والمرونة بهدف ايجاد التفسيرات والحلول الجذرية للمشاكل بهدف اضافة شيء جديد 
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متميز ومختلف كليا عن الوضع الحالي، وتحقيق التنوع الذي يدر العائد على المدى الطويل 
)Park & Kim, 2015( ،وتقديم المنتجات الجديدة المختلفة كليا عن ما هو متوفر حاليا ،

يتطور ادائها الكلي على المدى البعيد ويتيح الفرص الجديدة امام المنظمة، مما يقود الى وبذلك 
  .)Popadic, Pucko & Cerne, 2016(رفع القدرات التنافسية للمنظمة على المدى الطويل 

استكشاف الفرص بانه اعتماد المنظمات النشطة التغيير ) 2019(عرف صويص وعابدين 
لبحث عن االمكانيات الجديدة واالسواق الجديدة والوصول الى عمالء الجذري التي تستدعي ا

  . جدد من خالل تقديم المنتجات والعمليات الجديدة

 استغالل الفرص. 2

تشير انشطة استغالل الفرص الى طريقة ادخال التغييرات والتعديالت والتحسينات بشكل 
تطويرها وتحسينها واالستجابة تدريجي على المنتجات والعمليات والمعارف الحالية بهدف 

من االستثمار في منظمات ، مما يسمح لل)2018المنسي، (لحاجات االسواق والعمالء الحاليين 
لفترة اطول قبل خروجها من السوق، وان االستثمار في المنتجات  تهادورة حيا منتجاتها وتمديد

مخاطر التقليد بالنسبة  يعمل كحاجز امام المنافسين يصعب عليهم تقليدها وبالتالي يقلل
، ويزيد من خبراتها ويعمقها )Broekhuizen, Giarratana & Torres, 2017( للمنظمات

ويمّكنها من الحفاظ على الحصة السوقية الحالية، وتحقيق المزيد من وفورات التكلفة نتيجة 
المنظمة، حيث ينعكس ذلك على كفاءة اداء . لتحسين جودة المنتجات والعمليات بشكل مستمر

  .)Popadic & Cerne, 2016(وعلى زيادة المردود المادي لها على المدى القصير 

استغالل الفرص بانها قيام المنظمات باستغالل الموارد ) 2019(عرف صويص وعابدين 
واالمكانات الحالية االستغالل االمثل، والسعي لتحسين المنتجات والعمليات ورفع جودتها، بهدف 

بانها ) 2015(عرفها الباشقالي والداؤد . العمالء الحاليين في االسواق الحاليةاشباع حاجات 
قدرة المنظمة على اقتناص جميع الفرص المتاحة لها في البيئة الداخلية والخارجية مما يزيد من 
احتماالت نمو المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية، ومن هذه الفرص الوصول الى عمالء جدد، 

جات، والتوسع في السوق الحالي، وادخال تكنولوجيا جديدة تعمل على تحسين وتنويع المنت
  . الجودة واالنتاجية

  منهجية الدراسة

   والعينة مجتمع الدراسة

، شركات التأمين االردنيةفي  االداريون في المستويات العليا والوسطى مجتمع الدراسة يمثل
، وقد تعاون مع الباحثان )www.ase.com.jo(شركة، حسب موقع بورصة عمان ) 20(وعددها 
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شركات عن التعاون في تقديم البيانات المطلوبة، مما ادى الى ) 5(واعتذرت شركة فقط، ) 15(
، كما مديرا) 395(الشركات التي تعاونت مع الباحثان  ويعمل في استبعادها من مجتمع الدراسة،

  ).1(مبين في الجدول 

 .التأمين األردنية عدد المديرين في شركات :)1(جدول ال
  حجم العينة  عدد المديرين  الشركة  الرقم

 27 55 الشرق االوسط للتأمين  1
  13 25  النسر العربي للتأمين  2
 13 25  التأمين االردنية  3
 16 32  القدس للتأمين  4
 11 23  االردنية الفرنسية للتأمين  5
 6 11  العرب للتأمين على الحياة والحوادث  6
 14  29  تأمينفيالدلفيا لل 7
 6  13  االتحاد العربي الدولي للتأمين  8
 10  21  التأمين الوطنية  9

 15  30  االردن الدولية للتأمين  10
 13  26  المجموعة العربية االوربية للتأمين  11
 16  32  المجموعة العربية االردنية للتأمين  12
 9  18  االردن-المتوسط والخليج للتأمين  13
 17  35  األولى للتأمين  14
 10  20  شركة التأمين االسالمية  15

 196  395  المجموع

قام الباحثان بتحديد عينة الدراسة باستخدام العينة العشوائية الطبقية التناسبية لغايات تمثيل 
مديرا حسب جدول العينات ) 196(مجتمع الدراسة، وعلى هذا االساس كان حجم عينة الدراسة 

النجار، النجار ( %)5(ي بحيث يكون هامش الخطأ المسموح به واعتمادا على حجم المجتمع الكل
استبانة على المديرين عينة الدراسة، ) 196(، وقد قام الباحثان بتوزيع )109 ،2017والزعبي، 

   .استبانة صالحة للتحليل )141( استبانة منها) 148(وتم استرجاع 

متغير النوع اإلجتماعي، حيث الى توزيع المديرين عينة الدراسة وفقا ل) 2(يشير الجدول 
من %) 72.3(مديرا وبنسبة ) 102(تبين أن عدد الذكور المشاركين في عينة الدراسة بلغ 

 رهي الفئة األكث) سنة 40أقل من  –سنة  30(فئة العمرية الأن اما من حيث العمر ف. العينة
ة االكبر ممن فيما يخص المؤهل العلمي فان النسب%). 40.4(مديرا وبنسبة ) 57(وعددهم 
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اما بالنسبة لعدد سنوات %). 75.9(مديرا وبنسبة ) 107(يحملون شهادة البكالوريوس بعدد 
) 50(يمثلون النسبة األعلى في العينة بعدد ) ةسن 15 أقل من – 10(الخبرة فان فئة المديرين 

  %).35.5(مديرا وبنسبة 

  دراسةعينة ال مديرينالخصائص الشخصية والوظيفية لل :)2(جدول ال

  

النوع 

 االجتماعي

 انثى ذكر
 النسبة العدد النسبة العدد

102 72.3 39 27.7 

  

 العمر

 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل من –40 سنة 40أقل من –30 سنة 30أقل من 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
30 21.3 57 40.4 46 32.6 8 5.7 

  

المؤهل 

 العلمي

كلية دبلوم 
 فما دون مجتمع

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
16 11.3 107 75.9 16 11.3 2 1.5 

عدد سنوات 

 الخبرة

 سنة فأكثر 20 سنة 20أقل من –15 ةسن 15أقل من –10 سنوات 10أقل من 
 النسبة عددال النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
36 25.5 50 35.5 30 21.3 25 17.7 

  طرق جمع البيانات

  :هماو البيانات لجمع المصادر من وعينتم اعتماد ن ومتغيراتها، الدراسة طبيعةاستنادا الى 

الرجوع الى بتم جمع المعلومات المتعلقة في االطار النظري للدراسة  :المصادر الثانوية -
لتي تتمثل في الكتب العربية واألجنبية، والدوريات، والمقاالت، مصادر البيانات الثانوية، وا

والتقارير، واألبحاث، التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع األنترنت 
  .المختلفة

إلى جمع  ان، لجأ الباحثدراسةلمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع ال :المصادر األولية -
 ،ل االستبانة كأداة رئيسة، والتي تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرضالبيانات األولية من خال

  .عينةالواسئلتها، والتي تم توزيعها على  هامن الفقرات التي تعكس اهداف اعدد توالتي شمل
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  أداة الدراسة

بمتغيرات الدراسة  تشهادتم اإلسوإلى االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية،  انلجأ الباحث
بالمصادر والدراسات السابقة المشابهة التي تتعلق بمتغيرات  ستشهادا، إضافة إلى اإلومقاييسه
  :الشكل التاليبقد تم تصميم أداة الدراسة وبناء على ذلك فالدراسة، 

النوع : عينة الدراسة وشملت لمديرينضمن الخصائص الشخصية والوظيفية لت :الجزء األول
  .وعدد سنوات الخبرة المؤهل العلمي،والعمر، واإلجتماعي، 

تم صياغة فقرات أبعاد  حيث ادارة المعرفة،التي استخدمت لقياس  فقراتتضمن ال: الجزء الثاني
  :منها دراساتمن ال العديدهذا المتغير بعد مراجعة 

(Jahani, Akhavan, Jafari & Fathian, 2016; Son, Cho & Kang, 2017)  
  ).2017العجرفي، ؛ 2018الحمداني، (

تم صياغة فقرات حيث  .المنظمي،البراعة التي استخدمت لقياس  فقراتال تضمن: زء الثالثالج
 :منها الدراساتمن  العديدأبعاد هذا المتغير بعد مراجعة 

(Luu, Rowley & Dinh, 2018; García, Cortés, Lajara, Lillo & Sáez, 2017; Bravo, 
Moreno & Montes, 2018), ) ،2016اوي، ؛ الكرع2018المنسي(  

  الدراسة أداة صدق

اإلختصاص من اجل إختبار الصدق  ذويمن  ألكاديميينمجموعه من اب انالباحث استعان
اخذت منها  بالمهم واألخذ مالحظاتهم،بعد دراسة و ،ابداء ارائهم بشأنهاو الداة الدراسة الظاهري
  .ةالدراس عينةمديرين ال على توزيعه تم الذي النهائي شكلها االستبانة

 الدراسة أداة ثبات

 Cronbach's ااحتساب قيمة معامل كرونباخ ألف عن طريق تم التأكد من ثبات اداة الدراسة
Alpha Coefficient وتوضيح مدى جودتها  قيس االتساق الداخلي لفقرات الدراسةي ذيوال

  .هاالتماسك بين فقراتوقوة 

 كأدنى) 0.796(بين  ألفا قيم اوحتتر وقدالدراسة ثبات ألبعاد اليبين معامل ) 3(الجدول 
 وزتاتج قد ألفا قيم جميع أن يالحظ .الستغالل الفرص )0.900(وتشاركية المعرفة،  لبعد قيمة

) 0.70(ساوي تالفا اكبر أو  قيمة عتبرتاذ ، اإلحصائي التحليل ألغراض والمقبولة الدنيا النسبة
  ).151 ،2017النجار وآخرون، ( سانيةمقبوال في البحوث المتعلقة في العلوم اإلدارية واالن
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  الدراسة متغيراتأبعاد  لفقرات الثبات معامل قيم :)3(جدول ال

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  األبعاد  المتغير

  

  ادارة المعرفة

 0.880 6 اكتشاف المعرفة
  0.851 6 امتالك المعرفة
 0.796  6  تشاركية المعرفة
  0.881 6 تطبيق المعرفة

  0.949  24  عرفةادارة الم

  

  البراعة المنظمية

  0.866 6 ستكشاف الفرصا
  0.900 5 ستغالل الفرصا
  0.926  11  براعة المنظميةال

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

التكرارات، : لتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحثان مجموعة من االساليب االحصائية وهي
واالنحراف المعياري، ومعامل كرونباخ الفا للثبات، ومعامل تضخم والنسب، والمتوسط الحسابي، 

  . التباين، واختبار كولموجروف سميرنوف، ومعامل االنحدار المتعدد التدريجي

  مالءمة النموذج

   Multicollinearity المتعدد الخطي اإلرتباط إختبار :أوًال

ألبعاد المتغير المستقل  Variance Inflation Factorتضخم التباين  تم احتساب معامل
  :، وكانت النتائج كما يليابعادهوتداخل خطي بين  ليعدم وجود إرتباط عا للتاكد من

  نتائج إختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به :)4(الجدول 

  VIFمعامل تضخم التباين   Toleranceالتباين المسموح به  المتغير
 2.301  0.435 اكتشاف المعرفة

 2.675 0.374 تالك المعرفةام
 2.526 0.396  تشاركية المعرفة
 2.502 0.400  تطبيق المعرفة

 ، كما ان)0.05(اكبر من  Toleranceقيم التباين المسموح به  أن جميع) 4(يبين الجدول 
مما يشير إلى عدم وجود  ،)10(أقل من و) 1(اكبر من  كانت VIFالتباين قيم معامل تضخم 

  ).(Sekaran & Bougie, 2010, 351أبعاد المتغير المستقل  إرتباط خطي بين
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  إختبار التوزيع الطبيعي: ثانيًا

توضيح ل One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testإلى إختبار ) 5(يشير الجدول 
وذلك بهدف التاكد من صدق وثبات اداة الدراسة، لتوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة، ا

 لمتغير ادارة المعرفة) 1.203(بلغت قد Kolmogorov-Smirnov Z حيث تبين بان قيم
لمتغير البراعة المنظمية وعند مستوى داللة ) 1.281(و ،)0.111(عند مستوى داللة و
مما يدل على ان ) 0.05(اكبر من  جاءت عند مستوى داللة جميع القيميالحظ ان ). 0.071(

  .)Bohm & Zech, 2010, 263( تخضع للتوزيع الطبيعي الدراسة بيانات

 إختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة :)5(جدول ال
  البراعة المنظمية  ادارة المعرفة  

 N 141 141العينة 

 سميرنوف –كولمجروف 
Kolmogorov-Smirnov Z 

1.203 1.281 

 درجة المعنوية
Asymp. Sig. (2-tailed) 

0.111 0.071 

  تحليل البيانات وإختبار الفرضيات

  ادارة المعرفة: أوال
بعاد ادارة المعرفة، وقد متوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألملخصا لل) 6(يبين الجدول 

وكان اعلى متوسط حسابي الكتشاف المعرفة والذي بلغ  جاءت جميعها بأهمية نسبية مرتفعة،
أولى عمليات  ، ويدل ذلك على أهمية اكتشاف المعرفة الن عملية اكتشاف المعرفة هي)3.833(

ادارة المعرفة وتعتمد عليها باقي العمليات من امتالك ومشاركة وتطبيق لهذه المعارف المكتشفة، 
لعدم اعتماد شركات  ،وبدرجة مرتفعة) 3.665(وبلغ  عرفةمكتساب الوكان اقل متوسط حسابي ال

تحويل  التأمين االردنية على مؤسسات البحث العلمي المتخصصة الكتساب المعارف، وعدم
  .المعارف التي يمتلكها العاملون الى معارف لصالح تلك الشركات، وقلة توثيقها للتجارب الناجحة

  بعاد ادارة المعرفةالمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية أل :)6(جدول ال

  األهمية النسبية  المرتبة  المتوسط الحسابي  أبعاد ادارة المعرفة
  مرتفعة  1  3.833  اكتشاف المعرفة
 مرتفعة  4  3.665 امتالك المعرفة
 مرتفعة  3  3.728 تشاركية المعرفة
  مرتفعة  2  3.827  تطبيق المعرفة
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 البراعة المنظمية : ثانيًا

بعدي البراعة المنظمية، متوسطات الحسابية واألهمية النسبية لملخصا لل) 7(يبين الجدول 
ستغالل الفرص والذي بلغ حيث جاءت بأهمية نسبية مرتفعة، وكان اعلى متوسط حسابي ال

، ويدل ذلك على أن شركات التأمين االردنية تسعى الى تعديل وادخال التطويرات )3.911(
الطفيفة الى خدماتها الحالية، واعتمادها على الطرق والوسائل واالجراءات الحالية اكبر وذلك 

ستكشاف الفرص للحفاظ على مكانتها في السوق، واقل من ذلك كانت قيمة المتوسط حسابي ال
  . وباهمية نسبية مرتفعة) 3.739(والبالغ 

  بعاد البراعة المنظميةالمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية أل :)7(جدول ال

  األهمية النسبية  المرتبة  المتوسط الحسابي  أبعاد البراعة المنظمية
  مرتفعة  2  3.739  استكشاف الفرص
 مرتفعة  1  3.911 استغالل الفرص

   دراسةفرضية الإختبار 

Ho : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α ≤ 0.05 ( الدارة المعرفة بداللة أبعادها
في البراعة المنظمية بداللة ) ة المعرفة، وتطبيق المعرفةياركوتشاكتشاف المعرفة، وامتالك المعرفة، (

  .بعديها مجتمعين في شركات التأمين االردنية

نتائج تحليل االنحدر التدريجي الثر ابعاد ادارة المعرفة في البراعة ) 8(يعرض الجدول 
المنظمية ببعديها مجتمعين، حيث تبين منن ترتيب دخول ابعاد ادارة المعرفة في نموذج االنحدار 
بان تطبيق المعرفة كان اكثر االبعاد تاثيرا في البراعة المنظمية، اذ تبين انها فسرت ما نسبته 

التباين في البراعة المنظمية، وبعد اضافة اكتشاف المعرفة في النموذج الثاني  من) 64.8%(
، وان اضافة تشاركية المعرفة قد رفع نسبة التفسير %)72.9(ارتفعت نسبة التفسير لتصل الى 

هذا يعني ان اكثر ابعاد . اما بالنسبة المتالك المعرفة فلم يكن له تاثير معنوي. %)75.8(الى 
رفة تاثيرا في البراعة المنظمية هو تطبيق المعرفة، ويليها وبالمرتبة الثانية اكتشاف ادارة المع

 .المعرفة، وبعد ذلك تشاركية المعرفة

بناًء على نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ال يمكن القبول بفرضية الدراسة الصفرية 
  :والقبول بالفرضية البديلة التي تنص على ما يلي

الدارة المعرفة بداللة أبعادها ) α ≤ 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  يوجد أثر
في البراعة المنظمية ) ة المعرفة، وتطبيق المعرفةيشاركتاكتشاف المعرفة، وامتالك المعرفة، و(

  .شركات التأمين االردنيةفي ) استكشاف الفرص، واستغالل الفرص(بداللة بعديها مجتمعين 
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  براعة المنظميةفي الادارة المعرفة ثر االنحدار التدريجي أل :)8(جدول ال

  .B T  Sig.  R2  F Sig  ادارة المعرفة  النموذج

  0.000  255.785  0.648  0.000  15.993  0.783  تطبيق المعرفة  االول

  الثاني
    0.000  8.382  0.508  تطبيق المعرفة

0.729  
  

185.736  
  

  0.000  6.433  0.380  اكتشاف المعرفة  0.000

  

  الثالث

  0.000  6.147  0.394  تطبيق المعرفة
  

0.758  
  

142.831  
  

0.000  
  0.000  4.787  0.289  اكتشاف المعرفة
  0.000  4.022  0.270  تشاركية المعرفة

   مناقشة النتائج والتوصيات

  النتائجمناقشة 

لمعرفة، حيث جاءت ارتفاع مستويات أبعاد ادارة ا الدارة المعرفةنتائج التحليل الوصفي  بينت .1
النسبية، فيما جاءت تطبيق المعرفة بالمرتبة الثانية، اكتشاف المعرفة باعلى مستوى لألهمية 

وجاءت تشاركية المعرفة بالمرتبة الثالثة، بينما جاءت اكتساب المعرفة بالمرتبة االخيرة 
 Iqba et؛ 2017 ،الطيط والعايد(دراسة تتفق هذه النتيجة مع نتائج . وباهمية نسبية مرتفعة

al., 2019; Yi et al., 2019 ( بمستويات مرتفعةحيث جاءت ابعاد ادارة المعرفة فيها.  

األهمية النسبية لمستوى أبعاد البراعة  أنب للبراعة المنظمية نتائج التحليل الوصفي بينت .2
اء فيما ج. المنظمية جاءت مرتفعة، وان اعلى مستوى لألهمية النسبية جاء الستغالل الفرص

صويص وعابدين، (نتائج دراسة تتفق هذه النتائج مع . استكشاف الفرص بالمرتبة الثانية
بينما تختلف . حيث جاءت مستويات البراعة المنظمية مرتفعة Bravo et al., 2018) ؛2019

حيث جاءت ) 2019)وآخرون علواننتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت اليه دراسة 
  . مية متوسطةمستويات البراعة المنظ

المعرفة في البراعة المنظمية بداللة بعديها مجتمعين في  الدارةأثر ذو داللة إحصائية  وجود .3
الكتشاف المعرفة، وتشاركية المعرفة، وتطبيق حيث كان هناك تأثير  ،شركات التأمين االردنية

ا في البراعة ، وقد كان تطبيق المعرفة هو البعد االكثر تاثيرالمعرفة في البراعة المنظمية
قد . المنظمية حيث جاء بالمرتبة االولى، يليه اكتشاف المعرفة ومن ثم تشاركية المعرفة

البراعة المنظمية تتطلب توفير الموارد المعرفية الالزمة، وتتطلب يعزى سبب ذلك إلى ان 
بين تنفيذ عمليات ادارة المعرفة بشكل صحيح حتى تتمكن المنظمات من الموازنة 

الفرص، وذلك يفرض على المنظمات البحث عن  واستغاللالفرص يات استكشاف استراتيج
موارد ومعارف جديدة تتعدى الحدود المنظمية حتى تستطيع تحقيق هذه االنشطة بنجاح، 
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كما يتطلب منها ايضا ان تكون ناجحة في تنفيذ وتطبيق المعرفة الجديدة وتحويلها الى 
في  وجود أثر ذو داللة إحصائية الكتساب المعرفة دمكما بينت النتائج ع. منتجات جديدة
وقد يكون سبب ذلك ان مجرد اكتساب المعرفة وامتالكها وعدم تشاركيتها ، البراعة المنظمية

 .وتطبيقها وتفعيلها ال يتيح لشركات التأمين االردنية االستفادة منها

  التوصيات

القرار في شركات التأمين األردنية  يقترح الباحثان التوصيات التي من المتوقع أن تخدم متخذ
  : بناًء على نتائج الدراسة وكما يلي وذلك

على شركات التأمين االردنية تشجيع أصحاب العالقة من موردين، وعمالء على تقديم االفكار . 1
التطويرية التي قد تحقق االسبقية على المنافسين، لذا ال بد لها من ان تعمل على توفير 

راجعة ودعم وسائل االتصال المختلفة بين الشركة واصحاب العالقة سبل التغذية ال
 .واالستماع الى ارائهم ومقترحاتهم

على شركات التأمين االردنية التعاون مع مؤسسات البحث العلمي المتخصصة في مجال عملها . 2
 ها،لما لها من دور هام في اثرائها بالمعارف الضرورية وتقديم المعارف التي قد تدعم عمل

وذلك من خالل ابرام العقود مع هذه المؤسسات وتخصيص عدد معين من الموظفين ليكونوا 
 .مندوبين لشركات التأمين يعملون مع هذه المؤسسات

ضرورة تسهيل شركات التأمين االردنية وصول جميع العاملين فيها الى قواعد البيانات . 3
بعة لتطبيق المعرفة المتاحة في الشركة، والمعلومات التي تمتلكها، وتسهيل االجراءات المت

وذلك عن طريق انشاء حساب لكل موظف على قواعد البيانات والمعلومات والحرص على 
  .تعليمهم اآللية الصحيحة الستخدام هذه القواعد

يجب على شركات التأمين االردنية تشجيع عملية تشارك وتبادل المعرفة بين العاملين وذلك من . 4
  .االنشطة غير الرسمية واللقاءات واالجتماعاتخالل تشجيع 

في تقبل الطلبات التي تتجاوز  أكثر جرأة شركات التأمين االردنيةتكون إدارات  ضرورة أن. 5
خدماتها الحالية التي قد تفتح امامها الفرص الجديدة لالسواق، وذلك عن طريق توفير البيئة 

الراء العاملين ومالحظاتهم، وتقديم المكافآت  المالئمة لتبني األفكار اإلبتكارية واإلستماع
   .المادية للعاملين الذين يقدمون األفكار اإلبتكارية الجديدة
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مهارة املحادثة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها في مركز اللغات في الجامعة 
 )دراسة تطبيقية تقويمية(األردنية 

  
   *إبراهيم حسن محمد الربابعة

  

  ملخص

هدفت الدراسة إلى تقويم مهارة المحادثة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى 
وتكونت عينة . اللغات في الجامعة األردنية، وتحديد مهارات المحادثة الالزمة للمتعلمين المبتدئ في مركز

ولتحقيق أهداف الدراسة ُأعدت استبانة . طالبًا وطالبة يدرسون في المستوى المبتدئ) 30(الدراسة من 
اسة عن عدد من وأسفرت الدر. واختبار لمهارة المحادثة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

تحديد مهارات المحادثة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ، : النتائج، أهمها
وعدم توافر مهارات المحادثة لدى المتعلمين وتمّكنهم منها، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

  ).ذكر، أنثى(للجنس 

ارات المحادثــة التــي توصــلت إليهــا الدراســة، وبضــرورة إجــراء   وأوصــت الدراســة بضــرورة اعتمــاد مهــ  
التقـويم علـى جميـع المهـارات علـى نحـو عـام ومهـارة المحادثـة علـى نحـو خـاص، وبضـرورة تحديـد مهـارات                

عقــد دورات ونــدوات  و المحادثــة الالزمــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا فــي المســتويات جميعهــا    
لعربية للنـاطقين بغيرهـا؛ بهـدف تعـريفهم كيفيـة تقـويم مهـارات اللغـة العربيـة علـى نحـو            لتدريب معّلمي اللغة ا

  .بضرورة تنميتهاوعام ومهارات المحادثة على نحو خاص، وتعريفهم بمهارات المحادثة وأهميتها 

  .تقويم، مهارة المحادثة، متعّلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .مركز اللغات –أستاذ اللغة العربية للناطقين بغيرها المشارك، الجامعة األردنية    *
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Conversation Skill  among the Students of Arabic for Speakers of 
Other Languages at the Language Center at the University of Jordan 

(Applied Evaluative Study)  
 

Ibrahim H. M. Al-Rababah, Associate Professor of Arabic for Speakers of 
Other Languages, University of Jordan – Language Center. 

 

Abstract 
The study aims at evaluating the conversation skill among the preliminary-level 

students of Arabic for speakers of other languages at the Language Center at the 
University of Jordan. It also aims at identifying the conversation skills necessary for 
these learners. The sample of the study consisted of 30 students, both males and females, 
in the preliminary level. To achieve the objectives of the study, a questionnaire and a test 
for the conversation skill were prepared. The researcher uses the descriptive analytical 
approach. The study gave a number of results; the most important of which is the 
identification of conversation skills among the students of Arabic for speakers of other 
languages in the preliminarylevel as well as the absence of conversation skills among 
learners in addition to the absence of proficiency among them. There are no statistically 
significant differences due to sex (male, female).  

The study highlights the importance of using the conversation skills set forward by 
thefindings of the study. It also recommends evaluating all skills in generaland the 
conversation skill in particular. It also recommends identifying the conversation skills 
necessary for the students of Arabic for speakers of other languages at all levels as well 
as holding training sessions to train teachers of Arabic for speakers of other languages to 
teach them how to evaluate Arabic language skills in general and the conversation skill 
in particular as well as familiarizing them with the conversation skills, their importance, 
and how necessary it is to improve them. 

Keywords: Evaluation, Conversation skill, Students of Arabic for speakers of other 
languages. 

  

  : المقدمة

منهج اإلنسان في التفكير، فاإلنسان يستخدم اللغة كمنهج للتفكير والتعبير في كالمه  ُتعد اللغة
وباللغة يتعلم اإلنسان من اآلخرين ويكتسب معارفه  ،وكتابته والتعبير عن أفكاره ومشاعره ومشاكله

فاللغة  .عه المحلي والعالميوجزًءا كبيرا من ثقافته وخبرته ومهارته في العمل والعيش في مجتم
هي الرحم الذي يصنع الفكر، كما أنها نظام يستعين به اإلنسان في حل مشاكله واالتصال 

وكما أن اللغة نظام فكري الستثارة . باآلخرين في حفظ تراث أجداده وتطويره واإلضافة إليه
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ة وتلبية ألثر الكالم المستمع والقاري وتحريك وجداناتهما ودفعها إلى الحركة والعمل استجاب
  .)49- 46 :2010 ،مدكور وطعيمة( المستمع إليه أو المقروء

ُتعد اللغة وسيلة الفرد لقضاء حاجاته، وتنفيذ مطالبه في المجتمع، وبها أيضًا يناقش و
شؤونه ويستفسر ويستوضح، وتنمو ثقافته، وتزداد خبراته نتيجة لتفاعله مع البيئة التي ينضوي 

طة اللغة يؤثر الفرد في اآلخرين، ويستثير عواطفهم، كما يؤثر في عقولهم، كما ُتعد وبواس. تحتها
مستودع تراث المجتمع اإلنساني الذي يعيش به المتعّلم، والجسر الذي تعبر عليه األجيال من 

  .)28: 2006طعيمة والناقة، ( الماضي إلى الحاضر والمستقبل

االستماع، التحدث، (لفرد عن طريق مهارات اللغة األربع وبما تمّثله اللغة من وسيلة اتصال ل
؛ فإنها تزود المتعّلم بخبرات في االستماع لآلخرين، وأداء مهارات التحدث، )القراءة، الكتابة

والتزود بمهارات القراءة والكتابة؛ وصوًال إلى الغاية المبتغاة التي يرتضيها المعّلم للمتعّلم في 
لى نحو سليم، وفي إتقانه المهارات األربع التي ال بد من إتقانها والتمّكن توظيف مهارات اللغة ع

  .من ممارستها

أن الوظيفة االتصالية تقف في مقدمة وظائف اللغة، التي ) 2006طعيمة والناقة، (ويؤكد 
 يعدها فيجوتسكي وظيفة اتصالية اجتماعية، حتى في الكالم المتمركز حول الذات؛ فالراشد يفّكر

في المجتمع واآلخرين حتى لو كان وحيدًا، كما يذكر جون ديوي، أن اللغة ليست تعبيرًا عن 
المشاعر واألفكار، وإنما هي بالدرجة األولى وعلى نحو خاص وسيلة اتصال بين أفراد جماعة 

  .تؤّلف بينهم على صعيد واحد

الثانية من حيث األهمية،  وُتعد مهارة المحادثة من أهم المهارات اللغوية، وتأتي في المرتبة
وثمرة الثقافة اللغوية واألدبية التي يتعّلمها الطلبة، ووسيلة التواصل والتفاهم بينهم، كما ُتعد أداة 

  .)أبو رأس( لتقوية الروابط اإلنسانية واالجتماعية إلى جانب أهميتها في تعّلم مواد أخرى

اللغوي للمتعّلمين الصغار والكبار؛ إذ إن عامة  وُتعد مهارة المحادثة من أهم ألوان النشاط
الناس يستخدمون التحدث أكثر من الكتابة؛ أي أنهم يتكّلمون أكثر مما يكتبون، والتحدث نمط 
رئيس لالتصال بين البشر والتفاعل فيما بينهم، وهو الفن األكثر شيوعًا وانتشارًا بين فنون التعبير 

، كما أنه األكثر قدرة على ترجمة المشاعر وإيقاظ الهمم بين على نحو خاص واللغة على نحو عام
  .)91: 1986يونس وآخرون، ( البشر

أهمية مهارة المحادثة في العملية التعّلمية التعليمية، وأنها فن إيجابي ) 2006عطا، (ويؤكد 
إلفهام، خاصة أنها ومتميز في تقدم المتعّلم في تعّلمه وتميزه ُلغويا، وأنها مظهر الفهم، ووسيلة ا

أكثر أهمية وأسبق من مهارة الكتابة؛ فهي تالزم الناس جميعهم ويستخدمونها للتعبير عما ما 
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يجول في خواطرهم من أفكار وعما يريدون؛ وبذا فإنه من الضروري إتاحة الفرصة لكل متعّلم 
تشجيعهم على التفكير، بحيث يمتلك الحرية في محادثة والديه وأصدقائه وأقرانه، ويناقشهم بهدف 

وحفزهم على تنمية سالمة النطق ومهارات المحادثة على نحو خاص ومهارات اللغة األخرى على 
  .)2006عطا، ( نحو عام

، بان للتعبير أهمية كبرى وبأنه من أهم الغايات المنشودة ألنه )1981،الجمبالطي(ويؤكد 
دمه يؤدي إلى اإلحباط واإلخفاق الذي وتنبع أهميته من أن ع ،أحد عمليات التفاهم واالتصال

وتحصيل  ،يؤدي إلى عدم مواصلة الدراسة وأنه يتوقف عليه تصويرنا لما نريد إفهامه لغيرنا
  خبراتنا، وتفهم مشكالتنا والتغلب عليها 

على أهمية المحادثة وأن اللغة الشفوية هي أساس التعلم ) TIEDT. W., 1978(وأكد 
ويتمتع بإمكانات جيدة  ،قادر على التكلم سيصبح قارئا ناجحااللغوي، ذلك أن الطالب ال

إذ تتشكل  ،ويعد االستماع العتبة األولى التي يبنى عليها تعليم الكالم والقراءة والكتابة،للكتابة
  .الخبرة اللغوية باللغة الشفوية التي يستمع إليها الطالب

ية أن تنمية قدرة التلميذ على ولقد اجمع معظم المربين والقائمين على العملية التعليم
التعبير والحديث الجيد الصحيح هي من أهم األغراض في تعلم اللغة وليس ثمة شيء يمتلكه 

واستطاعته أن يعبر عما في نفسه وأن يقف  ،المتعلم في حياته التعلمية أثمن من تمكنه من لغته
ملية تعليم اللغة العربية وأن ع .)456 ،1986 ،سمك(على قدميه في مجالها الفكري والثقافي 

لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها تفتح أفاًقا متعددة وتكشف عن صعوبات ومشكالت يعاني 
منها المتعلمين، وتعمل على الوقوف على مواطن الخلل التي تواجههم، وأن معالجتها بحد ذاته 

ماع والمحادثة والقراءة والكتابة االست :يعد بحد ذاته نوعا من أنواع تنمية مهارات اللغة األربع
وزيادة الثروة اللغوية لديهم وإظهار طاقاتهم التعبيرية وتحقيق األهداف المبتغاة في العملية 

  .التعلمية التعليمية

بناًء على ما سبق، ال بد من االهتمام بهذا الفن والتنبه إليه والعمل على توعية المعّلمين به 
. ال سيما منذ ولوج المتعّلم في تعّلمه اللغة العربية للناطقين بغيرهاوتدريبهم على مهاراته، و

فضًال عن أهميته في مساعدة متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها على اإللمام بمهارات اللغة 
  .األربع، بحيث يكونون قادرين على مواجهة التحديات في المواقف الحياتية اليومية

الدراسات  محادثة ووضرورة تقويمها فقد أجريت العديد منوفي ضوء اهمية مهارة ال
بهدف بيان العوامل المشتركة من ناحية، والعوامل المشتركة وقمت بعرضها والبحوث السابقة؛ 

بينها وبين الدراسة الحالية من ناحية أخرى؛ ليتمّكن الباحث من اإلفادة منها في أثناء إجراء 
علما أن الباحث . ي والدراسات السابقة من مصادرها المتنوعةالدراسة بالرجوع إلى األدب التربو
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لم يجد أي دراسة سابقة تدور حول تقويم مهارة المحادثة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين 
بغيرها؛ لذا اقتصرت الدراسات والبحوث السابقة على تقويم مهارات اللغة العربية للناطقين بها 

  :ة المحادثة على نحو خاص، وهذه الدراسات هيعلى نحو عام وتقويم مهار

تقويم التعبير الشفوي في : "دراسة بعنوان) 1986، عبدالحميد عبدالحميد(وأجرى 
، هدفت إلى تحديد مهارات التعبير "المرحلة اإلعدادية في محافظة طنطا في الجمهورية المصرية
إتقان التالميذ لهذه المهارات، وبناء  الشفوي ومجاالته المناسبة للمرحلة اإلعدادية، وتعرف مدى

وقد استخدم الباحث استبانتين لتحديد مهارات التعبير الشفوي ومجاالته، وأعد . برنامج لتنميتها
مقياسا لتعرف مدى جودة التعبير الشفوي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وتوصل إلى مجموعة 

عبير الشفوي يعود إلى القصور في الخطة من النتائج، من أهمها أن ضعف التالميذ في الت
الدراسية، وعدم مراعاة قبول التالميذ عند اختيار موضوعات التعبير الشفوي، وضرورة التدريب 

  .المنظم لتنمية هذه المهارات لدى التالميذ والتلميذات

ة تقويم مهارات التعبير الشفوي لدى تلميذات المرحل :دراسة بعنوان )1997(أجرت الكلباني 
اإلعدادية في عمان وهدفت الدراسة إلى معرفة واقع تدريس التعبير الشفوي في المدارس 
اإلعدادية ومدى إتقان التلميذات لمهارات العبير الشفوي وقد اشتملت عينة الدراسة على 

  :وحاولت الباحثة اإلجابة عن األسئلة اآلتية ،تلميذات المرحلة اإلعدادية في عمان في مدينة مسقط

  ؟ما أهم مهارات التعبير الشفوي التي ينبغي أن تكتسبها تلميذات المرحلة اإلعدادية -1

  ؟ما مدى توافر هذه المهارات لدى التلميذات -2

   :وكانت نتائج الدراسة على النحو اآلتي ،وصممت الباحثة اختبار لإلجابة عن أسئلة الدراسة

لتلميذات تحتوى على مستويات محددة أن مهارات التعبير الشفوي التي يجب أن تكتسبها ا -1
مستوى  ،مستوى المحتوى ،مستوى السياق ،مستوى الكلمات ،مستوى األفكار :وهي

مستوى هيئة  ،مستوى المجاملة،مستوى السرعة والطالقة ،مستوى األصوات ،القواعد
  مستوى استخدام اإلشارات المناسبة  ،المتحدثة وسماتها النفسية

  معظم المستويات السابقة وجود ضعف ملحوظ في  -2

وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية وإظهار النتائج أوصت الباحثة بضرورة إجراء برامج عالجية 
   وتدريبه لرفع مستوى الطلبة في التعبير الشفوي

تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة : "دراسة بعنوان) هـ1435البكر، (أجرى 
ت إلى تعرف مستوى أداء القراءة اإلبداعية لدى عينة من الطلبة في هدف ،"الصف األول الموسط

. ، يدرسون في المدارس الحكومية النهارية)123(الصف األول المتوسط بمدينة الرياض، عددهم 
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ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة بمهارات القراءة اإلبداعية للصف األول المتوسط، واختبار 
أظهرت وبعد تطبيق أداة البحث . رات القراءة اإلبداعية التي سبق تحديدهالقياس أداء الطلبة لمها

مرضية؛ إذ  نتائج الدراسة أن مستوى أداء أفراد العينة بصفة عامة في القراءة اإلبداعية لم تكن
درجة فقط، ) 0,8699–0,163(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمهارات القراءة اإلبداعية بين 

ت المتوسطات الحسابية للمهارات العشر أقل من الواحد الصحيح، وتشير هذه وكانت قيم درجا
وفي ضوء نتائج الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة . القيم إلى أن أداء الطلبة كان ضعيفًا ومتدنيًا

  .)55–15: هـ1435البكر، ( من التوصيات واقتراح عدد من البحوث والدراسات

واقع التقويم المستمر لمهارات القراءة "ة بعنوان دراس) 2003سعيد آل معيض (وأجرى 
، هدفت إلى الكشف عن مراعاة التقويم "والمحفوظات في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

 المستمر ألهداف تعليم القراءة والمحفوظات في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، وتعرف

صد المشكالت التي تحول دون تطبيق التقويم المستمر األساليب التي يستخدمها المعّلمون، ور
والتوصل إلى حلول لها، إضافة إلى الكشف عن مدى مراعاة محتوى تدريبات كتاب القراءة 

الرابع والخامس والسادس للمهارات المنصوص عليها في الئحة : والمحفوظات في الصفوف
أبها بالمملكة العربية السعودية، وقد طبق الباحث تقويم مستوى دراسته في مدينة . التقويم

) 241(واستخدم االستبانة إضافة إلى تحليل المحتوى كأدوات للبحث، وبلغت عينة الدراسة 
وفي ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى ضرورة مراعاة التقويم المستمر . مشرفًا) 17(معلمًا و

يب المستخدمة في الحوار عددًا من أهداف القراءة والمحفوظات، وضرورة اإلكثار من األسال
  .)2003آل معيض، ( والنقاش

دراسة هدفت إلى الكشف عن تقويم نشاطات التعلم في ضوء  )2013 ،النفيعي(وأجرت 
مهارات المحادثة الالزمة لطالبات الصف الخامس االبتدائي وبيان مدى مراعاة األنشطة التعليمية 

الباحثة تحليال على  الالزمة للطالبات وأجرت المتضمنة في مقرر لغتي الجميلة لمهارات المحادثة
مطلبا تعليميا أساسيا وبينت الدراسة عدم وجود ) 601(نشاطا تضمنت ) 249(عينة مكونة من 

فروق ذات داللة إحصائية في درجة مراعاة لمهارات المحادثة في الجانبين الصوتي واللغوي وفقا 
وبينت الدراسة وجود فروق ذات داللة ) تي الجميلةلغ(لمتغير الفصل الدراسي األول والثاني لمقرر 

اللغوي  ،الصوتي ،الفكري :إحصائية في درجة مراعاة مهارات المحادثة وفقا لمتغير نوع الجانب
وأوصت الدراسة بضرورة  الشخصي للمقرر ذاته لصالح الجانب اللغوي ذي التكرارات األعلى

   ف الخامس وبضرورة مراعاة األنشطة التعليميةاالهتمام بمهارات المحادثة الالزمة لطالبا الص

دراسة هدفت إلى تشخيص صعوبات تدريس التعبير الشفوي في ) 2013 ،الجبوري(وأجرى 
المرحلتين المتوسطة واإلعدادية من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرستها واستخدم الباحث 
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مدرسا ومدرسة من مدرسي اللغة ) 78(المنهج الوصفي لمالئمته الدراسة وبلغ عدد عينة الدراسة 
العربية الذين يدرسون المادة في المدارس المتوسطة واإلعدادية في مدينة ديالي للعام الدراسي 

ولتحقيق أهداف الدراسة اعد الباحث استبانه وطبقها على عينة الدراسة وعالج البيانات  2012
اتها لم يتمكنوا من االطالع على أهداف ان مدرسي اللغة العربية ومدرس :إحصائيا وتوصل الباحث
وعدم استعمال  ،وتقويمها وعدم االطالع على موضوعات التعبير الشفوي ،تدريس التعبير الشفوي

وقلة استخدام اللغة العربية الفصيحة في ، الوسائل المعينة للطلبة في تدريس التعبير الشفوي
  .خدام األساليب التعليمة الحديثةالتنويع في است تدريس موضوعات التعبير الشفوي وعدم

أفاد الباحث من الدراسات :الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها ولبيان أهمية
السابقة في تقويم مهارات اللغة العربية على نحو عام والمحادثة على نحو خاص، وفي بناء أدوات 

تعلم اللغة، وضرورة تقويم مهارات  الدراسة كما تبين أهمية تحديد مهارات المحادثة وخاصة عند
وعليه، ففي هذه . اللغة عند الطلبة بهدف تحسين أدائهم والوقوف على مواطن القصور والضعف

الدراسة التي امتازت عن الدراسات السابقة في مستوييها المحلي والعالمي، على حد علم الباحث، 
للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في مركز  ُقومْت مهارات المحادثة عند متعّلمي اللغة العربية

  .اللغات في الجامعة األردنية

وقد راعى الباحث في دراسته تحديد مهارات المحادثة الالزمة للمتعّلمين في المستوى 
المبتدئ، وهو يرى أن موضوع تقويم مهارة المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها 

  .خرى من الموضوعات التي تحتاج إلى أن يدرسها الباحثونومهارات اللغة األ

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

انطالقًا من أن العملية التعّلمية التعليمية في الجامعة ترّكز عمومًا على المتعّلم بوصفه 
المحور الرئيس فيها وما تقدمه له من مهارات، فقد تحددت مشكلة الدراسة بتوضيح الرؤية 

عملية تقويم مهارة المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز  الحقيقية حول
وعليه، فقد رأى . اللغات في الجامعة األردنية، وتعرف مدى تمكُّنهم منها في المستوى المبتدئ

الباحث أن هناك حاجة مِلحة إلى تحديد مهارات المحادثة في المستوى المبتدئ ينبغي لمتعّلم 
لغة العربية للناطقين بغيرها تعّلمها وإتقانها وممارستها في المواقف الحياتية اليومية، وال سيما ال

أن الباحث الحظ خالل مدة عمله في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وجود ضعف عند 
اة اليومية، الطلبة في مهارة المحادثة، وعدم قدرة بعضهم على إجراء عمليات التواصل خالل الحي

والتعامل مع المواقف التي يعيش فيها مع البيئة المحيطة به، وارتكاب الكثير من أخطاء التواصل 
مع اآلخرين؛ لذا رغب في أن يجري دراسة ُتَقوم من خاللها مهارة المحادثة، ويَتعرف مدى تمكن 

ها في المستوى المبتدئ في مركز متعّلمي المتعلمين من مهاراتها، وُتحدد المهارات التي تلزم
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اللغات في الجامعة األردنية؛ بْغيَة االرتقاء بمستوياتهم من خالل تقويم أدائهم وتعرف مستوياتهم 
في ضوء تلك المهارات، وبيان جوانب القصور ومواطن الضعف ومعالجتها؛ حتى يتمّكن المتعّلم 

  .ليوميةمن مهارات المحادثة ويتقنها ويمارسها في حياته ا

  :وعليه، فإن مشكلة الدراسة ُتحدد من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما مهارات المحادثة التي ينبغي أن يكتسبها متعّلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى . 1
  المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية؟

مي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى ما مدى توافر مهارات المحادثة لدى متعّل. 2
  المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين موسطات أداء متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  .3
  ؟)ذكر، أنثى(في اكتساب مهارات المحادثة ُتعزى إلى الجنس 

  :أهمية الدراسة

الدراسة من تحديد مهارات اللغة العربية وتوضيحها لمتعّلمي اللغة للناطقين  تنبع أهمية
بغيرها في المستوى المبتدئ؛ بهدف تحسين عمليتهم التعّلمية التعليمية ومساعدتهم في التركيز 
على المهارات التي ينبغي اكتسابها في هذه المرحلة أو المستوى، وإيصالهم إلى طريقة سليمة في 

علومات والمعارف الخاصة بكل مهارة من المهارات، وتحسين قدراتهم المهارية في مهارة إيصال الم
وتسهم الدراسة أيضا في تشكيل . المحادثة على نحو خاص وتعّلم اللغة العربية على نحو عام

ميول الطلبة نحو تعّلم اللغة العربية بروح إيجابية، وإثارة دافعيتهم وتشويقهم لإلقبال على تعلم 
هارات اللغة على نحو عام ومهارة المحادثة على نحو خاص ألهميتها؛ كونها ترّكز على المتعّلم م

بوصفه محور العملية التعّلمية التعليمية، وُتمكُِّنه من التعبير عن ذاته وإظهار قدراته الخاصة في 
تحديات المواقف  اكتساب مهارات اللغة واكتشافها والتفاعل معها، كما تكسبه القدرة على مواجهة

  .اليومية الحياتية والتفاعل مع البيئة المحيطة التي يعيش فيها

وتقدم هذه الدراسة أيضًا للمعّلمين نموذجًا حديثًا يسهم في تطوير مناهج تعليم اللغة 
  .العربية للناطقين بغيرها، وفي تعليم مهارات اللغة في المستوى المبتدئ

من الدراسات النادرة في ضوء علم الباحث التي تناولت  وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها
تقويم مهارة المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ، وتفيد 
القائمين على مناهج اللغة ومؤّلفيها ومعّلميها وطلبتها فتبصرهم بمهارات المحادثة الالزمة لمعّلمي 

توى المبتدئ، وتزود العاملين في مجال تعليم العربية بالمهارات التي يلزم اللغة العربية في المس
إكسابها للمتعّلمين في مهارات المحادثة، وتساعدهم في استخدام أساليب التعليم الحديثة لتحقيق 
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األهداف المرجوة، وتزود معاهد اللغة العربية للناطقين بغيرها ومراكزها عربيًا وعالميًا بالمهارات 
الالزمة بَغرض اإلفادة منها في التدريب واإلشراف في عمليات التعليم وإعداد معّلمين مؤهلين 
قادرين على إيصال المعلومات للطلبة بيسر وسهولة، وفتح المجال أمام إعداد الدراسات والبحوث، 

وإجراء تقويم  وتحديد المهارات الالزمة للطلبة الناطقين بغير العربية في مستويات تعليمية أخرى،
المبتدئ، المتوسط، (مهارات اللغة العربية األخرى وتحديدها لكل مستوى من المستويات 

  ).المتقدم

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما يأتي

تقويم مهارة المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في . 1
  .ألردنيةمركز اللغات في الجامعة ا

لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى  تحديد مهارة المحادثة الفرعية. 2
  .المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية

  :محددات الدراسة

  :يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية

لناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في تقويم مهارات المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية ل -
  .مركز اللغات في الجامعة ألردنية

تحديد مهارات المحادثة الالزمة لمتعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى  -
 .المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية

ذين يدرسون في المستوى اقتصار هذه الدراسة على متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ال -
 .في مركز اللغات بالجامعة األردنية) األول، الثاني، الثالث(المبتدئ 

  :مصطلحات الدراسة

  :تتضمن الدراسة الحالية عددًا من المصطلحات، أبرزها

يقصد به في هذه الدراسة الحكم على أداء متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في : التقويم
دئ في مهارة المحادثة؛ لمعرفة مدى نجاحهم في التمّكن من مهارة المحادثة، المستوى المبت

وتحديد ما يناسب منها المستوى المبتدئ، وتنمية اكتسابها لدى طلبة اللغة العربية 
  .للناطقين بغيرها
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عملية تتضمن إجراءات يتم فيها التعبير عن أفكار المتحدث ونقل ما يجول في : مهارة المحادثة
ومشاعره على نحو سليم، بحيث يكون متمكنًا من المهارات الصوتية واللغوية خاطره 

  .والفكرية والتمثيلية

هم المتعلمون المنحدرون من أصول أجنبية، أو أصول : متعّلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها
ز عربية ويرغبون في تعّلم اللغة العربية لغة ثانية، وهم من طلبة المستوى المبتدئ بمرك

  .اللغات في الجامعة األردنية، ومن كال الجنسين، ولديهم دوافع متنوعة لتعّلم هذه اللغة

  :إجراءات الدراسة

  :منهجية الدراسة

استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه يعتمد على وصف واقع 
ل تفسيرها، مما يجعله أنسب المناهج الظاهرة المعينة وراهنها، ويعبر عنها تعبيرًا دقيقًا من أج

  .لهذه الدراسة

  :مجتمع الدراسة وعينتها

يتضمن مجتمع الدراسة الحالية جميع متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى 
المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية، وقد اختيرت العينة بطريقة قصدية لرغبة المعّلمين 

طالبًا وطالبة من ) 30(وقابليتهم واستعدادهم للتعاون في تطبيق الدراسة، فبلغت  والمتعّلمين
  .طلبة المستوى المبتدئ

  أعداد كل من الذكور واإلناث في مجتمع العينة): 1(الجدول 

  أنثى  ذكر  الجنس
  15  15  العدد

  30  المجموع

  :أدوات الدراسة

لمحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية لتحقيق هدف الدراسة، الذي يتمثل في تقويم مهارة ا
للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ وتحديد مهارات المحادثة، أعد الباحث أدوات الدراسة 

  :التي تتمثل في ما يأتي

ُتعد االستبانة أداًة مناسبة للدراسة الحالية، من حيث إنها ُتمّكن من تحديد مهارات  :األداة األولى
ّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ، وقد بناها المحادثة لدى متع
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الباحث وفق األسس والمرجعيات والنتائج المتعلقة باألدب التربوي السابق والدراسات 
والكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية التي تناولت مهارات المحادثة للناطقين بالعربية 

التي تناولت تقويم مهارات المحادثة للناطقين بالعربية والناطقين  والناطقين بغيرها، وكذلك
  .فقرة) 36(وتكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من . بغيرها

محّكمين متخصصين في تعليم ) 8(وقد تأّكد الباحث من صدق أداة الدراسة بعرضها على 
مي مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين اللغة العربية ومعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ومعّل

بغيرها وأساليب تدريسها، قدموا اقتراحات ومالحظات لغوية وتربوية، َفحذفت بعض العبارات 
لصعوبة الحكم عليها أو قياسها، وُأضيفت بعض العبارات الالزمة للمستوى المنوي تحديد مهارات 

والمقترحات جميعها، وأعد أداة الدراسة بصورتها  وعليه، فقد التزم الباحث باآلراَء. المحادثة فيه
مهارة ُأخرجت ) 20(مهارة فرعية توزعت على أربعة مجاالت و) 20(النهائية، التي تكونت من 

  :بصورتها النهائية على النحو اآلتي

قائمة بالمجاالت الرئيسة لمهارة المحادثة والمهارات الفرعية لكّل مجال من : )2(الجدول 
  .يةالت الفرعالمجا

  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  المجال الصوتي
) ط، ت) (هـ، ح) (س، ص) (ق، ك(يميز نطق األصوات في مخارجها الصحيحة . 1  

  .الخ)... ث، س(
  .ينطق الكلمات والتراكيب والجمل بسرعة تناسب مستوى المستمعين. 3  
  .التأتأة واللجلجة: ثليخلو الكالم من أمراض النطق واضطراباته، م. 4  
يظهر نبرة الصوت مع األساليب المتنوعة على نحو سليم، كالتعجب والتمني . 5  

  .واالستفهام
  .يميز عند النطق الحركات القصيرة من الطويلة، وظواهر المد من الشدة. 6  

  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  المجال اللغوي
  .وية متنوعة معبرة عن المعنىيستخدم تراكيب وعبارات لغ. 1  
  .يعبر بتراكيب محددة عن شيء شاهده. 2  
  .يستخدم تراكيب وجمًال مناسبة للموقف الذي يتحدث عنه. 3  
  .يربط بين العبارات بأدوات ربط مناسبة. 4  
  .يعبر عن األفكار بجمل مفيدة. 5  

  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  المجال الفكري
  .تخدم للفكرة تقديمًا سليمًايس. 1  
  .يعرض الفكرة على نحو سليم وواضح. 2  
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  .يلتزم محتوى الفكرة التي يقدمها. 3  
  .يستخدم أساليب مناسبة لألفكار التي يعبر عنها. 4  
  .يستخدم األدلة واألمثلة التي تعزز الموضوع الذي يتحدث فيه. 5  

  بالمجال المهارات الفرعية المرتبطة  المجال الجسدي
  .يستخدم حركات اليدين في التدليل على الموضوع. 1  
  .تنسجم حركاته وإيماءاته مع محتوى الموضوع الذي يتحدث فيه. 2  
  .يمتلك الجرأة في الحديث. 3  
  .يستخدم حركات الوجه والرأس. 4  
  .يستخدم اإلشارات المتنوعة واإلقناع في الموضوع للتعبير والتدليل. 5  

  اختبار مهارة المحادثة :ثانيًا

يهدف االختبار إلى تعرف مدى تمّكن متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى 
وعليه، فقد أعده الباحث ليكون . غات في الجامعة األردنية من مهارة المحادثةلالمبتدئ في مركز ال

أداة مناسبة لتحقيق ذلك ولتقويم أداة قياس مدى توافر مهارات المحادثة لدى المعّلمين، وهو 
واختار الباحث االختبار التصافه بالموضوعية والدقة، وهو يعد من االختبارات . المهارات المتوافرة

الموقفية للتحدث مدة زمنية محددة يتم خالله تسجيل الموقف الذي يتحدث فيه الطالب، يرافق 
وقد بني االختبار . حظة أعدت لهذا الغرضذلك تسجيل المعلم نتيجة المتعّلم في بطاقة مال

  :وُأجري وفق خطوات تستند إلى أسس علمية مدروسة، هي

صمم الباحث االختبار بناء على قائمة مهارات المحادثة الالزمة لمتعّلمي اللغة العربية للناطقين . 1
التأكد  ، وذلك بعد)2(بغيرها في المستوى المبتدئ، التي تم توضيحها وبيانها في الجدول 

مهارة ) 20(من مناسبتها ومالءمتها للمتعّلمين وجاءت في أربعة مجاالت رئيسة، وتوزعت في 
فرعية، تال ذلك االطالع على الدراسات والبحوث السابقة التي بحثت في مهارات المحادثة 

ستوى واختباراتها لدى متعّلمي اللغة العربية ومتعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في الم
المبتدئ، واالطالع على منهاج اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ الذي 

  .يدرس لمتعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

ولم يجد الباحث بعد اطالعه على األدب التربوي والبحوث والدراسات السابقة أي اختبارات 
قياس مهارات المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية معدٍة على أسس علمية مدروسة خاصة ب

  :للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ؛ لذا بنى اختبارا لقياس تلك المهارات، تكون من جزءين

يتضمن صورة تعبر عن الدخول إلى مقهى اإلنترنت، وكيفية استخدامه وإيجابياته  :الجزء األول
شراء صحيفة ومطالعتها، وصورة لمشاهدة مباراة في كرة وسلبياته، وصورة أخرى متعّلقة ب
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القدم، وصورة للتسوق في المدينة، ثم يطلب إليه المتعّلم أن يختار صورة ويتحدث مدة 
  .ثالث دقائق عما يشاهده فيها مراعيًا قواعد مهارات المحادثة وتعليمات االختبار

من البيئة المحيطة بالمتعّلم، بحيث يختار  يتضمن أربعة موضوعات تعبر عن مواقف :الجزء الثاني
أحدها فيتحدث فيه مدة ثالث دقائق؛ أولها عن مدينة أثرية زرتها، وثانيها هوايتك المفضلة، 

وقد جعل الباحث االختبار . وثالثها طعامك المفضل، ورابعها، شعورك عند تعّلم اللغة العربية
مية التنويع في عرض األسئلة؛ بغية تحقيق عنصر في جزأين؛ لخبرته من جهة، والعتقاده بأه

التشويق والبعد عن الشعور بالملل عند اإلجابة عن أسئلته، ولبّث روح المرح في تدريس 
  .المحادثة

أو ما يسمى  صمم الباحث بطاقة مالحظة تقويمية لمهارات المحادثة الخاصة،: ثالثًا
(Likert Scale)  مهارة المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية الخماسي بكل مجال من مجاالت

للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ، وأفرد لكل مجال من المجاالت ومهاراته بطاقة خاصة 
به؛ بْغيَة تقويم مهارة المحادثة لدى المتحدث، ولتحليلها وقياس مدى تمّكنه من المهارات 

بطاقة المصممة لمهارة المحادثة بيانات التي يلزم توافرها في المستوى المبتدئ وتضمنت ال
  :عن المتعّلم، بحيث ُأعطي تدريج خماسي لكل مهارة ودرجة توافرها حسب اآلتي

  )5(ُأعطيت الدرجة   درجة كبيرة جدًا
  )4(ُأعطيت الدرجة   درجة كبيرة

  )3(ُأعطيت الدرجة   درجة متوسطة
  )2(ُأعطيت الدرجة   درجة قليلة

  )1(عطيت الدراجة ُأ  درجة قليلة جدًا

  :صدق االختبار

محّكمين متخصصين في مجال بناء ) 8(تأكد الباحث من صدق االختبار بعرضه على 
االختبارات والقياس واإلحصاء التربوي واللغة العربية للناطقين بغيرها ومناهج اللغة العربية 

ى اكتساب مهارات المحادثة وأساليب تدريسها؛ إلبداء آرائهم في مدى كفاءة االختبار في قياس مد
وتوافرها لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ، ومدى مالءمة 

وفي ضوء اقتراحاتهم وآرائهم ظهر االختبار بصورته . االختبار ومناسبته لمستوى المتعّلمين
  .النهائية

  

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الربابعة

  5078

  :صدق بطاقة المالحظة التقويمية لمهارات المحادثة

لدى متعّلمي  لباحث بطاقة المالحظة التقويمية، التي تتضمن مهارات المحادثة الفرعيةعرض ا
اللغة العربية للناطقين بغيرها، قبل البدء بتنفيذ عملية التقويم، على مجموعة من المحّكمين 

وفي ضوء اقتراحاتهم . الخبراء والمتخصصين؛ بهدف بيان سالمتها ومالءمتها لمهارات المحادثة
 .ئهم التي ُأخذ بها ظهرت بصورتها النهائيةوآرا

من خالل حساب قيمة االنحراف , كما تأّكد الباحث من صدق األشخاص في مجتمع العينة
؛ وبذا تبين صدق )صفر(ثم تأّكد أن جميع قيم االنحراف المعياري أكبر من القيمة  ،المعياري

  .مجتمع العينة

  :ثبات االختبار

طالبًا وطالبة ) 21(، طبقه الباحث على عينة استطالعية عددها وللتحقق من ثبات االختبار
في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في الجامعة األردنية، من خارج 
أفراد مجتمع الدراسة، ثم ُأعيد االختبار بتطبيقه مرة أخرى بعد ثالثة أسابيع من خالل حساب 

، وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض )0.72(رسون بين التطبيقين التي بلغت قيمة معامل االرتباط بي
  .يوضح قيم معامالت الثبات) 3(والجدول . الدراسة ومالئمة على نحو إحصائي

  قيم معامالت الثبات الختبار التحدث: )3(الجدول 

  معامل االرتباط  المجال  الرقم

  0.73  المجال الصوتي  1
  0.69  المجال اللغوي  2
  0.81  المجال الفكري  3
  0.63  المجال الجسدي  4

وللتأكد من ثبات المصححين، احُتِسب معامل ثبات االختبار من خالل معّلم ومعّلمة اللغة 
، وحساب الوحدات التي اتفق عليها (Holesity)العربية للناطقين بغيرها باستخدام معادلة 
  :؛ أي أن%100× المحّكمون على عدد الوحدات العامة الكلية 

  =معامل االتفاق 
2  ×نحيحصعدد االتفاق بين الم  

 ×100%  
  مجموع الفقرات من المصححين األول والثاني

، مما يدّل على أن الدرجة عالية جدًا، وال سيما )0.86(وكانت النتيجة اتفاق المصححين 
  .أنها قيمة مقبولة جدًا ألغراض الدراسة
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  :لدراسةإجراءات تطبيق ا

  :سعيًا إلى تحقيق أهداف الدراسة، أجرى الباحث اآلتي

مراجعة الدراسات والبحوث السابقة، واألدبيات الخاصة بمهارة المحادثة لدى متعلمي اللغة . 1
  .العربية للناطقين بغيرها، والدراسات المشابهة للدراسة الحالية

ن أهمية الدراسة، والتحقق من صدق إعداد أدوات الدراسة وتوضيحها على نحو يسهم في بيا. 2
  .األدوات المستخدمة فيها وثباتها

تحديد أفراد عينة الدراسة، وهم متعّلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ . 3
  .في مركز اللغات في الجامعة األردنية

  .توزيع أدوات الدراسة على مجتمع الدراسة وفق أسس علمية مدروسة. 4

  .تطبيق االختبار وتحليل نتائجه وفق المعالجة اإلحصائية. 5

، (SPSS)إجراء التحليالت اإلحصائية المالئمة ألدوات الدراسة، وإجراء التحليل اإلحصائي . 6
  .وعرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

  :متغيرات الدراسة

  ).المستوى المبتدئ متعّلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها في(المتغيرات المستقلة  :أوًال

 ،واللغوي ،الصوتي: مهارات المحادثة الالزمة في كل من المجال(المتغيرات التابعة  :ثانيًا
  ).والجسدي ،والفكري

  :تصميم الدراسة

صممت الدراسة لمعرفة مدى توافر مهارات المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين 
تكونت  ،مت استبانه بهدف جمع البيانات الالزمة لتكملة الدراسةكما صم ،)المستوى المبتدئ(بها 
كما يتبين  ،واستخدم التحليل الوصفي التحليلي إلخراج النتائج ،فقرة من الصيغة المغلقة 20من 

 . الحًقا

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

في ضوئها تمت يتناول هذا الجزء عرضًا مفصًال للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، و
المناقشة التي هدفت إلى تحديد مهارات المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، 

  .وتعرف مدى توافرها في المستوى المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية
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سبها متعّلمو ما مهارات المحادثة التي ينبغي أن يكت :وهو بالنسبة إلى اإلجابة عن السؤال األول،
  اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية؟

فقد ُأجيب عن هذا السؤال من خالل مراجعة األدب التربوي السابق والمراجع والبحوث 
ة العربية السابقة التي تطرقت لمهارة المحادثة؛ بهدف تحديد مهارات المحادثة لدى متعّلمي اللغ

للناطقين بغيرها، ولم يجد الباحث أي دراسة حددت تلك المهارات لدى متعّلمي اللغة العربية 
للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة األردنية؛ حيث توصل الباحث 

 ).4(إلى قائمة من تلك المهارات التي يوضحها الجدول 

هارات المحادثة الالزمة لمتعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في قائمة بم: )4(الجدول 
  المستوى المبتدئ

  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  المجال الصوتي
) ط، ت) (هـ، ح) (س، ص) (ق، ك(يميز نطق األصوات من مخارجها الصحيحة . 1  

  .الخ)... ث، س(
  .تناسب مستوى المستمعينينطق الكلمات والتراكيب والجمل بسرعة . 2  
  .التأتأة واللجلجة: يخلو الكالم من أمراض النطق واضطراباته، مثل. 3  
يظهر نبرة الصوت مع األساليب المتنوعة على نحو سليم، كالتعجب والتمني . 4  

  .واالستفهام
  .يميز عند النطق الحركات القصيرة من الطويلة، وظواهر المد من الشدة. 5  

  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  لغويالمجال ال
  .يستخدم تراكيب وعبارات لغوية متنوعة معبرة عن المعنى. 1  
  .يعبر بتراكيب محددة عن شيء شاهده. 2  
  .يستخدم تراكيب وجمًال مناسبة للموقف الذي يتحدث عنه. 3  
  .يربط بين العبارات بأدوات ربط مناسبة. 4  
  .بجمل مفيدةيعبر عن األفكار . 5  

  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  المجال الفكري
  .يستخدم للفكرة تقديمًا سليمًا. 1  
  .يعرض الفكرة على نحو سليم وواضح. 2  
  .يلتزم محتوى الفكرة التي يقدمها. 3  
  .يستخدم أساليب مناسبة لألفكار التي يعبر عنها. 4  
  .زز الموضوع الذي يتحدث فيهيستخدم األدلة واألمثلة التي تع. 5  
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  المهارات الفرعية المرتبطة بالمجال  المجال الجسدي
  .يستخدم حركات اليدين في التدليل على الموضوع. 1  
  .تنسجم حركاته وإيماءاته مع محتوى الموضوع الذي يتحدث فيه. 2  
  .يمتلك الجرأة في الحديث. 3  
  .يستخدم حركات الوجه والرأس. 4  
  .تخدم اإلشارات المتنوعة واإلقناع في الموضوع للتعبير والتدليليس. 5  

ما مدى توافر مهارات المحادثة لدى  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: ثانيًا
متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ في مركز اللغات في الجامعة 

  األردنية؟

سؤال المتعلق بتوافر مهارات المحادثة لدى متعّلمي اللغة العربية للناطقين لإلجابة عن ال
بغيرها في المستوى المبتدئ، حسبت النسب المئوية لمعرفة مدى توافر المهارات، وُنفَِّذ اختبار 
المحادثة على عينة من طلبة المستوى المبتدئ، وقيست النسبة المئوية واالنحراف المعياري 

ثم وزع المتعّلمون حسب درجاتهم التي  ،)فقرات االستبانة(الفقرات العشرين  من لكل فقرة
 4(، درجة كبيرة )درجات 5(درجة كبيرة جدًا : حصلوا عليها على المجموعات الخمس، وهي

، )درجة 1(، درجة قليلة جدًا )درجة 2(، درجة قليلة )درجات 3(، درجة متوسطة )درجات
ح النسب المئوية ألعداد متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في اآلتي يوض) 5(والجدول 

في ) درجة كبيرة جدًا، درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة قليلة، قليلة جدًا(المستويات الخمسة 
  .مهارات المحادثة

  

  النسبة المئوية واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة: )5(الجدول 

  االنحراف

  عياريالم

  النسبة

  المئوية
 المجال

  المجال الصوتي  37.34  8.68345

  إلخ)...س،ث)(ت،ه)(ص،س)(ك،ق(يميز نطق األصوات من مخارجها الصحيحة   37.33  17.20732
  ينطق الكلمات والتراكيب والجمل بسرعة تناسب مستوى المستمعين  36  14.28768

  .التأتأة واللجلجة: ، مثليخلو الكالم من أمراض النطق واضطراباته  34  9.32183

12.79368  38.67  
يظهر نبرة الصوت مع األساليب المتنوعة على نحو سليم، كالتعجب والتمني 

  .واالستفهام

  .يميز عند النطق الحركات القصيرة من الطويلة، وظواهر المد من الشدة  40.67  18.55715
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  االنحراف

  عياريالم

  النسبة

  المئوية
 المجال

  المجال اللغوي  69.1  11.91232

  .راكيب وعبارات لغوية متنوعة معبرة عن المعنىيستخدم ت  68.66  13.57821

  .يعبر بتراكيب محددة عن شيء شاهده  72  13.97849
  .يستخدم تراكيب وجمًال مناسبة للموقف الذي يتحدث عنه  71.33  11.91927

  . يربط بين العبارات بأدوات ربط مناسبة  64  19.19051

  .يعبر عن األفكار بجمل مفيدة  69.33  18.49511

  المجال الفكري  34.39  7.15028

  .يستخدم للفكرة تقديمًا سليمًا  37.3  10.95445
  .يعرض الفكرة على نحو سليم وواضح  38  12.29896
  .يلتزم محتوى الفكرة التي يقدمها  31.33  13.49329

  .يستخدم أساليب مناسبة لألفكار التي يعبر عنها  32.66  11.12107
  .ة واألمثلة التي تعزز الموضوع الذي يتحدث فيهيستخدم األدل  32.66  16.06023

  المجال الجسدي  22.53  12.68976

  .يستخدم حركات اليدين في التدليل على الموضوع  24.67  15.17712
  .تنسجم حركاته وإيماءاته مع محتوى الموضوع الذي يتحدث فيه  22.67  17.48567

  .يمتلك الجرأة في الحديث  22  22.73283

  .يستخدم حركات الوجه والرأس  22  18.14374
  .يستخدم اإلشارات المتنوعة واإلقناع في الموضوع للتعبير والتدليل  21.3  10.41661

 االستبانة؛ من فقرات النسبة المئوية واالنحراف المعياري لكل فقرة) 5(يبين الجدول السابق 

ال اللغوي بحصوله على ، وتبين توافر المج%37.34فقد حاز المجال الصوتي على نسبة قليلة 
، والمجال الجسدي حصل على %34.39، وحاز المجال الفكري على نسبة قليلة %69.1نسبة 

  %.22.53نسبة قليلة جدا 

  النسبة المئوية لمتعّلمي اللغة العربية في مجاالت المحادثة الرئيسة: )6(الجدول 

  الرقم المجال متوافرة جدا متوافرة متوسطة قليلة قليلة جدا

 1 المجال الصوتي - 8.3 14.18 54.01 31.34
 2 المجال اللغوي 4.43 50 38 10.8 3.3
 3 المجال الفكري  - 3.3 8.35 56.66 36

 4 المجال الجسدي - - - 12.66 87.34
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يتضح من الجدول السابق أن نسبة متعّلمي اللغة العربية في المستوى المبتدئ حصلوا على 
من عدد المتعّلمين، ) %54.01(ول، وهو المجال الصوتي، وبلغت درجة قليلة في المجال األ

وتمثل هذه النسبة أكثر من نصف المتعّلمين، وهذا يدّل على ضعف في مدى اكتساب المتعّلمين 
  .لمهارات المحادثة الفرعية في المجال الصوتي

مين في أما في ما يتعلق بالمجال الرابع، وهو المجال الجسدي، فنجد أن مستوى المتعّل
، وكذلك في المجال الثالث، وهو %)87.34(توافر المهارات لديهم قليل جدًا، وبلغت نسبتهم 

  .من عدد المتعّلمين) %56.66(المجال الفكري؛ حيث بلغت نسبة المتعّلمين في المستوى القليل 

ة أما المجال الثاني، وهو المجال اللغوي، فقد حقق أعلى نسبة، وحصل المتعّلمون على درج
من عدد المتعّلمين، وتمثل هذه النسبة نسبة كبيرة من المتعّلمين، وهذا %) 50(كبيرة جدًا بلغت 

وأن اكتسابهم لها كان  ،يدل على أن مهارات المحادثة لدى المتعلمين في هذا المجال متوافرة
  .جيدًا

ات توافر مهارات النسبة المئوية لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في مستوي: )7(الجدول 
  المحادثة الفرعية لدى المتعلمين

  قليلة

  جدا
  متوافرة  متوسطة  قليلة

  متوافرة

  جدا
 المجال

  المجال الصوتي  -  8.3  14.18  54.02  31.34

40  36.7  20  3.3  -  
س، ) (ق، ك(يميز نطق األصوات في مخارجها الصحيحة 

  .الخ)... ث، س) (ط، ت) (هـ، ح) (ص

30  70  -  -    
لمات والتراكيب والجمل بسرعة تناسب مستوى ينطق الك
  .المستمعين

36.7  46.7  16.7  -  -  
التأتأة : يخلو الكالم من أمراض النطق واضطراباته، مثل

  .واللجلجة

23.3  60  16.7  -  -  
يظهر نبرة الصوت مع األساليب المتنوعة على نحو سليم، 

  .كالتعجب والتمني واالستفهام

26.7  56.7  3.3  13.3  -  
ز عند النطق الحركات القصيرة من الطويلة، وظواهر يمي

  .المد من الشدة

   المجال اللغوي  4.43  50  38  10.8  3.3
  .يستخدم تراكيب وعبارات لغوية متنوعة معبرة عن المعنى  3.3  53.3  40  3.3  -
  .يعبر بتراكيب محددة عن شيء شاهده  -  60  26.7  13.3  -
  .جمًال مناسبة للموقف الذي يتحدث عنهيستخدم تراكيب و  -  56.7  30  13.3  -
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  قليلة

  جدا
  متوافرة  متوسطة  قليلة

  متوافرة

  جدا
 المجال

  .يربط بين العبارات بأدوات ربط مناسبة  6.7  26.7  50  13.3  3.3
  .يعبر عن األفكار بجمل مفيدة  3.3  53.3  40  3.3  -

  المجال الفكري  -  3.3  8.35  56.66  36

  .يستخدم للفكرة تقديمًا سليمًا  -  -  -  63.3  36.7

  .ى نحو سليم وواضحيعرض الفكرة عل  -  -  6.7  73.3  20

  .يلتزم محتوى الفكرة التي يقدمها  -  -  6.7  43.3  50

  .يستخدم أساليب مناسبة لألفكار التي يعبر عنها  -  -  3.3  56.7  40

33.3  46.7  16.7  3.3  -  
يستخدم األدلة واألمثلة التي تعزز الموضوع الذي يتحدث 

  .فيه

  المجال الجسدي  -  -  12  14.26  83.34

  .يستخدم حركات اليدين في التدليل على الموضوع  -  -  12  6.7  81.3

86.7  13.3  -  -  -  
تنسجم حركاته وإيماءاته مع محتوى الموضوع الذي يتحدث 

  .فيه

  .يمتلك الجرأة في الحديث  -  -  -  8  92

  .يستخدم حركات الوجه والرأس  -  -  -  20  80

76.7  23.3  -  -  -  
ضوع للتعبير يستخدم اإلشارات المتنوعة واإلقناع في المو

  .والتدليل

أن المهارات الفرعية التي تندرج تحت المجال اللغوي قد ) 7(يلحظ من الجدول السابق 
كانت درجة تمّكن المتعّلمين منها في مستوى عال، ودرجة توافرها لدى المتعّلمين بنسبة عالية؛ 

غت نسبة المتعّلمين ، فبل%)60(حيث نالت مهارة التعبير بتراكيب محددة عن شيء يشاهده درجة 
من نسبة عدد المتعّلمين، تلتها مهارة استخدام تراكيب ) %60(الذين أجابوا عن هذه المهارة 

وجمل مناسبة للموقف الذي يتحدث عنه؛ حيث بلغت نسبة المتعّلمين الذين توافرت عندهم 
مهارة التعبير عن  من نسبة المتعّلمين، تلتها) %56.7(المهارة وتمّكنوا من أدائها على نحو سليم 

، تلتها )%53.3(األفكار بجمل مفيدة؛ حيث بلغت نسبة المتعلمين الذي توافرت عندهم المهارة 
، تلتها )%53.3(مهارة استخدام تراكيب وعبارات لغوية متنوعة معبرة عن المعنى؛ حيث بلغت 

ن الجدول السابق ، ويلحظ م%)26.7(مهارة الربط بين العبارات بأدوات ربط مناسبة؛ حيث بلغت 
أن المهارات الفرعية التي تندرج تحت المجال الصوتي فقد تبوأت فيها مهارة نطق الكلمات ) 7(

والتراكيب والجمل بسرعة تناسب مستوى المستمعين أعلى نسبة في هذا المجال؛ حيث بلغت هذه 
  .جة متوسطة، وقد توافرت هذه المهارة عند المتعّلمين على نحو جيد وبدر)%70(المهارة 
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أما المهارات األربعة األخرى في المجال الصوتي فقد كان توافرها لدى المتعّلمين ضعيًفا، 
أن ) 7(، ونلحظ من الجدول السابق )%54.02(و) %31.34(ولم يتمّكنوا منها؛ حيث بلغت بين 

حو سليم المهارات الفرعية التي تندرج تحت المجال الفكري قد تبوأت مهارة عرض الفكرة على ن
، وقد توافرت هذه المهارة %)73.3(وواضح أعلى نسبة في هذا المجال؛ حيث بلغت هذه المهارة 

أما المهارات األربع األخرى في المجال الفكري . عند المتعّلمين على نحو جيد وبدرجة متوسطة
% 8.35فقد كان توافرها لدى المتعّلمين قليًال جدا، ولم يتمّكنوا منها؛ حيث بلغت بين 

ونلحظ من الجدول السابق أن المهارات الفرعية التي تندرج ). ما بين متوسطة وقليلة( %56.66و
تحت المجال الجسدي قد تبوأت فيها مهارة استخدام حركات اليدين في التدليل على الموضوع 

، وقد توافرت هذه المهارة عند )%12(أعلى نسبة في هذا المجال؛ حيث بلغت هذه المهارة 
أما المهارات األربعة األخرى في المجال الجسدي فقد كان توافرها . متعّلمين بدرجة متوسطةال

 %14.26لدى المتعّلمين ضعيفا وبدرجة قليلة جدا، ولم يتمّكنوا منها؛ حيث بلغت بين 
  ).بين قليلة وقليلة جدا( %83.34و

ة من متعّلمي اللغة العربية بناء على نتائج التحليالت اإلحصائية السابقة، نلحظ أن نسبة كبير
للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ كانت درجة توافر المهارات لديهم وتمّكنهم منها قليلة جدًا 
وبدرجة ضعيفة في معظم المجاالت ومهاراتها الفرعية، ويمكن أن يعزى هذا الضعف إلى األسباب 

  :اآلتية

1 .س للمتعّلمين بمعدل ساعتين أسبوعيًا تقريبًا أن حصص مهارة المحادثة األسبوعية التي ُتدر
غير كافية للمتعّلمين، حسب معرفة الباحث وخبرته في مجال التعليم المتالك مهارات المحادثة 
الفرعية، وال بد أن تنال مهارات المحادثة حظًا أكثر وزيادة عدد ساعات المحادثة في الخطة 

  .لكافي في التحدثالدراسية؛ حتى ينال الطالب نصيبه من الوقت ا

عدم وجود تحديد واضح للمجاالت والمهارات الفرعية الخاصة بمهارة المحادثة كي يستنير بها .2
معّلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها في أثناء تدريسهم مهارة المحادثة، وأيضًا عدم معرفة 

  .يةالمتعّلمين بمهارات المحادثة الفرعية وكيفية توظيفها في حياتهم اليوم

عدم االهتمام بعمليات تقويم أداء المتعّلمين في المهارات الفرعية لمهارة المحادثة، وعدم اتباع . 3
  .عمليات اإلرشاد والتنبيه ألهمية مهارة المحادثة ومهاراتها الفرعية

عدم توظيف األنشطة المنهجية والالمنهجية للنهوض بمستوى المتعّلمين في مهارات المحادثة، . 4
ستخدام المواقف الحياتية اليومية واالكتفاء بالموضوعات التي حدد تدريسها في وعدم ا
علما أن عدم مشاركة المتعّلمين في األنشطة المنهجية والالمنهجية يقلل من ثقتهم . الكتاب

  .بأنفسهم، وال ينمي جرأتهم في المحادثة ويشعرهم بالخوف والقلق في أثناء التحدث
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هذه  ى المتعّلمين في تمّكنهم من مهارات المحادثة الفرعية يعود إلى أن كثيرًا منأن تدّني مستو. 5
المهارات يعتمد على الثروة والحصيلة اللغوية المتراكمة عند المتعّلمين؛ لذا من الضروري 
أن يمتلك المتعّلمون حصيلة من المفردات والتراكيب والثروة اللغوية حتى يتمّكنوا من 

وتحتاج بعض هذه المهارات إلى نوع من الخبرة الثقافية . لمحادثة الفرعيةامتالك مهارات ا
واالجتماعية، كما تحتاج إلى اختالط هؤالء الطلبة مع أبناء اللغة العربية وأبناء المجتمع 

  .أكبر من حولهم حتى يتمّكنوا من استخدامها وامتالكها على نحو صحيح وبشكل

المرتفع في المجال اللغوي ومهاراته الفرعية إلى مناسبة هذه يمكن أن يعزى مستوى المتعّلمين . 6
المهارات لمستواهم، وأن الطلبة عرفوا هذه المهارات على نحو جيد، وتدربوا على طرائق 

  .اكتسابها

عدم تعرض منهاج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المبتدئ لمهارات . 7
ركيز على طرائق امتالكها عند المتعّلمين، وقد كانت هذه المحادثة الفرعية، وعدم الت

المهارات مهملة في هذا المستوى، وذلك من خالل كتابة اسم الموضوع المراد التحدث عنه 
منهاج فقط، أو الطلب إلى المتعّلم التعبير عن صورة، كما أن بعض الوحدات الدراسية في 

ت من موضوعات المحادثة وأهملتها، وركِّز على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها قد خل
بغيرها في  مهارات أخرى من مهارات اللغة، إضافة إلى أن مناهج اللغة العربية للناطقين

  .المستوى المبتدئ تفتقر إلى برامج وأنشطة تعليمية لتنمية مهارات المحادثة وإتقانها

رة المحادثة، واقتصار موضوعات مهارة عدم تدريب متعّلمي اللغة للناطقين بغيرها على مها. 8
المحادثة على مهارات محددة من غير التطرق إلى موضوعات يعيشها المتعّلم في الحياة 

  .اليومية وترتبط بتعامله اليومي داخل الجامعة وخارجها

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: ثالثا
سطات أداء متعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في اكتساب مهارات المحادثة تعزى بين مو

  ؟ )ذكر، أنثى(إلى الجنس 

أجيب عن هذا السؤال من خالل حساب النسب المئوية لنتائج االختبار لدى متعّلمي اللغة 
المجاالت لكل من  والجدول التالي يبين النسب المئوية في ).أنثي ،ذكر(العربية للناطقين بغيرها 

أي  ،وأن األجوبة كانت متقاربة ويبين أنه ال يوجد فروق تعزي للجنس ذكر، أنثى ،الذكور واإلناث
  .أنه ال يوجد فروق بين الجنسين
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  :)8(الجدول 

  المجال الصوتي

 النسبة المئوية
  المجال اللغوي

  النسبة المئوية

  المجال الفكري

  النسبة المئوية

  المجال الجسدي

  ة المئويةالنسب
  

 اإلناث  22.55 34.41 69 37.29
 الذكور 22.5 34.37 69.2  37.39
 المعدل 22.53 34.39 69.1  37.34

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج هذا السؤال تظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ،رات المحادثةتعزى ألثر الجنس في أداء متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في اكتساب مها
على االختبار  بمعنى أنه ال يوجد هناك اختالف في درجات المتعّلمين، وأن اإلجابات كانت متقاربة

وقد يعزى هذا إلى تقارب أداء المتعّلمين  بين الذكور واإلناث في اكتساب مهارة المحادثة،
متعّلمين متقاربة وتتشابه ورغباتهم ودافعيتهم نحو اكتساب تعّلم مهارة المحادثة، وكما أن أعمار ال

في مراحل النمو اللغوي والقدرة على امتالك الحصيلة والثروة اللغوية، وأن البيئة التي يتعّلمون 
فيها واحدة ومتقاربة، وأن المراحل التعليمية نفسها، وإن مدة تعليم عينة الدراسة عند الذكور 

ية قد درسها المتعّلمون نفسها التي درسها وأن المواد التعليم واإلناث كانت متشابهة ومتقاربة،
  .الذكور واإلناث، وأن المناهج التعليمية التي درسها المتعلمون الذكور واإلناث واحدة

  التوصياتاالستناجات 

  : فان الباحث يوصي باآلتي ،اعتمادا على نتائج الدراسة واستنتاجاتها

لمحادثة وخلق نوع من اإلبداع في تدريسها نشر الوعي بين عناصر البيئة التعليمية حول مهارة ا -
   .وتشجيع المدرسين على تفعيل تدريسها في بيئة صفية مناسبة

اعتماد المجاالت والمهارات الفرعية لمهارة المحادثة في المستوى المبتدئ، التي توصلت  -
  .إليها هذه الدراسة

ي ُتدرس في المستوى المبتدئ إعادة النظر في تأليف منهاج اللغة العربية للناطقين بغيرها الت -
في مركز اللغات، وإيالء مهارات اللغة العربية األربع اهتمامًا، وعرضها في أثناء التأليف 

 .نسبة متساوية؛ ليكون تعليم المهارات على نحو تكامليبوالتدريس 
 عقد دورات وندوات لتدريب معّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ بهدف تعريفهم كيفية -

تقويم مهارات اللغة العربية على نحو عام ومهارات المحادثة على نحو خاص، وتعريفهم 
 .بمهارات المحادثة وأهميتها بضرورة تنميتها
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توجيه أنظار واضعي مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى أهمية تحديد مهارات المحادثة  -
منهاج اللغة العربية للناطقين بغيرها  الواردة في الدراسة، واالطالع عليها في أثناء تأليف

 .وتطويرها وتقييمها
إجراء المزيد من الدراسات المشابهة للدراسة الحالية عن مهارات المحادثة الالزمة لمتعّلمي  -

اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستويات المتوسطة والمتقدمة في مراكز اللغة العربية 
 .طبيقها على عينات أكثر وفي جامعات أخرىللناطقين بغيرها ومعاهدها، وت

  

  قائمة المراجع

 .، مركز الكتاب والنشر، القاهرةالمرجع في تدريس اللغة العربية، )2006( إبراهيم، عطا

تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طلبة الصف األول المتوسط،  ،فهد بن عبدالكريم البكر،
التعليم العالي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، وزارة 

، مجلة علمية فصلية محكمة، العدد الحادي والثالثون، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 .هـ1435ربيع اآلخر، 

صعوبات تدريس التعبير الشفوي في المرحلتين المتوسطة ). 2012(خالد ناجي  ،الجبوري

-  396(ص  ،)51(العدد  ،بغداد – مجلة الفتح .المدرسينواإلعدادية من وجهة نظر 
448.( 

، األصول الحديثة لتدريس اللغة العربية، )1981(أبو الفتوح  ،التوانسي ،علي ،الجمبالطي
 .القاهرة ،دار النهضة ،3ط

 .، مكتبة نور الهدى، فلسطين2، طالطريقة المثلى في تدريس الفصحىأبوراس، 

ن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها ف، )1986(سمك، محمد صالح 

 .مصر ،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ،العملية

تعليم اللغة اتصاليًا بين المناهج  ،)2006( محمود كامل الناقة،ورشدي أحمد  طعيمة،

، الرباط، إيسيسكو –، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة واالستراتيجيات
 .المملكة المغربية
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، تقويم التعبير الشفوي في المرحلة اإلعدادية ،)1986( عبدالله عبدالحميد ،عبدالحميد
 .رسالة دكتوراه غير منشورة، جمهورية مصر العربية، جامعة طنطا، كلية التربية

ميذات تقويم مهارات التعبير الشفوي لدى تل ،)1997(بنت سعيد بن راشد  زوينه ،الكلباني

 عمان  ،كلية التربية والعلوم اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحلة اإلعدادية

المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية  ،)2010(، إيمان ،هريدي، رشدي ،وطعيمة ،علي، مدكور

  مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي مدينة نصر، الطبعة األولى، للناطقين بلغات أخري

واقع التقويم المستمر لمهارات القراءة والمحفوظات في الصفوف العليا  ،سعيد ،يضآل مع

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة من المرحلة االبتدائية
 .المكرمة، المملكة العربية السعودية

ي ضوء مهارات تقويم نشاطات التعلم في مقرر لغتي الجميلة ف )2013(عبير  ،النفيعي

 ،رسالة ماجستير غير منشورة .التحدث الالزمة لتلميذات الصف الخامس االبتدائي
 المملكة العربية السعودية  ،مكة المكرمة ،جامعة ام القرى

طرق  )1986(رشدي  طعيمة،وأحمد حسن  حنورة،ومحمود علي  ،الناقةويونس، فتحي علي 

 .باعة والنشر، القاهرة، مصر، دار الثقافة للط1، جتعليم اللغة العربية
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 االستدالل العقليالقرآني في نهج امل
  

   *ياسر محمود صالح أبو حسين
  

  ملخص

يعـد العقــل أداة للتفّكــر، ولــوال وجــوده فـي اإلنســان لمــا اســتطاع أن يتفكــر فـي آيــات اللــه ســواء آياتــه      
اصـر الـذي   القرآنية أو آياته الكونية، لذا جعل القرآن الكريم العقل مناط التكليف، فلـم يكّلـف المجنـون أو الق   

         َأنـُتمو ـُكمَأنُفس نـوَتنسو رـاْلبب النَّـاس ونرالتمييز، وجاء خطابه للعقالء فقـط، فقـال تعـالى ﴿َأَتـْأم لم يبلغ سن 
َقـد ُأوِتـي   ، وقال أيضا ﴿يـؤِتي اْلِحْكمـَة مـن يشـاُء ومـن يـؤَت اْلِحْكمـَة فَ       44 َتْتُلون اْلِكَتاب َأَفَال َتعِقُلون ﴾البقرة

 ، وقد أودع اللـه تعـالى فـي القـرآن الكـريم منهجـا ربانيـاً       269 َخيرًا َكِثيرًا وما يذَّكَّر إالَّ ُأوُلوْا اَألْلباِب ﴾البقرة
  ـ    لالستدالل والتفكر يقوم على إعمال العقل وتحريم تعطيله أو استخدامه في مـا يضـردت إلـى  النـاس، لـذا ع

حث عن هذا المنهج الرباني، مستعينًا بأمهات كتـب التفاسـير وبالكتـب ذات العالقـة بالعقـل      كتاب الله تعالى ألب
  .والتفكر

  .القرآن الكريم، العقل، الحوار، القصة، األمثال: الكلمات المفتاحية

 
Koran Curriculum in the Inferred Mental  

 

Yaser M. S. Abu-Hussein, Ph.D. in interpretation and Quranic sciences, part-
time lecturer at the University of Jordan, part-time lecturer at Rufaida 
College of Islam. 

 

Abstract 
The mind is a tool for reflection, and if it were not for human existence, it would 

not have been able to think about the verses of Allah, whether it is the Qur'anic verses or 
its universal signs. "Behold, you shall judge the people by righteousness, and purify 
yourselves, as ye recite the Book, do you not understand?" (Al-Baqarah) 44: Let God 
Almighty in the Holy Quran approach divine inference and reasoning is based on the 
realization of the mind and the prohibition to disable or use it in what people hurt, so I 
went back to the book of Allah to look for the Lord's curriculum, using the mothers 
wrote commentaries and books related to reason and reflection. 
Keywords: Quran, Mind, Dialogue, Story, Proverbs. 
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  : المقدمة

م كل ما يؤثر عليه سلبَا، ومن صور القرآن الكريم بالعقل وجعله مناط التكليف، وحر اهتم
في القرآن الكريم، جاء  هبالتعظيم واإلشادة حيثما ورد ذكر عنه اهتمام القرآن الكريم به أّنه تحدث

تعظيم والتنبيه إلى في مقام ال القرآن ال يذكر العقل إّال"): التفكير فريضة إسالمية(في كتاب 
وألهمية المنهج الرباني في االستدالل العقلي فقد رجعت إلى ، )1("وجوب العمل به والرجوع إليه

هذا المنهج في  التي قام عليهااألساليب كتاب الله تعالى، متتبعًا آياته في محاولة الستخراج 
  .مثالالحوار، والقصة، وضرب األ: االستدالل واإلقناع، وهذه األساليب هي

كان المنهج االستقرائي آليات الله تعالى هو المنهج الرئيس في إعداد : المنهج المتبع في الدراسة
هذه الدراسة، باإلضافة إلى المنهج التحليلي والذي رجعت فيه إلى أمهات التفاسير ألقف على 

  .ما قاله أهل التفسير في بيان معاني اآليات التي تضمنت هذه األسس

تتمثل مشكلة البحث في بعد المسلمين عن المنهج العقلي الذي وضعه القران : ثمشكلة البح
لى انحراف أفكارهم، وتشربهم إالكريم لهم، وأتباعهم مناهج وضعية في االستدالل مما أدى 

 ال هويٌة ألفكار غربية بعيدة كل البعد عن القرآن الكريم وبالتالي أصبح لديهم شخصيٌة
  .على التبعية والتقليد للغير مٌةقائ واضحة لها، شخصيٌة

وتوضيح المنهج الرباني في االستدالل العقلي،  إيضاحتكمن أهمية البحث في : أهمية البحث
محصنًا ، بشكل يضمن مجتمعًا إسالميًا االستدالل واإلقناع يالقرآنية ألهمية العقل فالنظرة 

ه بشخصيٍة إسالميٍة مستقلٍة قائمٍة الفكرية، يتمتع أصحاب، نظيفًا من أي آفة من اآلفات فكريًا
  .على الدليل ال على التقليد

  الدراسات السابقة

من خالل مطالعتي في المكتبات ومواقع الجامعات على الشبكة اإللكترونية وجدت بعض الكتب 
تأليف حسين علي السلطاني، ) البناء الفكري في القرآن(كتاب : التي كتبت في هذا المضمار منها

موجز بشكل كبير، سرد فيه المؤلف اآليات القرآنية التي تتحدث سردًا ولم يعلِّق عليها وهو كتاب 
وهو ): طرق البناء العقلي في ضوء القرآن الكريم(أو يتطرق إلى أقوال المفسرين فيهما، وكتاب 
 العقل اإلنساني في ضوء اآليات القرآنية والمواثيق(رسالة ماجستير للباحثة ميساء قلجة، وكتاب 

وهو رسالة دكتوراه أعدها الباحث ثابت أبو الحاج، تحدث فيها الباحث عن اهتمام القرآن ) الدولية
الكريم بالعقل، وعالقة العقل بالغيب، وتحدث عن اإلعجاز العلمي كنموذج على براعة العقلية 

ولو  وقد استفدت من هذه الكتب، لكّني أحببت أن يكون لي جهدًاالعلمية التي صنعها القرآن، 
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القرآن الكريم  إلىخالل العودة مباشرة بيان المنهج القرآني في االستدالل العقلي من متواضعًا في 
  .ملتمسًا بركات آياته وغزارة معانيها

  :تتكون هذه الدراسة من أربعة مباحث: خطة البحث

  .معنى العقل وأهميته في االستدالل: المبحث األول

  .االستدالل العقلي أسلوب الحوار في: المبحث الثاني

  .أسلوب القصة في االستدالل العقلي: المبحث الثالث

 .أسلوب ضرب األمثال في االستدالل العقلي: المبحث الرابع

  معنى العقل وأهميته: المبحث األول

  معنى العقل: المطلب األول

اعتقله العين والقاف والالم، أصٌل واحد مطرد يدل على حبسٍة في الشيء، يقال : "العقل لغة
  .)2("أي حبسه، والعقل هو الحابس عن ذميم القول والفعل

  .)3("والعقل نقيض الجهل، عقل يعقل عقًال فهو عاقل، والمعقول ما تعقله في فؤادك"

 القلب في بفعاله إال عرفي ال غريزة" :العقل فقال -رحمه الله – المحاسبيوعرف 
  .)4("والجوارح

  .ع لصاحبه من الوقوع في الرذائلالمان: ويمكن القول ان العقل هو

  .171البقرة  صم بْكم عمي َفهم َلا يعِقُلون﴾ ﴿: قال تعالى

  : في االستدالل أهمية العقل: المطلب الثاني

  :في عدة أمور منها في االستدالل تكمن أهمية العقل

العقل أداًة يتوصل  –الله  رحمه -عتبر ابن تيمية فقد ا، والحقيقةالعلم  علىبالعقل  يستدل: أوال
قال  ،)5("اْلعْقل يراد بِه اْلَغريزُة الَِّتي بها يعَلم َأْنواع ِمن اْلِعْلم:" من خاللها إلى العلم فقال

  .43 العنكبوت ]﴾  وما يعِقُلها إلَّا اْلعاِلمون ﴿: تعالى

العقل أشرف صفات " :- رحمه الله –الغزاليه تعالى، يقول للى رضا الإيتوصل بالعقل : ثانيا
وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه، فإن ثمرته سعادة  ،إذ به تقبل أمانة الله اإلنسان،
﴾  إن ِفي َذِلك َلِذْكرى ِلمن َكان َله َقْلب َأو َأْلَقى السمع وهو شهيد ﴿: ، قال تعالى)6("اآلخرة

  .37ق



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أبو حسين

  5094

فالعقل في لغة العرب معناه المنع والحبس، فهو  في الخطأ،ل صاحبه من الوقوع يمنع العق: ثالثا
 دالذي يمنع صاحبه من الوقوع في الزلل ويوجهه، لكن بشرط أن يقوم صاحبه بإعماله، لذا ع

للتدبر والتفكر بشرط الحفاظ عليها وإعمالها، فهذه  العقل أداًة -رحمه الله - سيد قطب
يحافظ على استقامتها ويحميها من الوقوع تحت تأثير المغريات  األداة بحاجة إلى من

أعطى " :-رحمه الله -والشهوات، وهم الرسل الذين بعثهم الله تعالى لهذه المهمة، يقول 

 - سبحانه  -ولكّنه ، الّله البشر من العقل ما يتدبرون به دالئل اإليمان في األنفس واآلفاق
أداة  -الشهوات على تلك األداة العظيمة التي أعطاها لهم  رحمًة منه بعباده وتقديرًا لغلبة

اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل إليهم الرسل يذكرونهم ويبصرونهم ويحاولون  - العقل 
وَقاُلوا َلو ُكنَّا َنسمع َأو َنعِقُل ما ُكنَّا ِفي  ﴿ :قال تعالى ،)7("استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولهم

ِعيراِب السح10: ﴾ الملك َأص.  

هو " :بقوله –رحمه الله  –الغزالي عن الحيوان، وهذا ما أشار اليه  االنسان ز العقُلميي: رابعا
الوصف الذي يفارق اإلنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية 

  .)8("وتدبير الصناعات الخفية الفكرية

داعيًا إلى التفّكر في  فقال تعالى -سبحانه  –ظمة الخالق ستدل بالعقل على وجود وعي: خامسا
﴿الَِّذين يْذُكرون الّله ِقيامًا وُقعودًا وعَلى جُنوبهم ويَتَفكَّرون ِفي َخْلق السماواِت  :هذا الكون

، يقول البغوي 191 نَّاِر ﴾آل عمرانواَألرض ربَنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال سبحاَنك َفِقَنا عَذاب ال
ويَتَفكَّرون ِفي َخْلق السماواِت واْلَأرض وما أبدع فيهما ليدّلهم ذلك على " :-رحمه الله –

من أراد أن يزداد : "المنار ، جاء في)9("قدرة الّله ويعرفوا أن لها صانعًا قادرًا مدبرًا حكيمًا
  .)10("علمًا فليطلبه من البحث في الكون

﴿وإْذ  :بالعقل يعمر هذا الكون، فواجب اإلنسان تجاه هذا الكون هو اإلعمار، قال تعالى: سادسا
ِفكسيا وِفيه ْفِسدن يا مُل ِفيهعَخِليَفًة َقاُلوْا َأَتج ضاِعٌل ِفي اَألرنِّي جَالِئَكِة إِلْلم كبَقاَل ر 

محب حبُنس نَنحاء ومالبقرةالد﴾ ونَلما َال َتعم َلمنِّي َأعَقاَل إ َلك سُنَقدو جاء في 30ِدك ،
بعد قرن، وجيًال بعد  يخلف بعضهم بعضًا، قرنًا قومًا" :رحمه الله –تفسير ابن كثير 

  .)11("جيل
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  أسلوب الحوار في االستدالل العقلي: المبحث الثاني

  مفهوم الحوار: المطلب األول

  .)12("الشيء وإلى الشيء عن الرجوع الحور" حورغة من ل: الحوار

﴿َقاَل َله صاِحبه وهو يحاِوره َأَكَفرَت بالَِّذي َخَلَقك ِمن ُتراٍب ُثم ِمن نُّْطَفٍة ُثم سواك : قال تعالى
 واْلمحاورُة، ويجاِوبه َلاماْلَك ِفي يراجعه َأي: "-رحمه الله  –، قال القرطبي 37 الكهف رجًال ﴾

  .)13("التَّجاوب والتَّحاور اْلمجاوبُة،

تعددت المعاني االصطالحية للحوار لكنها لم تخرج جميعها عن المعنى اللغوي : اصطالحا
  :القائم على مراجعة الكالم، ومن هذه التعريفات

ما يراه ويقتنع به، ويراجع الطرف أسلوب يجري بين طرفين، يسوق كل منهما الحديث ب" -
  .)14("اآلخر في فكره قاصدًا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره

مناقشٌة بين طرفين أو أطراف، يقصد بها تصحيح كالم، أو إظهار حجٍة، أو " :وعرف بأّنه -
 .)15("إثبات حق، أو دفع شبهٍة، أو رد الفاسد من القول والرأي

للرأي والفكر بين طرفين أو أطراف وفق ضوابَط محددٍة لدوافع  تبادٌل" :وقيل أّنه -
 .)16(مختلفة

مراجعة القول بين طرفين أو أكثر، : من خالل ما سبق من تعريفاٍت يمكن القول بأن الحوار هو* 
  .بهدف إقناع أحدهما لآلخر والوصول إلى الحقيقة، مستندين إلى األدلة والبراهين

يات القرآنية بمعنى الحوار، لذا ال بد من بيان مفهوم الجدل، وقد جاء الجدل في بعض اآل
  .وأنواعه، وعالقته بالحوار

  :الجدل

 يكون استرسال في الشيء استحكام باب من وهو ،واحد أصٌل، والالم والدال الجيم: "لغة
  .)17("الكالم ومراجعة الخصومة وامتداد, فيه

  .)18("َفْتله شددت إذا جدًال َأجِدُله بَلالح وجدْلُت ،الَفْتل ِشدة"وعرف أيضًا 

   :معنيان االصطالح في جدللل: اصطالحا

  .بمعنى المنازعة ومغالبة الطرف اآلخر إلفحامه ال إلقناعه، وهو جدٌل مذموم األول
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، وهو )19("الخصم إللزام والمغالبة المنازعة سبيل على المفاوضة" هو: يقول زاهر األلمعي
﴿الَِّذين يجاِدُلون ِفي آياِت اللَِّه بَغير  :ه في بعض اآليات القرآنية، كقوله تعالىالجدل المنهي عن

 بر جباٍر﴾سْلَطان َأَتاهم َكبر مْقتًا ِعند اللَِّه وِعند الَِّذين آمُنوا َكَذِلك يْطبع اللَّه عَلى ُكلِّ َقْلِب مَتَك
صلى الله عليه  –قال رسول الله : قال إمامة أبي عنبوي المروي الحديث الن ي، وف35 غافر

 إّال لك ضربوه ما  اآلية هذه تال ثم الجدل أوتوا إال عليه كانوا هدى بعد قوم ضّل ما" :- وسلم 
 على الجدُل الحديث في به والمراد" :، جاء في لسان العرب)")20 خصمون قوم هم بل جدال

 ولهذا: "-الله رحمه -  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال، )21("الحق َإظهار ال به المغالبة وَطَلب الباطل
جدًال إال نيك لم صحيحٍة بحجٍة الكالم يكن لم إذا الجدل وكذلك ،الكالم أهل السلف ذم 

  .)22("محضًا

  فهو الحوار والمناقشة إلقناع الطرف اآلخر، وهو جدٌل محمود: أما المعنى الثاني للجدل

  .)23("والمخاصمة المناظرة والمجادلة بالحجة الحجة مقابلة لجدلا" :العرب جاء في لسان

دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجٍة أو : "فقال - رحمه الله  –وعرفه الجرجاني 
  .)24("شبهة

 من أي" :أحسن هي بالتي وجادلهم  في تفسيره لقوله تعالى -الله رحمه - كثير ابن لقا
 والتعالى كقوله ،خطاب وحسن ولين برفق الحسن بالوجه فليكن وجدال رٍةمناظ إلى منهم احتاج

 كما الجانب بلين تعالى رهفأم ، منهم ظلموا الذين إال أحسن هي بالتي إال الكتاب أهل تجادلوا
  .)25("فرعون إلى بعثهما حين - السالم عليهما - وهارون موسى به أمر

المدح تارة، وبسياق الذم تارة أخرى، أما سياق  قوقد ورد الجدل في القرآن الكريم بسيا
﴿ادع إِلى سبيل ربك باْلِحْكمِة واْلموِعَظِة اْلحسَنِة وجاِدْلهم بالَِّتي ِهي  :المدح فمنه قوله تعالى

هاْلمب َلمَأع وهيِلِه وبن سلَّ عن ضمب َلمَأع وه كبر نإ نسَأح﴾ ا في سياق 125 النحل َتِدينوأم ،
﴿الَِّذين يجاِدُلون ِفي آياِت اللَِّه بَغير سْلَطان َأَتاهم َكبر مْقتًا ِعند اللَِّه وِعند  :الذم فمنه قوله تعالى

  .35 رغاف الَِّذين آمُنوا َكَذِلك يْطبع اللَّه عَلى ُكلِّ َقْلِب مَتَكبر جباٍر ﴾

  :مما سبق يمكننا أن نخلص إلى ما يلي

﴿َقد سمع اللَّه َقوَل الَِّتي ُتجاِدُلك ِفي زوجها : الجدل المحمود يأتي بمعنى الحوار كقوله تعالى -1
 :"ل البغوي، يقو1وَتشَتِكي إَلى اللَِّه واللَّه يسمع َتحاورُكما إن اللَّه سميع بِصير ﴾المجادلة

  .)26("زوجها في وتراجعك تحاوركأي  ُتجاِدُلك الَِّتي َقوَل: قوله ومعنى

 .الحوار قد يكون بين طرفين أو أكثر من طرفين -2

 . هدف الحوار هو إثبات الحق، وإن خرج عن هذا الهدف كان جدًال مذموما -3
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  أثر الحوار في االستدالل العقلي: المطلب الثاني

  فكري وسيلة لإلقناع ال -1

يعتبر الحوار من أهم وسائل المعرفة واإلقناع مهما كانت الفجوات الفكرية واسعة بين 
األطراف، فمن خالله يستطيع اإلنسان عرض أدلته النقلية والعقلية في سبيل إقناع اآلخر، ومن 
خالله يستطيع المسلم أن يدحض حجج اآلخرين ويحاججهم إلظهار زيف دعواهم وتهاوي أدلتهم، 

سد كل طرٍف أذنه عن سماع اآلخر ولم يستمع ألدلته، لبقي الخالف قائمًا بينهم، والستمروا  فلو
متمسكين كٌل برأيه معتقدًا صواب ما ذهب إليه وخطأ غيره، لكن عندما يتحاور الطرفان يستطيعان 

  .صاحب الرأي الصواب اقناع محاوره عالوصول الى الحقيقة، ويستطي

مان الذي ال يمكن أن يفرض وإنما ينبع من داخل اإلنسان، وقدم لنا واالقتناع هو أساس اإلي
وبين  -  عليه الصالة والسالم -القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوار، منها ما دار بين إبراهيم 

َتاه اللَّه اْلمْلك ﴿َأَلم َتر إَلى الَِّذي حاج إبراِهيم ِفي ربِه َأن آ :الملك، قال تعالىالرجل الذي آتاه الله 
ي اللَّه نَفإ اِهيمربُأِميُت َقاَل إي وييُت َقاَل َأَنا ُأحميي ويحالَِّذي ي يبر اِهيمربْذ َقاَل إإ سمالشْأِتي ب

هَلا ي اللَّهو َت الَِّذي َكَفرهِب َفبْغراْلم ا ِمنهَفْأِت ب قرشاْلم ِمن ﴾ ينالظَّاِلم م258 البقرةِدي اْلَقو ،
للحوار أدى الى اقناع الخصم واقامة الحجة والدليل  -عليه السالم  -فاستخدام سيدنا ابراهيم 

  .عليه

  :وسيلة الكتساب العلم -2

ويعتبر الحوار وسيلة الكتساب العلم الذي يبني اإلنسان المفّكر تفكيره على أساسه، فعندما 
ما لديه من حجج وبراهين، يكون الطرف اآلخر قد اكتسب معلومات لم يسبق له يطرح كل طرف 

العلم بها، ولنا في قصة المالئكة وحوارهم مع الله سبحانه وتعالى خير شاهد، حيث اكتسبوا 
من خالل حوارهم مع الله  معلومات لم يكونوا يعرفونها من قبل من األسماء التي علمها الله آلدم

َقاَل ربك ِلْلمَالِئَكِة إنِّي جاِعٌل ِفي اَألرض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتجعُل ِفيها من يْفِسد ِفيها  ﴿وإْذ :تعالى
﴿ونَلما َال َتعم َلمنِّي َأعَقاَل إ َلك سُنَقدو ِدكمحب حبُنس نَنحاء ومالد ِفكسي30و مآد لَّمعو ﴾

﴾ َقاُلوْا 31ُكلَّها ُثم عرضهم عَلى اْلمَالِئَكِة َفَقاَل َأنبُئوِني بَأسماء هـؤالء إن ُكنُتم صاِدِقين﴿ اَألسماء
﴿ِكيماْلح ِليمَأنَت اْلع نَّكَتَنا إلَّما عالَّ مَلَنا إ َال ِعْلم اَنكحب32سآِئهمَأسم بْئهَأنب ما آدا ﴾ َقاَل يَفَلم م

ن وما ُكنُتم َأنبَأهم بَأسمآِئهم َقاَل َأَلم َأُقل لَُّكم إنِّي َأعَلم َغيب السماواِت واَألرض وَأعَلم ما ُتبدو
﴿ون33-30البقرة َتْكُتم﴾.  
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    .الحوار هو أساس الدعوة إلى الله -3

دعوة إلى الله، وعليه اعتمد األنبياء في دعوتهم، يجب أن ال نغفل أن الحوار هو أساس ال
بالعديد من  مألّنهم أرادوا أن يقيموا دعوة مبنية على اإلقناع ال على اإلكراه، لذا حفل القرآن الكري

الحوارات القرآنية بين الحق والباطل، منها حوارات األنبياء مع أقوامهم في سبيل دعوتهم، 
ل في سبيل هدايتهم، فكان الحوار هو األساس المتين لدعوة وحوارات أهل الحق مع أهل الضال

﴿ادع إِلى سبيل ربك باْلِحْكمِة واْلموِعَظِة اْلحسَنِة وجاِدْلهم بالَِّتي ِهي َأحسن إن  :األنبياء، قال تعالى
  .125 النحل ْلمهَتِدين ﴾ربك هو َأعَلم بمن ضلَّ عن سبيِلِه وهو َأعَلم با

  ضوابط الحوار: المطلب الثالث

  :لكي ينجح الحوار ال بد من ضوابط وقواعد يتفق عليها المتحاورون قبل بدء الحوار أهمها

  عدم المساس بمسلمات الدين وثوابته -1

إن أمور العقيدة وأصول الدين، ال تخضع للحوار والجدل ألّنها متفق عليها، وهي أساس 
األمور التي تعد من المسلمات والثوابت في اإلسالم ال يمكن أن تخضع للحوار "المرء  إيمان

واألخذ والرد، وهي من األمور والقضايا التي ثبتت بنصوص قطعية من الكتاب والسنة، وعلم من 
  .)27("دين اإلسالم بالضرورة، فهذه األمور ال يجوز أن تكون محل نقاش أبدًا

  قةتحديد موضوع الحوار بد -2

بدقة، وأن يبقوا في إطاره، لكي ال يتشعب  رموضوع الحوا اأن يحددو نيجب على المتحاوري
كان الشافعي إذا ناظره إنسان في " الحوار ويخرج عن هدفه الرئيسي، قال الربيع بن سلمان

  .)28("مسألة، فغدا إلى غيرها، يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد

  تي يحتكم إليها المتحاورونتحديد المرجعية ال -3

أن يحددوا ما هي المرجعية التي سيحتكمون إليها في حالة التنازع  نينبغي على المتحاوري
، باإلضافة إلى اللغة العربية، والعقل عواالختالف، والتي هي بالنسبة للمسلم الكتاب والسنة واإلجما

كفرية، كاإلنجيل أو التوراة السليم، ويحرم على المسلم االحتكام إلى مرجعية شركية أو 
﴿ُقْل إنِّي عَلى بيَنٍة من ربي وَكذَّبُتم بِه ما ِعنِدي ما َتسَتعجُلون بِه إن  :المحرفتين، لقوله تعالى

﴾ اْلَفاِصِلين رَخي وهو قاْلح ُقصالَّ ِلّلِه يإ ْكمَلن  :، وقوله تعالى57 األنعام اْلحو ﴿ َل الّلهعجي
  .141 النساء ِلْلَكاِفرين عَلى اْلمؤِمِنين سبيًال ﴾
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  نموذج قرآني للحوار الفكري: المطلب الخامس

   - عليه السالم  –إبراهيم 

يعلمنا أرقى أساليب الدعوة ويضع لنا ُأسس الحوار  -عليه السالم - إّنه سيدنا إبراهيم  
ين، ويرسم للمحاور أسلوب حواره مع اآلخر، في سبيل تغيير الصحيح المبني على الحجج والبراه

  .القناعات الفكرية المنحرفة وإبدالها بأفكار صحيحة

في بيئة وثنية اتخذت من األصنام التي تصنعها آلهًة  –عليه السالم  -بعث سيدنا إبراهيم 
العبادة ألّنها مخالفة تعبدها من دون الله تعالى، هذه اآللهة التي ال تضر وال تنفع وال تستحق 

جاهدًا في محاوالت  - عليه السالم  –للفطرة السوية وللعقل السليم، لذا سعى سيدنا إبراهيم 
تغيير الفكر المنحرف عند قومه من خالل الحوار، مبتدءًا بأبيه ثم قومه، ولنبدأ بالحوار الذي دار 

  .من خالله زيف عبادة أبيه لألصناموبين أبيه والذي وضح إبراهيم  –عليه السالم  –بين إبراهيم 

رغم جحوده وإيغاله في الكفر  ىأرق العبارات مع أبيه عل - عليه السالم  –استخدام إبراهيم 
لم تفارق لسانه تحببًا ألبيه؛ ألن كسب مودة الطرف اآلخر قبل البدء في ) يا أبت(والشرك، فكلمة 

﴿واْذُكر ِفي اْلِكَتاِب إبراِهيم إنَّه َكان ِصديقًا  :الىالحوار يجعل منه مستقبًال جيدًا لما تقول، قال تع
﴾ يا َأبِت 42﴾ إْذ َقاَل ِلَأبيِه يا َأبِت ِلم َتعبد ما َلا يسمع وَلا يبِصر وَلا يْغِني عنك شيئًا﴿41نَّبيًا﴿

 ْأِتكي ا َلمم اْلِعْلم اءِني ِمنج نِّي َقدًا﴿إيواطًا سِصر ِدكِني َأهع43َفاتَّب نإ َطانيِد الشبِت َلا َتعا َأبي ﴾
﴾ يا َأبِت إنِّي َأَخاف َأن يمسك عَذاب من الرحمن َفَتُكون 44الشيَطان َكان ِللرحمن عِصيًا﴿

عن آِلهِتي يا إبراِهيم َلِئن لَّم َتنَتِه َلَأرجمنَّك واهجرِني  ﴾ َقاَل َأراِغب َأنَت45ِللشيَطان وِليًا﴿
﴾ وَأعَتزُلُكم وما َتدعون ِمن 47﴾ َقاَل سَلام عَليك سَأسَتْغِفر َلك ربي إنَّه َكان بي حِفيًا﴿46مِليًا﴿

﴾ َفَلما اعَتزَلهم وما يعبدون ِمن دون 48ُكون بدعاء ربي شِقيًا﴿دون اللَِّه وَأدعو ربي عسى َألَّا َأ
  .﴾49-41مريم ﴿ اللَِّه وهبَنا َله إسحاق ويعُقوب وُكّلًا جعْلَنا َنبيًا﴾

ر بعد أن كسب ود أبيه انتقل في حواره إلى بيان ضعف الحجة التي يستند إليها أبوه، فأظه
له أن هذه اآللهة المزعومة غير قادرة على السماع أو اإلبصار أو النفع أو الضرر، فعلى أي أساس 

الدليل والبرهان  -عليه السالم-اتخذها آلهًة ُتعبد من دون السميع البصير، وهنا استخدام إبراهيم 
 بين ابراهيم انكما  تعالى ذكر" :العقلي إلثبات حجته وإظهار ضعف حجة أبيه، يقول ابن كثير

 له نبي ،إشارة وأحسن عبارة بألطف الحق إلى أباه دعا وكيف والمجادلة، المحاورة من أبيه وبين
 عنه تغنى فكيف مكانه، تبصر وال عابدها دعاء تسمع ال التي األوثان عبادة من عليه هو ما بطالن
 والعلم الهدى من الله عطاهأ ما على بهامّن له قال ثم؟ نصر أو رزق من خيرًا به تفعل أو شيئًا
 أهدك فاتبعني يأتك لم ما العلم من جاءني قد إّني أبت يا: أبيه من سنًا أصغر كان وإن النافع

  .)29("وأخراك دنياك في الخير إلى بك يفضى ،حنيفًا سهًال واضحًا مستقيمًا أي ،سويا صراطا
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منحرف الذي كان يتبناه قومه من إلى محاولة تغيير الفكر ال -عليه السالم  -ثم انتقل إبراهيم 
عبادة لألوثان، حيث دار بينه وبينهم حوار كادوا أن يسلموا فيه إلى إبراهيم لوال جحودهم 

﴾ َقاَل بْل َفعَله َكبيرهم هَذا 62﴿َقاُلوا َأَأنَت َفعْلَت هَذا بآِلهِتَنا يا إبراِهيم﴿: وعنادهم، قال تعالى
﴾ ُثم ُنِكسوا 64﴾ َفرجعوا إَلى َأنُفِسهم َفَقاُلوا إنَُّكم َأنُتم الظَّاِلمون﴿63َكاُنوا ينِطُقون﴿ َفاسَأُلوهم إن

﴿نِطُقونَلاء يؤا هَت مِلمع َلَقد موِسهؤَلى رئًا 65عيش ُكمنَفعا َلا ياللَِّه م ونِمن د وندبَقاَل َأَفَتع ﴾
رضَلا يو﴿عجزت عقولهم عن تقديم مبررات لعبادتهم آللهتهم التي ال 66 – 62: ﴾ األنبياء66ُكم ،

فرجعوا  –عليه السالم  -تضر وال تنفع أو إجابات مقنعة للتساؤالت التي طرحها عليهم إبراهيم 
 مهلكن حميتهم الجاهلية وتعصبهم آللهت -عليه السالم –إلى أنفسهم معترفين بصدق دعوة إبراهيم 

 يعقلون كانوا لو لهم ظاهر دليل فيه وهذا"، - عليه السالم –منعتهم من اتباع الحق الذي جاء به 
 قالوا لكنهم بسوء أرادها من أنفسها عن لدفعت آلهة كانت فلو يعبدونها، كانوا التي بآلهتهم حّل ما
 عدلوا.... .لظالمينا لمن هإّن بآلهتنا هذا فعل من: وخبالهم ضاللهم وكثرة عقلهم وقلة جهلهم من
 وسلطانهم، قوتهم استعمال إّال شبهة وال حجة لهم تبق ولم لبوا،ُغ الم والمناظرة الجدال عن

 ودينه كلمته وأعلى جالله جّل الرب فكادهم وطغيانهم، سفههم من عليه هم ما لينصروا
فيه عن التفكير في مأزق فكري عجزت عقولهم  –عليه السالم  –لقد وضعهم إبراهيم  ،)30("وبرهانه

  .السليم، فانتصر عليهم ألّنه استند في حواره معهم على الحجة

عليه - في النموذجين الحواريين السابقين إلبراهيم مع أبيه ومع قومه، نرى أن إبراهيم 
قد استخدم أسلوب الحوار في محاجة قومه ومحاولة إقناعهم بتغيير فكرهم المنحرف،  -السالم

  .جة لكّنهم نكسوا وجحدوا بما جاء به إبراهيم عليه السالمحيث أقام عليهم الح

  .أسلوب القصة في االستدالل العقلي: المبحث الثالث

القرآن الكريم ليس كتاب َقصص، بل هو كتاب دعوة وتشريع، وعرضه للقصص بين ثنايا  
ن تكون آياته جاء لتحقيق مقاصد الدعوة في اإلصالح والتغيير نحو األفضل، لذا وجب علينا أ

نظرتنا إلى القصة القرآنية مختلفة عن نظرتنا إلى القصة األدبية، فالقصة القرآنية صادقة وواقعية، 
وليس الهدف منها السرد التاريخي بل لها أهداف أخرى، أهمها التفكر في أحوال الماضين وأخذ 

  .لغة والخيالالعظة والعبرة، بينما القصة األدبية قد تخلو من الصدق والواقعية نحو المبا

استخدم القرآن الكريم أسلوب القصة كأسلوب دعوي هدفه التأثير في نفوس الناس، وتبديل  
قناعاتهم الفكرية المختلطة بالشرك، وقد ذم الله تعالى من ال يعملون عقولهم ويتفكرون في أخبار 

بِلك إالَّ ِرجاًال نُّوِحي إَليهم ﴿وما َأرسْلَنا ِمن َق :الماضين الواردة في القصص القرآني، فقال تعالى
ارَلدو مِلهِمن َقب ُة الَِّذيناِقبع َكان فوْا َكينُظرَفي ضوْا ِفي اَألرِسيري ى َأَفَلماْلُقر لَأه نم  رِة َخياآلِخر
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﴾ ِقُلوناتََّقوْا َأَفَال َتع ر من الله تعالى، على عدم النظر في ، في هذه اآلية إنكا109 يوسف لِّلَِّذين
  .مصير األمم السابقة، وعدم التفكر في هذا المصير

لن استطرد في البحث في موضوع القصة القرآنية، بل سأكتفي بالتطرق إلى بعض من األمور  
التي تتعلق بها، كمفهومها، وخصائصها، وأهدافها، ثم أبين كيف تؤّثر القصة القرآنية على الفكر 

مع الملك الذي ادعى األلوهية  –عليه السالم  –هه، ضاربًا مثاًال على قصة سيدنا ابراهيم وتوج
  .نموذجًا

  مفهوم القصة القرآنية: المطلب األول

 الِقصة جمع القاف بكسر والِقصص، المْقصوص الخبر بالفتح الَقصص" :جاء في لسان العرب
  .)31("تكتب التي

    :ددت تعريفاتها، نذكر منهافقد تع: أما القصة القرآنية

إخباره عن أحوال األمم الماضية، والنبوات السابقة والحوادث الواقعة، وتتبع آثار كل "هي  -
  .)32("قوم

إخبار الله عما حدث لألمم السابقة مع رسلهم، وما "وعرفها الدكتور عبد الباسط بلبول بأّنها  -
فرادًا وجماعات، من كائنات بشرية أو غير حدث بينهم وبين بعضهم، أو بينهم وبين غيرهم أ

  .)33("بشرية، بحق وصدق، للهداية والعظة والعبرة

إخبار القرآن الكريم عما حدث : مما سبق من تعريفات، يمكن القول إن القصة القرآنية هي
  .لألنبياء واألمم السابقة، بهدف العظة والعبرة

  خصائص القصة القرآنية: المطلب الثاني

إن هـَذا َلهو اْلَقصص اْلحق وما ِمن إَلـٍه إالَّ الّله وإن الّله َلهو  ول الحق، قال تعالىالصدق وق -1
 ِكيماْلح يززاْلع ﴿62 آل عمران﴾.  

﴿َنحن َنُقص عَليك َأحسن اْلَقصص بما َأوحيَنا إَليك  :قال تعالى: أفضل القصص وأحسنه -2
ه اْلَغاِفِلين نِلِه َلمن ُكنَت ِمن َقبإو آنـَذا اْلُقر نقص نحن" :جاء في الكشاف. 3 يوسف 

 والحكم والنكت العبر من يتضمن لما أحسنه كان ماوإّن، األحاديث من يقص ما أحسن عليك
القرآن يدعونا من " :، وقال الدكتور صالح الخالدي)34("غيرها في ليست التي والعجائب

الل هذا الوصف إلى أن نكتفي بما قصه علينا من أحداث، وأن ال نتجاوز القرآن إلى خ
ألن القصص أمر غيبي ال يعلمه إال الله سبحانه وتعالى، والمصادر  ،)35("مصادر بشرية

البشرية ليس لديها القدرة على علم الغيب، وما جاء من أخبار من المصادر البشرية ينبغي 
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لسنة فإن وافقهما أخذنا به وان خالفهما أعرضنا عنه، وإن سكتا عنه، ال عرضه على القرآن وا
  .نكذبه وال نصدقه

القرآن الكريم لم يعرض القصص القرآني بأسلوب واحد، : تنوع طرق عرض القصة القرآنية -3
فمنها ما يقوم على استحضار األحداث دون تدخل بالرواية، ومنها ما "بل تنوع في عرضه، 

 .)36("قدمة توحي بخاتمتها كقصة سيدنا يوسفيمهد للقصة بم

  .)37(أهداف القصة القرآنية: المطلب الثالث

من خالل إخباره عن أخبار الغيب التي ال يعلمها أحد  - عليه السالم  -إثبات صدق رسالة النبي  -1
َتعَلمها َأنَت وَال َقومك  ِتْلك ِمن َأنباء اْلَغيِب ُنوِحيها إَليك ما ُكنَت :سوى الله تعالى، قال تعالى

 تَِّقينَة ِلْلماِقباْلع نإ ربـَذا َفاصه لِمن َقب 49 هود.  

ِتْلك ِمن َأنباء اْلَغيِب ُنوِحيها إَليك ما ُكنَت َتعَلمها َأنَت  :قال تعالى: تزويد الناس بالمعلومات -  2
 .49 هود َفاصبر إن اْلعاِقبَة ِلْلمتَِّقين وَال َقومك ِمن َقبل هـَذا 

َلَقد َكان ِفي َقصِصهم ِعبرٌة لُِّأوِلي اَألْلباِب ما َكان حِديثًا يْفَترى وَلـِكن قال : أخذ العظة والعبرة -3
 .111 يوسف لَِّقوم يؤِمُنون  َتصِديق الَِّذي بين يديِه وَتْفِصيَل ُكلَّ شيٍء وهدى ورحمًة

على قدرة الله  ةوذلك من خالل عرض القصص الدال: إثبات قدرة الله تعالى على البعث -4
 َأو َكالَِّذي مر عَلى َقريٍة وِهي َخاِويٌة عَلى عروِشها َقاَل َأنَّى يحيـي هـَِذِه الّله بعد موِتها: تعالى
اَتهَفَأم ْثَت ِمَئَة عل لَّبَقاَل ب موي ضعب مًا َأووْثُت يْثَت َقاَل َلبَلب َقاَل َكم َثهعب ُثم امِمَئَة ع الّله ام

ى الِعَظام َفانُظر إَلى َطعاِمك وشرابك َلم يَتسنَّه وانُظر إَلى ِحماِرك وِلَنجعَلك آيًة لِّلنَّاس وانُظر إَل
 ٍء َقِديريَلى ُكلِّ شع الّله َأن َلمَقاَل َأع َله نيا َتبمًا َفَلما َلحوهَنْكس ا ُثمهُننِشز فَكي البقرة 

259.  

  أهمية القصص القرآني بالنسبة لالستدالل واالقناع: المطلب الرابع

وَلو ِشْئَنا َلرَفعَناه بها وَلـِكنَّه َأْخَلد إَلى اَألرض واتَّبع هواه َفمَثُله َكمَثل اْلَكْلِب إن : قال تعالى 
اْلَقص صاِتَنا َفاْقصآيوْا بَكذَّب الَِّذين مَثُل اْلَقوم ث ذَِّلكْلهي ْكهَتْتر ْث َأوْلهِه يَليْل عمَلَتح ص ملَّهع

 ونَتَفكَّري 176 األعراف. 

دعوات قرآنية صريحة إلى التفكر وإعمال العقل في عاقبة األمم السابقة، من حيث األسباب 
التي أدت إلى هذه العاقبة، ألن التفّكر الموصل الى االستدالل العقلي والهادف الى االقتناع هو 

القصص ليس سرد األخبار فقط، بل يتعداه  غرض من أغراض القصص القرآني، فالغاية من هذا
التفّكر " :إلى وجوب التفكير وأخذ العظة والعبرة، والى ذلك أشار الدكتور صالح الخالدي فقال
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والتعّقل واالتعاظ ثمرة من ثمار قصص السابقين في القرآن، ونتيجة من نتائج سماع قصص 
  .)38("قصص القرآن القرآن، وهدف رفيع يجب أن يهدف إليه كل من قرأ أو سمع

َأَفَلم يِسيروا ِفي اْلَأرض َفَتُكون  لذا نرى أن الله تعالى قد ذم من ال يتفكر في القصص فقال
ى اْلُقُلوبمَلِكن َتعو ارصى اْلَأبما َلا َتعنَّها َفإهب ونعمسي آَذان ا َأوهب ِقُلونعي ُقُلوب مالَِّتي ِفي  َله

 .46 الحج لصدوِر ا

إن القصص القرآني ينمي التفكير ويدعو الى االستدالل العقلي، ويعمل على صقل فكر 
اإلنسان، وذلك لما يتضمنه من معلومات جديدة يضيفها إلى عقل اإلنسان، وثروة لغوية هائلة 

لقصص، والذي تغذي المحصول اللغوي لديه، باإلضافة إلى األساليب القرآنية الرائعة في عرض ا
ابتعد عن مجرد السرد الممل، إلى التصوير الفني الرائع ألحداث القصة القرآنية، الذي يجذب 
القارئ إلى متابعة هذه األحداث بكل شوق، فالتفكير السليم ال يكتمل إّال إذا كان لدى اإلنسان 

ساليب القرآنية معلومات، وأعمل عقله في مدلوالت األلفاظ، باإلضافة إلى تبحره في روعة األ
القصصية، ومن األمثلة على هذه األساليب الرائعة التي تنمي تفكير اإلنسان، أسلوب التكرار في 
القصة، والذي لم يأِت عبثا، بل إن تكرار أحداث القصة في أكثر من موضع قرآني، يأتي بفائدة 

اق الذي وضع فيه، يقول جديدة لم تكن متوافرة في المواضع السابقة، باإلضافة إلى مناسبته للسي
فيها شيئا، أال ترى أّنه ذكر الحية في عصا موسى،  دإذا كرر القصة زا" :-رحمه الله-الزركشي 

  .)39("وذكرها في موضع آخر ثعبانًا، وفائدته أن ليس كّل حيٍة ثعبانًا، وهذه عادة البلغاء

ستها من التخّلص من أي ولكي تستطيع القصة القرآنية أن تبني فكرًا سليمًا، ال بد عند درا
إسرائيليات أو أساطير أو خرافات، علقت بها عبر التاريخ، واالكتفاء بما ورد فيها من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة، ألن الخرافات وما يقوم مقامها من إسرائيليات وأساطير هي من 

تشرقين ومن تبعهم يحاولون إلصاق أهم المعيقات العقلية للبناء الفكري السليم، ولذلك نرى المس
التهم بالقصص القرآني، لتشويه الفكر اإلسالمي الناتج عن دراسة هذه القصص، وإنتاج فكر خرافي 
يعتمد على أساطير وخرافاٍت ليس لها أساس علمي، فيتهاوى أمام األفكار األخرى، ومن هؤالء 

اإلسالمي، المدعو محمد أحمد خلف  الذين حاولوا تشويه القصص القرآني مقدمة لتشويه الفكر
يصبح العقل اإلسالمي غير ملزم " ، ومما قاله في كتابه)الفن القصصي في القرآن(في كتابه 

باإليمان برأي معين في هذه األخبار التاريخية الواردة في القصص القرآني، وذلك ألّنها لم تبّلغ 
عظ والحكم التي ُتضرب للناس، ومن هنا يصبح من على أّنها دين يتبع، وإّنما بّلغت على أّنها الموا

  .)40("حق العقل أن يهمل هذه األخبار،أو يخالف فيها أو ينكرها
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  وتفنيد األفكار الباطلة لدحضاالستدالل بالقصص القرآني : المطلب الخامس

  :فكرة ادعاء األلوهية نموذجًا

ربة قبل اإلسالم، حيث ادعى ملك فكرٌة قديمة، لها جذور ضا ةفكرة ادعاء اإللوهية والربوبي
أّنه إله يحيي ويميت، ومن بعده ادعى فرعون أّنه إله  -عليه السالم- ظالم في زمن سيدنا إبراهيم 

من دون الله، وقد بين لنا القرآن الكريم كيفية مواجهة هذا الفكر المنحرف في كل زمان ومكان من 
ه الفكرة الشركية، ولنرى المواجهة الفكرية خالل عرضه لهذه القصة القرآنية التي دحضت هذ

  .وبين الملك الظالم - عليه السالم –والمناظرة بالحجة والدليل العقلي، بين إبراهيم 

﴿َأَلم َتر إَلى الَِّذي حآج إبراِهيم ِفي ِربِه َأن آَتاه الّله اْلمْلك إْذ َقاَل إبراِهيم ربي  :قال تعالى
ْأِت بها ي يحيـي ويميُت َقاَل َأَنا ُأحيـي وُأِميُت َقاَل إبراِهيم َفإن الّله يْأِتي بالشمس ِمن اْلمشرق َفالَِّذ

  .258 ِمن اْلمْغرِب َفبهَت الَِّذي َكَفر والّله َال يهِدي اْلَقوم الظَّاِلمين ﴾البقرة

مع الملك الظالم، الذي أنكر وجود الله تعالى  - عليه السالم –اهيم نقف مع قصة سيدنا إبر
 إله ثم يكون أن أنكر هأّن"وادعى األلوهية والربوبية والقدرة على فعل كّل شيء، يقول ابن كثير 

 الَِّذي َخبر محمد يا إَليك اْنَتهى هل معَناه" :، وقال البغوي)41("لمأله فرعون بعده قال كما غيره
اجح اِهيمربإ َأي مَل، َخاصادجو وربِفي َتج ضى اْلَأرعادَة؟ ويوببلذا خاطبه سيدنا  ،)42("الر

خطابًا عقليًا ال عاطفيًا، متدرجًا معه في اإلقناع، فلم يرد أن يجادله في  -عليه السالم  –إبراهيم 
ا كان مشوشًا لدى الملك الذي ظن أّنه بإعدامه لشخص محكوم معنى اإلحياء واإلماتة ألن معناهم

بالموت يكون قد أماته، وأّنه بعفوه عن آخر محكوم بالموت يكون قد أحياه، ذكر ابن كثير في 
قال قتادة وابن إسحاق، يعني أّنه إذا أوتي برجلين قد تحتم قتلهما، فإذا " :قصص األنبياء فقال

  .)43("خر فكأنه قد أحيا هذا وأمات اآلخرأمر بقتل أحدهما وعفا عن اآل

عدل إبراهيم عن استخدام اإلحياء واإلماتة لبيان ضعف حجة الملك إلى أمر آخر يعجز الملك 
عن فعله، أو ادعاء أن له معنى آخر كما فعل في فهمه لمعنى اإلحياء واإلماتة، ولكي يظهر إبراهيم 

جميعا، عدل إلى سنة كونية من سنن الكون وهي  عجز الملك أمام أعين الناس - عليه السالم –
حركة الشمس من المشرق إلى المغرب، فطلب من الملك أن يعكس حركة مسير الشمس، فبهت 
الملك وثبت عجزه، وبطالن ادعائه لأللوهية والربوبية، ألن هذه الدعوى قائمة على التكبر والغرور 

  .ديه فظن أّنه إله قادر على كل شيءاللذين طبعا على عقله، وأحدثا خلًال فكريًا ل

 السالم عليه -إبراهيم يرد لم ذلك عند ،وُأِميُت ُأحيي َأَنا قال" -رحمه الله –يقول سيد قطب 
 الحقيقة تلك في ويداور يماري رجل مع واإلماتة اإلحياء معنى حول جدل في يسترسل أن -

 ...شيئا اليوم حتى البشرية منه تدرك مل الذي السر هذا ،وسلبها الحياة منح حقيقة ،الهائلة
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 أن للملك يهتحد .....يةئمر ظاهرة أخرى سنة إلى الخفية، الكونية السنة هذه عن عدل وعندئذ
  .)44("كفر الذي هتفب ،المغرب من بالشمس يأتي

ها نحن نرى كيف استخدم القرآن الكريم أسلوب القصة، من خالل قصة سيدنا إبراهيم مع 
، ليحرر العقول من وهم الغرور والتكبر اللذين طمسا على عقل الملك فادعى أّنه إله، الملك الظالم

من القصص التي نستطيع من خالل دراستها إثبات بطالن الكثير من  روفي القرآن الكريم الكثي
عليه  - األفكار المنحرفة، كقصة مكوث الجن محبوسين فترة من الزمن بعد وفاة سيدنا سليمان

التي من خاللها نثبت عدم قدرة الجن على علم الغيب، وكقصة غرق فرعون في البحر، و -السالم
  .والتي نثبت من خاللها بطالن ادعاء فرعون لإللوهية، فكيف ال يقدر إله على إنقاذ نفسه؟

  أسلوب ضرب األمثال في االستدالل العقلي: المبحث الرابع

ة ومعالجته لكثير من القضايا العقدية والفكرية رّكز القرآن الكريم في مواجهته لألفكار الباطل
على أسلوب ضرب األمثال، حيث ورد استخدام هذا األسلوب في القرآن الكريم بشكل كبير، وذلك 

 ﴿وِتْلك اْلَأمَثاُل َنضربها ِللنَّاس وما يعِقُلها إلَّا اْلعاِلمون ﴾ :لتأثيره في نفوس الناس، يقول تعالى
  .43 بوتالعنك

أن أسلوب ضرب األمثال من أفضل األساليب التي تزيد من  –رحمه الله  –بين أبو السعود 
في ضربها زيادة إفهام وتذكير، وتصوير للمعاني بصور " :تذّكر وفهم اإلنسان فقال

ضرب األمثال في " :، أما اإلمام الزركشي فقد لّخص أهمية ضرب األمثال فقال)45("المحسوسات
واالعتبار، والتقرير، وترتيب , والزجر, التذكير، والوعظ، والحّث: يستفاد منه أمور كثيرة القرآن

هذا  -رحمه الله  -، وقد عد اإلمام الشافعي )46("المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوسات
ال ثم معرفة ما ضرب فيه من األمث" :األسلوب من األمور التي يجب على المجتهد معرفتها، فقال

  .)47("الدوال على طاعته المبينة الجتناب معصيته

اعتنى العلماء قديمًا وحديثًا بأسلوب ضرب األمثال، حيث كانت هذه العناية من باب عنايتهم 
بدراسة أساليب القرآن الكريم وإعجازه وبيانه، وال يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن إّال وأفرد 

كتاب : ل في القرآن، بل إن بعضهم قد ألف كتبًا خاصة به، منهامبحثًا خاصًا للحديث عن األمثا
  .األمثال في القرآن البن قيم

وقد استفاد التربويون من أسلوب ضرب األمثال حيث استخدموه أسلوبًا من أساليب البناء 
التربوي للجيل الناشئ، جاء في كتاب اإلقناع في التربية اإلسالمية ما يدل على أن أسلوب ضرب 

فهي تشبه األمور المجردة باألشياء " :األمثال من أفضل األساليب التي تقرب المعاني لألفهام
  .)48("الحسية، وتبرز عالم الغيب كأّنه عالم مشاهد محسوس
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  معنى األمثال : المطلب األول

  .)49("مناظرة الشيء للشيء، يقال هذا مثل هذا أي نظيره: "لغة

تقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من تشبيه شيٍء بشيء، و: "اصطالحا
  .)50("اآلخر، واعتبار أحدهما باآلخر

  : ومن األمثال الواردة في القرآن الكريم

﴿مَثُل الَِّذين حمُلوا التَّوراَة ُثم َلم يحمُلوها َكمَثل اْلِحماِر يحمُل َأسَفارًا بْئس مَثُل : قوله تعالى
اْلَقو﴾ ينالظَّاِلم مِدي اْلَقوهَلا ي اللَّهاِت اللَِّه وآيوا بَكذَّب الَِّذين 5 الجمعة م.  

  الموضوعات التي عالجتها األمثال القرآنية: المطلب الثاني

  :عالج أسلوب ضرب األمثال الكثير من الموضوعات، أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

﴿يا َأيها النَّاس ضرب مَثٌل َفاسَتمعوا َله إن الَِّذين َتدعون ِمن دون اللَِّه َلن  قال تعالى: العقيدة -  1
الطَّاِلب فعض ِمْنه َتنِقُذوهسئًا لَّا ييش ابالذُّب مهُلبسن يإو وا َلهعَتماج َلوابًا وْخُلُقوا ُذبي 

﴾ ْطُلوباْلم73 الحج و.  

﴿إنَّما مَثُل اْلحياِة الدْنيا َكماء َأنزْلَناه ِمن السماِء َفاْخَتَلَط بِه َنباُت  :قال تعالى: الحياة الدنيا -  2
نَّهم اَألرض ِمما يْأُكُل النَّاس واَألْنعام حتَّى إَذا َأَخَذِت اَألرض زْخرَفها وازيَنْت وَظن َأهُلها َأ

 َكَذِلك ساَألمب َتْغن ِصيدًا َكَأن لَّما حْلَناهعارًا َفجَنه ًال َأوَنا َليرا َأما َأَتاههَليع ونُل َقاِدرُنَفص
﴾ ونَتَفكَّري ماِت ِلَقو24 يونس اآلي.  

َتيَناه آياِتَنا َفانسَلَخ ِمْنها َفَأْتبعه الشيَطان ﴿واْتُل عَليهم َنبَأ الَِّذي آ :قال تعالى: الهداية والضالل -3
﴿اْلَغاِوين ِمن 175َفَكان َثُلهَفم اهوه عاتَّبو ضَلى اَألرإ َأْخَلد َلـِكنَّها وهب َناهَفعِشْئَنا َلر َلوو ﴾

رْكه يْلهث ذَِّلك مَثُل اْلَقوم الَِّذين َكذَّبوْا بآياِتَنا َفاْقصص َكمَثل اْلَكْلِب إن َتحمْل عَليِه يْلهْث َأو َتْت
﴿ونَتَفكَّري ملَّهَلع ص176اْلَقصونْظِلمَكاُنوْا ي مهَأنُفساِتَنا وآيوْا بَكذَّب الَِّذين مَثًال اْلَقواء مس ﴾ 

  .﴾177- 175االعراف ﴿

﴿ ُأوَلـِئك الَِّذين اشَتروْا الضَالَلَة باْلهدى َفما ربحت تِّجارُتهم وما َكاُنوْا  :الىقال تع: المنافقون - 4
﴿َتِدينه16م ُنوِرِهمب الّله بَذه َلهوا حاءْت ما َأضَنارًا َفَلم َقدَتوالَِّذي اس َثلَكم مَثُلهم ﴾

  ﴾18- 16البقرة ﴿ ﴾ صم بْكم عمي َفهم َال يرجعون17الَّ يبِصرون﴿وَترَكهم ِفي ُظُلماٍت 

﴿ومَثُل الَِّذين َكَفروْا َكمَثل الَِّذي يْنِعق بما َال يسمع إالَّ دعاء  :قال تعالى: تصوير حال الكفار – 5
﴾ ِقُلونعَال ي مَفه يمع ْكمب ماء صِند171 لبقرةا و.  
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  أثر ضرب األمثال في االستدالل العقلي واإلقناع: المطلب الثالث

  :فكرة ادعاء األلوهية نموذجا

الفكر المنحرف لقومه والمتمثل بعبادة األصنام بواسطة  -عليه السالم - واجه سيدنا إبراهيم 
دون الله تعالى من الحوار الفكري الذي أقام عليهم الحجة من خالله، مبيًنا أن ما يعبدون من 

أصنام ال تضر وال تنفع وليس لها القدرة على حماية أنفسها فكيف تحمي غيرها؟ ثم استكمل 
تفنيد األفكار الباطلة لقومه في قصته مع الملك مدعي األلوهية، حيث  –عليه السالم  –إبراهيم 

عليه  –يدنا إبراهيم أقام الحجة عليه بالطلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب، وبذلك يعد س
مؤسسًا للمنهج العلمي في مواجهة أصحاب الفكر الباطل، هذا المنهج القائم على الحجة  –السالم 

  .والدليل والطلب من الخصم أن يقدم برهانه

واستكماًال للمواجهة القرآنية مع أصحاب الفكر الباطل من مدعي األلوهية فقد ضرب القرآن 
ف دعوى هؤالء ويدحض حججهم، لذلك ضرب الله تعالى مثًال يظهر عجز الكريم األمثال ليظهر زي

﴿يا َأيها النَّاس : الذين يدعون األلوهية من دون الله سواًء كانوا أصنامًا أو كان بشرًا فقال تعالى
بابًا وَلو اجَتمعوا َله وإن ضرب مَثٌل َفاسَتمعوا َله إن الَِّذين َتدعون ِمن دون اللَِّه َلن يْخُلُقوا ُذ

﴿ْطُلوباْلمو الطَّاِلب فعض ِمْنه َتنِقُذوهسئًا لَّا ييش ابالذُّب مهُلبس73ي نِرِه إَقد قح وا اللَّهرا َقدم ﴾
﴿يززع يَلَقو مخلوقات، ، هذا المثل هو الذبابة وهي من أصغر ال74 – 73: ﴾ الحج74اللَّه

تحدى قومه  - عليه السالم -ومعلوم أن التحدي كّلما صُغر أظهر عجز المتحدى، فسيدنا محمد 
﴿ُقل لَِّئن اجَتمعِت اإلنس واْلجن عَلى َأن يْأُتوْا بمْثل هـَذا  :بأن يأتوا بمثل القرآن في قوله تعالى

، وعندما أراد إظهار عجزهم 88 اإلسراء ن بعضهم ِلبعض َظهيرًا ﴾اْلُقرآن َال يْأُتون بمْثِلِه وَلو َكا
﴿وإن ُكنُتم ِفي ريٍب مما َنزْلَنا عَلى  :بشكل أكبر تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة، فقال تعالى
، ورب 23 البقرة ِه إن ُكْنُتم صاِدِقين ﴾عبِدَنا َفْأُتوْا بسورٍة من مْثِلِه وادعوْا شهداءُكم من دون الّل

عندما ضرب مثال الذبابة أراد إن يظهر بشكل ال لبس فيه عجز وكذب من  -عز وجّل  –العزة 
  .يدعي األلوهية

لَِّه َلن ﴿يا َأيها النَّاس ضرب مَثٌل َفاسَتمعوا َله إن الَِّذين َتدعون ِمن دون الخطاب الله في قوله
الطَّاِلب فعض ِمْنه َتنِقُذوهسئًا لَّا ييش ابالذُّب مهُلبسن يإو وا َلهعَتماج َلوابًا وْخُلُقوا ُذبي 

﴿ْطُلوباْلم73و﴿يززع يَلَقو اللَّه نِرِه إَقد قح وا اللَّهرا َقدخطاب 74 – 73: ﴾ الحج74﴾ م ،
و الناس فيه إلى النظر والتأمل في اإلله الذي يعبدون، هل يستطيع هذا اإلله أن يخلق عقلي يدع

رحمه  -ذبابة؟ بل هل يستطيع هذا اإلله أن يرجع لهم شيئًا سلبه الذباب منهم؟ يقول ابن كثير 
ضرب مَثٌل يا َأيها النَّاس : عابديها عقول وسخافة األصنام حقارة على هامنب تعالى وليق" :-الله 
 اجتمع لو: أي هموا،وتّف أنصتوا: أي ،َله َفاسَتمعوا به، المشركون بالله الجاهلون يعبده لما: أي
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، ذلك على قدروا ما واحد ذباب خلق على يقدروا أن على واألنداد األصنام من تعبدون ما جميع
 أبلغ بل واحد، ذباب خلق عن عاجزون هم: أي وه،وإن يسُلبهم الذُّباب شيئًا لَّا يسَتنِقُذ: قال ثم
 أرادت ثم الطيب، من عليها الذي من شيًئا سلبها لو منه، واالنتصار مقاومته عن عاجزون ذلك من
: قال ولهذا وأحقرها الله مخلوقات أضعف من والذباب هذا ،ذلك على قدرت لما منه تستنقذه أن

فعض الطَّاِلب ْطُلوباْلمالناس كلهم " :- رحمه الله  -ويقول ابن قيم الجوزية  ،)51("و أمر
وسجل على جميع اآللهة المشركين أّنهم لو ... باالستماع فمن لم يستمعه فقد عصى أمره

اجتمعوا كلهم في صعيٍد واحد، وساعد بعضهم بعضًا، لعجزوا عن خلق ذباب واحد، ثم يبين 
ين يسقط عليهم، فأي إلٍه أضعف من هذا ضعفهم وعجزهم عن استنفاذ ما يسلبهم الذباب ح

فأقام سبحانه وتعالى حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك واإللحاد بأعذب األلفاظ ... اإلله؟
  .)52("وأحسنها

 النداء هإّن" :فله كالم في غاية الجمال في هذا المقام، يقول –رحمه الله  –أما سيد قطب 
 ال ضرب،ي عام مثل أمام همأّن أعلنوا النداء على الناس عتجم فإذا ،الصدى البعيد والنفير العام،
 دون تدعون من من كلأن  حقيقة ويقرر قاعدة، يضع المثل هذا، حاضرة مناسبة وال خاصة حالة
 بقوتها وتستعينون الّله، دون من بها تستنصرون أشخاص،و وأوثان أصنام من عاةمد آلهة من الّله

 ولكن حقير صغير والذباب، َله اجَتمعوا وَلو ُذبابًا يْخُلُقوا َلن همكل والجاه النصر منها وتطلبون
 الصغير الذباب هذا خلق على وتساندوا اجتمعوا ولو يقدرون ال آلهة يدعونهم الذين هؤالء
 المعجز السر ذلك على يحتوي الذباب ألن ،والفيل الجمل كخلق مستحيل الذباب وخلق! الحقير

الحقير الصغير الذباب يختار المعجز القرآني األسلوب ولكن.. ....الحياة سر خلقه عن العجز ألن 
في لقيي خطوة يخطو ثم.... !.والفيل الجمل خلق عن العجز يلقيه مما أكثر الضعف ظّل الحس 

 اه،إي يسلبها حين الذباب من شيء استنقاذ تملك ال عاةالمد اآللهة المزري الضعف إبراز في أوسع
 في وهو. حقير ضعيف وهو بالذات الذباب اختير وقد ،أشخاصًا أو أوثانًا أو أصنامًا كانت ًءسوا

  .)53("النفائس أغلى ويسلب األمراض أخطر يحمل ذاته الوقت

لو تفّكر الناس في خلق الذبابة، وهو مثال بسيط ضربه الله لهم ليحركوا عقولهم ويتفكروا 
و استرداد ما تأخذه منهم عندما تهبط عليهم، لو تفّكروا عن خلق هذه الذبابة أ مفي عجز آلهته

في ذات الذبابة هذا المخلوق الصغير جدًا الذي يحمل األمراض لهم، هل يستطيع من يدعون من 
دون الله أن يحميهم منه؟ لو تفكروا لوجدوا أن فكرة ادعاء وجود إلٍه غير الله تعالى فكرة باطلة 

ّال جاهل أعمى البصير، أو مقّلد عّطل عقله واتبع غيره دون حجة وال أساس لها، وال يؤمن بها إ
  .أو دليل
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  الخاتمة

اساليب المنهج القرآني في االستدالل العقلي، استخرجه من  أنلما استطعت  بعد استعراض
  :نني أخلص إلى النتائج التاليةإف

االكراه واإلجبار، وهذا  هدف القران الكريم هو بناء إيمان الناس على أساس االقتناع ال: أوًال
  .االقتناع ال يتأتى إال بمنهج صحيح يقوم على االستدالل العقلي المبني على الحجة والبرهان

يجب على الداعية الذي يريد ان يدعو الناس أن يتسلح بسالح العلم والحجة، ليكون قادرا : ثانيَا
  .على محاججة الخصم وإقناع الناس

ن تعمم على كافة شرائح المجتمع المسلم، ويجب ان تكون ركيزة من ثقافة الحوار يجب أ: ثالثَا
  .ركائز البيت المسلم، والمجتمع المسلم، وبالتالي نتخلص من التعصب للرأي الواحد

يجب أن ينوع الداعية المسلم من أساليب مخاطبة الناس، فتارة يأتي بالقصة وتارة يحاور : رابعًا
صال المعلومات وإقناع الناس، والذي يحدد أسلوبه الدعوي الناس وتارة يستخدم االمثال الي

  .هو الموقف الدعوي الذي يكون فيه، والطرف الذي يريد مخاطبته

عند استخدام أي أسلوب من أساليب الدعوة يجب أن يتحرى الداعية الصدق والدقة في : خامسَا
ات واألحاديث المعلومات، وأن يبتعد عن المعلومات المشكوك في صحتها كاإلسرائيلي

  .الضعيفة

  التوصيات

الدعوة الى تفعيل الحوار العقلي بين افراد المجتمع المسلم، من خالل المناهج الدراسية  -1
 .وخاصة للمراحل االساسية،ليتربى الفرد على مبدأ الحوار ويصبح جزء من شخصيته

األمثال التنوع في اساليب عرض الدعوة على الناس باستخدام اسلوب القصة،وأسلوب ضرب  -2
 .وغيرها من االساليب العقلية، وعدم االكتفاء بأسلوب التلقين فقط

 .اقامة الندوات الفكرية التي ترسخ مبدأ الحوار وتقبل االخر -3

 .استخدام وسائل االعالم المختلفة لنشر فكر العقالنية ومبدأ قبول االخر -4

ه الوسائل من تأثير عدم اهمال وسائل التواصل االجتماعي في نشر فكرة الحوار، لما لهذ -5
 .كبير على الشباب

وضع قواعد واضحة ومتفق عليها بين المتحاورين، لكي ال يصبح الحوار جدال مذموما ال  -6
 .فائدة مرجوة منه
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  مفهوم وأهمية الرمز والخيال في شعر العصر االسالمي 
 )عصر صدر اإلسالم والعصر األموي(

  
   *عبد ربه سالم الروسان

  

  ملخص

عصر صدر (يسعى هذا البحث إلى تبيان مفهوم وأهمية الرمز والخيال، في شعر العصر اإلسالمي 
خاتمة، عقبتها قائمة المصادر وقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين و) اإلسالم والعصر األموي

  .والمراجع

مفهوم الرمز وأهميته، كما بينه النقاد القدماء والمحدثين مـن العـرب واألجانـب،    : تناول المبحث األول
فــالرمز يبــدأ مــن الواقــع ليتجــاوزه دون أن يلغيــه، إذ يبــدأ مــن الواقــع المــادي المحســوس ليتحــول إلــى واقــع    

ــاني وتنــاول الم. نفســي وشــعوري تجديــدي  ــال    : بحــث الث ــال وأهميتــه، والشــاعر عــن طريــق الخي مفهــوم الخي
يعرض علينا من خالل الصور الدنيا فـي ثيـاب مدهشـة ويـنفض عنهـا خمولهـا وسـكونها، فـإذا بهـا دنيـا غيـر            

  .الدنيا، وهو ما يبعث في النفس البهجة واالنتعاش

  .سالميالرمز، الخيال، شعر العصر اإل: الكلمات المفتاحية
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Concept and Importance Symbol and Imagination in the Poetry of 
Islamic Era  

 

Abed Rabuh S. Al-Rousan, Retired from the Ministry of Education. 
 

Abstract 
This study seeks to clarify the concepts and importance of symbol and imagination 

of Islamic era (early Islam period and Umayyad period). In achieving this objective the 
study, it was divided into a preface, two chapters and a conclusion followed by a list of 
references. 

The first chapter deals with the concept of symbolism among Arab and ancient and 
modern foreign critics and its importance. Symbol begins from reality to transcend it but 
not eliminating reality. It starts from the tangible material reality to transform to a 
renewed psychological emotional reality.  

As for the second chapter, it deals with the concept of fiction among ancient and 
modern Arab and foreign critics and its importance. The poet, using imagination, 
presents the reader the nonsignificant pictures in fascinating clothes, taking from it its 
static nature to make it other than what it is in reality; something creating joy in the soul. 

Keywords: Symbol, Imagination, Poetry of islamic era. 
  

  : المقدمة

هميته عند النقاد القدماء والمحدثين من العرب واألجانب، أتناول البحث مفهوم الرمز و
لخليل، وأحمد بن ا: جم مثلاحيث اتفق معظم علماء اللغة والمع ،فالرمز في مفهومه اللغوي

  .فارس، والجوهري، وابن منظور على أن الرمز يوحي إلى التلميح بالحاجبين والعينين

التشبيه واالستعارة والكناية، : أما الرمز في معناه االصطالحي فقد ارتبط بالصور البيانية مثل
أن الرمز  على" كاسرر"و "ويبستر"و "تندال: "فقد اتفقت آراء النقاد مثل ،والرمز في الغرب

  .إشارة أو تعبير عن شيء بشيء آخر

ن البحث أهمية الرمز، فغرض الشعر عند الرمزيين هو خلق الحاالت النفسية، والشعر وبي
على أساس نفسي وفلسفي،  نالرمزي تعبير لحياة أوسع من حياتنا، فالتعبير الرمزي يتكئ إذ

  .)1(أركان الشعرح شرط أساسي من ضووجمال الرمز قائم على عمقه، ولكن الو

والرمز الشعري يعود إلى الينبوع األول للغة في شكلها األسطوري المفعم بالمجاز، فالطلل 
والمحبوبة والناقة مثًال في شعر العصر اإلسالمي الذي نحن بصدد دراسته وتحليله هو امتداد 
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القيس حيث كل بالرموز، والسيما معلقة الشاعر امرئ  يءوالذي هو مل) الجاهلي(للشعر القديم 
كلمة فيها عبارة عن رمز، ويدل هذا على أن العرب عرفوا الرمز قبل غيرهم من األمم، وبعد 
تحليل المعلقة تحليًال رمزيًا، فإنها تعود بنا إلى آالف السنين حيث كانت الحضارة في الجزيرة 

  . األخرى العربية والتي تفوق الحضارات

عند النقاد القدماء والمحدثين العرب واألجانب، وتناول البحث مفهوم الخيال وأهميته 
فالخيال في المعاجم العربية يدور في فلك التشبيه والصورة المتخيلة لدى اإلنسان في اليقظة 

فمعناه قدرة الذهن على  وأما الخيال في المعاجم األجنبية. والمنام، وكلها متعلق بالجانب البصري
ن البحث أهمية الخيال الذي يتبدى من خالل شحن بيو. إبداع واختراع صور لم تكن موجودة

اللغة بالوجدان والشعور وهو يختزن حنين الروح إلى الحرية، وإلى االنفالت من كل قيد، والخيال 
والخيال هو روح النص الشعري )2(ود بها اإلنسان من بين الكائناتهو العين الثالثة التي ز ،

فيه  ميزة تميز النص عما سواه، فالنص الشعري إذا قلَّوجوهره ولبه ولذته ونكهته، وهو أهم 
الخيال، أو انعدم يصبح نصًا شاحبًا ال يحرك وجدانك وال مشاعرك، وتتوقف قيمة القصيدة على 

  . )3(مقدار الخيال الذي يحمله، والخيال يمارس في الشعر حرية بال حدود

صول النقد األدبي بل البد من الرجوع والناقد يحتاج إلى الخيال؛ ألن الناقد أديب ال يكتفي بأ
إلى نفسه يستثيرها قبل إصدار أحكامه األخيرة، ووضح البحث أن بين العاطفة والخيال ارتباطًا 
وثيقًا، فهو الذي يصورها وقوته مرتبطة بقوتها، فإذا كانت صادقة قوية أنشأت خياًال رائعًا، وإذا 

  .)4(فًاكانت سقيمة أو مصطنعة كان الخيال هزيًال سخي

المتصوفة هم الذين منحوا الخيال أسمى ما يمكن أن يناله من تقدير طوال عصور الفكر 
العربي، وليس بدعًا القول أن التجربة الشعرية الصوفية بإطالقها الفاعلية القلبية، إنما تقتضي من 

  . صاحبها أن يتبنى لغة ثانية على اللغة العادية

  : تساؤالت البحث

  : جابة عن التساؤالت التاليةيحاول البحث اإل

 لغة واصطالحًا عند النقاد القدماء والمحدثين من العرب واألجانب؟ ) الرمز(ماذا يعني مفهوم  -

لغة واصطالحًا عند النقاد القدماء والمحدثين من العرب ) الخيال(ماذا يعني مفهوم  -
 واألجانب؟

 في شعر العصر اإلسالمي؟ ) الرمز(ما هي أهمية  -

 في شعر العصر اإلسالمي؟ ) الخيال(ة ما هي أهمي -
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  :منهج البحث

هو المنهج الوصفي من خالل الدراسات النظرية التي تناولت : المنهج المستخدم في البحث
  . ظاهرة الرمز والخيال في شعر العصر اإلسالمي

  : تقسيم البحث

هوم الخيال مف: تناول مفهوم الرمز وأهميته، والمبحث الثاني: يتضمن البحث مبحثين األول
  .وأهميته

  الرمز وأهميته: المبحث األول

 :مفهوم الرمز .1

  : الرمز لغة. أ

 ،ومثله الهمس ،اإليماء بالحاجب بال كالم"ورد لفظ الرمز في المعجمات العربية بمعنى 
الرمز بعدًا ) ه 385: ت(في حين أعطى الصاحب بن عباد  ،)5("تحريك الشفتين: الرمز: ويقال

الرمز بمعنى  ،)ه 393ت (وذكر الجوهري  ،)6("الصوت الخفي باللسان" بأنه ،فكريًا أوسع وعرفه
: قال تعالى ،والذي دل على ذلك الشاهد القرآني ،)7("والحاجبين ،واإليماء بالعينين ،اإلشارة"

قال رب اجعل لي آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزًا واذكر ربك كثيرًا وسبح "

قد ورد في القرآن بلفظه الصريح وأبان عن ) الرمز(ويعني ذلك أن مصطلح  ،)8("كاربالعشي واإلب
  .وأهمية؛ لما تثيره هذه اللفظة من إيحاء أو إشارة ،وأعطاها مكانة ،مسألة الرمز

والزاء  ،والميم ،الراء: "قال ،فإنه أعاد الرمز إلى أصله الثالثي) ه 395: ت(أما أبن فارس 
كل ما "الرمز أنه ) ه 711: ت(وذكر ابن منظور  ،)9("واضطراب ،كةأصل واحد يدل على حر

  . )10("أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين

إذ يكاد علماء  ،والخاصة ،وهذا يعني أن المعنى اللغوي تضمن داللة هذا الفن العامة منها
وكل منهما يتفق  ،لتلميح ال التصريحوالمعجم ال يتفقون فقط على كون الرمز يشير إلى ا ،اللغة

وأحمد  ،والجوهري ،الخليل(إذن آراء كل من  ،على كون الرمز يتمتع بخصوصية محدودة األبعاد
غير أن  ،والعينين ،متفقة في كون الرمز يوحي إلى التلميح بالحاجبين) بن فارس، وابن منظور

  . يفترق عنهم وبهذا فهو ،الصاحب بن عباد يرى أن اللسان يدخل في الرمز
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 :الرمز اصطالحًا. ب

وبوساطة المشابهة شيئًا أو  ،عالمة تمثل بطريقة حساسة") Symbol(وتعني كلمة الرمز 
إذن . )11("إنما له عالقة مبررة مع ما يرمز إليه ،ليس الرمز عالمة اعتباطية ،.....،مدلوًال مجردًا

 ،يصاغ ببنية لغوية تبدأ من الكلمة"فهو  ،إليهفالرمز عالمة قصدية وليس شيئًا اعتباطيًا فيما يرمز 
ولعل ذلك قد  ،)12("والمعنى ،وهي بنية محملة بالداللة ،وتصل إلى النص الكامل ،وتمر بالعبارة

 ،بل يكتسب داللته من األشياء المألوفة ،أبان عن أن الرمز ال يخرج عن واقعه المحسوس المألوف
  .ومن ثم يحرفها عن واقعها الطبيعي

وإنما  ،كل ما يحل محل شيء آخر في الداللة عليه ال بطريق المطابقة التامة"ي الرمز ويعن
وهو ما يشير إلى أن الرمز يكون بين  ،)13("أو متعارف عليها ،أو بوجود عالقة عرضية ،باإليحاء

. أو متعارف عليها فيوحي إليها ،ومتناقضة فيحاول أن يقرب فيما بينها ،أشياء غير متعارفة
وهو  ،وتسجله طبقًا لقانون ما ،عالمة تحيل على موضوع"تعني ) للرمز(لة االصطالحية فالدال

واإليماء مرتبطتان  ،فهو يوحي بكون اإلشارة ،)14("وسيط تجريدي لإلشارة إلى عالم األشياء
  .ارتباطًا وثيقًا بالنظام الكوني

إذ  ،ه 255: احظ تِمن أوائل النقاد العرب القدامى الذين أشاروا إلى مصطلح الرمز الج
يكون  ،ودقة المدخل ،وحسن االختصار ،وصواب اإلشارة ،وعلى قدر وضوح الداللة: "يقول

. كان أنفع وأنجع ،وأنور ،وكانت اإلشارة أبين ،وأفصح ،وكلما كانت الداللة أوضح. اظهار المعنى
ويدعو إليه  ،هو البيان الذي سمعت الله عز وجل يمدحه ،والداللة الظاهرة على المعنى الخفي

   .)15("ويحث عليه

والتقديم الرمزي عند  ،ه 337: ت ،ويقترن الرمز بالوحي واالستعارة عند قدامة بن جعفر
: قائًال ،ه 456: ت ،وعرفه ابن رشيق القيرواني. قدامة هو فهمه لكيفية التقديم الشعري للمعنى

وهذا يشير إلى  ،)16(صار اإلشارةثم استعمل حتى  ،وأصل الرمز الكالم الخفي الذي ال يكاد يفهم"
فيتطلب  ،إذ جعله القيرواني خارج اإلدراك الحسي ،وكيف استعملوه ،مكانة الرمز عند القدماء

كل عالمة محسوسة تذكر بشيء غير "ويعني الرمز أيضًا  ،الوصول إلى فك شيفرته جهدًا كبيرًا
فكل منهما يشير للداللة على ذكر  ،ةأو إشار ،أم إيحاء ،سواء أكانت تلك العالمة رمزًا. )17("حاضر

  .الشيء بصورة غير معلومة

 ،ه على كالم األولين أنهم غلبوا العبارة على اإلشارة471: ت ،ويعيب عبدالقاهر الجرجاني
  .والحر تكفيه اإلشارة ،العبد يقر بالعصا: وقديمًا قيل ،والتصريح على التلميح
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فقد عرف قبله بوصفه ذوقًا بمعناه ال  ،وبعده عرف التعبير الرمزي في األدب قبل اإلسالم
وما ينوب عنه  ،أما بعد اإلسالم فقد عرف مصطلحًا نقديًا متداوًال بلفظه أحيانًا ،بلفظه الصريح

  .في أكثر األحيان كاإلشارة والمجاز والبديع من المصطلحات

المباشر عن  أي التعبير غير ،اإليحاء"فإذا كان الرمز بمعناه االصطالحي الحديث هو 
فقد عرف  ،)18("النواحي النفسية المستقرة التي ال تقوى على أدائها اللغة في دالالتها الوضعية

أما المتأخرون  ،وإنما كان يجيء عفو الخاطر ،والذين لم يقصدوا إليه ،كثيرًا في أشعار المتقدمين
وإنما تجاوز  ،فحسبفلم يقتصر على األسلوب الرمزي  ،وبالغوا في توظيفه ،فقد قصدوه قصدًا

  . ذلك كله إلى أن صار الموضوع كله رمزيًا في كثير من األحيان

  :أهمية الرمز .2

والشعر الرمزي تعبير لحياة أوسع من  ،غرض الشعر في عرف الرمزيين خلق الحاالت النفسية
  .على أساس نفسي وفلسفي –من حيث المبدأ  –حياتنا؛ فالتعبير الرمزي إذن يتكىء 

  . )19(ثم يحتجب ،زي ال يلمح إال كما يلمح البرقالشعور الرم

ومن أبرز الصور ذوات الداللة  ،إن للشعراء الرمزيين معجمًا فنيًا يحتاج إلى استبطان وتحليل
  .الرمزية في الشعر هذه التي تدعو إلى السفر والرحلة واالغتراب والحب

لك االستخدام يعطل وأي خطأ يحدث في ذ ،إن استخدام الرمز في الشعر أمر حساس جدًا
  . )20(فما الذي دفع الشاعر الستخدام الرمز؟ ،ويبطل فاعليته ،الرمز

فيجد في الرمز حًال سريعًا يمكنه من  ،وصراع الذات والوجدان ،يعيش الشاعر فوضى التقدم
فيلجأ  ،وأحيانًا قد تعجز اللغة عن احتواء التجربة الشعورية ،مواكبة العصر المتحرك بسرعة

  .لى شحنها برموز تمنحها التكثيف الداللي الكافيالشاعر إ

 ،والواقع أن العاطفة وخاصة العاطفة الدينية قد يعجز العقل المنطقي عن الخوض في أعماقها
وعدم قدرة العقل البشري على استكناه  ،فتتخذ الرموز والعالمات وسيلة لولوج القلب البشري

فالرمز يوحي عادة إلى شيء غامض قد  ،ماورائيةواستيعاب المعتقدات ال ،أغوار النفس البشرية
وأشد تأثيرًا على نفس  ،وكثيرًا ما يكون التلميح أبلغ من التصريح ،أو الصورة ،يختفي وراء الكلمة

  . المتلقي

وكابحة  ،والوعي والقيود اللغوية شروط خانقة لإلبداع ،يرى الرمزي أن الوضوح والمنطق
والحرية الكاملة؛ ليجري اإلبداع في أجواء خالية  ،نطالق مع العفويةلتيار االنفعال؛ لذا ال بد من اال
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أال وهي الرموز للتعبير عن  ،وال بد أيضًا من التماس أدوات لغوية جديدة ،من القيود والسدود
  .ال بطريقة المباشرة الواضحة ،الحاالت النفسية القائمة بطريقة اإليماء واإليحاء

فالرمز  ،وعمق فكره ،يدل على مدى عمق ثقافة الشاعر إن استخدام الرمز في الشعر
  .)21(الشعري مرتبط بالتجربة التي يعانيها الشاعر والتي تمنح األشياء مغزى خاصًا

فال يوجد في الرمز  ،قد يستمد الرمز قيمته أو معناه من الناس الذين يستخدمون هذا الرمز
فمثًال ليس هناك ما يجعل اللون  ،ى المجتمعوتفرضه فرضًا عل ،لغة خاصة ذاتية تحدد ذلك المعنى

أو حسبما يصطلح عليه  ،فما الذي يمنع أن يكون األصفر أو األخضر ،األسود رمزًا للحداد
 ،فالمجتمع هو الذي يحدد معنى الرمز ،فالصينيون مثًال يتخذون اللون األبيض للحداد ،المجتمع

  . فتصبح رموزًاوهو الذي يضفي على األشياء المادية معنى معينًا 

فقد تتصل بعض عواطفنا بمناظر أو "الرمز باختالف المبدعين وميولهم؛  يختلف استخدام
حينذاك تتحول هذه األشياء والمناظر إلى ميراث  ،أو واقعة ،أشياء مادية معينة نتيجة لموقف ما

  .)22("تذكرنا بمضمون تلك المواقف والوقائع

ويرسم مساره بمحاذاة  ،ولكنه يخلقها من جديد ،سيلةإن الرمز نوع من التعبير يعد اللغة و
 ،لغة التواصل، فالشعراء الرمزيون المرهفون يريدون أن يعبروا عما تعجز اللغة عن التعبير عنه

إنه ملك خاص يختلف من  ،فالرمز الواحد ليس ملكًا جماعيًا يوظفه الجميع إلرادة المدلول الرمزي
فإن لم يتحقق هذا التغيير اقترب  ،ومن لحظة إلى أخرى ،ومن شاعر إلى آخر ،إلى آخرشخص 

إذا كان التعبير المعتاد يعتمد على التصريح "أي  ،وفقد قيمته الفنية ،الرمز من العالمة واإلشارة
  .)23("والوصف الواقعي، فالرمزيون ينكرون التعبير الصريح

أ من الواقع المادي إذ يبد ،إن الرمز الشعري يبدأ من الواقع؛ ليتجاوزه دون أن يلغيه
فالرمز شيء حسي يعد كإشارة إلى شيء "ليتحول إلى واقع نفسي وشعوري تجديدي  ،المحسوس

وهذا االعتبار قائم على وجود مشابهة بين الشيئين أحست بهما  ،معنوي ال يقع تحت الحواس
  . )24("مخيلة الرامز

تبار المعنى الظاهري مقصودًا هو الداللة على ما وراء المعنى الظاهري مع اع"الرمز الشعري 
  .)25("أو بعبارة أخرى عبارة عن إشارة حسية مجازية ،أيضًا

يأخذ الرمز الشعري مكانًا في الحقل الداللي ال يفترض بالضرورة عالقة بين الشيء وما 
كما يعمل على استثارة اإليحاءات الباطنية للتفاعالت الحاصلة في كيمياء هذه  ،يرمي إليه
  .العالقات
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أي أنه يأخذ داللته من  ،سياقي باألساس ،وعلى عكس الرموز األخرى ،ن الرمز الشعريإ
ولهذه األسباب نجد مجموعة من الرموز تتباين في دالالتها وتختلف من  ،السياق الذي ينتمي إليه

وفي  ،هذه التعددية في أطوار األشياء: "والحاصل كما يقول سعدالدين كليب أن. سياق آلخر
تعكس تعددية هائلة في الذات الفنية التي هي األخرى  ،وفي المواقف االجتماعية ،ليهاالحاجات إ

  . )26("لها أطوارها المختلفة المتعددة

 ،في الرمز الشعري إذن يحضر المعنى بطبيعة ازدواجية تخضع بالضرورة آلليات التأويل
ته تلك يلعب دور الرابط والرمز بطبيع. ويتحكم في توجيه مآالتها الداللية ،ويتحكم في ضبطها

أو في النص الشعري؛ لذلك يكون الرمز  ،والوسيط الذي ينظم الصور الشعرية في القصيدة
  . محوريًا وكليًا في عملية الخلق الشعري حين يمتلك نظم العالقات الكلية لألشياء في هذا الوجود

. ال يكون رمزًا ،اشربعيدًا عن نصها المب ،بعيدًا عن تخوم القصيدة"الرمز حين ال ينقلك 
فالرمز هو قبل كل شيء معنى خفي  ،الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئًا آخر وراء النص

أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد  ،إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة ،وإيحائي
ه؛ لذلك هو إضاءة إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالمًا ال حدود ل. قراءة القصيدة

  .)27("للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر

بل يتحدد في  ،كما قد يتوهم البعض ،ينبغي عدم النظر إلى الرمز في ضوء الظاهرة البالغية
الرمز إذن يجسده هذا البناء اللغوي الذي . ضوء الممارسة الكتابية كأفق متقدم في فعل الكتابة

  .االستعارةيتخطى عوالم التشبيه والتمثيل و

ومنها ما هو سياسي يتمثل في خوف الشعراء من  ،وللرمز دواع عديدة منها ما هو حضاري
 ،فيضطرون إلى ترميز أشعارهم بقصد اخفاء ما يريدون قوله ،االضطهاد والمتابعة والمالحقة

ر أو حتى التعابي ،وهناك دافع فني خاص يرى في أن الرمز هو أرقى مقامًا من التعبير المباشر
أي أن الرمز هنا يكون أسلوبًا راقيًا من أساليب  ،المعيارية التي تنتسب إلى التمثيل واالستعارة

  .األداء الفني

  .)28(إن الرمز في الشعر يجعل المعنى ملتصقًا بالكينونة األصيلة بتعبير هايدغر

فاأللفاظ  ،إن الرمز وسيلة للتعبير عن زوايا غامضة في النفس ال تقوى لغتنا أن تعرب عنها
ولكن الرمز يلج تلك الهالة العجيبة المسماة  ،العادية مأسورة في حدود الشيء الذي تترجمه

فهو  ،فالرمز إذن عالج ناجع للغة العاجزة التي ال تفي بكامل شروط األداء ،"الالوعي"بمخبآت 
  .متمم لها برفعها من عثرتها
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لكن الوضوح شرط أساسي واجب و. وعلى عظمة الفكرة فيه ،جمال الرمز قائم على عمقه
ولكن الرمز ينهار إذا فقد  ،وإذا سلمنا جدًال أن العمق ال يكون إال بالرمز. مالزم لإلنتاج ،الوجود

وبفقدانه يكون الشعر كفن قد  ،وعنصر مالزم لجماله ،فالوضوح من أركان الفن ،ميزة الوضوح
  .)29(خسر ركنًا من أركانه الرئيسية

ري يعود إلى الينبوع األول للغة في شكلها األسطوري المفعم نستخلص أن الرمز الشع
يفهمون الرموز، أو يحاولون فهمها أن يتمتعوا  نوعلى الذي. بالمجاز الذي يجعل الجماد يتكلم

بجهاز قادر على رؤية المجهول أو اكتشاف الغيوب، فليلى عند الشعراء ليست ليلى، بل إن ليلى 
  . ت عبارة عن رموز إلى إدراك غيبي سحري امتلك الشاعروبقية األسماء االخرى والكلما

  هميتهأالخيال و: المبحث الثاني

  :مفهوم الخيال. 1

  :الخيال لغة. أ

  .)30(تشير إلى الشكل والهيئة والظل" الخيال"الدالالت العربية القديمة لكلمة 

  .)31(خال الشيء يخال خيًال وخيلة وخيالنًا ومخيلة وخيلولة: "جاء في لسان العرب

 ،ازدانت: واختالت األرض بالنباتات ،شبه: خيل إليه أنه كذا: كما جاء في المعجم الوسيط
  .تشبه: وتخايل له الشيء

  . )32("وما تشبه لك في اليقظة والمنام من صور ،الشخص والطيف"الخيال 

رِهم َأنَّها يَخيُل إَليِه ِمن ِسح{: في القرآن الكريم في قوله تعالى) تخيل(كما وردت لفظة 
  . )33(}66{َتسعى

وخيال االنسان في المرآة فهو  ،فهو يطلق على كل ما يتراءى كالظل" الخيال"أما اسم 
  .صورته

  . وقد يطلق الخيال على شخص االنسان أو طيفه ،الظن: ومن معاني الخيال

 وفي المعجم الفلسفي نجد أن الخيال ليس سوى الصورة المشخصة التي تمثل المعنى
  .المجرد تمثيًال واضحًا

أو القدرة  ،والخيال هو تلك العملية التي تؤدي إلى تشكيل مصورات ليس لها وجود بالفعل
   .)34(الكامنة على تشكيلها
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  :الخيال اصطالحًا. ب

َقاَل بْل َأْلُقوا َفإَذا ِحباُلهم {: يستمد عبدالقاهر الجرجاني مفهومه للخيال من اآلية القرآنية
ِعِصيى وعا َتسَأنَّه ِهمرِه ِمن ِسحَليُل إَخيي م35(}66{ه(.   

تسمية "إن : أشار ابن رشيق القيرواني على أن للخيال أهمية كبرى في صناعة الشعر يقول
 ،فإذا لم يكن عند الشعراء توليد معنى وال اختراعه ،الشاعر شاعرًا ألنه شعر بما يشعر به غيره

أو نقص ما أطاله سواه  ،أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني ،تداعهأو استطراف لفظه واب
ولم يكن له  ،كان اسم الشاعر مجازًا ال حقيقة ،أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر ،من األلفاظ

  . )36("إال فضل الوزن

عليه  ولوال الخيال لما أمر النبي صلى الله ،الخيال هو أعظم قوة خلقها الله: يقول ابن عربي
ولكنها ليست  ،ذلك أن رؤية الله بعين البصر مستحيلة ،وسلم أحدًا بأن يعبد الله كأنه يراه

  .)37(مستحيلة بعين الخيال

  . )38("الخيال طاقة بفضل قدرته على بث الدفء في النفس والكائنات: "ويقول

التأمالت وهو علم ب ،وركنًا من أركان المعرفة ،ابن عربي يتحدث عن الخيال بوصفه علمًا
ويوضح كيف أن الذين أعد لهم الفردوس نزال يلجون في كل جميل يتصورونه  ،الفردوسية

  .ينظرون ألنفسهم ولغيرهم من المنعمين ،ويرغبون فيه

والخيال  ،ويتعامل مع الجمال ،الخيال هو نعيم الناس حيث يحول الكثافة إلى لطافة: ويقول
  .واءوإلى مذاهب وأه ،جحيم حين يتحول إلى وهم

هذه الخياالت التي هي حبائل لألولياء ليست إال صورة للحسان : "ويقول جالل الدين الرومي
  .)39("في بستان الله

وال  ،إن الخيال ضروري لإلنسان ال بد منه"فيقول أبو القاسم الشابي  ،أما النقاد المحدثون
سان ولقلبه ولعقله ضروري لروح اإلن ،ضروري له كالنور والهواء والماء والسماء ،غنى عنه
   .)40("وشعوره

إذ  ،وعن ما يحس ويشعر به ،وبالخيال يعبر الشاعر عن خوالج نفسه وعن تجربته: "ويقول
وهو ذلك النهر الجميل المتدفق في صدر ....... أن الشعور هو العنصر األول من عناصر الفن
  . )41("اإلنسانية منذ القدم مترنمًا بأفراحها وأتراحها
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وذلك لسبب أن الكلمة ترد  ،ب إلى أن تعريف الخيال وتحديده أمر صعب وشاقويذهب الشاي
وألنها تدل على صور عقلية  ،كأنها تعني شيء غير واضح ومفهوم ،في العبارات مبهمة غير واضحة

  . )42(وإن لم تكن متحدة ،متشابهة

منبع  وهي في الوقت ذاته ،الخيال والوجدان منابع الشعر الجيد: "ويقول محمد مندور
فاألديب يعيش في خياله ما ال يتاح له في  ،ووفقًا لمفهوم التجربة الخيالية ،األسطورة ومصدرها

  . )43("الواقع

الخيال قدرة على تكوين صورة ذهنية ألشياء غابت عن متناول : "ويعرفه جابر عصفور بقوله
حسية ترتبط بزمان أو وال تنحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد االستعادة اآللية لمدركات  ،الحس

  . )44("بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك ،بمكان بعينه

والبعد عن  ،وليس المقصود بالخيال السعي وراء األوهام والخرافات: ويقول جابر عصفور
ال يستهدف أن يكون ما يشكله من صور نسخًا أو  ،نشاط خالق"وإنما يقصد به  ،الحقيقة والواقع

أو  ،أو نوعًا من أنواع الفرار ،أو انعكاسًا حرفيًا ألنسقة متعارف عليها ،نقًال لعالم الواقع ومعطياته
بقدر ما يستهدف أن يدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعه من  ،التطهير الساذج لالنفعاالت

وإنما من قدرتها على إثراء  ،يمتها من مجرد الجدة أو الطرافةال تستمد ق ،خالل رؤية شعرية
  . )45("الحساسية وتعميق الوعي

والعقل هو  ،أن الخيال هو األصل" الخيال والحرية"الناقد سامي اليوسف فيؤكد في كتابه 
أي فعل لجم  ،الطارئ على المشروع البشري ألن كلمة العقل مأخوذة من عقل يعتقل اعتقال

  .كلمة خيال اآلتية من الخيل الحركة والجموح عكس ،وكبح

 ،ويشير الناقد إلى الوجه الخالصي للخيال بفضل قدرته االختراقية على مكافحة التخثر
والتأكيد على أهمية الخيال باعتباره نوعًا من أنواع  ،وتسريح النفس من إسارها داخل قيود المادة

  .لنفسفي قاع ا وألنه يحرر الطاقات الراكزة ،الحرية

  .)46(ويعيد الكتاب االعتبار لكرامة االنسان التي تراجعت لحساب المدارس المادية والشكلية

  ":المعجم المفصل في األدب"ويقول الدكتور محمد التونجي في كتاب 

 ،الخيال هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة"
  .)47("فهو خزانة للحس المشترك ،لما التفت إليهابحيث يشاهدها الحس المشترك ك
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وانطالق ال تحده عوائق في  ،الخيال الجامح هو إسراف الكاتب في التحرر من القيود الشكلية
لكن األديب استطاع أن يحمل القارئ على  ،تشكيل صور ذهنية وعوالم ال وجود لها في الواقع

  . إلى تلك البقاع الخيالأجنحة من 

للخيال القدرة على استحضار الرؤية الصوفية تلك "يقول أفالطون . عند الغربأما الخيال 
  . وأرسطو يرى أن االحساس هو الذي يسبب الخيال. )48("التي تسمو على ما يتناوله العقل

كما أنها  ،أن الخيال قوة قادرة على الكشف عن طريق الخلق والحس والجمال" كيتس"يرى 
  .)49(وىقادرة على بلوغ الحقيقة القص

الطبيعة األنثوية  ،ما في الخيال من ميل إلى السكينة والطمأنينة بروح األنثى" بالشار"يشبه 
فالفنان يحطم مادة األشياء الصلبة في خياله الستكشاف  ،تعبر عن حب حميم يستوعب الوجود

لى أن الخيال هو الذي ينقل ما في الذهن إ" كانط"ويرى . )50(عالم جديد من الصور واألشكال
  . )51(الواقع ويجعله ممكنًا

ال يهتدي المرء إليه ألنه يعجز عن  ،الخيال وعي ذو سلطان ثابت الدعائم: ويقول كانط
وحينئذ ال تستطيع قوة أخرى من قوى العقل  ،الوقوف على عظمته إال إذا عرفه عن طريق الشعور

  .)52(أن تضعفه أو تفسده أو تنقص منه

وتظهر  ،إنه القوة السحرية التي توافق بين صفات متنافرة" :الخيال قائًال" كولردج"ويعرف 
أي أنه اجتماع حالة غير عادية من االنفعال بحالة  ،أشياء قديمة ومألوفة بمظهر الجدة والنضارة

  . )53("غير عادية من النظام

له دور كبير في تعليم  ،الخيال قوة خالقة تحليلية تجميعية معًا"يقول بأن " بودلير"أما 
في سيطرة الخيال " كانط"مع " بودلير"وهنا يتفق " نسانية األولى معنى الرموز في الطبيعةاال

  .)54(وال غنى عنه في العلم نفسه ،على جميع الملفات األخرى

مما سبق نستخلص أن الخيال في المعاجم العربية يدور في فلك التشبيه والصورة المتخيلة 
وأما الخيال في المعاجم األجنبية . متعلق بالجانب البصريوكلها  ،لدى اإلنسان في اليقظة والمنام

  .معناه قدرة الذهن على إبداع واختراع صور لم تكن موجودة

  :أهمية الخيال. 2

وهو أن تخلق من أشياء  ،الخيال عبارة عن تشكيل سحري ال يقدر عليه سوى الفنان المبدع
  .إلى الخيال وأن العالم في أمس الحاجة ،)55(مألوفة شيئًا غير مألوف
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 وناتج حساسية شديدة ،األدب كله ليس إال فقه حدسي بالنفس في عالقتها بالوجود
اسين الذين هم جد نادريناالستيقاظ من شأنها أن تتآزر مع الخيال لدى أولئك الحس.  

وهو يختزن حنين الروح إلى  ،الخيال الذي يتبدى من خالل شحن اللغة بالوجدان والشعور
وإلى  ،اإلنفالت من كل قيد ألنه أقدر على إرواء ظمأ النفس إلى الحرية من جهةوإلى  ،الحرية

  . الروعة والفتون من جهة أخرى

وهو الخميرة التي تعجن منها  ،الخيال هو العين الثالثة التي زود بها اإلنسان من بين الكائنات
  .)56(فهو نشاط ال بد منه ،الرموز

  :)57(صور الخيال

  . يةالصورة البصر: أوًال

  . الصورة السمعية: ثانيًا

  . الصورة الشمية: ثالثًا

  . الصورة النفسية: رابعًا

إن للخيال أهمية كبيرة في الكتابة الشعرية؛ إذ أن هذا العنصر له اسهام كبير في نجاح 
فكلما كان الشاعر يمتلك خيال واسع كان أكثر قدرة على إنتاج صور جديدة يكون لها  ،الشاعر

  .)58(ألهمية في المتلقيتأثير بالغ ا

وهو أهم ميزة تميز النص عما  ،الخيال هو روح النص الشعري وجوهره ولبه ولذته ونكهته
فالشاعر المبدع يستخدم الكلمات والجمل في رسم مشاعره وأفكاره وأحاسيسه وعواطفه  ،سواه

  .فيصوغها في قالب فني مؤثر يترك أثره في المتلقي ،التي استثيرت

فال بد لها من خيال يخرجها من النمطية والتقرير  ،صورة حية في النصوحتى تكون ال
وعوالم ال  ،ويخلق له دنيا جديدة ،فالخيال هو الذي يحلق بالقارئ في اآلفاق الرحبة ،والمباشرة

  .)59(مرئية تخرجه من العزلة والتقوقع

دانك وال أو انعدم يصبح نصًا شاحبًا ال يحرك وج ،والنص الشعري إذا قل فيه الخيال
والخيال يمارس في  ،)60(وتتوقف قيمة قصيدة الشاعر على مقدار الخيال الذي يحمله مشاعرك

  . الشعر حرية بال حدود
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فالشاعر يطمح باستمرار إلى معايشة  ،وبطريقة أفضل من طريقتنا ،الشاعر يتحدث نيابة عنا
فالشاعر يظل حالمًا باستمرار  ،لوالواقع بالنسبة إليه ليس إال هذا العالم غير المكتم ،عالم مكتمل

  .بعالم ال مثيل له إال في مخيلته؛ ولهذا فإنه كائن مستقبلي دائمًا يرى الحاضر غير مكتمل

وأشد تأثيرًا في  ،الشاعر هو الذي يعرف كيف يجعل دنياه الخيالية أروع من الحياة الواقعية
  .)61(وإثارة لعواطفنا ،نفوسنا

ما  ،عتمد على الخيال الذي هو اللغة الطبيعية ألداء انفعاالتهاألدب بمعناه الخاص كالشعر ي
والخيال يكسب األسلوب قوة وروعة تحببه إلى  ،دامت اللغة العادية القاموسية عاجزة عن ذلك

  .القراء

بل ال بد من  ،الناقد يحتاج إلى الخيال؛ ألن الناقد أديب ال يكتفي بأصول النقد األدبي
وهذه الناحية الذاتية مصدر التأثير الذي  ،ا قبل إصدار أحكامه األخيرةالرجوع إلى نفسه يستثيره

  .ولن يستطيع ذلك إال بالخيال ،ويثير به شعورنا ،يبعثه في نفوسنا

وإن فهم الشخصية يجعل  ،الخيال بعد ذلك عمدة الناقد في فهم شخصية المنقود وبيئته
  .نقده وديًا عادًال

فإذا كانت  ،وقوته مرتبطة بقوتها ،فهو الذي يصورها ،يقًابين العاطفة والخيال ارتباطًا وث
  .)62(وإذا كانت سقيمة أو مصطنعة كان الخيال هزيًال سخيفًا ،أنشأت خياًال رائعًا ،صادقة قوية

أسرار : بحث عن األسرار اإللهية في الكون"كانت التجربة الشعرية الصوفية  ،ولهذا كله
وهي تجربة مختلفة من صوفي إلى آخر؛ ألنها  ،قل والقلبوالع ،والنفس والروح ،الحياة والموت

 ،تجربة انعتاق من األعراف ،والذات الكلية للمطلق ،عالقة داخلية بين الذات الفردية للصوفي
  .)63("وتجاوز للحدود

إنما تقتضي من  ،وليس بدعًا القول أن التجربة الشعرية الصوفية بإطالقها الفاعلية القلبية
  . لغة ثانية على اللغة العادية صاحبها أن يتبنى

المتصوفة هم الذين منحوا الخيال أسمى ما يمكن أن يناله من تقدير طوال عصور الفكر 
  . العربي

وبالخيال المحلق  ،ويثق بالنشوة الروحية الغامرة ،الصوفي يعتمد على البصيرة والحدس
  .الذي يسمو حتى يدنو من الحقيقة اإللهية ويحوم حول حماها

لص مما سبق أنه عن طريق الخيال نرى ما حولنا من األشياء بعين غير العين التي كنا نستخ
نراها بها فإذا هي شيء جديد لم يكن يخطر لنا على بال، حتى أن اإلنسان ليفرك عينيه غير 
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لقد ارتفع الشاعر فوق المكان الواقعي، وكأنه من عليائه الفنية مصدق ما يرى، وكأنه في حلم، 
  . تراه العين البشرية؛ ألنه يدرك األشياء بحدسه وخيالهيرى ما ال

  : الخاتمة

  نتائج البحث

  :في هذا البحث حاولت استخالص جملة من النتائج التي توصلت إليها وأبرزها

لم يكونوا بمنأى عن استخدام الرمز ) صدر اإلسالم واألموي(إن شعراء العصر اإلسالمي  .1
 .والخيال في قصائدهم

التشبيه والكناية : الغة العربية قد تناولت مفهوم الرمز من خالل موضوعاتهاإن أبواب الب .2
 .واالستعارة

 .إن للخيال عالقة بالصورة ويعتبر الخيال من عناصرها .3

 .التشبيه والكناية واالستعارة والمجاز: إن للخيال عالقة مع الرمز من خالل عناصر .4

بهام، إنما معناه تكثيف الصور الفنية في إن ظاهرة الغموض في الشعر ليس معناه التعقيد واال .5
التعبير، دونما استبداد في الفردية المستغرقة، بالرمز والطالسم، وهو ما أشار إليه عبد 

 . القاهر الجرجاني والقرطاجني
إن لظاهرتي التشيع والتصوف أثر في نشاط التعبير الرمزي على ألسنة شعراء العصر األموي  .6

 .بشكل خاص
 . ء في العصر اإلسالمي الرمز لتوليد الصور الشعريةاعتمد الشعرا .7

يسعى الرمز في وظيفته إلى تكثيف الصورة الشعرية وإغنائها، كما يزيد من األبعاد الجمالية  .8
 .للقصيدة
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دراسة تحليلية في ضوء التجارب : نظام القروض الطالبية في اململكة العربية السعودية
 العاملية

  
  **وسارة بنت عبد الله المنقاش *ابتسام ناصر بن هويمل

 
  ملخص

هدف البحث لتشخيص واقع نظام القروض الطالبية في جامعـات المملكـة العربيـة السـعودية، والتعـرف      
في نظام القروض الطالبية، وتحديد أوجه اإلفادة من هذه التجارب، وتقديم مقترحات على التجارب العالمية 

لتطوير نظام القروض الطالبيـة فـي المملكـة فـي ضـوء التجـارب العالميـة، واسـتخدم البحـث المـنهج الوصـفي            
البـالغ  التحليلي، وتكـون مجتمـع البحـث مـن مـديري الصـناديق الطالبيـة فـي الجامعـات السـعودية الحكوميـة، و           

جامعة، بينما تكونت عينة البحث من مديري الصناديق الطالبية في ست جامعـات تـم اختيارهـا    ) 33(عددها 
بطريقة العينة القصدية، واستخدم البحث أداة المقابلة كوسيلة لجمع المعلومات، وكان من أبرز النتـائج التـي   

ــة بجامعــات الممل    ــة الســعودية يعــاني مــن ضــعف عــام،    تــم التوصــل إليهــا أن نظــام القــروض الطالبي كــة العربي
متعــدد ) أمريكـا، بريطانيـا، ألمانيـا، واليابـان    (ويحتـاج إلـى تطـوير، وأن نظـام القـروض الطالبيـة فــي كـل مـن         

األنــواع والخيــارات، كمــا أن حجــم القــرض بهــا مرتفــع، ومعظــم القــروض المطبقــة بهــا هــي قــروض مرتبطــة       
ات تأجيـل وإعفـاء سـداد مرنـة، وتوجـد إجـراءات قانونيـة فـي حـال          بالدخل، وتتبنى معظم هذه الدول سياس

ــارات متعــددة مــن القــروض أمــام الطــالب فــي          ــواع وخي تعــّذر الســداد، وأوصــى البحــث بالعمــل علــى فــتح أن
الجامعـات السـعودية مـن خـالل تشـجيع الشـراكات المجتمعيـة مـع البنـوك، والمؤسسـات المجتمعيـة، واألسـر،             

ائح التـي تـدعم اسـتحداث أنـواع أخـرى مـن القـروض، كمـا أوصـى البحـث بتطبيـق            واستحداث األنظمة واللـو 
  .نظام القروض الطالبية المرتبطة بالدخل، من خالل وضع التنظيمات التي تضمن نجاحه

  .القروض الطالبية، المساعدات الطالبية، بدائل التمويل: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية، مشرفة بإدارة التعليم   *
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Abstract 
The objectives of the research are to diagnose the reality of student loan system in 

the universities of the Kingdom of Saudi Arabia, to identify the global experiences in 
student loan system, to determine the facets of the extrapolation of these experiences, 
and to present proposals for the development of student loan system in the Kingdom in 
light of international experiences. The research used descriptive analytical methodology, 
and the research community consists of student fund managers in Saudi government 
universities which are 33 universities, while the research sample consisted of the student 
fund managers of six universities which were selected by the method of intentional 
sample. In addition, the research used the interview tool as a means of gathering 
information. One of the most prominent results was that the student loan system in the 
universities of Saudi Arabia suffers from a general weakness, and it needs to be 
developed. On the other hand, student loan system in USA, UK, Germany, and Japan has 
multiple types and options. Moreover, the size of loans is larger, and most of the loans 
applied in them are income-linked loans. Most of these countries adopt flexible payment 
and deferral policies. There are legal fees in the event of failure to pay. However, The 
study recommends opening various types and options of loans to students in Saudi 
universities by encouraging community partnerships with banks, community, 
institutions, and families. Furthermore, it recommends creating systems and regulations 
that support the development of other types of loans. The research also recommends 
applying student loan system related to income through the development of regulations 
to ensure its success. 

Keywords: Student loans, Student aid, Financing alternatives. 
  

  : المقدمة

تواجه نظم التعليم بما فيها التعليم العالي بمختلف دول العالم الكثير من التحديات، ولعل من 
ّتب على أبرز هذه التحديات األزمات االقتصادية، وضعف كفاية الموارد، واالنفجار السكاني وما يتر

ذلك من زيادة تدّفق الطالب على التعليم، وارتفاع كلفة التعليم بشكل مستمر؛ نتيجة لذلك أصبحت 
  .قضية تمويل التعليم في مطلع القرن الواحد والعشرين أحد أبرز المشكالت التي يواجهها التعليم
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فاءة في كافة وحيث أن جودة تصميم النظم التعليمية ينبغي أن تكون على درجة عالية من الك
مدخالتها، وأن هذه الجودة يصعب تحقيقها ما دامت فرص التمويل قاصرة، لذلك ارتبط التعليم 

ونظرًا ألن الطموح في تحقيق اآلمال . الجيد في مجتمعات العالم كافًة بقدرتها على التمويل الجيد
اّتجهت عدد من هذه التعليمية في كثير من الدول قد اصطدم بما هو متاح ومحدود من ميزانيات، 

  ).135م، ص2016أدم، (الدول الستخدام بدائل تمويلية جديدة كالقروض الطالبية 

وقد أثبت نظام القروض الطالبية المطبق في الكثير من مؤسسات التعليم العالي بالدول 
باء المتقدمة نجاحه الكبير في تحقيق أهدافه باعتباره جزء من سياسة المشاركة في التكلفة مع اآل

 ,Johnston(والطالب من جهة، وبتوسيع نطاق القدرة على تقديم التعليم العالي من جهة أخرى 
أن الغالبية العظمى من طالب التعليم العالي في أمريكا ) Au, 2012(، فقد بينت دراسة أو )2003

  .يعتمدون على المساعدات المالية والقروض على وجه الخصوص لاللتحاق بالتعليم

كة العربية السعودية في ظل زيادة الطلب على التعليم العالي، وانخفاض معدل القبول والممل
بمؤسساته نتيجة ضعف الطاقة االستيعابية الناتجة من الهدر، حيث بلغ عدد الطالب المستجدون 

طالبًا ) 389585) (م2014/2015(في مؤسسات التعليم العالي الحكومي واألهلي بالمملكة لعام 
، )م2017موقع وزارة التعليم، ) (2014/ 2013(طالبًا وطالبة للعام ) 424484(مقابل وطالبة، 

اّتجهت الدولة لتنويع مصادر تمويلها بما في ذلك تطبيق نظام القروض الطالبية، والذي بدأ عام 
مع صدور الالئحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية الصادرة من مجلس ) ه1423(

وعلى الرغم من ظهور هذا النظام من قرابة ). هـ1423مجلس التعليم العالي، (العالي التعليم 
الخمسة عشر سنة إال أن الدراسات التي قيمت هذا النظام قليلة جدًا، فال يوجد إال دراسة 

التي تناولت المساعدات الطالبية، وعدد من الدراسات التي تناولت تقييم ) م2014النويصر، (
الشهراني، (و) م2016الحقباني، (البية بشكل عام وما تتضمنه من قروض كدراسة الخدمات الط

بتفعيل نظام القروض الطالبية في مؤسسات التعليم العالي ) م2015(، كما أوصى الحربي )م2016
بالمملكة واستثماره بكفاءة وفاعلية من خالل االستفادة من التجارب الناجحة في الجامعات 

بالنظر بجدية في نظام القروض الطالبية في المملكة ) م2013(أوصى المالكي العالمية، بينما 
واإلفادة في هذا المجال من تجارب الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية، ودول شرق 

واستجابًة لما خلصت له هذه الدراسات تزداد أهمية . آسيا مثل اليابان، وكوريا الجنوبية وغيرها
ام القروض الطالبية بالمملكة في ظل التجارب العالمية كنوع من أنواع المساعدات تطوير نظ

  .الطالبية التي قد تسهم في حل بعض المشكالت التي تواجه مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
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  :مشكلة البحث

أحد أنواع المساعدات الطالبية التي اتجهت الكثير  Student Loansتعد القروض الطالبية 
من دول العالم لألخذ بها، وذلك لمساعدة الطلبة على تخطي أي عوائق مالية قد تمنعهم من 

  .إكمال تعليمهم الجامعي، للمساهمة في إعداد وتأهيل موارد بشرية لبناء هذه الدول

اللجنة العليا (بالرغم من مجانية التعليم في المملكة كما نصت على ذلك وثيقة سياسة التعليم 
، إال أنه نظرًا لالرتفاع المتزايد في كلفة التعليم الجامعي، وارتفاع )ه1390تعليم، لسياسة ال

مستوى التضّخم لمصروفات المعيشة في اآلونة األخيرة، وما يشمله ذلك من تضّخم ألسعار 
األدوات المكتبية والكتب ومستلزمات الجامعة المختلفة، فقد بينت اإلحصاءات ارتفاع نسب التسرب 

الجامعات السعودية وبقاءهم مدة أطول، وانخفاض كفاءتهم، مما يعكس عدم كفاءة البرامج  لطالب
الجامعية في تحفيز الطلبة على االستمرار في الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية بأداء أفضل، 

سات ، ونظرًا لما أكدته عدد من الدرا)م2011العيسى، (والقدرة على تغطية المصروفات التعليمية 
من فاعلية نظام القروض الطالبية إذا ما طبق بشكل ناجح ) Nyahende, 2013(كدراسة نيهيند 

في زيادة أعداد الطالب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وما أكدته دراسة ماكيني وآخرون 
)McKinney & Others, 2015 ( من أن القروض الطالبية تساهم في تقدم طالب التعليم العالي

ونجاحهم األكاديمي، فإن ذلك أدى إلى حدة المطالبات الطالبية لتطوير الدعم الطالبي بما فيه 
نظام القروض الطالبية في الجامعات السعودية؛ لكون النظام الحالي ضعيف، وهذا ما أكدته دراسة 

 يوائم في أن واقع نظام القروض الطالبية في المملكة ضعيف جدًا، وقديم وال) م2014النويصر، (
التي بينت أن تقديم قروض ) م2016الشهراني، (التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة، ودراسة 

طالبية تغطي احتياجات الطلبة المختلفة متوفرة بدرجة قليلة، وأن مستوى الخدمات الطالبية في 
إلى ذلك، أن إضافًة . الجامعات السعودية بما فيها القروض الطالبية ال تصل للمستوى المطلوب

القروض المقدمة من الصناديق الطالبية بجامعات المملكة قد تكون مناسبة في الوقت الذي أنشئت 
فيه هذه الصناديق، ولكن في السنوات األخيرة ومع ارتفاع مستوى التضّخم لمصروفات المعيشة، 

الماضية، حيث تشير  فإن مقدار هذه القروض يعتبر زهيد جدًا مقارنة باألرقام القياسية في العقود
، في )97.9(قد بلغ ) م2002(اإلحصاءات إلى أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في عام 

الهيئة العامة لإلحصاء، %) (39.6(وذلك بمعدل نمو عام ) م2017(في عام ) 136.7(حين بلغ 
  )م2017

سات التعليم العالي من هنا تمّثلت مشكلة الدراسة في ضعف نظام القروض الطالبية في مؤس
بالمملكة، ومحاولة تطوير هذا النظام في ضوء بعض التجارب العالمية المتمّثلة في أمريكا واليابان 

  .وبريطانيا وألمانيا، من خالل تقديم عدد من المقترحات
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  :أهداف البحث

  :هدفت الدراسة لتحقيق اآلتي

  .السعودية تشخيص واقع نظام القروض الطالبية في المملكة العربية  .1

  .التعرف على التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية  .2

  .تحديد أوجه اإلفادة من التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية  .3

تقديم مقترحات لتطوير نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض   .4
  .التجارب العالمية

  :أهمية البحث

  :أهمية البحث بما يلي تتمّثل

من ضرورة تطوير المنظومة  2030قد يساهم البحث في تحقيق ما تطمح إليه رؤية المملكة   .1
موقع رؤية المملكة (التعليمية، وتنويع مصادر التمويل لتقليل االعتماد على الريع النفطي 

  ).م2016، 2030العربية السعودية 

مسؤولين وصّناع القرار في وزارة التعليم بإمدادهم من المؤمل أن يفيد البحث الحالي ال  .2
بتوصيات ومقترحات يمكن أن تفيد في تطوير نظام القروض الطالبية بمؤسسات التعليم 
العالي بالمملكة العربية السعودية والمساهمة في حل بعض المشكالت المرتبطة بتمويل 

  .التعليم العالي

وجهات الحديثة والمعاصرة في نظام القروض الطالبية قد يسهم هذا البحث في اإلفادة من الت  .3
  .في عدد من الدول المتقدمة كأمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان

قلة الدراسات العربية التي تناولت القروض الطالبية كأحد مصادر تمويل التعليم البديلة،   .4
  . في تعليمهم الجامعي وكنوع من أنواع المساعدات الطالبية التي تدعم استمرار الطلبة

  :أسئلة البحث
  :حاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما واقع نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية؟  .1

  ما التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية؟  .2

  ما أوجه اإلفادة من التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية؟  .3

قترحات لتطوير نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض ما الم  .4
  التجارب العالمية؟
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  :حدود البحث

  :تم إجراء البحث ضمن الحدود التالية

اقتصر البحث على تشخيص واقع نظام القروض الطالبية في المملكة من : الحدود الموضوعية -
، نسب المستفيدين منها، إجراءات التقديم عليها، أنواع القروض الطالبية بالمملكة(حيث 

، )عوامل تحديد مبلغ القرض، ترتيبات السداد، إجراءات تعّذر السداد، إيجابياته، سلبياته
كما تم تناول عدد من التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية تمّثلت في تجربة الواليات 

أنواع القروض الطالبية، (اليابان، من حيث المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، و
، وتحديد أوجه اإلفادة من )إجراءات التقديم عليها، ترتيبات السداد، إجراءات تعّذر السداد

هذه التجارب، ومن ثم وضع عدد من المقترحات لتطوير نظام القروض الطالبية في المملكة 
  .العربية السعودية في ضوء هذه التجارب

اقتصر التطبيق الميداني لهذا البحث على إدارات الصناديق الطالبية بجامعات : نيةالحدود المكا -
جامعة الملك سعود بالرياض، جامعة الملك عبد العزيز : المملكة العربية السعودية التالية

بجدة، وجامعة أم القرى بجدة، جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية، جامعة الملك خالد 
مير عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، كما اّتخذ البحث كًال من أمريكا، بأبها، وجامعة األ

وبريطانيا، وألمانيا، واليابان كدول ذات خبرة لالستفادة من نظام القروض الطالبية في كل 
  .منها في تطوير نظام القروض الطالبية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لريادتها في التعليم

  .هـ1437/1438م إجراء البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ت: الحدود الزمانية -

  :مصطلحات البحث

تمويل التعليم بأنه ) م2008حامد وآخرون، (يعرف : Education Fundingتمويل التعليم 
الوظيفة اإلدارية التي تختص بعمليات التخطيط لألموال، والحصول عليها من المصادر "

حتياجات المالية الالزمة ألداء األنشطة المختلفة بما يساعد على تحقيق المناسبة لتوفير اال
، وتعرف إجرائيًا بأنها الوظيفة اإلدارية التي تختص بعمليات التخطيط لألموال في "أهدافها

المملكة العربية السعودية، والحصول عليها من المصادر المناسبة لتوفير االحتياجات المالية 
  .هداف مؤسسات التعليم العالي بهاالالزمة لتحقيق أ

مجموعة من "بأنها ) 146م، ص2015الحربي، (يعرفها : Funding alternativesبدائل التمويل 
الحلول واألساليب غير التقليدية لتنويع مصادر تمويل الجامعات السعودية وفق أعلى معايير 

ه الجامعات بدًال من االعتماد الكفاية والفاعلية، وبما يسهم في تحقيق االكتفاء الذاتي لهذ
  .، ويتبّنى البحث هذا التعريف"الكلي على المخصصات الحكومية
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جميع أنواع المعونات "تعرف المساعدات الطالبية بأنها : Student Aidالمساعدات الطالبية 
المادية المقدمة لطالب التعليم الجامعي الحكومي، والتي تهدف إلى إعانته على تحمل كلفة 

لتعليم، وتعمل على تحفيزه ألداء أفضل، سواء كانت تلك الخدمات في صورة منح، أم ا
، وهذا هو )8م، ص2014النويصر، " (مكافآت، أم إعانات، أم قروض، أم تشغيل طالبي

  .التعريف الذي يتبّناه البحث

ح أموال تمن" بأنها ) 1465م، ص2010العجمي، (يعرفها : Student Loansالقروض الطالبية 
للطالب خالل مدة الدراسة لتمويل تعليمه الجامعي، ويتم استعادتها بطرق وأساليب تختلف 

، وتعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها أموال تمنح لطلبة التعليم العالي "باختالف الدول
بالمملكة العربية السعودية خالل مدة الدراسة وفق شروط محددة بغرض تمويل تعلميهم 

أن يتم استعادتها من الطالب خالل مدة دراسته بشكل مستقطع من مكافأته الجامعي، على 
  .الشهرية

  :اإلطار النظري للبحث

  :المساعدات الطالبية

ساهمت نظرية رأس المال البشري والنظر إلى التعليم على أنه استثمار على ظهور برامج 
تهدف للتشجيع على  بأنها) Johnstone, 2006(المساعدات الطالبية، والتي يرى جونستون 

استكمال التعليم الجامعي، وإبراز السلوكيات المرغوبة اجتماعيًا كالموهبة والتفوق األكاديمي، 
وتشجيع طالب الجامعات على االلتحاق بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، كما يذكر كانتون 

فرص، والعدالة في أن هذه البرامج تحسن معدالت تكافؤ ال) Canton & Blom, 2004(وبلوم 
  :فرص االلتحاق بالجامعات، ومن أشهر برامج المساعدات الطالبية

هي مساعدة مالية تقدم لطالب الجامعات للتغلب على ): Student Grants(اإلعانات الطالبية   .1
بعض الظروف المالية التي قد تواجههم أثناء دراستهم دون الحاجة إلعادتها، وتقدم هذه 

  ).م2017جامعة القصيم، (لضوابط خاصة وضعت لتنظيم االستفادة منها الخدمة وفقًا 

هو أحد برامج الرعاية التربوية واالجتماعية التي ): Campus Jobs(نظام التشغيل الطالبي   .2
تقدمها الجامعات، التي تعمل على توّلي الطالب بعض األعمال بمرافق الجامعة المختلفة، 

عمل مثمر ماديًا ومعنويًا، وإكسابهم خبرة في األعمال بغرض استثمار أوقات فراغهم ب
  ).م2017جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، (اإلدارية والفنية والتعامل مع اآلخرين 

مبالغ يمكن أن يحصل عليها الطالب "وتعرف بأنها ): Student Loan(القروض الطالبية   .3
ليمهم الجامعي، على أن يسددونها المستحقون قانونًا من جهات عدة بغرض تمويل تع
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باإلضافة إلى فوائدها بعد التخرج، وقد تكون القروض بفوائد منخفضة أو بدون فوائد على 
  ).463م، ص2007زين، " (اإلطالق

  :وحيث أن القروض هي موضوع البحث، فسيتم تناولها بشيء من التفصيل فيما يلي

  :أنواع القروض الطالبية -

ة أشكال، إال أن أكثرها شيوعًا ما يلي تأخذ قروض الطالب عدJohnstone, 2001:((  

وهي قروض لها معدل فائدة بنسبة مئوية ): Conventional Loans(القروض التقليدية   .1
  .معينة في السنة، ولمدة زمنية محددة، وبطرق متفق عليها في السداد

روض يتم سدادها من وهي ق): Income Contingent Loans(القروض المرتبطة بالدخل   .2
خالل دفع نسبة معينة مما يكسبه الفرد في المستقبل سنويًا، أو لعدد معين من السنوات، 

  . وقد تكون هذه النسبة ثابتة أو متدرجة

  :شروط نجاح نظام القروض الطالبية -

هناك مجموعة من اإلجراءات التي تساعد في تحقيق أهداف نظام القروض الطالبية بكفاءة، 
  ):29-28م، ص2006عبد الرحيم، ( ما يليمنها 

ينبغي أن تتم القروض على أساس مرتبط بالدخل، بحيث يتم السداد على أساس أقساط   .1
شهرية، وبنسبة مئوية من دخول المقترضين، وهي تسقط بعد عدد من السنوات في حالة 

  .عدم توفر الدخل

  .راسة وتكاليف المعيشةيجب أن يكون حجم القروض مناسبًا بحيث يغطي رسوم الد  .2

  .يجب أن يكون معدل الفائدة لهذه القروض صغير جدًا، أو بدون فوائد على اإلطالق  .3

  .أن يتم دفع القروض للرسوم الدراسية للجامعة مباشرة  .4

أن سداد القروض مرتبط بالدخل فال يبدأ السداد حتى يجد الخريج فرصة عمل مناسبة،   .5
  .أدنى يراعي الظروف االقتصادية للخريجوبمستوى دخل يزيد عن حد 

  :مميزات القروض الطالبية -

هناك من يفضل القروض الطالبية على اإلعانات لعدد من األسباب االقتصادية من أهمها 
)Finnie, 2006:(  

  .أن األموال التي يتم اقراضها في القروض الطالبية سُتسدد، ومن ثم يمكن تدويرها بفاعلية  .1
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التعليم العالي يعد استثمار للطالب حيث يعود عليهم مستقبًال بمعدل فائدة عالي،  بما أن  .2
  . لذلك فإنه من باب العدالة أن يدفع هؤالء الطالب قروضهم من دخلهم المستقبلي

  :سلبيات القروض الطالبية -

أن هناك عدد من االنتقادات الموجهة للقروض الطالبية ) 133م، ص2013المالكي، (ذكر 
  :منها

  .مطالبة الطالب بالسداد بعد تخرجهم يعد عائقًا ألبناء الطبقات الفقيرة يحول دون تعليميهم  .1

  .ال يشجع على الطلب االجتماعي على التعليم العالي  .2

يؤدي إلى زيادة الهدر أو الفاقد التعليمي المتمّثل في الرسوب واإلعادة بين الطالب؛   .3
  .وقت لسد احتياجات التعليم، فالسلفة غير كافيةالضطرارهم إلى العمل بعض ال

يساعد على زيادة التضخم؛ ألن الخريجين سيحملون عبء سداد سلفهم على من يقومون   .4
  .بتوظيفهم أو تشغيلهم بالمطالبة بأجور أعلى

يعد هذا النظام غير اقتصادي؛ لما يتطّلبه من أجهزة إدارية مكلفة، ولما يواجهه من صعوبات   .5
  .كالت في تحصيل السلف من الطالب المتخرجينومش

  :الدراسات السابقة

يعرض هذا الجزء أهم الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث مرّتبة من 
  .األقدم لألحدث

  :الدراسات العربية: أوًال

ة في والتي هدفت لوضع تصور مقترح لتفعيل برنامج المساعدات المالي) م2007(دراسة زين 
جامعة المنيا بمصر، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، 
وطبقت على عينة عشوائية طبقية لطالب الجامعة، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن برامج 
المساعدات الطالبية الحالية ضعيفة وتعاني من مشكالت عدة، وقدمت الدراسة تصور مقترح 

  .إلجراءات تطوير برامج المنح وتفعيل القروض الطالبية وبرامج التشغيل الطالبي بالجامعة

التي هدفت لتحديد واقع مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة ) 2012(دراسة الطويرقي 
العربية السعودية، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، فهي دراسة نظرية تحليلية، وكان من 

نتائجها إعادة النظر في مصادر تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بما  أبرز
يتناسب مع التطورات العالمية وذلك لمواكبتها مما يحقق الكفاءة في مخرجات التعليم العالي، 

  .وأوصت الدراسة باألخذ ببدائل لتمويل التعليم العالي من أبرزها القروض والمنح والتبرعات
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والتي هدفت لتناول البدائل المطروحة لتمويل التعليم العالي ) 2013(راسة المالكي د
الحكومي في المملكة، واستخدمت المنهج الوصفي، وهي دراسة نظرية تحليلية، وقد أّكدت أن 
المملكة تعتمد بشكل أساسي على التمويل من الحكومة فقط، وأن اإلنفاق على التعليم في المملكة 

كل ملحوظ، وأوصت الدراسة باألخذ بمصادر تمويلية جديدة لتمويل التعليم العالي يتزايد بش
بالمملكة ويتمّثل ذلك في التمويل الخاص عبر مشاركة المؤسسات والشركات من خالل إقراض 

  .الطالب أو الدعم المالي للجامعات مقابل استفادتها من خريجي هذه الجامعات بعد تخرجهم

التي هدفت لتقديم نموذج مقترح لتطوير برامج المساعدات ) م2014(دراسة النويصر 
المالية لطلبة التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي، كما استخدمت المقابالت واالستبانة كأدوات لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من 

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن واقع برامج المساعدات الطالبية ضعيف من  طالبًا وطالبة،) 441(
  .حيث تقادم نشأتها، وعدم مواءمتها للتطورات

وهدفت القتراح بدائل لتمويل التعليم في الجامعات الحكومية ) م2015(دراسة الحربي 
التحليلي،  السعودية بشكل عام وجامعة الملك سعود بشكل خاص، واستخدمت المنهج الوصفي

وهي دراسة نظرية تحليلية، وكان من أبرز نتائجها أن هناك عدد من الجامعات التي أقرت خطط 
لتنويع مصادر دخلها مستفيدة من التجارب الرائدة، وأوصت الدراسة باالستفادة من البدائل 

بة الجامعة، المقترحة لتمويل التعليم الجامعي والتي منها تقديم القروض الدراسية الميسرة لطل
  .على أن تستقطع من رواتبهم بعد تخرجهم

التي هدفت التعرف على الخدمات الطالبية التي تقدمها عمادة ) م2016(دراسة الحقباني 
شؤون الطالب للطالبات في جامعة الملك سعود، والتعرف على درجة مستواها، واستخدمت المنهج 

طالبة بكالوريوس بالجامعة، ) 120(ونت عينتها من الوصفي وأداة االستبانة لجمع البيانات، وتك
وكان من أبرز نتائجها أن درجة مستوى المساعدات المالية في جامعة الملك سعود بدرجة ضعيفة، 
كما كانت درجة تقديم المساعدات المادية للطالبات ذوي الظروف الخاصة ظهرت بدرجة 

  .متوسطة

التعرف على مؤشرات جودة الخدمات الطالبية والتي هدفت إلى ) م2016(دراسة الشهراني 
بجامعة الملك خالد بالمملكة في عدد من المجاالت منها اإلعانات المتنوعة، وتم استخدام المنهج 

طالب، وقد توصل ) 464(الوصفي، واستخدام االستبانة لجمع المعلومات، وتكونت العينة من 
  .امعة الملك خالد تتوفر بدرجة متوسطةالبحث إلى أن مؤشرات جودة الخدمات الطالبية بج
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  :الدراسات األجنبية: ثانيًا

التي هدفت إلى معرفة المتغيرات التي تؤثر على سداد ) مButler) (2012(دراسة بوتلر 
القرض الطالبي في كلية المجتمع في مقاطعة جونسون بالواليات المّتحدة األمريكية، والتنبؤ 

أن يتخّلفوا عن السداد، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بخصائص المقترضين الذين يحتمل 
واالستطالعي، وتم جمع البيانات من خالل قواعد البيانات في الكلية، وكان من أبرز نتائج الدراسة 
أن الطالب الذين ترتفع معدالتهم التراكمية تقل لديهم نسبة التعّثر في سداد القروض، بينما ترتفع 

د القروض لدى الطالب المنسحبين، وأوصت الدراسة زيادة وعي الطالب نسبة التعّثر في سدا
  .بعواقب كثرة االقتراض الطالبي، أو االقتراض بمبالغ تفوق تكلفة الرسوم الدراسية

التي هدفت لدراسة آراء الطالب وراء اختيار الطالب للتعليم العالي ) Au, 2012(دراسة أو 
الكلية وعالقة ذلك بالعوامل المالية، ال سيما في برامج في الواليات المتحدة واستمرارهم في 

المساعدات المالية للطالب وأعباء ديونها خالل وبعد التخرج من الجامعة، واستخدمت الدراسة 
) 15(منهج دراسة الحالة، وتم استخدام المقابلة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من 

لدراسة أن التعليم العالي األميركي أصبح مكلف في القرن الواحد وكان من أبرز نتائج ا. فردًا
والعشرين، وأن الغالبية العظمى من الطالب يعتمدون على المساعدات المالية والقروض على وجه 
الخصوص لاللتحاق بالتعليم العالي في أمريكا، وأوصت الدراسة بوضع سياسات وبرامج جديدة 

  .بية وباألخص القروضلتحسين برامج المساعدات الطال

التي هدفت لتحليل نموذج تمويل وتحليل األساليب ) Nuwagaba, 2013(دراسة نواقابا 
األخرى للتمويل الحكومي للتعليم العالي في رواندا، واستخدمت الدراسة منهج البحث النوعي، كما 

موظفًا ) 15( استخدمت االستبانات والمقابالت كأدوات لجمع المعلومات، وبلغت عينة الدراسة
طالبًا، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن منهج مشاركة التكلفة في تمويل التعليم العالي الذي ) 30(و

تتبعه رواندا جيد إال أنه واجه تحدي تحديد المستفيدين المستحقين لهذه القروض والمساعدات 
التنمية االقتصادية للبلد،  بسبب الفساد في النظام، وأن فشل التعليم العالي من شأنه أن يؤثر على

  .كما أن نقص التمويل للتعليم العالي يؤثر على نوعية الخريجين والقطاعات ككل

والتي هدفت إلى دراسة العوامل المؤدية إلى نجاح ) Nyahende, 2013(دراسة نيهيند 
من مسح قروض الطالب في تمويل التعليم العالي في تنزانيا، باستخدام البيانات التي تم جمعها 

مقطعي عبر تنزانيا، ومن أبرز نتائجها أن القروض الطالبية ناجحة في تمويل التعليم العالي في 
  .تنزانيا كما انها تسهم في زيادة اعداد الطالب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي

التي هدفت للتحقق من كيفية ) McKinney & Others, 2015(دراسة ماكيني وآخرون 
كليات المجتمع بتكساس بالواليات المتحدة األمريكية للمخاطر والمكاسب التي تقييم طالب 
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تصاحب استخدام القروض الشخصية من أجل تمويل تعليمهم العالي، واستخدمت الدراسة المنهج 
طالبًا من المقترضين، ) 12(التحليلي، والمقابالت كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من 

ا أنه على الرغم من أن هؤالء الطالب ينظرون عادة الى االقتراض كمالذ أو حل أخير، ومن نتائجه
  . إال أنهم يعتقدون أن القروض ساهمت في تقدمهم ونجاحهم األكاديمي

التي هدفت لتحديد ما إذا كان التفاوت في ديون ) Clendaniel, 2016(دراسة كليندانيل 
مرحلة الجامعية في جامعة روان في الواليات المتحدة القروض الطالبية يؤثر على نية طالب ال

للحصول على درجة الدراسات العليا، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي، وتم "األمريكية 
استخدام االستبانة كأداة لها، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن 

ق بالدراسات العليا، بما في ذلك ديون القرض الطالبي أن تؤثر على اختيارات الطلبة لاللتحا
للمرحلة الجامعية، والدعم المالي، والمعرفة بالقروض الطالبية، ونسبة الفوائد من كلية الدراسات 

  .العليا

  :التعليق على الدراسات السابقة -

ض من خالل ما تم استعراضه من دراسات يالحظ أن الدراسات العربية لم تتناول القرو
الطالبية بشكل مباشر، على عكس الدراسات األجنبية التي تميزت بوفرتها وبتناولها للقروض 
الطالبية بشكل مباشر، مما يدعم مسعى الدراسة الحالية ويبين أهميتها، كما يالحظ تنوع أهداف 

ين الدراسات السابقة ما بين تحديد واقع مصادر تمويل التعليم، ووضع تصور مقترح لذلك، وما ب
التعرف على مستوى الخدمات الطالبية ووضع تصور مقترح لها، وما بين تحديد العوامل المؤثرة 
على سداد القروض الطالبية، وعالقتها بعدد من المتغيرات، وما بين تقييم المخاطر والمكاسب 

ج وتنوعت المناهج بين المنه. وانفردت الدراسة الحالية بتطوير نظام القروض الطالبية. منها
الوصفي، والمسحي، ومنهج دراسة الحالة، واتفقت الدراسة الحالية مع المنهج المستخدم في معظم 
هذه الدراسات وهو الوصفي التحليلي، بينما تنوعت األدوات ما بين االستبانات والمقابالت أو 

وعت حجم الجمع بينهما واّتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المقابلة، بينما تن
عينات الدراسات السابقة ما بين عينات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، والعينات الصغيرة هي ما تّتفق 
معه الدراسة الحالية، وتم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المشكلة الخاصة بالبحث 

  .الحالي، وتحديد المنهج واإلجراءات، ومناقشة النتائج
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  :ية للبحثاإلجراءات المنهج

  :منهج البحث

بأنه ) 96م، ص1981عميرة، (استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والذي كما يذكر 
ال يكتفي بمجرد جمع البيانات الوصفية حول الظاهرة، بل يتعدى ذلك إلى التحليل والربط "

ونه يتالءم مع ، وقد تم استخدامه لك"والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها واستخالص النتائج منها
طبيعة البحث الحالي وأسئلته وأهدافه وأبعاده، فقد تم تحليل واستقراء نتائج الدراسة الميدانية 
التي أجريت للتعرف على واقع نظام القروض الطالبية في المملكة، واستقراء األدبيات السابقة ذات 

وتحليل ما بها من مضامين، ثم  العالقة بالتجارب العالمية الرائدة لتطوير نظام القروض الطالبية،
وضع مقترحات لتطوير نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية في ضوء نتائج 

  .التحليل

  :عينة البحث

جامعة حكومية لتطبيق ) 33(تم اختيار طريقة العينة القصدية الختيار ست جامعات من بين 
ها نظرًا ألنهم المسؤولين عن تطبيق برامج أداة المقابلة على مديري الصناديق الطالبية في

وأسباب اختيار هذه الجامعات كونها من الجامعات الرائدة التي تطبق نظام . القروض الطالبية
القروض الطالبية مجال البحث في المملكة، والتي استجابت للبحث، حيث أن هذا النظام ال يوجد 

الجامعات، وهذا ما تم التوصل إليه بعد البحث في كافة جامعات المملكة، بل هو قصرًا على بعض 
والتواصل مع بعض الجامعات التي ال يوجد بها هذا النظام كجامعة الحدود الشمالية، وجامعة 
شقرا، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الجوف، وجامعة بيشة، كما أن 

مواقعها الجغرافية ما بين مختلف مناطق المملكة،  من أسباب اختيار هذه الجامعات الستة تنوع
وتمّثلت . ولتشابه نظام التعليم بين الجامعات وخضوعه لوزارة واحدة لذلك ال يوجد اختالف

جامعة الملك سعود بالرياض، جامعة (الجامعات الستة التي تم اختيارها كعينة للبحث الميداني في 
عبد العزيز بجدة، جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية، أم القرى بمكة المكرمة، جامعة الملك 

وكانت خصائص العينة ). جامعة الملك خالد بأبها، جامعة األمير عبد الرحمن بن فيصل بالدمام
  :كما في الجدول اآلتي
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  )الخبرة، الدرجة العلمية(توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة  ):1(جدول ال

  %  رالتكرا  نوعه  المتغير

  الخبرة
  %17  1  سنوات 6أقل من 

  %50  3  سنة 15سنوات إلى  6من 
  %33  2  سنة 15أكثر من 

    %100  6  المجموع

  المؤهل
  %17  1  ثانوي

  %66  4  بكالوريوس
  %17  1  ماجستير

    %100  6  المجموع

وهذه ) سنة 15سنوات إلى  6من (أن نصف العينة ممن لديهم خبرة ) 1(يالحظ من جدول 
جيدة، تدلل على مدى سنوات الخبرة المالئمة لمعظم مديري الصناديق الطالبية، كما أن نسبة 

  .أكثر من النصف يمتلكون مؤهل البكالوريوس، وهو مؤهل مناسب للقيام بمهام هذا المنصب

  :مصادر جمع المعلومات وتحليلها

ل مقابلة تم الحصول على معلومات حول واقع نظام القروض الطالبية بالمملكة من خال
مديري الصناديق الطالبية بالجامعات السعودية التي يشملها البحث، وقد تضمنت المعلومات 

أنواع القروض الطالبية بالمملكة، نسب المستفيدين منها، إجراءات التقديم عليها، عوامل تحديد (
تم الرجوع لالئحة ، كما )مبلغ القرض، ترتيبات السداد، إجراءات تعّذر السداد، إيجابياته، سلبياته

الصندوق الطالبي بالمملكة، ولوائح الصناديق الطالبية المنّظمة بالجامعات المختارة، وتمت 
االستعانة بالدراسات والبحوث ذات العالقة بموضوع البحث لجمع المزيد من المعلومات وألغراض 

مفاهيم، وأنواع،  التحليل، إضافًة للرجوع ألدبيات نظام القروض الطالبية وما يتعلق بها من
وشروط نجاح، وإيجابيات، وسلبيات، والرجوع للتجارب العالمية في كل من أمريكا، وبريطانيا، 
وألمانيا، واليابان، لتحليل تجربتها واستخالص أوجه اإلفادة منها بغرض تقديم عدد من 

جامعات المقترحات، كل هذا ساعد على تفهم أعمق للواقع التطبيقي للقروض الطالبية في ال
  .السعودية

  :أداة البحث، بناءها وصدقها

بعد المراجعة المستفيضة لألدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، تبين أن 
أداة المقابلة هي الوسيلة األكثر مالئمة لجمع البيانات المطلوبة لتحقيق هدف البحث األول وهو 
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عربية السعودية، وتم بناء هذه األداة في صورتها تشخيص واقع القروض الطالبية في المملكة ال
األولية وفقًا لهذه األطر واألدبيات، واسُتخدمت المقابلة شبه المقننة لمناسبتها لطبيعة البحث 

بأنه يطمح من خاللها الحصول على معلومات ) Marriam, 2009(النوعية، والتي كما تذكر 
قصدية تمّثلت في مديري الصناديق الطالبية في  وقد أجريت مع عينة. محددة من المستجيبين

الملك سعود بالرياض، الملك عبد العزيز بجدة، الملك فيصل (ستة جامعات سعودية كالتالي 
، وتم )بالمنطقة الشرقية، الملك خالد بأبها، أم القرى بجدة، األمير عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

من خالل عرض أسئلتها على مجموعة من المحّكمين التحقق من الصدق الظاهري ألداة المقابلة، 
محّكمين، وذلك ) 5(المختصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، وبلغ عددهم 

إلبداء رأيهم حول أسئلة المقابلة، من حيث سالمة صياغتها، ووضوحها، وارتباطها بهدف البحث، 
  .قترحاتهم وتعديل األداة بناء على ذلكوذلك بالحذف واإلضافة أو التعديل، وتم األخذ بم

  :إجراءات تطبيق البحث

تم إجراء المقابالت كتابيًا، وذلك حسب رغبة المستجيبين، ولصعوبة مقابلتهم شخصيًا، وتم 
إرسالها إلكترونيًا عن طريق البريد االلكتروني إلدارات الصندوق الطالبي موضع البحث، موضحًا 

  .تها، وقد استغرقت عملية التوزيع والرد شهر ونصفبها الهدف من الدراسة، وأهمي

  :طريقة تحليل البيانات

تم تفريغ استجابات المقابالت الورقية، وتصنيفها، ثم فرز المالئم من هذه التصنيفات، ومن 
  .ثم تسمية التصنيف بما يتالءم مع موضوع البحث ويجيب عن سؤاله األول

  :تحليل النتائج ومناقشتها

لجزء عرض ومناقشة نتائج البحث حسب تسلسل أسئلته، وذلك على النحو يتناول هذا ا
  :التالي

  ما واقع نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية؟: السؤال األول

لإلجابة على هذا السؤال تم تحليل المعلومات التي تم جمعها حول نظام القروض الطالبية 
مة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية، والمقابالت التي تم في المملكة عن طريق الالئحة المنّظ

إجراءها مع مديري الصناديق الطالبية بالجامعات السعودية، إضافًة لما وجد في األدبيات 
  .والدراسات ذات العالقة
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  :أنواع القروض الطالبية في المملكة

ت الطالبية التي يهدف لها وهي أحد أبرز الخدما: القروض الطالبية التي ترعاها الدولة  .1
، والتي تقدم للطلبة )هـ1423مجلس التعليم العالي، (الصندوق الطالبي بالجامعات السعودية 

وفق عدد من الضوابط والشروط، سواء الواردة في الالئحة المنظمة للصناديق الطالبية 
ف المعيشة بالمملكة، أو الخاصة بالجامعة نفسها، حيث تهدف هذه القروض لتغطية تكالي

  . للطالب كون التعليم مجاني في المملكة، وهي تقدم للطالب بدون فوائد

وهي قروض تقدم من بعض البنوك السعودية ألولياء أمور الطلبة بهدف : قروض البنوك  .2
تغطية رسومهم الدراسية في حال التحاقهم بالجامعات األهلية، وفق عدد من الشروط 

نك، وذلك بدون أي هامش ربح، ويتم دفعها بشكل مباشر والضوابط التي يشترطها الب
للجامعة، ويعد هذا النوع من القروض كنوع من المشاركة المجتمعية للبنوك، ويقدم بعضها 
مرونة في السداد تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى خيار اإلعفاء في حاالت العجز أو 

ض في المملكة مصرف اإلنماء، وبنك الوفاة، ومن البنوك التي تقدم هذا النوع من القرو
  )Alinma Bank, 2017) & (Bank AlJazira, 2017(الجزيرة 

مما سبق يالحظ بأنه ال يوجد في المملكة سوى هذان النوعان من القروض، مما يبين قلة 
م الخيارات أمام الطالب الذين تدفعهم الحاجة لالقتراض، أما النوع األول فهو المعني بالبحث وسيت

تناوله بالتفصيل، وأما النوع الثاني وهو قروض البنوك فيشوبه عدد من المشكالت قد يكون 
العتماده بشكل أساس على وجود دخل ثابت لولي األمر، وفي حال تعّذر ذلك ال يمنح الطالب هذا 
القرض، كما أن عدد البنوك التي تقدم هذا النوع من القروض قليلة جدًا مما يقلل من فرصة 

  .المنافسة بينها لتسهيل شروط اإلقراض

  :نسب المستفيدين من هذه القروض

من خالل المقابالت التي أجريت مع مديري الصناديق الطالبية بالجامعات اّتضح أن متوسط 
اقل من (جامعة األمير فيصل بن عبد الرحمن : نسبة المقترضين في الجامعات كان كما يلي

، جامعة أم القرى في حدود %)8(امعة الملك عبد العزيز ، ج%)5(، جامعة الملك فيصل %)2
  ، %)30(، جامعة الملك خالد %)0,64(

من خالل استعراض نسبة المستفيدين من القروض الطالبية في المملكة يالحظ قلة 
، وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بنسبة %)8(المستفيدين منها، حيث ال تتجاوز في معظمها 

في مختلف مناطق المملكة، إضافًة إلى أن هذه النسب تشمل عدد محدد من  األسر قليلة الدخل
الجامعات، بينما البعض اآلخر ال يوجد بها نظام إقراض، وهذا يعكس ضعف تكافؤ الفرص في 
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الحصول على المساعدات الطالبية بين الجامعات السعودية، إضافًة إلى ضعف نظام القروض 
  .دم تطبيقه في بعض الجامعاتالطالبية بها مما انعكس على ع

  :تقديم طلب القرض

يقوم الطالب بتقديم طلب القرض وفق النموذج المعد، حيث تتم دراسة حالته من قبل 
الباحث االجتماعي بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة بما في ذلك الكلية والقسم، وتعرض على 

القرض ومدة سداده، وال يتم إعطاءه  مجلس إدارة الصندوق الطالبي للبت فيها، وتحديد مبلغ
، أما عن أعلى مبلغ يمكن إقراضه )هـ1423مجلس التعليم العالي، (قرض آخر إال بعد السداد 

للطالب فمن خالل المقابالت التي أجريت مع مديري الصناديق الطالبية، فقد لوحظ بأنها تتدرج 
، وجامعة )ريال 2500(أم القرى  ، وجامعة)ريال 5000(جامعة الملك فيصل بمبلغ : كما يلي

، وجامعة الملك سعود وجامعة )ريال 2000(األمير عبد الرحمن بن فيصل وجامعة الملك خالد 
  ).ريال 1000(الملك عبد العزيز 

يالحظ بأن إجراءات التقديم لطلب القرض كما وردت في الئحة الصندوق الطالبي الموضوعة 
غير محددة، مما قد يترّتب عليه اختالف فهم الجامعات لهذه من قبل مجلس التعليم العالي عامة و

اإلجراءات، ومن ثم اختالف األنظمة فيما بينها، كما أن الالئحة لم تحدد مبلغ معين لإلقراض، مما 
قد ينتج عنه تفاوت في المبلغ الذي يتم إقراضه في هذه الجامعات، إضافًة لذلك نجد أن مبالغ 

خصوصًا في ظل تضّخم األسعار في هذا العصر، وفي ظل اتجاه معظم القروض متواضعة جدًا، 
الدول لسياسة التقشف وترشيد اإلنفاق، وفي ضوء التطورات الحاصلة في األنشطة التربوية 

  .وتطور احتياجاتها وارتفاع تكاليفها

  :عوامل تحديد مبلغ القرض الطالبي

العوامل التي يتم االعتماد عليها في على أن هناك عدد من %)  50(اّتفقت العينة بنسبة 
  .يوضح هذه العوامل) 2(تحديد مبلغ اإلقراض، وجدول 

  6= العوامل التي يعتمد عليها تحديد مبلغ القرض ن :)2(جدول ال
  النسبة المئوية  التكرارات  العامل  م

  %100  6  مدة استمرارية المكافأة  1

  %50  3  المعدل التراكمي للطالب  2

  %33  2  جتماعية للطالبالحالة اال  3

  %17  1  تنظيم الصندوق  4
  %50  متوسط النسبة المئوية
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يلحظ بأن أبرز عامل لتحديد مبلغ القرض هو مدى استمرارية ) 2(من خالل جدول 
المكافأة، وقد يعود سبب ذلك كون الئحة الصندوق الطالبي اعتبرت المكافأة هي ضمان السداد 

ق الطالبية بالمملكة على أن يقوم الطالب بتسديد القرض الوحيد، حيث نصت الئحة الصنادي
بخصمه من مكافأته الشهرية، لذا في حال كون الطالب سيتخرج قريبًا يمنح قرض طالبي مالئم 
للمدة المتبقية، أو كان الطالب عرضة لإليقاف فإن ذلك يؤخذ بعين االعتبار بشكل كبير لدى 

ة سيتعّذر السداد، وأتى المعدل التراكمي كعامل ثاني الجامعات، ألنه في حال توّقف المكافأ
لتحديد مبلغ اإلقراض، وقد يكون سبب ذلك كونه من االّتجاهات الحديثة في برامج القروض ربطها 
بالمعدل التراكمي للطالب، بحيث يزداد مبلغ القرض بازدياد المعدل األكاديمي كعنصر تحفيز 

نتشر بينهم المستوى األكاديمي المنخفض نظرًا لظروفهم للطلبة ذوي الدخل المحدود والذين ي
المعيشية الصعبة، فيكون ربط القرض بمعدل الطالب دافع لتحقيق التميز العلمي، ومن ثم النجاح 

في أهداف ) Johnstone, 2006(في بناء ثروة بشرية على مستوى عال، وهذا يّتفق مع ما ذكره 
  .المساعدات الطالبية

  :القرض ترتيبات سداد

نصت الئحة الصناديق الطالبية بالمملكة على أن يقوم الطالب بتسديد القرض بخصمه من 
من قيمة المكافأة الشهرية، ما لم يقرر % 25مكافأته الشهرية، على أال يتجاوز ما يخصم شهريًا 

اد ، وال يوجد أي خيار لتأجيل السد)هـ1423مجلس التعليم العالي، (مجلس اإلدارة خالف ذلك 
يجوز " كما أوضحت ذلك عينة الدراسة باإلجماع، أما عن حاالت اإلعفاء فقد نصت الالئحة بأنه 

بموافقة مجلس اإلدارة بناء على توصية رئيس مجلس اإلدارة إعفاء الطالب من سداد باقي القرض 
نها كما أ%) 39(، أما عن تحديد هذه الحاالت فقد اّتفقت العينة بنسبة "في الحاالت الضرورية

  :يلي

  6= الحاالت التي يتم فيها اإلعفاء من القرض ن :)3(جدول ال
  النسبة المئوية  التكرارات  الحالة  م

  %67  4  الوفاة  1

  %33  2  الظروف القاهرة  2

  %17  1  ال يوجد إعفاء من القرض  3
  %39  متوسط النسبة المئوية

ضعف آلية السداد، حيث أنها من خالل ما تم استعراضه من ترتيبات لسداد القرض يالحظ 
ريال، ويتم خصم ربعها شهريًا أي ) 1000(تعتمد على المكافأة الشهرية والتي تبلغ في أقصاها 

ريال، وهو مبلغ له قيمته لطالب في المرحلة الجامعية بتكاليفها المتزايدة، إضافًة ) 250(قرابة 
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المبلغ يشّكل فرقًا، كما أن عدم لكون المقترض قد يكون من ذوي الدخل المحدود بحيث أن هذا 
وجود خيارات لتأجيل السداد يعطي نوع من عدم المرونة في السداد، وتجاهل لبعض الظروف 
الطارئة التي قد تعترض الطالب بشكل مؤقت، مما قد يدفع ببعض الطالب بالخوف من عدم 

، أما عن حاالت اإلعفاء من السداد، ومن ثم قد تدفعه الحاجة المادية لترك مقاعد التعليم الجامعي
أن معظم الجامعات محل البحث تعفي من القروض في حالة الوفاة ) 2(القرض فقد وضح جدول 

وقد يكون السبب في ذلك النتفاء وجود من سيتحمل القرض بعد الوفاة، وصعوبة تحصيلها من 
  .الورثة

  :إجراءات تعّذر السداد

عدم إخالء طرف الطالب "التاسعة عشر على نصت الئحة الصندوق الطالبي في مادتها 
، وقد اّتفقت العينة "المقترض من المؤسسة التعليمية حتى يتم التأكد من سداده لكامل القرض

  :على إجراءات تعّذر السداد التالية%) 39(بنسبة 

  6= إجراءات تعّذر السداد ن :)4(جدول ال
  النسبة المئوية  التكرار  اإلجراء  م

  %83  5  .رف الطالبإيقاف إخالء ط  1

  %17  1  .ال وجود لحاالت تعّذر سداد لكون نظام الخصم آلي  2

  %17  1  .إيقاف المكافأة الشهرية  3
  %39  متوسط النسبة المئوية

يتبين أن معظم الجامعات محل البحث عند تعّذر السداد تعمل على ) 4(من خالل جدول 
ن هذا اإلجراء جاء في بنود الالئحة بشكل إيقاف إخالء الطرف، والسبب في ذلك قد يعود إلى أ

بالرغم من وجود بند صريح بذلك، كون نسبة %) 100(صريح، كما أنه لم يرد بنسبة واضح و
قليلة من الجامعات أوضحت عدم وجود حاالت تعّذر للسداد لكون نظام الخصم آلي، كما يلحظ 

ند تعّذر السداد، لذلك قد اجتهد على الالئحة أنه لم يرد أي إجراء آخر غير إيقاف اإلخالء ع
  .عدد قليل من الجامعات في اتخاذ بعض اإلجراءات كإيقاف المكافأة

  :أبرز إيجابيات نظام القروض الطالبية بالمملكة

على أن أبرز إيجابيات نظام %) 22(وفقًا للمقابالت التي أجريت، اّتفقت العينة بنسبة 
  :يليالقروض الطالبية في المملكة تلّخصت فيما 
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  6= إيجابيات نظام القروض الطالبية في المملكة ن :)5(جدول ال
  النسبة المئوية  التكرار  اإليجابية  م

1  
المساهمة في سد حاجة بعض الطالب الذين 

  %33  2  .يستنكفون عن اإلعانة المباشرة

  %17  1  إحساس الطالب باالنتماء للجامعة  2

  %17  1  التشجيع على إكمال الدراسة الجامعية  3
  %22  متوسط النسبة المئوية

وهي سد حاجة الطالب تأتي في المرتبة األولى ) 1(يتبين أن العبارة ) 5(من خالل جدول 
من إيجابيات القروض الطالبية في المملكة، وهو الهدف األساس من هذه القروض كما بينت ذلك 

ظرًا لكونه الهدف األوضح منها، الئحة الصندوق الطالبي، وقد اّتفق عليه أكثر من ثلث الجامعات ن
التشجيع على إكمال (والثالثة ) إحساس الطالب باالنتماء للجامعة(كما جاءت العبارتين الثانية 

 McKinney(في نفس المرتبة، وقد اّتفقت العبارة األخيرة مع دراسة كل من ) الدراسة الجامعية
&Others, 2015(و ،)Au, 2012(و ،)Clendaniel, 2016(ع أهداف المساعدات الطالبية ، وم

في ) م2013المالكي، (، إال أنها جاءت مختلفة عما ذكره )Johnstone, 2006(التي ذكرها 
  .سلبيات القروض الطالبية من أّنها ال تشجع الطلب االجتماعي على التعليم

  :أبرز المشكالت التي تواجه نظام القروض الطالبية في المملكة

على أن مشكالت %) 56(تي تم إجراءها تبين أن العينة تّتفق بنسبة من خالل المقابالت ال
  :نظام القروض الطالبية في المملكة تتمّثل فيما يلي

  6= مشكالت نظام القروض الطالبية في المملكة ن :)6(جدول ال
  النسبة المئوية  التكرار  المشكلة  م

  %100  6  .ضعف موائمة النظام للتطورات في الدول المتقدمة  1

  %100  6  عدم وجود خيارات لتأجيل السداد  2

  %83  5  مبلغ القرض بسيط جدًا  3

  %50  3  ضعف نظام السداد  4

  %50  3  .لوائح نظام القروض عامة غير محددة  5

  %50  3  .اختالف أنظمة القروض الطالبية من جامعة ألخرى  6

  %33  2  ضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم نظام القروض الطالبية  7

  %17  1  ضعف معرفة الطالب بالوثائق المطلوبة  8

  %17  1  .توّقف المكافأة نتيجة إيقاف الطالب أو اعتذاره  9
  %56  متوسط النسبة المئوية
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ضعف موائمة النظام للتطورات في الدول (يظهر أن العبارتين ) 6(من خالل جدول 
رتبة األولى بإجماع من قبل قد جاءت في الم) عدم وجود خيارات لتأجيل السداد(و) المتقدمة

تّتفق مع ) ضعف موائمة النظام للتطورات في الدول المتقدمة) (1(أفراد البحث، ونتيجة العبارة 
، وقد يكون السبب في كونها بالمرتبة األولى نظرًا لتقادم )م2012الطويرقي، (جاءت به دراسة 

لتغيرات االقتصادية والسياسية الالئحة المنّظمة وقّلة تحديثها منذ إصدارها بالرغم من ا
واالجتماعية التي تحصل باستمرار محليًا وعالميًا، وبالرغم ما يحدث من نجاحات في هذا المجال 

في المرتبة ) عدم وجود خيارات لتأجيل السداد) (2(لدى الدول المتقدمة، بينما جاءت العبارة 
الب للقروض، فعدم وجود خيارات األولى، قد يكون ألهمية مرونة خطط السداد في جذب الط

لتأجيل السداد قد يدفع بهم لإلحجام عنها خوفًا من التعرض لظروف مالية طارئة ومؤقته تمنعهم 
) 3(من السداد، مما قد يزيد من احتمالية تخلفهم عن التعليم الجامعي، بينما جاءت العبارة 

اد البحث، والسبب في ذلك قد يكون ما بموافقة أكثر من ثالث أرباع أفر) مبلغ القرض بسيط جدًا(
بينته المقابالت عند عرض نسب المبالغ التي يتم إقراضها من تواضع هذه المبالغ كونها ال تتجاوز 

ريال في معظم الجامعات إضافًة لكون هذه المبالغ لم تتغير منذ أمد بالرغم من تضّخم  2000
مبالغ يجعل من الطالب يحجم عن االستعانة بها األسعار وارتفاع القوة الشرائية، فضعف هذه ال

لكونها ال تفي باحتياجاته، ومن ثم يكون أكثر عرضة للتسرب، وتّتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
، كما تّتفق مع شروط نظام القرض الطالبي )م2016الشهراني، (، ودراسة )م2014النويصر، (

لذي بين فيه ضرورة أن يكون حجم القرض كاٍف وا) م2006عبد الرحيم، (الناجح التي قدمها 
توّقف المكافأة ) (9(بحيث يغطي حتى تكاليف المعيشة لضمان نجاح هذا النظام، وجاءت عبارة 

في آخر القائمة بنسبة أقل من الربع، وذلك قد يعود لكون نسب ) نتيجة إيقاف الطالب أو اعتذاره
منح إال بعد التأكد من دراسة ظروف الطالب االعتذار والتوقف قليلة، أو لكون القرض ال ي
التي بينت أن نسبة التعّثر في ) Butler, 2012(المختلفة، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

  .سداد القروض ترتفع لدى الطالب المنسحبين

باإلضافة للمشكالت التي ُذكرت ومن خالل استقراء واقع نظام القروض الطالبية في المملكة 
ن أنه يعاني من المشكالت التاليةيتبي:  

 ,Au(قلة أعداد المستفيدين من نظام القروض الطالبية، وهذه تختلف مع نتيجة دراسة   .1
  .والتي بينت أن معظم الطالب في أمريكا يعتمدون على القروض الطالبية) 2012

وال يخلى أن القروض تقدم للطالب خالل دراستهم، ويتم تسديدها أيضًا قبل التخرج،   .2
  .طرفهم إال بالسداد أو اإلعفاء
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مما سبق يتبين أن نظام القروض الطالبية في المملكة يعاني من ضعف بشكل عام ويحتاج 
، )م2016الشهراني، (، و)م2014النويصر، (إلى تطوير، وهذا ما اّتفقت عليه دراسة كل من 

(، وخالفته دراسة )م2007زين، (، و)م2016الحقباني، (وNyahende, 2013 ( والتي أوضحت
  .قوة ونجاح نظام القروض الطالبية في تنزانيا

  ما التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية؟: السؤال الثاني

تمتاز الدول المتقدمة بجامعاتها ذات المستوى العالي، والتي اعتمدت على تطبيق نظام 
عرض عدد من التجارب العالمية في كل القروض الطالبية بشكل كبير ومنذ زمن بعيد، وهنا تم 

أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، واليابان، على اعتبارها من أبرز الدول المطبقة لنظام القروض الطالبية 
في الجامعات، وذلك من خالل الرجوع لألدبيات المختلفة، حيث تم عرض أنواع القروض في كل 

  .ءات تعذر السدادمنها، إجراءات طلب القرض، ترتيبات السداد، وإجرا

  :القروض الطالبية في أمريكا

يتم تقديم القروض الطالبية في أمريكا من قبل الحكومة الفيدرالية، أو من مصادر خاصة مثل 
  ).USA, 2017(مصرف أو اتحاد ائتماني، وكالهما تسمح باقتراض المال لدفع نفقات التعليم 

  :أنواع القروض الطالبية في أمريكا

وهي القروض المقدمة أو المضمونة من قبل وزارة التربية : الطالبية الفيدرالية القروض: أوًال
  :والتعليم، وهي نوعان

للقرض الفيدرالي المباشر والمسمى اختصارًا ) William D. Ford(فورد . برنامج ويليام د. 1
مج وزارة وهو أكبر برنامج قروض طالبية فيدرالية، وفي إطار هذا البرنا): القرض المباشر(بـ

التعليم األمريكية هي المقرض الخاص بالطالب، وهناك عدد من أنواع من القروض المباشرة 
  ):Student Aid, 2017(المتاحة 

وهي التي تقدم لطالب المرحلة الجامعية المؤهلين الذين : القروض المدعومة المباشرة  -
  .يبدون حاجة مالية للمساعدة في تغطية تكاليف التعليم العالي

وهي التي تقدم لطالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا : القروض غير المدعومة المباشرة  -
المؤهلين، ولكن في هذه الحالة ليس على الطالب إثبات الحاجة المالية ليكون مؤهًال للحصول 

  .على القرض
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لطالب وهي قروض تقدم ): Direct PLUS Loans(القروض اإلضافية المباشرة والمسماة   -
الدراسات العليا أو المهنيين وأولياء أمور الطالب الجامعيين المعالين للمساعدة في دفع 

  .نفقات التعليم التي ال تغطيها المساعدات المالية األخرى

وهي تسمح بالجمع بين جميع القروض الطالبية الفيدرالية في قرض : قروض الدمج المباشرة  -
  .واحد مع خدمة قرض واحد

وهو برنامج قرض يدار : Federal Perkins Loan Programمج قرض بيركنز الفيدرالي برنا. 2
بواسطة الجامعة، ويقدم للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا الذين لديهم حاجة مالية، 

  .وفي إطار هذا البرنامج الجامعة هي المقرض

ثبات سعر فائدة القرض بها، وتعتبر القروض الطالبية الفيدرالية أفضل لعدة أسباب منها 
وتحمل الحكومة الفيدرالية لفائدة القرض عندما يكون الطالب ما زال يدرس، واعتماد أقساط 

سنوات من عمل الطالب في الخدمة العامة، كما أنها  10تتناسب مع دخل الطالب، واإلعفاء بعد 
عجز الدائم، كما أن هناك توّفر خطط سداد مرنة كالتأجيل، أو اإلعفاء عند الوفاة أو عند ال
  ).Student Aid, 2017(وظائف معينة عندما يلتحق بها الطالب يتم إعفاءه من جزء من القرض 

  : القروض الطالبية الخاصة أو غير الفيدرالية: ثانيًا

وهي قروض للطالب يتم تمويلها من قبل البنوك، واالتحادات االئتمانية، أو أنواع أخرى من 
يقوم البنك أو الجهة المقرضة بتحديد أسعار الفائدة، وحدود القرض، ولكي يتم المقرضين، حيث 

تأهل الطالب للقرض الخاص يوجد عدد من الشروط قد تشمل التحقق من السجل االئتماني، 
ويعاب على هذا النوع من القروض أن معدل الفائدة فيه متغير، مما قد يزيد بشكل كبير دفعة 

 Student(ارات أقل لتقليل أو تأجيل الدفعات، وخيارات سداد أقل مرونة القرض، كما أن بها خي
Aid, 2017.(  

  :إجراءات طلب القرض

لتقديم طلب للحصول على قرض الطالب الفيدرالي، يجب إكمال وتقديم طلب مجاني 
 للحصول على المعونة الطالبية الفيدرالية، واستنادًا إلى النتائج سوف ترسل الكلية أو المدرسة

المهنية الخاصة بالطالب عرض المساعدات المالية، والتي قد تشمل القروض الطالبية الفيدرالية 
)Student Aid, 2017.( 

س سنويًا .ر 20627أما بالّنسبة للمبلغ المسموح إقراضه في قروض بيركن فقد يصل إلى 
قروض المدعومة س سنويًا لطالب الدراسات العليا، أما في ال.ر 30000للطالب الجامعيين، و

س سنويًا للطالب الجامعيين، .ر 46880المباشرة والقروض غير المدعومة مباشرة فتصل إلى 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  ويمل والمنقاشه

  5160

س سنويًا لطالب الدراسات العليا، ويعتمد تحديد المبلغ على عدد من العوامل .ر 76880و
)Student Aid, 2017.(  

  :ترتيبات السداد

ه حتى لو لم يكمل تعليمه، أو لم يجد يجب على الطالب المقترض أن يسدد القرض الخاص ب
وظيفة تتعلق ببرنامج دراسته، أو كان غير راضي عن التعليم الذي تلّقاه، ويعطى فترة سماح 

سنوات، وهناك بعض الحاالت التي يتم فيها تخفيض القرض أو إسقاطه،  10للسداد تصل إلى 
يث أنه لكل سنة كاملة من كالعمل في وظيفة معينة في الخدمة العامة، أو العمل كمدرس، ح

الخدمة، يمكن إلغاء نسبة من القرض، وتعتمد النسبة اإلجمالية للقرض الذي يمكن إلغاؤه على 
نوع الخدمة التي يؤديها، وبناًء على نوع القرض الذي حصل عليه، فهناك أنواع معينة من 

األطفال أو المقترضين  اإللغاءات متاحة لألفراد العسكريين والمدرسين والممرضات ومقدمي رعاية
  ).Student Aid, 2017(المتأثرين بإغالق الجامعة 

  :إجراءات تعذر السداد

القرض هو التزام قانوني فعند تخّلف الطالب عن سداد قرضه فإن ذلك قد يفقده أهلية 
تأجيل وإلغاء القرض، والحصول على مساعدة إضافية من الحكومة الفيدرالية، وعندما يتم إبالغ 

ضمان القرض بتأخره، سيضر ذلك بتصنيفه االئتماني، ويؤثر على قدرته على شراء سيارة  مكتب
أو منزل أو حصوله على بطاقة ائتمان، كما قد يتم استخدام الضرائب الفيدرالية وضرائب الواليات 
الخاصة بالطالب لجمع أي من الديون المتعثرة لقرض الطالب، وسترتفع قيمة قرض الطالب بسبب 

وم المتأخرة، والفائدة اإلضافية، وتكاليف المحكمة، ورسوم التحصيل، وأتعاب المحاماة، وأية الرس
بناء (تكاليف أخرى مرتبطة بعملية التحصيل، ويمكن لصاحب العمل الخاص بالطالب المقترض 

 ,Student Aid(سحب األموال من راتبه وإرسالها إلى الحكومة ) على طلب الحكومة الفيدرالية
2017(.  

  :القروض الطالبية في بريطانيا

في بريطانيا يتم تقديم القروض لطالب الجامعات في جميع أنحاء المملكة المّتحدة من خالل 
وهي منظمة غير هادفة للربح، ) SLC (Student Loans Companyشركة القروض الطالبية 

  ).SLC, 2017. (تملكها الحكومة
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  )SLC, 2017( :أنواع القروض الطالبية في بريطانيا

وهو قرض لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية التي تتقاضاها الجامعة، : قرض الرسوم الدراسية  .1
وُتدفع مباشرة إلى الجامعة، ويتم الدفع عند تلقي تأكيد حضور الطالب من قبل الجامعة بداية 

ة ممولة كل فصل، ويعتمد مقدار ما يمكن الحصول عليه من القرض على ما إذا كانت الجامع
من القطاعين العام أو الخاص، وعلى مقدار المبلغ الذي يتم تحصيله من الطالب، فهو ال 
يعتمد على دخل األسرة، كما أن أي تكاليف تزيد عن مقدار الرسوم الدراسية يجب أن 

  .يدفعها الطالب مباشرة إلى الجامعة، ويتم تسديدها بفائدة

لتغطية التكلفة اإلضافية على الرسوم الدراسية  وهو قرض: قرض رسوم الكلية أوكسبريدج  .2
  .التي تتقاضاها الجامعة أو الكلية

قرض رسوم الكلية للطالب الذين لديهم درجة مرتبة الشرف بالفعل ولكنهم يدخلون دورات   .3
  .أوكسبريدج للدخول إلى مهن محددة

م كامل لتغطية تكاليف وهو قرض يقدم لطالب المرحلة الجامعية بدوا: قرض تكاليف المعيشة  .4
معيشتهم الرئيسية، كما يقدم للذين يدرسون في الدورات التدريبية األولية للمعلمين، ويتم 
دفعها مباشرًة للطالب إلى حساباتهم المصرفية في بداية كل فترة، وهذه القروض تسدد 

ب بفوائد، وهي تتألف من جزء غير مقدر من الناحية المالية يحصل عليه جميع الطال
  .المؤهلين للحصول على القرض، وجزء مقدر من الناحية المالية يعتمد على دخل األسرة

تمويل الطالب : ويتأثر الحد األقصى لالستحقاق بعدد من العوامل، ومن هذه العوامل
المطبق في اإلقليم، وعلى سن الطالب ومكان عيشه سواء في منزل والديه أو بعيدًا عنهم أو 

  .داخل لندن

  :م طلب القرضتقدي

للحصول على قرض طالبي في بريطانيا يجب على الطالب تقديم معلومات كاملة وصحيحة 
، ألنه على أساسها سيتم تحصيل أقساط السداد، لذا يتوجب على SLCلشركة القروض الطالبية 

الطالب إخبار الشركة عن أي تغييرات في بياناته، وفي حال لم يقم بذلك فإنه قد يضطر لدفع 
 قیتطب تمیرامة أو سداد القرض وأي فائدة إضافًة للعقوبات في مبلغ مقطوع واحد، كما سغ

 ,The student room(٪ على القرض بغض النظر عن دخل الطالب 3معدل فائدة يزيد عن 
2017.(  

يكون الطالب مؤهًال للحصول على قرض الرسوم الدراسية يجب عليه أن يدرس ما ال  ولكي
برنامج بدوام كامل يعادل لكل سنة من الدراسة، ويمكن أن تصل قروض  ٪ من أي25يقل عن 
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س للبرامج الممولة من القطاع .ر 22920أو (ريال سعودي  34370تكاليف المعيشة إلى 
  ).SLC, 2017) (الخاص

  :السداد ترتيبات

كان الشخص يعمل لحسابه سوف يقوم بتسديد أقساط القرض الطالبي عبر التقييم  إذا
عند إكمال اإلقرارات الضريبية، أما إذا كان يعمل لحساب غيره فيقوم صاحب العمل بجمع الذاتي 

٪ من 9مباشرة من راتب الطالب، حيث يأخذ تلقائيًا  HMRCمدفوعات قرض الطالب نيابة عن 
األدنى، أما إذا انخفض الدخل دون هذا، فإن الدفعات الخاصة به تتوقف  الحددخل الطالب فوق 

يتم استئنافها عندما يتجاوز الدخل الحد األدنى للدخل في المملكة المّتحدة، ويوجد تلقائيا، و
فوائد على القروض تبدأ من اليوم الذي يقوم فيه الطالب بالدفع األول حتى يتم سداد القرض 

حيث يتم إلغاء أي قرض متبقي بعد ثالثين عامًا، ويستند سعر الفائدة على  غاؤه،بالكامل أو إل
عار التجزئة في المملكة المتحدة، كما يختلف تبعًا لظروف الطالب، ويتم تحديث سعر مؤشر أس

الفائدة مرة واحدة في السنة في سبتمبر، كما يمكن للطالب أيضًا إجراء تسديدات طوعية إضافية 
  ).The student room, 2017(في أي وقت  SLCالطالبية  ضلشركة القرو

  : تعّذر السداد إجراءات

لقانون عند عدم سداد القرض الطالبي بما يتماشى مع عقد القرض واللوائح، فإن ا بموجب
لديها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية السترداد هذه الديون، ومن ثم يمكن أن  SLCشركة 

تحصل على أمر من المحكمة لسداد إجمالي المبلغ باإلضافة إلى الفائدة والعقوبات في دفعة 
 The student(شخص سواء كان في المملكة المتحدة أو يعيش في الخارج واحدة، ويطبق على ال

room, 2017.(  

  :الطالبية في ألمانيا القروض

خيارات كثيرة للحصول على الدعم المالي عند الدراسة في ألمانيا، فربع الطلبة في  هناك
الطالبية المتاحة من  الجامعات األلمانية يتلّقون دعمًا حكوميا بشكل أو بآخر، إضافًة إلى القروض

 ,BMBF(المصارف والصناديق التعليمية والتي تقدمها شركات خاصة ومؤسسات مختلفة 
2017.(  

  :القروض الطالبية في ألمانيا أنواع

وهي برامج ترعاها الحكومة وتقدم من خاللها القروض : القروض التي ترعاها الدولة  .1
لطالب، ويسمح القانون المعروف باسم الطالبية، مع التركيز على الدخل االجتماعي ل
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ريال سعودي في الشهر، ونصفه  2923للطالب باقتراض ما يصل إلى ) Bafog" (بافويغ"
  ).Study Germany, 2017(بدون فوائد  اآلخرال يجب إعادة تسديده والنصف 

 لتقديم القروض الطالبية، وهو نظام مدعوم): Bildungskredit(برنامج بيلدونسكريديت   .2
  ).BMBF, 2017(حكوميًا تديره وتقدمه مجموعة من المصارف 

وهو نوع خاص من القروض التي ال )) Bildungsfondsنظام صندوق التعليم بيلدونسفوندز . 3
  ).BMBF, 2017(تقوم على الفائدة ولكن بدًال من ذلك تقوم على الدخل 

يا بمجرد تخرجهم، قادرون تشير اإلحصاءات إلى أن الطالب في ألمان: قروض من البنوك   .4
على الحصول على وظائف جيدة األجر، لذلك من السهل أن يقوموا بتسديد القروض 

 Study(المأخوذة من البنوك األلمانية لتمويل دراستهم، كما أنها تقدم معدل فائدة مناسب 
Germany, 2017(  

متاحة في ألمانيا إلى أكثر من ثالثين مخططًا من مخططات القروض المختلفة ال باإلضافة
  ).BMBF, 2017(للطالب من جميع األنواع وتقدم في ظل مجموعة من الحاالت 

  :التقديم على القرض طلب

تقديم طلبات الحصول على بافوغ من خالل النقابات الطالبية أو من خالل مكاتب  يتم
  المعونة

مبلغ المقدم للطالب في الجامعات، وليس مباشرة إلى الحكومة الفيدرالية، ويخضع ال المالية
للتحقق واالختبار، حيث يؤخذ في االعتبار دخل وعمر وأصول الطالب وولي أمره، ويتطّلب 

 ,Study Germany(مواصلة الحصول على بافوغ من الطالب أن يظهروا تقدمًا في دراستهم 
2017.(  

قرض بيلدونسكريديت فهو متاح لجميع الطالب بغض النظر عن دخلهم أو دخل  أما
سنة من العمر، ويمكن استخدامه باإلضافة إلى  36لديهم، ويجب أن يكون الطالب أقل من وا

مساعدات بافوغ، وهو يستخدم لتمويل الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا، الحد األقصى 
 ).Study Germany, 2017(س .ر 32383للقرض هو 

  :السداد ترتيبات

٪ منها بدون فوائد، ويبدأ التسديد بعد 50د ليست منحة كاملة، بل يجب أن يسد بافوغ
سنة، أما قرض بيلدونسكريديت فيتم دفعه  22خمس سنوات من التخرج ويستمر السداد لمدة 

شهرًا، تبدأ تسديدات القرض بعد أربع سنوات  24في دفعات شهرية متساوية موزعة على مدى 
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صناديق التعليم، وبيلدونسفوندز فيتم س في الشهر، أما .ر 540قيمتها  وتبلغمن الدفعة األولى، 
سنوات بنسبة ثابتة من إجمالي الدخل، لذلك يمكن للخريج الذي  5أو  4سدادها على مدى فترة 

ينجح في الحصول على راتب جيد أن يسدد أكثر من المبلغ األصلي للقرض، ولكن الحاصل هو 
 Study(ية في وقت مبكرالطالب أقل حظًا في حياتهم المهن لقرضالعكس حيث يلجأ لهذا ا

Germany, 2017.(  

  :الطالبية في اليابان القروض

م تم إدخال نظام جديد للقروض الطالبية في إطار مؤسسة إدارية مستقلة 2004عام  في
، والمعروفة سابقا باسم مؤسسة المنح الدراسية اليابانية، )JASSO(للخدمات الطالبية اليابانية 

ومة الوطنية، وحكومات المقاطعات والبلديات، والمنظمات غير وهي مؤسسة عامة تدعمها الحك
حيث تختلف القروض الطالبية عن القروض العادية ألن لديها طرق سداد سهلة مع  لربح،الهادفة ل

  ).GSE, 2017(معدالت فائدة منخفضة عادة 

  :القروض الطالبية في اليابان أنواع

الطالبية، وكالهما تعتمد على اختبار مدى ظل النظام الجديد، هناك نوعان من القروض  في
  ):GSE, 2017(استحقاق وحاجة الطالب اليابانيين لها 

): JASSO(قروض الدرجة األولى للمؤسسة اإلدارية المستقلة للخدمات الطالبية في اليابان   .1
وفيها معدل الفائدة يكون صفر وهي انتقائية أكاديميًا، وتهدف هذه القروض إلى تغطية 

  .يف المعيشة فقطتكال

وهي قروض بفوائد، وال يتم بها االنتقاء أكاديميًا مثل : JASSOقروض الدرجة الثانية لـ   .2
قروض الدرجة األولى، ويمكن استخدامها لكًال من الرسوم الدراسية ومصاريف المعيشة، 
 ويتمتع رؤساء المؤسسات التعليمية بسلطة اختيار الطالب الذين سيحصلون على قروض في

  .مؤسساتهم

  :طلب القرض تقديم

الطالب بدراسة مختلف خيارات القروض الطالبية المتاحة لهم من قبل البنوك والوكاالت  يقوم
المختلفة، وذلك بالّتعرف على الفائدة وخيارات السداد والبرامج والوثائق المطلوبة وكل شيء آخر 

أو  نكحة، يمكن للطالب االتصال بالبيتعلق بهذا القرض، وبعد اختيار أفضل خيارات القروض المتا
  ).GSE, 2017(الوكالة ذات الصلة للتقدم بطلب الحصول عليها 
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التقدم بطلب للحصول على القروض، يختار الطالب بين ضمان شخصي أو ضمان  عند
 The Japanمؤسسي، إذا اختاروا هذا األخير فإن مؤسسة التبادل التعليمي والخدمات اليابانية 

Educational Exchanges and Services (JEES ( سوف تعمل على ضمان القرض، إال أنه
 ,Japan Education Info(من التأمين الشهري للمؤسسات  عينيجب على الطالب دفع مبلغ م

2017(  

س في الشهر الواحد لطالب .ر 1181قروض الدرجة األولى قد يصل القرض لحوالي  في
س شهريًا لمن ليسوا في منازل، كما .ر 1350المنزل، و الجامعات الحكومية الذين يعيشون في

للطالب الملتحقين بالجامعات ) س على التوالي.ر 1688س و.ر 1425(تقدم قروض أعلى 
 2700قد يقترض طالب المرحلة الجامعية بحد أقصى  الثانيةالخاصة، أما قروض الدرجة 

  ).GSE, 2017(س إضافية للشهر األول فقط .ر 8100شهر و/س.ر

  : السداد ترتيبات

وسائل السداد حسب البنك أو نوع مزود خدمة القرض، حيث يمنح القرضان من  تختلف
فترة سماح مدتها ستة أشهر بعد ترك الدراسة، وأقصى فترة  JASSOالدرجة األولى والثانية لـ 

يونية فترات السداد الفردية بناًء على إجمالي مبلغ المد JASSOعامًا، وتقرر  20سداد مدتها 
خيارات سداد سهلة، وفي بعض الحاالت الخاصة جدًا قد يتم إلغاء سداد  وّفرلكل طالب، وت

القرض، مثل حاالت اإلعاقة الكلية أو الدائمة، أو لنوع معين من خدمات التعليم أو بسبب إغالق 
في المدارس التي يعمل فيها الطالب، إضافًة إلى أنه يمكن تأجيل سداد قروض التعليم مؤقتا 

  ).Japan Education Info, 2017(المالية، وما إلى ذلك  اتحاالت مثل األزم

  :تعذر السداد إجراءات

سنويًا % 5تأخر الطالب في سداد القرض فإنه يتم فرض معدل فائدة إضافي مقداره  عند
 التأخر في السداد، وعندما يتم التأخر في السداد ألكثر من ثالثة أشهر يتم تسجيل عن كضريبة

معلومات الطالب المتعّثر لدى مؤسسات االئتمان، مما يترّتب عليه حرمانه االستفادة من قروض 
أخرى من أي مؤسسة مالية، وفي حال كان ضمان الطالب مؤسسي وتم التأخر في السداد بتم 

إضافي لهذه الفترة، كما تتم مطالبة المؤسسة بالسداد والتي بدورها تطالب  ائدةحساب معدل ف
لب بالسداد فيما بعد، بينما في حال كان الضمان شخصي وتم تعذر السداد فإنه باإلضافة الطا

  ).JASSO, 2017(الحتساب معدل فائدة إضافي فإنه يتم اتخاذ إجراء قانوني بحقه 
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  ما أوجه اإلفادة من التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية؟: الثالث السؤال

إلفادة من التجارب العالمية في نظام القروض الطالبية وذلك استخالص عدد من أوجه ا تم
من خالل استعراضها، ومقارنتها بالسعودية، ومن ثم تحديد أوجه الشبه فيما بينها، والجدول 

  :التالي يوضح ملّخص لهذه المقارنة

  السعودية  اليابان  ألمانيا  بريطانيا  أمريكا  المقارنة عناصر

  القروض أنواع

ية قروض فيدرال
وزارة التعليم أو (

وقروض ) الجامعة
خاصة من البنك 

وعدد من 
  المؤسسات

قروض رسوم 
دراسية وقروض 
تكاليف المعيشة 
وكالهما يقدمان 

من شركة القروض 
  LSCالطالبية 

قروض ترعاها 
الدولة أشهرها 
بافوغ وقروض 
البنوك ويوجد 

 30قرابة 
مخطط 
لإلقراض 
  بألمانيا

درجة أولى  روضق
ثانية  وقروض درجة

تقدم من قبل 
مؤسسة الخدمات 
الطالبية اليابانية 

JASSO  

قروض 
الصندوق 
الطالبي 
وقروض 
  البنوك

تحديد  عوامل
  مبلغ القرض

الحاجة المالية، 
وهناك بعض 

القروض ال تعتمد 
على الدخل، 
وبعضها اآلخر 

يعمل على التحقق 
  .االئتماني للطالب

تمويل الطالب 
المطبق في 

اإلقليم، وعمره 
مكان عيشه و

سواء في منزل 
والديه أو بعيدًا 
عنهم أو داخل 
لندن، ونوع 

الجامعة حكومية 
 كأو أهلية، وهنا

قروض ال تعتمد 
على دخل األسرة 

فقط على ما 
  .يحصله الطالب

الحاجة 
المالية، دخل 
وعمر وأصول 
الطالب وولي 
أمره ومدى 

التقدم 
األكاديمي، 

وهناك قروض 
ال تنظر 
  للدخل

كاديمي االنتقاء األ
بالنسبة لقروض 

الدرجة األولى فقط، 
نوع الجامعة 

حكومية أم خاصة، 
مكان العيش هل مع 

  .نالوالدي

مدة 
استمرارية 
المكافأة، 
المعدل 

التراكمي، 
الحالة 

االجتماعية، 
تنظيم 
  .الصندوق

مبلغ  أعلى
  للقرض

س .ر 76880
  سنويًا

قد تصل إلى 
  س.ر 34347

قد يصل إلى 
  س.ر 32384

 2700ـقد تصل ل
  س شهريًا.ر

قد تصل لـ 
  س.ر 5000

  الفائدة
بفوائد والقروض 
الفيدرالية أقل 

  فائدة

قروض الرسوم 
الدراسية بدون 
فائدة وقروض 

نصفه منحة، 
ونصفه بدون 

  .فائدة

قروض الدرجة 
األولى فوائدها 

صفر، بينما الدرجة 
  بدون فائدة
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  السعودية  اليابان  ألمانيا  بريطانيا  أمريكا  المقارنة عناصر
تكاليف المعيشة 
بفائدة تحدث 

  .سنويًا

  .الثانية بفوائد

  السداد ترتيبات

دفعات سداد مرنة 
وفق دخل الفرد، 
وفي حال كونه ما 
زال يدرس تتحمل 
الحكومة الفيدرالية 
الفوائد، ويلتزم 

المقترض بعد ذلك 
بالسداد حتى ولو 
لم يعمل، ويمنح 
فترة سماح تصل 

  .سنوات 10لـ 

تلقائيًا يتم سحب 
من دخل % 9

المقترض بعد 
عمله، ويتم إيقاف 
السحب في حال 

دخله عن  لق
متوسط الدخل 

  .بالدولة

يبدأ السداد 
لقرض بافوغ 

سنوات  5بعد 
من التخرج، 
وأقصى مدة 

 22للقرض 
عام، وهناك 
أنواع قروض 
أخرى تستمر 

 5أو  4لـ 
  .سنوات

 6يبدأ السداد بعد 
أشهر من ترك 

الدراسة وأقصى 
 20مدة للقرض 

  .عام

يتم التسديد 
بالخصم من 
المكافأة 
الشهرية، 

 ال بنسبة
تتجاوز شهريًا 

25%  

التأجيل  حاالت
واإلعفاء من 

  السداد

يوجد خيارات 
للتأجيل، كما يتم 
اإلعفاء الجزئي 

للعاملين في بعض 
القطاعات 

كالعسكريين 
والمدرسين أو 
المقترضين 

المتأثرين بإغالق 
الجامعة، واإلعفاء 
التام عند الوفاة أو 

  العجز الدائم

إذا انخفض الدخل 
عن متوسط 

ل بالدولة يتم الدخ
 داد،إيقاف الس

وإذا مضى على 
سنة  30القرض 

  .يتم إلغاءه

-  

يتم تأجيله في حال 
بعض األزمات 

المالية، وإلغاؤه في 
حال اإلعاقة الكلية 
أو الدائمة، أو لنوع 
معين من خدمات 
التعليم أو بسبب 
  إغالق المدارس

ال يوجد 
تأجيل، 

واإلعفاء في 
حاالت الوفاة 
أو الظروف 

  رةالقاه

تعّذر  إجراءات
  السداد

حرمانه من إمكانية 
تأجيل أو إلغاء 
القرض، التأثير 
على تصنيفه 

االئتماني، تحمل 
الطالب لقيمة 

إصدار أمر من 
المحكمة بدفع 
كامل القرض 

والفوائد 
والعقوبات دفعة 

  واحدة

-  

ئدة فرض معدل فا
تأّثر سجّله  إضافي،

االئتماني، اتخاذ 
إجراء قانوني بحق 

  .المقترض

إيقاف إخالء 
الطرف، إيقاف 

  المكافأة
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  السعودية  اليابان  ألمانيا  بريطانيا  أمريكا  المقارنة عناصر
القرض والفائدة 
التي ستزداد مع 
التأخير، إضافة 

ألي رسوم 
  .تحصيل

تحليل تجارب الدول العالمية المختلفة في نظام القروض الطالبية على الرغم من تنوعها  بعد
  :إال أنها اشتركت فيما يلي

  .ن هذه الدولتعدد أنواع وخيارات القروض الطالبية في كل م  .1

اّتفقت اليابان وبريطانيا على تقديم القروض الطالبية في مختلف الجامعات من قبل جهة   .2
واحدة، مما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطالب في الحصول على القروض 

  .الطالبية

  .اّتفقت معظم الدول على ربط حجم القرض الطالبي بالتقدم األكاديمي للطالب  .3

  .ارتفاع حجم القرض في كل منها  .4

معظم القروض المطبقة في هذه الدول هي قروض مرتبطة بالدخل، يبدأ سدادها بعد عدد   .5
  .من السنوات، والتحاق الطالب بسوق العمل

  .عامًا 22تّتفق هذه الدول في إعطاء المقترض فترة سماح طويلة قد تصل في بعضها لـ   .6

  .د سياسات تأجيل وإعفاء سداد مرنة، تراعي احتياجات الطالبتّتفق هذه الدول في وجو  .7

تّتفق معظم هذه الدول في إجراءات تعّذر السداد المختلفة، والتي تتمّثل في اتخاذ إجراء   .8
قانوني، والتأثير على التصنيف االئتماني للطالب وتحميله دفع القرض مع الفوائد والعقوبات 

  .دفعة واحدة

ستفادة من هذه التجارب العالمية في تطوير نظام القروض الطالبية في سبق يمكن اال مما
المملكة وذلك من خالل تقديم أنواع متعددة من القروض للطالب، وتقديمها من قبل جهات 
ومؤسسات مختلفة بشروط متنوعة ليختار الطالب ما يالئم ظروفه، إضافًة إلى رفع قيمة القرض 

متواضعة إذا ما قورنت بما يقدم في الدول المتقدمة، أما بالنسبة  على اعتبارها البالمقدمة للط
لترتيبات السداد فتوضع خطة مرنة للسداد تتيح إمكانية السداد بعد التخرج، وإمكانية تأجيل 

  .سداد القرض، كما يتم وضع إجراء قانوني حازم في حال تعّذر السداد لتقنين عملية السداد
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حات لتطوير نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية ما المقتر: الرابع السؤال

  في ضوء بعض التجارب العالمية؟

خالل إجابة ما سبق من أسئلة والتي تضمنت تشخيص واقع نظام القروض بالمملكة،  من
والتعرف على التجارب العالمية في هذا المجال، وإمكانية اإلفادة منها، يمكن وضع مقترحات 

  :نظام القروض الطالبية في المملكة كما يلي لتطوير

العمل على فتح أنواع وخيارات متعددة من القروض أمام الطالب، : من حيث أنواع القروض  .1
بما يناسب مختلف الظروف، وبشكل يزيد من إقبالهم على التعليم الجامعي، قد يكون أحد 

قرض بعدد عدد من سنوات هذه األنواع القروض المرتبطة بالدخل، بحيث يتم سداد ال
العمل، مما سيزيد من حرص الطالب على االلتحاق بالتخصصات  قالتخرج وااللتحاق بسو

التي يحتاجها سوق العمل، ومن ثم يساهم في الوفاء باحتياجات اقتصاد الدولة من القوى 
  .العاملة

بية في المملكة ما تنويع الجهات التي تقدم القروض الطال: من حيث الجهة المقدمة للقرض  .2
بين قروض حكومية، بنوك، مؤسسات خاصة، أفراد، أو أي نوع من المؤسسات والجهات، 
وتشجيع الحكومة لمختلف هذه الجهات على تقديم مثل هذه القروض بشروط ميسرة، 

المجتمعية، والتي تزيد من تالحم المجتمع، فهذا يزيد من فرصة  ةباعتبارها نوع من المشارك
  .الطالب من مثل هذه القروض نظرًا لتنوع جهاتها وشروطها استفادة

زيادة حجم القرض بشكل يتالءم مع تضّخم األسعار الحالي، بشكل : من حيث حجم القرض  .3
يفي بتكاليف المعيشة، ويغّطي تكاليف أنشطة الجامعة المختلفة، وسيسهل ذلك تطبيق نظام 

للطالب سداد قرضه مهما كبر من راتبه بعد  القروض الطالبية المرتبط بالدخل، ألنه يمكن
كما سيسهل مع األنظمة اإللكترونية تعّقب الطالب بعد التخرج ومعرفة  العمل،التحاقه بسوق 

  .مكان عمله لتحصيل دينه

يبدأ سدد القروض بعد التخرج وااللتحاق بسوق العمل، ويتم : من حيث ترتيبات السداد  .4
لة للسداد، ووضع خطة مرنة لتأجيل وإلغاء القروض، مما إعطاء المقترض فترة سماح طوي

سيشّكل عامل جذب اللتحاق بالتعليم الجامعي واالنتفاع بالقروض من قبل ذوي الدخل 
  .المحدود

اّتخاذ إجراء قانوني حازم بحق المقترض المتعّذر في : من حيث إجراءات تعّذر السداد  .5
دفعًة واحدة، سيشّكل لدى الطالب المسؤولية السداد، إضافًة لفرض سداد القرض كامًال 

  .تجاه هذا القرض والحرص على تسديده في موعده
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  :التوصيات

  :العمل على فتح أنواع وخيارات متعددة من القروض أمام طالب الجامعات، وذلك من خالل  .1

وزارة تشجيع الشراكات المجتمعية مع البنوك، والمؤسسات المجتمعية، واألسر، للتعاون مع  -
  .التعليم في دعم نظام القروض الطالبية

استحداث اللوائح واألنظمة التي تدعم استحداث أنواع أخرى من القروض، وصياغتها بشكل  -
  .واضح، وتحديثها باستمرار

  .فتح المنافسة بين البنوك لتقديم قروض طالبية بشروط ميسرة -

ل وضع التنظيمات التي تضمن نجاحه، تطبيق نظام القروض المرتبط بالدخل، وذلك من خال. 2
  :كما يلي

-  زيادة حجم القروض الطالبية بما يتناسب مع تضّخم األسعار الحالي، مع ربط حجمها بعاملي
  .التفوق األكاديمي، ومدى حاجة سوق العمل لتخصص لطالب

  .تأجيل سداد القرض لحين تخرج الطالب بعدد من السنوات، والتحاقه بسوق العمل -

م سداد القرض شهريًا من راتب الطالب حينما يكون دخله أعلى من متوسط الدخل في يت -
  .المملكة

إلزام الطالب بتقديم ضمان للسداد بعد التحاقه بسوق العمل، قد يكون ضمان شخصي، أو  -
  .مؤسسي

  .سنة 20إعطاء المقترض فترة طويلة للسداد تصل إلى  -

  .وضع خطط مرنة لتأجيل وإلغاء السداد -

اّتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في حال تعّذر السداد، وتكليف المقترض بدفع كامل القرض  -
  .دفعًة واحدة
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  المالحق

  )المقابلة أداة(

  حفظه الله......................... مدير الصندوق الطالبي بجامعة سعادة

  عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد السالم

: نظام القروض الطالبية في المملكة العربية السعودية"للقيام بدراسة تحت عنوان  نظرًا
طوير نظام القروض الطالبية ، والتي تهدف لت"دراسة تحليلية في ضوء التجارب العالمية

بالجامعات السعودية مما يتطّلب ضرورة الكشف عن واقع هذا النظام في الجامعات السعودية من 
القروض الطالبية في المملكة، إجراءات تقديم طلب القرض، ترتيبات سداد القرض،  عأنوا(حيث 

مملكة، أبرز المعوقات التي تواجه إجراءات تعّذر السداد، أبرز إيجابيات نظام القروض الطالبية بال
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، ونظرًا لكون سعادتكم أحد المحاور الرئيسية للدراسة لذا )نظام القروض الطالبية في المملكة
التكرم باإلجابة على أسئلة المقابلة التالية، والتي بال شك ستثري الدراسة وتساعد في  تمّنىن

ة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي تحقيق أهدافها، علمًا بأن اإلجابات ستكون موضع ثق
  .فقط

  ....لكم سرعة تجاوبكم، وحسن تعاونكم وجزاكم الله كل خير شاكرين

  ساره المنقاش. د. أوابتسام بن هويمل . د :الباحثتان

  المقابلة أسئلة

  ......................ما هو أعلى مبلغ يمكن إقراضه للطالب؟  .1

  د عليها في تحديد هذا المبلغ؟ما هي العوامل التي يعتم  .2

  .......................ما متوسط نسبة الطلبة المقترضين كل عام في الجامعة؟  .3

هل يمكن أن تتولي نظام القروض الطالبية في المملكة شركة واحدة أو جهة واحدة كما في   .4
  ...................بريطانيا وبعض الدول المتقدمة؟

لتي تواجه تولي نظام القروض الطالبية في المملكة من قبل شركة أو جهة ما هي الصعوبات ا  .5
  واحدة؟

ما هي الجهة المسؤولة عن تحصيل دفعات القروض من الطالب في   .6
  ........................الجامعة؟

هل يتم طلب ضمان للسداد من قبل الطالب المقترض في المملكة كما في   .7
  .....................اليابان؟

  ما صعوبات تطبيق نظام طلب ضمان للسداد من قبل الطالب المقترض في المملكة؟  .8

  ماهي خيارات تأجيل تسديد دفعات قروض الطالب؟  .9

  ما هي الحاالت التي يتم فيها اإلعفاء من القروض الطالبية؟  .10

  ما هي اإلجراءات المّتخذة في حق الطالب في حاالت تعّذر السداد؟  .11

يمكن تأجيل سداد القروض للطلبة لعدد من السنوات بعد االلتحاق بسوق العمل كما في  هل  .12
  ..................الدول المتقدمة؟

ما صعوبات تطبيق نظام تأجيل سداد القروض في المملكة للطلبة لعدد من السنوات بعد   .13
  االلتحاق بسوق العمل؟

  في المملكة؟ما هي أنواع القروض الطالبية المطبقة   .14
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  ما أبرز إيجابيات نظام القروض الطالبية بالمملكة؟  .15

  ما أبرز المعوقات التي تواجه نظام القروض الطالبية في المملكة؟  .16

  ما المقترحات لتطوير نظام القروض الطالبية في المملكة؟  .17

ن التجارب من واقع عملك في نظام القروض الطالبية في المملكة ما مدى استفادتك م  .18
  العالمية المماثلة لهذا النوع من القروض؟
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John’s group of people have to hide besides the Blind Gill for safety and the 
well- being of the entire group. Pirrie, a vicious character in the novel, keeps 
John’s wife and children so that to guarantee that David will accept the whole 
group. However, when John and David meet, the latter cannot accept thirty-four 
people because he does not have enough food. David plans to save his brother’s 
family by tricking the group. David suggests, "[t]ell them it’s no good … that 
you will have to find somewhere else. But don’t travel too far tonight. Arrange 
things so that you and Ann and the children can slip away".70 David cares more 
about his brother’s safety; however, John cheats his brother by aiming to let 
everybody in the Blind Gill. Thus, John assumes that "David isn’t a free 
agent".71 Likewise, because of John’s use of force and guns, David dies 
accidentally. John blames himself for being a dogmatic and abusive person. 
Nature’s revenge on the government leads to the rise of barbarity in England and 
all over the world. The emergence of several mobs and their fights reflects the 
inadequacy and absence of the British government and its fall. 

Conclusion: 
To conclude, in this ecocritical literary text, Christopher aims to raise the 

readers’ consciousness toward the environment. The portrayal of the revenge of 
nature in The Death of Grass has an environmental message. Christopher 
provides the reader with an ecocritical literary text to raise consciousness about 
the environment. In this regard, Latour (2017) explains that such representations 
attempt "to raise moral... questions about the way to deal with the world".72 
Additionally, Richard Kerridge points out that the writer’s main task is to 
transform people’s ‘behavior’ towards nature.73 Ergo, through his literary 
narrative Christopher appeals the reader to understand that nature is not a 
passive entity. He also calls the reader to have ethics toward land. This helps 
people to understand that nature is not made to be dominated and exploited. He 
also calls the government to restrict people’s despoliation of land. 

This article has investigated John Christopher’s The Death of Grass (1956) 
description of human ownership and despoliation of land with the complicity of 
their government. It has also revolved around the vengeance of nature on the 
government. The vengeance has started in China through the Chung-Li virus, 
which has spread to the whole universe. This virus has caused the rise of 
barbarism in Asia and Europe, which has led the rise of riots and mobs. In 
Britain, the Custances and Buckleys are among the British citizens who face 
poverty and migration; thus, they strive to kill so as to survive. This has resulted 
in the rise of barbarism and the collapse of the British government. 
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Christopher goes further to present the hypocrisy of some members during 
their journey to the valley. John kills a family leaving only their daughter alive 
so that to steal their food. He claims that "[w]e have to fight to live".64 With the 
assistance of Roger and Pirrie, he hides the bodies outside home. They prepare a 
meal; then, take all the available food. This shows the cruelty of man in the 
world since he seeks his own survival at the expense of other people. Moreover, 
John refuses to give any kind of help to the little girl unlike Olivia, Roger’s wife, 
who defends the girl. In the present environment, Olivia tries to keep her 
humanistic side toward strangers. Eventually, the Chung-Li virus’s revenge on 
the government results in its inability to ensure order and people’s safety. The 
writer’s use of the virus aims to embody its power to erase British and Western 
civilization. 

During the journey, the landscape looks deserted and bare. There is not a 
single hint of a living grass or animal. In an incident, John thinks that he has 
seen a sheep at the first sight but it turns out that it is not.65 Further to this, he 
cannot believe that humankind has fallen since the emergence of the virus. In 
this regard, Serres points out that those "who share power today have forgotten 
nature, which could be said to be taking its revenge by which, more to the point, 
is reminding us of its existence".66 In his novel, Christopher represents nature as 
an active agent that avenges on humankind. He argues that "[n]ature was wiping 
a cloth across the slate of human history, leaving it empty for the pathetic 
scrawls of those few who … would survive".67 Nature’s main intention is to 
avenge on its abusers through the dominant virus that causes famine, killing and 
peculiarly the fall of the government. It also reminds both the government and 
people that it is an active agent. 

The novel depicts the characters’ experiences in the road. They have to walk 
under the bad weather because they do not have a choice. They also have to 
choose people who have guns so that to continue their journey. More 
importantly, they have to face a post-apocalyptic world as far as people face the 
fall of civilization. Latour, accordingly, does not believe in a modern world; he 
explains that "[m]odernity has never begun. There has never been a modern 
world".68 In this context, Christopher notes that "[t]hey moved down into the 
valley, passing the signs of destruction, which has been evident from higher up 
but which here were underlined in brutal scoring".69 Hence, there is no sign of 
modernity in the destroyed world Christopher is representing. The characters 
live in a cruel world where everything has already fallen or burnt. In the mid of 
this, nobody dares to talk to John’s group because they own guns. It reflects 
people’s fear of criminals inasmuch as the government is absent. Hence, 
Christopher delves into the vengeance of nature on the government that has led 
to its total absence and the rise of barbarism in the Britain.  
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fresh military forces are moving up to deal with it… Riots are reported 
to have occurred in several major cities, notably Liverpool, Manchester, 
and Leeds.58 

From the above quote, Britain like other countries in Asia lacks control over 
the current situation. This entails that nature succeeds in taking revenge on the 
political system. It is because, according to Serres, nature "behaves as a 
subject".59 Without becoming a fully-fledged agent, nature cannot devastate the 
British government. Here, Christopher mirrors the collapse of English 
civilization to barbarity. By so doing, Christopher mirrors the rise of a post-
apocalyptic world in the United Kingdom because of the risse of barbarism. 
Despite this, the government endeavors to impose new restraints for social 
safety. Chritopher compares the English government to the other governments 
around the world that have already fallen victims to the different uncontrollable 
riots after the revenge of nature.  

The Death also elucidates the corrupt Prime Minister who deceives his 
citizens. The Citizens’ Emergency Committee declares the state of emergency 
because the country cannot provide social security. The radio asserts that the 
"country’s food position is desperate" since they are still importing from 
abroad.60 Hence, Raymond Welling’s main target is the destruction of the whole 
country through throwing an atomic bomb. He has aimed to murder people so 
that to decrease the population. Christopher, subsequently, offers a new reading 
of British politicians who are incompetent to protect people. Nonetheless, the 
Committee strives to provide aids for the citizens.  

Even though the Committee promises to preserve security for the citizens, 
the Custances and Buckleys take the road to Blind Gill. According to Rina 
Gracia Chua, the International Organization for Migration asserts that a migrant 
can face migration voluntarily or involuntary from a state to another one.61 In the 
novel, Chritopher portrays John’s group involuntary migration to a new state in a 
post-apocalyptic world to find security. Claire P. Curtis defines post-apocalyptic 
novel "as any account that takes up how humans start over the end of life on 
earth as we understand it".62 Hence, this fiction revolve around the aftermath of 
apocalypse. In The Death, nature is the active subject that judges the government 
through causing a conflict between the politicians and people. People prefer to 
migrate under the current circumstances. "They therefore kept away from 
habitation, travelling in the bare fields," Christopher bluntly puts it.63 
Christopher’s novel revolves around the families’ escape from the revenge of 
nature. This unmasks the failure of the government to protect the characters as a 
result from nature’s revenge.  
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feel that the government cannot provide security to its citizens. This 
representation demonstrates the beginning of the revenge of nature on the 
existing political system. 

The harsh restrictions imposed on the British citizens are inefficient because 
of the recurrent rumors they hear. To illustrate, Roger is an influential character 
who hears all sorts of gossip and transmits them to his family and the Custances. 
He assumes that "[t]he government fell yesterday" since it failed to elect a new 
Prime Minister, Raymond Welling.53 According to Roger, Welling’s bombing 
will kill most of the British citizens.54 Thus, as long as Welling sends the Army 
to restrict people from going out of London, Roger urges John to get both of 
their families out of the city. Significantly, the two families disobey the orders of 
the government and prepare themselves to escape. John explains that "[i]t will 
no longer be a matter of living on the sufferance of a State that cheats and bullies 
and swindles its citizens and, at last, when they become a burden, murders 
them".55 Thence, the Chung-Li virus avenges on the government through leading 
to its destruction. Once the Custances and Buckleys feel desperate regarding 
both food and security, they violate the rules. Even though the two families 
listen to the radio, which denies the rumors that are circulating, they do not lend 
any credibility to the announcements of the state.  

The Custances and Buckleys prepare for their own journey to depart from 
London. On this vein, humans face migration due to numerous factors such as 
political and economic ones.56 In the novel, the migration of the Custances and 
Buckleys is motivated by the political factors in the country. Christopher 
provides the reader with an example of a single mob in order to reveal the 
citizens’ opposition to the government. At the beginning, John buys arms from 
Pirrie for the sake of self-defense and the protection of the valley. However, acts 
of disobedience erupt when a guard does not allow this group of people to leave. 
John murders the guard and hides the body. This is a good example of the fall of 
the British citizens to barbarism. In addition to this, Christopher portrays the 
formation of John’s mob. The number of the group increases especially when 
Dr. Cassop and his boys join in. When John introduces Skoops, Ann opposes 
John’s idea when the number rises; she argues that "I shall have the children to 
cope with".57 This unveils that people resist any unity. 

On the road, the group listens to the latest news from the radio. They 
become aware that the government is losing control over the whole country; 
several riots appear in Britain. The announcer confirms that  

There are riots in Central London, and troops have moved in from the 
outskirts to control this to maintain order. In South London, an attempt 
has been made by an organized mob… The situation here is confused; 
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not only superior to other nations but also that nature is passive. Ann also 
attempts to support her brother-in-law, David, thinking that nature is a silent 
object.  

The Custances think of a safe haven if anything happens in Britain. David 
aims to build a fence that can protect the family from anything. He suggests, "[a] 
fence, if you like".45 David’s pessimism mirrors his belief in the collapse of the 
British government to protect citizens from the virus. Further to this, Roger also 
becomes afraid and suspicious because he hears rumors that are broadcasted 
over the radio. Once he hears of David’s fence, he declares that "I don’t relish 
the idea of being caught in the London area in the middle of famine".46 
Henceforth, Christopher indicates the impact of social insecurity and riots 
abroad on the English citizens. People make their own preparations owing to the 
absence and inefficiency of the government. 

Despite the warning of the UNESCO, the Chung-Li virus is invincible since 
it reaches England. In a letter to John, David affirms that he faces huge losses in 
his valley; thus, he invites his brother to Blind Gill. He assures his brother, 
"[w]e’ll manage very well here".47 David’s main aim is to protect his family 
from the virus. Moreover, David becomes aware of the vengeance of nature. It is 
worth mentioning that the characters have dominated nature and despoiled it 
because it is ‘engraved’ in their minds.48 Michel Serres argues that due to human 
mastery of nature, "it threatens to master us in return".49 In the same respect, 
Latour explains that the conflict between humans and nature leads the latter to 
become an ‘actor’.50 In the literary text, David has written, "in a way, I think I 
feel it would be more right for the virus to win, anyway. For years now, we’ve 
treated the land as though it were a piggy-bank, to be raided. And the land, after 
all, is life itself".51 David realizes that nature is an active agent whose main 
intention is to avenge on the English government and the farmers because they 
have worked together in mistreating the land. His understanding comes as a 
result of his domination and exploitation of his piece of land with the complicity 
of the state. However, John and Ann cannot understand David’s vision towards 
the natural world. 

The revenge of nature causes various complexities in England such as the 
deficiency of food and of the economic system. Christopher portrays the 
ongoing condition this is why he claims that "[f]ood rationing tightened 
gradually, but there was enough food to stay the actual pangs of hunger… 
London reacted smugly to this, contrasting that indiscipline".52 This unveils the 
politicians’ attempt to handle the virus as rapidly as possible. In fact, the 
government is unable to secure food because most of the food is imported from 
the US or Commonwealth countries. Even during the emergence of the virus, 
Britain is counting on imports from cross-Atlantic. As a result, English citizens 
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oats. In this way, nature avenges on the political system, which manifests itself 
in the scarcity of resolutions they can afford for the citizens.  

Roger and John remain optimistic after hearing news from the radio. On the 
one hand, the former believes in British intelligence and intellectuality to save 
Britain and British citizens whereas the latter thinks that they can feed on fish 
and vegetables.40 However, over time, Roger becomes nervous and anxious 
because he might lose his job as a farmer. In this respect, he admits,  

Someone else might have the information, there might be another 
means of saving us, the virus might die out of its own accord… 
Translate that into political terms and governmental levels. Obviously, 
if we don’t find a way of stopping the virus, the only sensible thing to 
do is plant potatoes in every spot of ground.41 

From the above excerpt, Roger is distressed because the government 
restricts people in farming systems. He criticizes the government for its 
restrictive laws on farmers. In addition to this, the unavailability of any anti-
virus can cause unexpected consequences, for example starvation or 
cannibalism. Christopher unmasks the governments’ failure either to find a cure 
for the virus or to change the farming system. Therefore, the virus achieves 
vengeance on the governments in Asian countries. 

The Chung-Li virus, phase 5, extends to various parts in Eastern Asia; 
scientists are unsuccessful in their attempts to produce an anti-virus. Thence, 
farmers must follow severe instructions to stop the virus from spreading. 
Besides, Christopher portrays the state of emergency once the "world reserve 
stock" has decreased.42 To put this differently, the writer concentrates on the 
shortage of food, which has become a serious issue at a global level. The most 
infected countries cannot feed their citizens; Ann notes, "[m]illions facing 
famine".43 She criticizes the governments of Western countries that refuse to 
provide any kind of assistance to Asians. On the contrary, Roger opposes this 
kind of charity. Through these characters’ points of views, the writer examines 
the hypocrisy of British government and its unskillfulness.  

Despite the fear from the current virus, the Westerners are still optimistic to 
some extent. The British assume that the contamination of grass in Asia is due to 
their lack of consciousness and attention. They believe, however, that like New 
Zealanders and Australians, European countries can contain this virus. In a 
conversation about the farming condition in Britain, David is anxious and 
disappointed about the future. His main anxiety arises when he thinks about the 
food products and the financial dimension. However, Ann claims that "this 
country’s more disciplined. We’ve been used to rationing and shortages. And at 
present there’s no sign of any real trouble".44 Hence, Ann believes that they are 
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pessimism in the characters. Furthermore, the announcer notes that Isotope 717 
has "an almost complete control of the Chung-Li virus. The spraying of all rice 
fields with this isotope is to be carried out as an urgent operation by the newly 
continued United Nations Air Relief Wing".35 Hence, the United Nations 
suggests that it has found the right anti-virus that will kill the virus in infected 
grass. They believe that it will probably be an adequate anti-virus. However, it is 
evident that the Chung-Li is irresistible because it cannot be controlled or 
contaminated. Consequently, the core aim of this virus is to avenge on the 
Chinese government because of its despoliation of the natural world.  

John accuses the Chinese of hiding the truth for a long period. The Chinese 
have a crucial role in letting the virus become widespread. Hence, John is 
convinced that the Chinese virus causes national contamination and poverty. 
Christopher reveals people’s anxiety concerning the revenge of nature when the 
Chung-Li virus becomes a global threat more than a local one. More 
significantly, Roger is a very pessimistic person because of the unknown coming 
future. His pessimism unmasks that he is afraid of a coming post-apocalyptic 
environment. In this regard, Teresa Heffernan points out that a post-apocalyptic 
fiction contains "scenes of the destruction of the world".36 In the novel, John 
comments on the fall of Chinese civilization saying "look at the years China’s 
been civilized, and look what’s just happened out there".37 Thus, nature’s 
vengeance on this civilization offers a post-apocalyptic vision of the destruction 
of China and the near coming destruction of the entire world. The author 
provides the reader with John’s point of view in order to reflect his fear of the 
future. 

Roger and John are preoccupied with the evolution and spread of the virus. 
The writer discusses the failure of the governments around the world to find an 
ultimate solution to the powerful virus. John points out that "[a]pparently, it was 
a complex virus".38 Indeed, scientists thought that 717 Isotop, an antivirus, is the 
primary solid solution to restrict the virus, but it turns out that the virus keeps 
evolving into different phases. The fifth phase is a well-sprouted virus because it 
spreads faster than the other phases. In this sense, Christopher describes nature 
as an active agent through the Chung-Li. The virus deceives humans and 
scientists who proved to be unskilled to ascertain its real features. This entails 
that the virus is adept to disguise. Roger claims that "[t]he appetite of the Chung-
Li virus was for the tribe of Oryzae, of the family Gramineae. Phase 5 is less 
discriminating. It thrives on all the Gramineae… Gramineae means grasses –

all the grasses".39 This uncovers that nature is portrayed as an active agent that 
strives to change its own identity for the sake of taking vengeance. It becomes 
uncontrollable because it attacks all kinds of grasses such as wheat, barley and 
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‘subject’ because it has a specific force within it.30 Christopher embodies the 
power of nature through the Chung-Li virus. On this point, John epitomizes, 

They had abolished famine by statute-remember? And then, things 
looked easy at the beginning. They isolated the virus within a month of 
hitting the rice fields. They had it neatly labelled- the Chung-Li virus… 
And finally, they had no reason to expect the virus would spread so 
fast.31 

The above-mentioned quote shows the Chung-Li virus as an active agent 
that has the power to destroy rice fields and cause famine in China. Moreover, 
David explains to his fellows that the virus attacks the roots of leaves and kills 
them. Chung-Li virus is supposed to spread only through ‘Oriza sative’ which is 
rice.32 Thereupon, Christopher describes the starting point of the revenge of 
nature, which appears in Asia. China goes into a state of emergency because the 
government cannot buy food for its citizens or assume responsibility. The loss of 
control over this virus translates nature’s vengeance on the political system of 
China. The writer does not introduce the reasons that has led nature to take 
revenge on the Chinese government because his main concern is the revenge on 
the British one. 

David, John and Ann proceed in their conversation on the new virus. David 
is convinced that food is insufficient for the Chinese because they have reached 
a state of emergency. Hence, the Chinese’s fall to dire poverty uncovers the 
agency of nature and its intention to counter human abuse of nature along with 
the government. In effect, John thinks that the Asians, precisely the Chinese, 
depend on wheat and rice; this is why they are unable to handle the current 
situation. Ann confirms John’s perspective when she declares that "in China 
there are millions fighting for a mouthful of grain".33 Thus, the new virus 
spreads in plants and kills mainly rice so as to cause starvation. By doing so, the 
virus aims to cause the failure of the Chinese government. In the novel, 
Christopher uncovers the collapse of Chinese civilization because of the revenge 
of nature. But inevitably, the virus will not only avenge on the Chinese but also 
on other parts of the world because of their abuse of land.  

Owing to the characters’ fear and obsession about the Chung-Li virus, the 
Custances and Buckleys keep updated on the news. They listen to the BBC radio 
in order to know what is going on around the world and particularly in China. A 
voice in the radio informs them of the increase in the rate of famine, which in 
turn results in the death of "two hundred million people".34 Christopher’s main 
target is to embody the strength of nature to avenge on its abusers in an 
unbelievable way. He substantiates the government’s loss of control over the 
virus, which has taken a hefty death toll. This provokes a sense of fear and 
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life. In this respect, the grandfather notes that "I don’t know of another life that 
can give as much satisfaction. And this is good land, and a good lie for a man 
that’s content with his own company and few neighbours".24 The characters do 
not have any motives in their lives; therefore, they strive for anything that they 
can dominate and debase. This explains that both the grandfather and David feel 
content with the ownership of land and farming because they consider it as a 
passive entity.  

A quarter of a century later, David owns his grandfather’s estate and plants 
it. Even though David owns the farm, he works with the government. In this 
context, Marcos Norris asserts that "political practices" are responsible for the 
abuse of nature.25 In the same regard, Guari Shanker Gupta admits, "as a result 
of intensive agriculture … top soil has degraded considerably".26 In the novel, 
Christopher delves into the impact of the abuse of land. During a discussion 
between David and John, the former argues that "I don’t plant cabbages, though. 
There’s no sense in doing anything but wheat and potatoes these days. That’s 
what the Government wants, so that’s what I give ’em".27 Hence, the English 
government imposes restrictions on the farmers since they do not have the right 
to plant whatever they want. By planting only potatoes and wheat repeatedly, 
both David and the government maltreat the land because they keep planting 
potatoes without making variations. This kind of debasement arises because 
people believe that nature is passive, soulless and silent. Additionally, John 
cannot visualize the countryside without cows because he believes they are an 
essential part in the valleys. In contrast, David assumes that the countryside 
undergoes several changes that no one could foresee because the government 
itself imposes rules on the farmers.28 The food products are either the same for a 
couple of years or a subject of difference. This entails that Christopher exposes 
the relationship between the British government and the natural world. 

Christopher introduces the revenge of nature early in the novel, which starts 
in China. Through a conversation among three characters, particularly David, 
John and Ann, Christopher indicates the critical situation in China. They are 
increasingly getting poor; hence, John bluntly puts it, "[t]he Americans are 
sending more grain ships".29 Due to the scarcity of food in China, numerous 
countries provide them with food. David presumes that these countries will be 
unable to afford a great amount of food, especially grain and wheat, for all the 
hungry Chinese. He is alarmed because of his fear that all Asians will be in need 
of more vegetables and fruits later on. Henceforth, Christopher presents the 
Chinese’s unpropitious position, which will spread to other countries.  

In The Death of Grass, the main danger that haunts China is a virus that 
attacks any living wheat. According to Michel Serres, nature has become a 
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authors of both children literature and ‘adult science fiction’.21 More 
significantly, Pat Wheeler argues that starting from John Christopher’s The 
Death of Grass till the twenty-first century, numerous novelists explored 
"ecological catastrophes and the human responses to them".22 Hence, what 
makes Christopher an influential novelist is that he is a leading figure in natural 
disaster narratives. 

The Death of Grass is Christopher’s influential post-apocalyptic novel. The 
novel revolves around two main families the Custanes and Buckleys who face 
the coming of Chung- Li virus. David Custane is a farmer in England and the 
main character who expects that Chung- Li virus will not remain in Asia. In fact, 
the virus spreads to the other continents and kills all kinds of grass. England falls 
in a state of emergency because of its inability to control the virus, protect its 
citizens and preserve security. The novel unveils the consequences of this 
natural disaster on the political system and the social life of the British people. 
The novelist delves into what happens because of the post-apocalyptic disaster 
and exposes various themes mainly disaster, survival, loneliness and plague. 

Christopher’s The Death of Grass represents the abuse of nature and its 
vengeance from a political perspective. Christopher’s novel is an apocalyptic 
text that revolves around two main families, the Custances and Buckleys, along 
with other minor characters. The despoliation of nature results in its revenge on 
the whole government. The novel delves into the relationship between British 
people and their land. It opens with a prologue that sheds light on the Custances’ 
relationship to their farm. Hilda Custance takes her children, David and John, to 
visit her father after a long separation. Both children admire the valleys because 
of its beauty; hence, they spend their days playing. However, throughout the 
days, it appears that David is highly interested in the farmeland unlike his 
brother John. David, subsequenly, is more concerned with the farm than 
anything else. More significantly, in an earlier incident when Hilda investigates 
David’s point of view about the valley, he asserts that he would like to spend his 
life there. David’s love of farming is a starting point to his wide fascination for 
land ownership and exploitation.  

Christopher depicts the grandfather’s and David’s connection and treatment 
to their farm. In this regard, Willa Cather defines ecocriticism as "the 
interconnection between human culture and the material world, between human 
and nonhuman".23 Hence, any ecocritical text revolves around the relationship 
between man and nature. In The Grapes of Wrath, the grandfather attempts to 
give the land to one of his grandchildren. It is because he believes that he must 
choose only one owner for his farm. The grandfather’s awareness of David’s 
attraction to farming leads him to inquire about his stance. David explains that 
his love of land and farming arises because he does not have objectives in his 
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elaborate policies that prevent the collapse of economy, which will in turn cause 
the rise of riots, violence and killings. This insecurity leads them to violate the 
current laws and policies that are supposed to protect the citizens. More 
importantly, the British government also fails to stop people from migrating to 
other places due to instability and poverty; hence, nature puts Britain at risk. In 
this vein, Wendy Weeler explains that "[t]he Earth does speak. It might be better 
if we learned that lesson again and listened hard to what is related in its many 
different ways of telling".15 This entails the dangers of nature's revenge because 
nobody can predict its strength and power. It is worth noting that some English 
literatary texts investigate the revenge of nature on the insecurity and instability 
of Britain because of the abuse and debasement of the natural world.  

The current emphasis on nature’s agency is crucial since it helps to sharpen 
the vision concerning its purposes. Vicki Birky controverts the dominant 
political and economic divisions as long as they endorse inequity.16 Most 
notably, he adds that "[n]ature does not require human literary skills to write its 
complexity into comprehensible format".17 Put differently, Birky insists on the 
uselessness and inaccuracy of literature to portray the agency of nature. Against 
this critical possibility, literature plays a major role in the representation of the 
revenge of nature on the British government. In this respect, Fiona Becket and 
Terry Gifford celebrate the act of writing as long as the writer attempts to 
‘disrupt’ human constructed binary opposition and power.18  

Novels such as The Death Of Grass have an environmental message, which 
translates into showing the reader the dangers of the exploitation of the natural 
world. In accord with this vision, Bryon Bannon explains that the agency of 
nature will lead people to respect the natural world.19 In the same vein, in 
Environmental Culture, Plumwood argues that "[n]arrative ethics, supplying 
context and identity, can help us configure nature as a realm of others who are 
independent centres of value and need demand from us ethical relationships and 
responses".20 This helps humans to get rid of the dominant political discourse 
that relies on binary oppositions and the destruction of the natural world. In so 
doing, this encourages people to call on British politicians to establish new rules 
that respect nature.  

John Christopher’s The Death of Grass: 
Christopher Samuel Youd is an English novelist who writes under the pen 

name of John Christopher, Hilary Ford, Stanely Winchester and William 
Godfrey among other names. He won the Guardian Prize. He wrote a number of 
science fiction and fantasy novels, short stories and essays. He is well known for 
his science fiction Tripods trilogy, which is viewed as children literature. In 
addition to this, since the 1960s, Christopher is recognized as one of the main 
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narrative demonstrates "how western science- and technology-based societies – 
unsustainable as they are – are heading towards catastrophe… Instead of leading 
to prosperity, modern science would eventually and inevitably provoke a natural 
response, risking an ecological apocalypse". 11 The underlying idea of 
nature’s response highlights to what extent nature destroys the supposedly 
powerful political system. As a result, people can never expect the consequences 
of the revenge of nature on both science and technology. This leads to the 
collapse of the British economic system, hence, the fall of its government. This 
highlights the grandness of Western literary works in proposing a deconstructive 
reading in environmental studies. Through providing nature with a voice, some 
novelists such as Christopher provides a plurality of visions in the world.  

The representation of nature’s revenge is significant in this study. Due to the 
dissimilar harms done to the nonhumans, nature "will surely provoke some 
"events" in response, but it is an open question whether they will provoke people 
to throw their weight toward a solution to them. Humans may notice the harm 
too late to intervene effectively".12 To put this in the context of the present study, 
nature’s revenge on the British political system will lead to its destruction 
because humans will not have time to find solutions. In this way, nonhumans 
may render the British government unable to act in a rational way.  

In Britain, nature leads to the collapse of the government and threatens the 
security of British citizens. This stems from the failure of the British government 
to control the situation once the revenge on the political system has occured. 
This government is itself responsible for the coming natural threats; this is why 
Britain fails to manage the different conflicts within a single society. In this 
sense, Isaac Asimov and Frederik Pohl claim that 

Even the government can’t make the decisions for us – or won’t –
because the task is too great, and especially because our legislators 

and government agencies are under too much pressure from special 
interests which cripple them; in fact, we will have to be the ones to 
force our government to act.13  

In this excerpt, Asimov and Pohl note that once the government fails to 
construct good policies for the environment, individuals or families have to call 
for changes.  

The revenge of nature has a negative impact on the British economic 
system. In the light of clarity, Michael Gismondi notes that "[n]ature’s response 
to global capitalism is unpredictable".14 As a result, dissimilar natural disasters 
or pandemics in nature are good examples of the revenge of nature. This 
vengeance will cause the failure of the British government to provide security 
for individuals, families or groups. For this reason alone, this government fails to 
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Throughout the modern era, there are writers whose core purpose is to 
criticize people in power because they are concerned with the rise of capitalism. 
In Feminism and the Mastery of Nature, Plumwood argues that the present laws 
celebrate ‘private property’ because they regard nature as a ‘passive’ entity’.6 
This may entail that the land is dominated because it is considered as an estate 
that is devoid of any feelings and agency. In opposition to this approach, 
Plumwood assumes that "[w]e can encounter the earth other as a potential 
intentional subject, as one who can alter us".7 Nature is an active agent whose 
aim is to change people.  

Literary works represent nature as a deconstructive entity because of its 
creativity. Nature has the intention to adjust the dissimilar systems elaborated in 
some countries such as Britain. In "Nature’s Narrative Agencies as Compound 
Individuals", Sepril Opperman admits that every entity in this world can create 
multiple registers to express itself.8 In addition to this, in "How the Material 
World Communicates: Insights from Material Ecocriticism", Oppermann adds 
that "[t]here are many signs through which the natural world communicates its 
mind".9 This entails that nature is a living and creative agent as far as it has an 
intention to generate meaning through pandemics, bacteria, hurricanes and 
storms. Thus far, in Christopher’s novel, the natural world communicates 
through a pandemic. 

The main intention of nature in modern narratives is to strive for the total 
destruction of the British government. It cheats humans because they are 
unaware that it possesses certain powers such as natural disasters and 
pandemics. In this perspective, Serenella Iovino and Serpil Oppermann argue 
that  

They "speak" in a world of multiple interacting processes, such as … 
the system of production and consumption of global capitalism, 
entailing geopolitical and economic practices and thus reminding us of 
the fact that the "linguistic, social, political and biological are 
inseparable".10  

In this sense, nature is provided with human agency so as to interact with 
the political systems. Therefore, nature is a subject whose main purpose is to 
oppose capitalism and the British political system.  

It is crucial to endow nature with a voice and agency so that to uncover its 
main aim, which is to disrupt the political system and its technology. 
Christopher’s grand-narrative text exposes the writer’s portrayal of human 
debasement of nature through modern technology. It also offers a deconstructive 
reading through depicting the intentionality of the natural world, which 
manifests in the revenge of nature. In this respect, negative western grand-
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collapse of the British government and its failure to ensure the citizens’ safety. 
By tackling this topic, this study further considers John Christopher’s attempt to 
raise readers’ awareness towards nature.  

Theoretical Framework: 

For the attainment of this goal, it is significant to delve into the theoretical 
framework of this theme, and in order to introduce the theory, it should be noted 
that this study is an interdisciplinary one. John Christopher’s literary text will be 
analyzed through the lens of ecocritical theory. In fact, literature is a crucial 
means that delves into the relationship between the political system and nature. 
The politicians in some Western countries such as Britain promote the abuse and 
exploitation of nature because they are convinced that it is a mere passive entity. 
With the help of technology, the British government aims to achieve economic 
prosperity through land ownership and food overproduction. This government, 
thus, is responsible for the debasement of the environment, which in turn 
endangers the environment. In this respect, Timothy Clark explains that  

the liberal political tradition looking back to Thomas Hobbes and John 
Locke in the seventeenth century, stresses right as individual self-
interest and sees politics as essentially a kind of compact between 
individuals for the better mastery of nature and free use of individual 
property.1 

This excerpt uncovers the rise of dualism and hierarchy between humans 
and nature, which leads to the destruction of the natural world. Therefore, the 
influence of British culture on the political system is dangerous because it is 
destructive.  

The British politicians elaborate hegemonic discourses to dominate nature. 
In this regard, in "The Concept of a Cultural Landscape: Nature, Culture and 
Agency in the Land", Val Plumwood suggests that any ‘dominating party’ 
believes in its superiority over nature because it is considered as a passive 
entity.2 Hence, any elaborated discourse endorses the debasement of the non-
human world. More specifically, this hierarchy enhances the ‘Othering’ of the 
natural world.3 More significantly, in Environmental Culture: The Ecological of 
Reason, Plumwood notes that "[c]entric global economic systems of property 
formation are shaped in terms of the rationality of the master subject as an 
autonomous, separative self. They erase the agency of… nature".4 Here, any 
political system is based on the othering and marginalization of nature to 
increase its power and wealth, which is the case of the British political system. 
Furthermore, the self-made man regards nature as a commodity.5 This enhances 
the politicians’ irrational laws towards nature. This idea is highly manifested in 
literature especially in John Christopher’s literary work. 
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 The Death of Grass التمثيل السياسي النتقام الطبيعة في جون كريستوفر
  )موت العشب(

  

  .الجامعة األردنية ،طالبة دكتوراه، ساره شعبان شاوش

  .الجامعة األردنية ،دكتور في األدب االنجليزي، محمود فليح الشتيوي

  ملخص

فهي تتطرق إلى  .االنسان لها إساءة انتقام الطبيعة في الرواية الحديثة بسببتتناول هذه المقالة 
ساءة استغالل الطبيعة ونهبها من طرف شخصيات الرواية والحكومة التي تدعمها وانتقام الطبيعة في رواية إ

سيتم دراسة هاته الرواية من خالل . (1956)) موت العشب( The Death of Grass جون كريستوفر
ستوفر على تمثيل الهيمنة على الطبيعة واستغاللها من ويفحص هذا المقال حرص كري. النظرية البيئية

كما يكشف هذا المقال . طرف عائلة كاستنس بمساعدة الحكومة البريطانية العتبارهم إياها كيانا غير حي
ويركز . النظام السياسيفي االنتقام من  دامت لديها نيةأن الطبيعة حية ويمكنها التصرف، فهي نشطة ما 

ام من خالل جائحة تنتشر في الطبيعة مما يتسبب في انهيار الحكومات في جميع أنحاء المقال على االنتق
فعجز الحكومة البريطانية على توفير األمن القومي يؤدي الى زيادة في الفقر . وال سيما في بريطانيا ،العالم

لرفع وعي  كما يحاول هذا المقال الكشف عن سعي كريستوفر. وندرة في الغذاء وأعمال شغب وهمجية
 .ساءة استخدام الطبيعةإالقارئ بشأن 

 .موت العشب ،الحكومة ،االنهيار ،الجائحة ،االنتقام ،الطبيعة: المفتاحية الكلمات

 

Introduction 
Modern fiction represents nature as an active entity that avenges on its 

abusers. This fiction depicts the characters’ collaboration with their government 
to work on the lands in order to increase their wealth. Nature, consequently, 
endeavors to show that it is no longer a passive object by taking revenge on the 
entire government and its policies through causing chaos. In part, this mirrors 
the power and strength of the natural world to disrupt the constructed political 
policies. The revenge of nature from a political perspective is an influential 
theme in modern literature. Hence, the present article attempts to discuss John 
Christopher’s The Death of Grass (1956) representation of the theme of revenge 
on the entire British political system. It examines the characters’ ownership and 
debasement of nature especially land with the complicity of the British 
government. The current study also addresses the revenge of nature through a 
pandemic that spreads in nature. This article devotes more attention to both the 
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Abstract 
This article examines the revenge of nature in modern fiction because of its human 

abuse. The article investigates the abuse and despoliation of nature and its revenge on 
the government in John Christopher’s The Death of Grass (1956). This novel will be 
analyzed through the lens of the ecocritical theory. This article scrutinizes Christopher’s 
representation of the Custances’ domination and exploitation of land with the help of the 
British government because they consider it a passive entity. It also reveals nature as an 
agent that can act. Nature is, consequently, active as long as it has an intention, which 
manifests in taking revenge on the political system. This article puts emphasis on the 
revenge of nature through a pandemic that spreads in the natural world through causing 
the collapse of the governments all over the world notably the British. The government 
is unable to provide national security, this inability leads to the rise of poverty, scarcity 
of food, riots and barbarism. This article also attempts to unveil Christopher’s aim in 
raising the reader’s consciousness about the abuse of nature. 
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categories that are so limiting to human thought and communication”(47). Such 
categorizations and generalizations made in the life of human beings world 
participates in the retention of the old formation of the continuous enemization. 
However, Said recognizes the fact that the universal causes never change for the 
intellectual, which refutes all the attempts of standardizations such as the 
interaction between what is local and what is universal(48). 

Conclusion 

We can summarize Said’s thoughts on opposition and can be divided into 
two main phases; anatomization-al and confrontational. Said, in fact, anatomizes 
and dissects the dominant power, as he does in his book Culture and 
Imperialism, and then he starts with the phase of the direct confrontation with 
the power by theorizing on the actual resistant on the ground as a result of the 
ideational appropriation. Said’s opposition is very organized and steady 
opposition where it encompasses all the details concerning of the process of 
opposition applicably and understandably. Therefore, Said does tend to 
understand the whole situation and context before he decide on the form of 
opposition that can be used and brought the oppression to/about its end. While 
Thoreau declares from the very beginning that the passive resistance or civil 
disobedience represents the best way that can be used to end oppression and the 
suffering of the oppressed. On the other hand, Said theorizes and applies where 
Said considers the part of the intellectual’s role is to lead and supervise the 
process of resistance by a direct engagement with the masses. Thoreau has 
longer resistant journey wandering between the self, the woods and the society. 

Thoreau and Said try to give a voice to the voiceless as a result of the 
intellectual’s role in acculturation and building public awareness. We can notice 
that Said has a sort of full adoption to the oppressed individual and his cause to 
the degree that we see the intellectual suffers and dies for the causes. However, 
Thoreau is less than Said in adopting the oppressed cause where he leaves the 
choice of acting against the oppression to the individual even if the individual is 
not conscious about what is going around. That is clearly obvious in the resistant 
methods themselves; the confrontational Said’s hard opposition and the 
disobedient Thoreau’s soft/passive. In other words, resistance in general can be 
built on doing or not doing something that in a way or another has an effect on 
the power construction. 
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oppressor. In addition to that, the most important aspect of Thoreau’s reliance 
lies on individuality rather than groups or communities(42). 

Said believes that since imperialism does not end with getting rid of a form 
of its continuous formations because it keeps changing its dresses, colours, 
pretexts, and all its alternatives of/for domination. Therefore, the conscious, 
logical and rational intellectual understands that the idea of opposition is always 
there with keeping a process of resistant camouflaging; the alternatives and 
choices of opposition change with the change of the alternatives and choices of 
domination to be dominant. In other words, oppression is chased by opposition 
whenever and wherever it hides beyond the masks of the reasons of livelihood. 
For instance, when the British empire had collapsed in the 19th century, 
America has been raised as an imperial power which dominates the world with 
different forms that was used by the British(43). 

Thoreau believes that revolutions do not occur spontaneously. They need to 
be generated by one force or another by endowing the society with awareness 
and understanding. Revolutions do not occur to satisfy people’s desire, but they 
happen to satisfy needs, necessities and causes. Thoreau says that people should 
investigate what hides behind any revolution that could happen. He emphasizes 
that revolutions happen because of emergent causes that deserve people to fight 
for. So, every revolution has a meaning and has sacred purposes(44). 

The intellectual works to awaken both the silenced texts and the silenced 
oppressed to be newly reformed and sufficiently articulated by raising and rising 
the levels of possibilities and opportunities of change forwards and towards the 
oppressed individual. This kind of the intellectual initialization offers more and 
more choices for the individuals to have the ability of transition from an 
uncomfortable silence to a productive articulation. However, the intellectual’s 
task is mainly to liberate the oppressed in minds before in eyes(45). Said says that 
“the intellectual’s role is dialectically, oppositionally to uncover and elucidate 
the contest… to challenge and defeat both an imposed silence and normalized 
quiet of unseen power wherever and whenever possible”(46). As long as there are 
two kinds of powers, seen and unseen, Said’s resistance revolves around two 
forms of oppositions, the seen and the unseen. Said constantly sees in the 
intellectual an entity of argumentative conscious opposition. The reason why 
Said gives the term intellectual special characterizations is to some extent 
different for the phase of full adaption to the causes not ideas nor persons. 

In Representations of the Intellectual, Said shows the importance of the 
intellectual and his oppositional role in deconstructing the formation of 
stereotypes and the wide spread world categorizations. He says that “one task of 
the intellectual is the effort to break down the stereotypes and reductive 
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reactionary opposition from the society(36). Consequently, the intellectual’s cause 
is held before, within and after the intellectual’s journey. 

Although the natural place of the real intellectual is at the margin, he 
directly engages himself to the public and places himself and his intellectual 
opposition at the heart of it. The intellectual’s oppositional thoughts represent an 
intellectual accessible transit to every idea can work to resurrect and recover 
people’s consciousness by raising critical questions and presenting typical 
answers. This direct engagement between the public and the intellectual creates 
an alliance which in its tern envelopes the cause ideationally and ideologically. 
Said says that “and a more challenging role for the intellectual as I understand 
him or her, although the intellectual obviously has to be in both places, is to be 
slightly to one, somewhat distant side of the authorizing and centralizing powers 
in our society”(37). However, the intellectual for Said may enter a stage of 
ideational and actualization-al familiarization by a process of substituting the old 
intercalation with the new actualities led by the intellectual. Said states: “if an 
opinion is unpopular, or if something isn’t said, then you can try by saying it to 
create an audience for it where an audience perhaps hadn’t existed before”(38). 

The fixity of causes and the variety of resistant methods lie in the heart of 
Said’s opposition. Said believes that the oppressed people around the world 
inspire each other in creating resistant methods to bring about change, but they 
are not necessary to be functioned or used as they are in different conditions and 
contexts. Said believes that any resistant movement must accommodate the new 
environment and context which it lies in. For example, passive resistance against 
the British occupation succeeded in India, but it did not in Palestine because this 
kind of resistance did not simply accommodate the context(39). 

Similarly, Thoreau argues that the intellectual’s cause lies in confrontational 
attitudes that would entail the suffering and restlessness of the intellectual. He 
believes that “the inmate of a poorhouse would be more pauper still on a 
desolate island, and the convict would find his prison and prison discipline 
there”(40). At the same time, his cause and its characterization are in prison which 
symbolizes the intellectual’s task towards the cause. 

The turning point, or the most debatable objective of Thoreau’s vision about 
opposition is that he believes in opposition as an individual action done by him 
against the authority. Unlike Said, Thoreau sees that evil, power, is private in its 
action and there are individuals who manage the government’s policies such as 
slavery or racism. He argues that “it is not the worst reason why the reform 
should be a private and individual enterprise, that perchance the evil may be 
private also”(41). Thoreau does not believe in collective resistance to confront the 
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be fought is both, the oppression that is done upon the oppressed in actuality and 
the oppression that takes place on his image in the transmissible texts. Said’s 
opposition in fighting for and defending the oppressed is different because he 
begins with the reasons why the oppressed is being oppressed, which in its tern 
ends with the actual fight. Therefore, liberation for Said is both actual liberation 
and textual liberation(29). However, the ideational oppression is as oppressive as, 
or even more aggressive than, the individual’s oppression in actuality because it 
represents and identifies the position of the intellectual and the beginning that 
the intellectual starts with to liberate the oppressed textually(30). 

The new creation of cause is preceded by a very important detail for the 
intellectual. In the case of hopeless or lost causes, the intellectual is expected to 
bring about new dimensions for these forgotten causes in which he works to 
motivate and agitate the individual’s mind directly to a clearer image of 
recognition. Said assures that the “lost cause is associated in the mind and 
practice with hopeless cause: that is, something you support or believe in that 
can no longer be believed in except as something without hope of 
achievement”(31). Therefore, the intellectual works for having impossible 
possible by the implantation of an oppositional hope and endless intransigence. 
Said believes that the struggle for liberation must be built on hope, and 
unrealistic or utopian ground because he implies to something is never or 
seemed to be existed. However, Said understands that the realistic or even the 
logical thinking about the idea of opposition is originally an unrealistic mission 
to do. Said says that “second was a life that was sustained by the various 
promises of the Palestinian struggle, utopian and unrealistic perhaps, but based 
on solid principles of justice…”(32). Said claims that the value lies in the cause 
whereas the lost cause means lost value. The intellectual strives to find this 
missing value that is no longer existed in the world of humanity(33). 
Consequently, this term, defeatism, has no place in the real intellectual’s life 
because Said believes that rightful and truthful cause lives forever as long as it 
has real intellectuals creating and saving it. Said on one hand considers the role 
of the intellectual in defending the oppressed as a universal moral commitment 
and he sees abandoning this conflicting area a universal moral defeatism(34). 

Similarly, the aim of Thoreau’s peaceful oppositional ideas is to create a 
cause for the absent people, people who do not / cannot grasp, understand, read 
or articulate the situation. Perhaps, Thoreau aims at constructing a means of 
allowing all individuals to experience freedom. He claims that “it might, 
perchance, penetrate into some quarters which the unpopular cause of freedom 
has not reached”(35). Therefore For Thoreau, the intellectual should carry a real 
cause during his intellectual journey. In his essay “Reform and Reformers,” he 
claims that the intellectual should have a cause despite all the means of outer 
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synthesizing views between various differences. For Said, the real reconciliation 
happens by making the truth obvious, establishing a ground of contextual 
acceptance and erasing the means of the ideational and actual oppression(23). 
Thus, Said’s oppositional process aims at amending the created and imposed 
actualities of the oppressor rather than reconciling them. In other words, Said’s 
oppositional speaking or writing agitates the current climate to produce a 
confrontational environment and to induce a moral movement by launching a 
process of an intellectual normalization that can absorb the universal causes. 

Said argues that since the human beings’ existence is worldly and 
circumstantial, change begins from the same place and position. if change is 
circumstantial, then a part of the intellectual’s struggling is to change the 
circumstantiality of the world causes because it represents the factory of 
beginnings that can end oppression. Thus, Said fights the reason why the 
oppressed is being oppressed and the oppressor is oppressing the oppressed, and 
not only defending the oppressed superficially but thoroughly(24). 

Thoreau’s revolutionary voice is different from acting physically or 
violently in the society. He tends to have a kind of soft opposition; passive 
opposition or disobedient opposition. Unlike Said, he who recommends full 
adoption of disobedient resistance rather than hard opposition or the armed 
struggle. He argues that sympathy whether by writing about the oppressed’s pain 
or disabling the authoritative institution is enough to revolt or resist. He thinks 
that that sympathetic strategy presents a good way of reading and understanding 
the status quo to eliminate and relieve people’s sufferings(25). 

As Said necessitates violence and armed struggle in certain situations, he 
also claims that using violence against the power construction such as 
imperialism is not enough. The cause needs to have a sort of resistant or 
oppositional culture to lead, monitor, understand and move the oppositional 
power ahead(26). Thus, Said says that “these changes cannot occur without the 
willingness of men and women to resist the pressures of colonial rule, to take up 
arms, to project ideas of liberation, and to imagine…a new national 
community”(27). The job of the intellectual for Said revolves around building the 
will for the occurrence of change first by projecting the ideas of liberation and 
imagining new portrayal to the present and second by disjoining and dismantling 
the construction of the current power and discourse to “lose their justification 
and legitimacy”(28). 

Adopting the human cause is represented in the oppositional or, as Said put 
it, an antinomian consciousness that converts various origins into more 
appropriate beginnings. In terms of opposition, the concept has two fields of 
battle; the textual and the contextual. Said believes that the oppression that must 
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non-violent resistance, certainly, I’m for that if it can be done. I’m for 
any kind of violence that would resist occupation and apartheid. It was 
the ANC position… I’m simply saying that occupation and apartheid 

have to be resisted by whatever means bring about their end(18). 

The role of the intellectual is not quite the same for Said and Thoreau. Both 
thinkers are revolutionary, and they have no problems with breaking an unjust 
law, but they differ in their methods. For Said, for instance, the intellectual is 
fully and completely involved and indulged with the public. In contrast to 
Thoreau, Said envisions the intellectual as having direct engagement and 
confrontation with the system. In other words, for Said, oppressed people must 
use all possible means to fight the oppressive system, both armed and non-
violent resistance, whereas Thoreau is against any violent physical actions and 
reactions against the system. He believes only in using civil disobedience, non-
violent resistance(19). 

In “Life Without Principle,” Thoreau argues that the intellectual practices 
his oppositional thoughts whether he belongs to a certain society or not; the real 
intellectual is crucially committed to world causes represented in defending the 
oppressed(20). The intellectual can go beyond flesh and blood borders to reflect 
his/her sense of moral consciousness of opposition. Thoreau’s only commitment 
and necessity are to form and reform the human values peacefully. What is 
clearly different about Thoreau, he does not call for the collective action from 
people. He leaves the cause with its options to the individuals themselves(21). 

On the relationship of the real intellectual and the cause, Said argues that 
this relationship should be comprehensively understood and obvious by 
recognizing that the supremacy is to the cause on the intellectual. Said implies 
that the real intellectual works as a servant in favor of the cause not to have a 
cause reduced in an intellectual. As long as the cause is higher than the 
intellectual, the intellectual sacrifices and necessitates everything for the cause to 
be achieved. Said Says: “A cause is not often exhausted by the people who serve 
it, whereas individuals can exhaust themselves in a cause, which is most 
normally characterized as ahead of one, something greater and nobler than 
oneself for which great striving and sacrifice are necessary”(22). For Thoreau, the 
real intellectual is a person tirelessly defending the cause of the oppressed. The 
cause has to be alive all the time because the cause is one and the methods are 
many. 

Although it seems that the term strategies of resistance indicates a fixed 
number of methods followed in resistance, but that is still relatively not true. For 
instance, when Said talks about the cultural and diverse reconciliation, he does 
not mean abandoning the truth or the rights on the account of a process of 
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Thoreau, it is the individual’s mission to work disobediently against the power 
structure(14). 

Like Thoreau, Said believes that opposition in its general scope revolves 
intellectually and morally around a continuous and consistent investigational 
processes towards the universal causes. For Said, to be a real intellectual means 
to be oppositional in the sense of being all the time in an ungrounded 
confrontational position against the power structure. Said’s concepts of the 
intellectual and opposition are placeless and timeless in configuring and 
processing all means of oppression. Like Thoreau, Said refuses to have any kind 
of contact with the power structure(15). The causes of the intellectual are always 
worldy and universal. One mission of the intellectual is to universalize the 
national to be international, and the private to be public. The universalization of 
causes is a very important method for the intellectual because it circulates the 
oppressed and his/her cause humanly. Consequently, this process of 
universalizing the causes legitimizes the intellectual’s oppositional work against 
power structure(16). 

Thoreau as a revolutionary philosopher and oppositional figure recognizes 
the need of having and taking a strong position against any corrupt government, 
starting with his own. His oppositional representation is mainly evident in 
economy. In his essay “Life Without Principle,” he emphasizes the importance 
of being outside the economic system and authority in all ways and means to 
have an unrestricted and independent life. He states, “I cannot easily buy a 
blank-book to write thoughts in; they are commonly ruled for dollars and 
cents”(17). He, as I have mentioned earlier, encourages not only himself but also 
all individuals to non-violently boycott everything institutional or governmental. 
Thoreau adopts the notion of employing all the peaceful means that can disable 
and weaken the system, but he never talks about direct confrontation with the 
government. On the other hand, Said believes that to act civilly does not work in 
all contexts, such as Palestine where the colonial system is a violent settler 
colony and is very aggressive towards the natives. 

In an interview with Tim Sebastian on BBC’s Hardtalk, Said argues that 
using violence against oppressive systems is a right and a duty for the oppressed 
natives as was pointed out earlier. The point that Said emphasizes is that 
peaceful ways used by oppressed people do not work all the time and do not 
necessarily bring about change especially with aggressive systems and violent 
occupation and settler colonialism: 

Tim Sebastian: But you are openly advocating violence.  

Edward Said: No, I’m not openly advocating violence, I’m simply 
saying that it is one’s duty as a citizen to resist occupation; it may be 
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mainly physical and economic activities(8). He emphasizes that every peaceful 
way that the individual can use to disable the government works. Therefore, 
Thoreau’s thoughts are not represented in a direct and actual confrontation with 
the authority. The role of the intellectual, for Thoreau, is to provoke and rouse 
the people’s refusal and denial of the authority’s practices by creating a sense of 
self-reliance(9). 

A strategy may all oppositional figures agree on is to experience suffering. 
Thoreau believes that the intellectual opposition is a difficult task. He ironically 
says “under a government which imprisons unjustly, the true place for a just man 
is also a prison”(10). Similarly, Said’s full engagement in the world causes 
implemented in his position from Jews in Germany, Palestinians, Vietnamese, 
Iraq, South Africa and other causes around the world causes him dangerous 
troubles. This kind of adoption to the idea of resistance and its application puts 
Said and Thoreau in a place where they share the oppressed his suffering and at 
the same time his struggle. Therefore, one of the intellectual’s responsibilities 
towards his adoption to the world causes is to have a strong possibility to be 
suffered, threatened, exiled, or virtually killed. 

Thoreau with his very fundamental and sometimes dogmatic intellectual 
resistant philosophies still believes in non-violent resistance and using soft 
means, or as he prefers to call it “peaceable revolution”(11) to achieve change. So, 
his thoughts revolve mainly around the idea of disobeying the institutions’ laws: 
“I say, break the law. Let your life be a counter-friction to stop the machine. 
What I have to do is to see, at any rate, that I do not lend myself to the wrong 
which I condemn”(12).The idea for this kind of opposition actually comes from 
Thoreau’s mentor, Ralph Waldo Emerson who influenced Thoreau, especially 
Emerson essay entitled “Self-Reliance” in which he states: “It is easy to see that 
a greater self-reliance must work a revolution in all the offices and relations of 
men; in their religion; in their education; in their pursuits; their modes of living; 
their association; in their property; in their speculative views”(13) 

The intellectual must stand on the margin because the oppressed is always 
on the margin. Therefore, having the intellectual on the margin means having a 
direct involvement in and contact with the oppressed cause and direct 
confrontation with the oppressive system. The intellectual does not only defend 
the oppressed, but also he defends their cause. Therefore, the mission of the 
intellectual towards the oppressed is a comprehensive, inclusive and extensive 
process encompassed with confrontations, which in its turn offers opportunities 
and possibilities for the future of the oppressed. On the other hand, Thoreau, is a 
more private and spiritual intellectual; being a transcendentalist means having a 
stronger spiritual connection to the individualistic life. Thus, he believes in 
acting individually and peacefully rather than collectively and violently. For 
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In her article, “Edward Said, Humanism, and Secular Criticism”, Yumna 
Siddiqi shares with our argument its emphasis on the importance of resisting the 
power as a sort of defining and redefining the human relationships. Siddiqi 
argues that Said’s strength comes from his depth of understanding of political 
and geopolitical differences between nations. She examines Said’s works in an 
attempt to focus on the consistency of Said’s conception of the intellectual and 
criticism as situated in the world. Said’s works allow for defining and redefining 
the social interconnections between the intellectual, the individual and power. 
As a secular intellectual, Said is “committed to criticism as an oppositional 
practice”(6). In other words, the intellectual’s role is to oppose and to criticize 
society regardless of the used methods or ways. What seems different is our 
main concern to highlight the importance of the intellectual’s role in the leading 
the process of change and the dialectic relationship between violent and 
nonviolent resistance.  

The question is that if the world adopted the approach of nonviolence in the 
19th century as a means of bringing about change and justice, why is the world 
still experiencing oppression since Thoreau’s nonviolent approach was 
successfully launched in the 19th century? And why has the world experienced 
the tyranny of World War One and World War Two and tens of millions of 
people have been killed? Or does the nonviolent resistance give the oppressor 
time to think and form his oppressive forms? 

The intellectual’s Strategies of Resistance 
Genuine societal enlightenment and progress are embodied in freeing and 

liberating the individuals of the society. Recognizing the individual and giving 
him his full rights make a society more powerful and enable it to form and 
construct the real meaning and value of the citizens in any society. For instance, 
Said’s conception of the role of the intellectual is when he stays in a constant 
opposition to the power structure, and restless revolting against all forms of 
oppression. Said supports all ways and means to fight colonization and 
occupation, armed and unarmed, that can bring oppression to its end. Unlike 
Said, Thoreau states in Walden that “all the change is in me”(7). He believes that 
the beginning of change starts from the self, the individual himself; Thoreau 
believes that the individual can purify himself in nature and solitude, thus 
generating ideas that can lead to societal change. He centralizes and 
conceptualizes the idea of changing, forming and reforming a society in the 
individual’s thoughts.  

Thoreau’s oppositional intellectual thoughts are represented in distancing 
and alienating the self, the individual himself, from being immersed and 
indulged in the society’s daily activities governed by the corrupted government, 
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revolutionary philosophies of nonviolence acts and their influences. Alpert’s 
essay tries to prove the beneficiality and priority that nonviolent resistance 
should have over violent resistance which counters Said’s argument of the 
necessity of undertaking an armed struggle against oppressive power. In addition 
to that, it tries to show that the nonviolent approach in resistance is morally 
connected where Alpert tries to reduce the concepts of humanity and morality to 
nonviolence. Relatively, this is not true and logical to argue that using violence 
against violent and oppressive power structures is immoral and inhumane. 
However, the essay claims that Kant’s and Thoreau’s nonviolence approach can 
absorb the aggressiveness of violent systems. In contrast, my study raises some 
questions about some contexts where nonviolence is a sort of naivety and using 
functional violence represents real humanity and morality. In “Thoreau’s Action: 
Nonviolent or Violent?”, Kong Lingyu focuses on the widespread approach of 
non-violence used by Thoreau in resistance. The study considers Thoreau’s non-
violence as of the most influential approach in civil struggle. It also shows the 
importance of Thoreau as a “towering” figure in inspiring violent resistance as 
well. It highlights the necessity of non-violent struggle for the success of armed 
struggle(5). Lingyu argues that both approaches inspire each other as long as 
revolutions in general are effectively inspirational. 

In contrast to what has been mentioned previously, the dimensions of 
resistance are diverse and similar at the same time. For instance, the diversity of 
resistance methods relate to the place and time of the struggle. On the other 
hand, the fixed dimensions of resistance involve the Cause, the Intellectual, the 
Oppressed, and the Oppressor which are universal because they are all ideas. In 
his book, From Civil Rights to Human Rights: Martin Luther King, Jr., and the 
Struggle for Economic Justice, Thomas F. Jackson endows the civil resistance 
movement in America in the 1960s a universal dimension. The black cause in 
America was representative and representational for black people all over the 
world and the oppressed people in general. However, the main notion in this 
book focuses on the transitional process in non-violent resistance itself. That 
means peaceful resistance is not merely an approach of disobeying some rules or 
laws, but it is a process that can develop or transform. 

One of the aims of my study is to raise some questions about the 
circumstantiality and contextuality of the violent and nonviolent approaches. In 
an essay entitled “Civil Disobedience from Thoreau to Transnational 
Mobilizations: The Global Challenge,” Hourya Bentouhami highlights one 
context in which nonviolence does not work, whereas this study tries to reframe 
the idea of resistance in general in all cases and according to different places and 
times. 



The Intellectual’s Strategies of Resistance: Thoreau vs. Said   Jerash for Research and Studies 

 5477

struggle against the oppression in the case the oppression cannot be defeated by 
other means such as peaceful means. As a result, it is obvious that Said cares 
more about the endings rather than the resistant forms themselves, which is 
manifested in the liberation of the oppressed. However, both intellectuals agree 
on the fixity of the world causes and the stubbornness of the intellectuals in 
defending these causes even if they cause punishment, suffering, prison or even 
death(2). 

The aim of this study is to show the relationship between the old 
intellectualism represented in Thoreau’s thought and the new intellectualism 
represented in Said’s. This study examines the foundational bases of these 
revolutionary ideas and their impact upon modern critical and philosophical 
thought. This study aims at showing the revolutionary and resistant implications 
and influences of Said and Thoreau. Thoreau, for instance, has influenced 
revolutionary figures such as Mohandas Karamchand Gandhi and Martin Luther 
King Jr., while Said has influenced many anti-colonial thinkers in the 20th and 
21st centuries and has come to be known as the father of postcolonial studies. 

Genuine societal enlightenment and progress are embodied in freeing and 
liberating the individuals of the society. Recognizing the individual and giving 
him his full rights make a society more powerful and enable it to form and 
construct the real meaning and value of the citizens in any society. Raymond 
Williams, a pioneer social and cultural critic and thinker, believes that “the only 
dissent comes from a rebel intellectual: the exile against the whole system”(3). 

Like Said and Thoreau, Williams places the burden of achieving real change 
upon intellectuals. The intellectual, for Williams, is the individual who has the 
ability of creating revolutionary opposition against oppressive systems. 

Said and Thoreau shares the cause of defending and fighting for the 
oppressed, but they differ in techniques, strategies and the assurance of 
achieving the main purpose of their opposition. Thoreau’s resistant and 
revolutionary strategies cannot be working in all contexts and periods especially 
with the very aggressive and violent systems. For instance, Thoreau’s 
revolutionary opposition works when dealing with the power in some contexts 
like India where the peaceful forms of resistance have succeeded. On the other 
hand, the peaceful means of resistance does not bring about the end of the 
oppression in Palestine and South Africa in which there are settling and violent 
systems. However, both thinkers believe that it is the role of the intellectual to 
bring about change in society by rebelling against the oppressive system, albeit 
their methods differ significantly(4). 

In his article, “Philosophy against and in Praise of Violence: Kant, Thoreau 
and the Revolutionary Spectator,” Avram Alpert compares Kant’s and Thoreau’s 
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  ثورو وسعيد: اسرتاتيجيات املفكر املقاومة
  

  .ألردنيةطالب دكتوراه، كلية اللغات األجنبية، الجامعة ا، عبدالكريم أبوجودة

  .أستاذ لغة إنجليزية، كلية اللغات األجنبية، الجامعة العربية المفتوحة، تحرير خليل حمدي

  ملخص

أساسيا لتوليد الدفاع والمقاومة  مفكرين دورابالنسبة لكثير من النقاد واليعتبر دور المفكر 
يد ثورو المقاومة بما سيتم في هذه الدراسة فحص أفكار إدوارد سعيد وهنري ديف. والمعارضة الشعبية

يدور محور نقاش هذه الدراسة حول المناخ السياقي لثورو وسعيد بحيثية اختالفهم  .يتعلق باستراتيجياتهم
قفي حين مقاومة ثورو . بالرؤى وأشكال المقاومة التي تحقق الحرية والتغيير بما في ذلك الكفاح المسلح

تختبر . مثل العصيان المدني ،تي تقوض وتضعف بنية القوةمتمثلة بوسائل المقاومة السلمية والالحركية ال
كما وتحاول الدراسة . ها بتحقيق التغيير وإنهاء االضطهاد/هذه الدراسة مفهوم ثورو وسعيد للمفكر ودوره

أيضا إثارة بعض األسئلة النقدية حول فاعلية أو عدم فاعلية استراتيجيات كل من ثورو وسعيد في 
 .المقاومة والمعارضة

 .مفكر ،استراتيجيات ،اضطهاد ،عنف ،معارضة: المفتاحية الكلمات

 

Introduction 

There has been no major revolution in modern history without intellectuals; 
conversely there has been no major counterrevolutionary movement without 
intellectuals. Intellectuals have been the fathers and mothers of movements, and 
of course sons and daughters, even nephews and nieces(1). 

As long as our main concern is opposition, it seems that the idea of 
resistance is always at the core of the intellectuals’ thoughts. Edward. W Said 
and Henry David Thoreau are in agreement on the idea of opposition in general 
to the authoritative power for defending the oppressed, but they differ in the 
mechanism of the opposition’s application on the ground. The two intellectuals 
represent an oppositional position that tends to defend and fight for the 
oppressed around the world, but with different resistant techniques and methods. 
To Thoreau, for instance, the idea of opposing the authority is mainly 
represented in using peaceful means that can weaken or reduce the power of the 
authority such civil disobedience. While Said refers to the idea of appropriating 
the causes to their actual contexts as one form of resistance that cannot be 
applied to all contexts. Accordingly, Said supports the use of violence and armed 
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transition from childhood to adulthood and it is justified through the child’s 
inner feelings inside his adult body that resemble to that of adults.  

Erikson’s identity vs. role confusion shows that Charlie the child was 
influenced by his family and society that affected his psychosocial development 
in childhood that is apparent in adulthood, resulting in an unsuccessful 
establishment of adult selfhood that turns him to a child-like adult. Thus, 
childhood goes beyond being the opposite of adulthood, but an endless phase 
that impacts the life and the future of the individual who is a big child who has 
to abandon his childishness to reach adulthood81. 

Conclusion:  

To conclude, this paper deals with the unhealthy psychosocial development 
of Ian McEwan’s unfamiliar child characters the fetus in Nutshell (2016) and 
Charlie in Machines like Me (2019) from Erik Erikson’s theory of psychosocial 
development. This paper reveals that McEwan juxtaposes the fetus by switching 
him from childhood to adulthood and Charlie by transforming him from 
adulthood to childhood. Both undergo an unsuccessful transition from a phase to 
another because the crises of their stages are aggravated and endured by their 
instable families and chaotic societies. This is reflected on the fetus unfulfilled 
basic trust and the difficulty to be integrated in life, along with Charlie’s identity 
and role confusion, conducting them both to an unhealthy psychosocial 
development.  

This study shows that these characters are victims of their own families that 
transform the household to a threatening environment and they are victims of 
their societies that do not only impose unfavorable social, financial and political 
circumstances on them, but they also jeopardize their lives in a dystopian world. 
Also, this paper shows that McEwan highlights that children need a good 
treatment, parental love, care, protection that ensure the familial ambience. 
Along with social stability that ensure a good situation for families to provide 
their children with material and emotional needs that is justified in the light of 
Erikson’s theory. 
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human a “guest”, “a child”73 that accompanies him. Charlie adds: “Adam would 
come into our lives like a real person, (…). In a sense he would be like our 
child”74. Besides, Charlie considers Adam as a member of his family and a 
brother to him; “I confronted an immediate and unpleasant situation and wasn’t 
inclined to accept Adam as a brother, or even a very distant cousin, however 
much stardust we shared”75. On the one hand, McEwan’s use of the imagery of 
Adam as a living human depicts Charlie’s loneliness and need of a family. On 
the other hand, it highlights his confusion and regression to childhood through 
playing. 

It is worth highlighting Miranda Charlie’s neighbor who fills the gap of his 
mother by loving and caring about him, Charlie asserts, “She was a neighbor, a 
friend, a kind of sister”76. Notably, Charlie’s confusion in identifying himself 
whether he is an adult or a child is clearly projected in his relationship with 
Miranda. After falling in love with her, the adult Charlie, on the one hand, loves 
Miranda as a lover with whom he wants to marry. On the other hand, Charlie the 
child-like adult loves her as a mother who provides him with tenderness, care 
and affection. Charlie asserts: “She brought the coffee to the table and sat down 
close to me. She was being kindly, concerned, in effect casting me as the sulking 
child, trying to make me forget that she was ten years my junior”77. This quote 
indicates that his relationship with Miranda is paradoxical and proves his 
confusion because he feels like a spoiled child with her. Moreover, he mingles 
her love and care with motherly emotion. Miranda is a motif character and her 
marriage with Charlie is a remedy to his regression to childhood after the loss of 
his mother; like, Julie in The Child in Time, whose pregnancy is a remedy to 
Stephen from his regression to childhood after the loss of their daughter, her 
pregnancy is a healthy restart, “She is more a symbolic mother than a real 
one”78.  

Charlie’s identity and role confusion are reflected in his imbalanced 
physiology and psychology. To clarify, Charlie has a healthy developed body 
and appears to be a full man. At the same time, Charlie has a slow and stagnated 
growth of his psychology that is reflected in his behavior; namely buying a doll 
and his search for a motherly love. To borrow Scheck’s words, Charlie is in the 
process of asking questions “as to what about the self and to how am I seen by 
others?”79 Charlie’s confused identity a child, or an adult is results in unhealthy 
psychosocial development which is aggravated by his parents’ repetitive 
disputes that have created a harmful environment. The latter leads him to a 
conflicted adulthood that is haunted by the sorrows of childhood as indicates 
Shafagh, “All the people have child who mostly was suffered in the childhood 
and brought the sorrows and difficulties with themselves into adulthood as a 
hidden child within”80. Charlie’s adult identity is related to the unsuccessful 
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Charlie’s confusion is apparent after his mother’s death by buying a doll and 
searching for motherly tenderness at thirty three, is an evidence of his childlike 
behavior. First of all, buying a doll, Charlie buys an expensive and a 
multifunctioning robot (Adam) that is explicitly meant for help in cleaning and 
cocking. However, it is implicitly a doll, “Our bright new toys”65 which carries 
the notion of childhood, playing and enjoying. Therefore, it demonstrates his 
“timeless childhood”66. Coles expounds that Erikson deals with the issue of 
regression to childhood by differentiating between “adult’s play” and “infantile 
play” he asserts that playing is a means of progression, of personality 
development by exploring joyful experiences for children. However, playing has 
a negative connotation for adults because it makes them regress to the past 
experiences, Coles draws on Erikson’s use of such two concepts, arguing: “What 
is infantile play, then? We saw that it is not the equivalent of adult play, that it is 
not recreation? The playing adult steps sideward into another reality; the playing 
child advances forward to new stages of mastery”67. This view reflects Amalia 
who regards childhood a possibly chronic disease that is visible at adulthood by 
making the adult regresses to childhood68. She believes that the individual is 
stable at adulthood because childhood is a phase of follies, silliness and he is 
cured by his maturity.  

Using Erikson’s theory unveils Charlie’s confusion that is apparent in 
regression to childhood. Charlie strives to live a better childhood at the peak of 
adulthood as an alternative for his waste childhood with his parents. Erikson sees 
that “playing” heals because it is a “cure”69. Charlie’s regression to his childhood 
is similar to Charles’ in The Child in Time which represents a solution to their 
identity problems. Petr Chalupsky states that “Charles Darke’s regression to 
childhood represents an extreme attempt to solve this problem”70. This is equal 
to Charlie who is trying to solve his identity problem and restore his adulthood 
by living back a satisfactory childhood by creating his childish world with 
Adam. He declares, “I’ve learned since that the manufacturers toyed with the 
idea of giving us a set of credible childhood memories to make us fit in with 
everybody else”71. 

Second of all, Charlie’s feeling of loneliness in his adulthood is increased 
by the death of his mother. Even though Charlie has not experienced a 
satisfactory mother-child’s relationship, her death stimulates his need for 
company that ensures love and care exactly like children. He states: “I lived 
daily with the accumulated historical evidence my past had bequeathed, 
evidence I intended to obliterate: my loneliness, relative poverty, poor living 
quarters and diminished prospects”72. Thus, Adam and Miranda represent a 
symbolic family for Charlie and their presence is a remedy that cures his 
loneliness. To clarify, Charlie does not consider Adam as a robot, but a living 
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The conservative society plays a destructive role for Friend family that 
struggles to ameliorate their living conditions at the expense of the familial 
relationship and stability. Friend family is financially insufficient, the father’s 
income, for example is unsatisfactory and does not cover the family’s needs. 
McEwan alludes to the family’s bad financial situation through “hard-working” 
that reflects their struggle to make a living and associates it to their toxic 
relation, he says, “Matt and Jenny Friend were busy, hard-working, and 
otherwise lived coldly apart”62. In other words, Matt and Jenny Friend 
abandoned their household and son to earn money and they devoted their time 
for materialistic satisfaction over the emotional that has destroyed Charlie. 
McEwan draws parallels between parents’ correlation and the uneasy life under 
Thatcherism and he shows that parents’ struggle to earn money affect their 
marital relation; thereby, the parents-child connection. Additionally, McEwan 
enumerates several issues that represent a threat for the British, especially 
children during Thatcherism, he writes “Apart from the government’s 
unpopularity, much else was rising: unemployment, inflation, strikes, traffic 
jams, suicide rates, teenage pregnancies, racist incidents, drug addiction, 
homelessness, rapes, muggings and depression among children”63. Therefore, he 
reveals that children are jeopardized and their lives are endangered in the chaotic 
British society that fails in economy, politics, in offering well-being and security 
for its members.  

Accordingly, this familial ambience and the social circumstance have turned 
the life of Charlie upside-down by making him nostalgic to childhood and 
willing for a better and a joyful childhood, at the age of thirty three. In other 
words, Charlie is retrospectively a victim of society that marginalizes his family 
and he is a victim of his family that subdues the social situation. In his Book 
Identity Youth and Crisis, Erikson states,  

They are sometimes morbidly, often curiously, preoccupied with what 
they appear to be in the eyes of others as compared with what they feel 
they are, and with the question of how to connect the roles and skills 
cultivated earlier with the ideal prototypes of the day.64 

From Erikson’s perspective, children who have not surpassed the crises of 
their psychosocial development, encounter difficulties of integration in their 
societies as adult. In Machine like Me, the parents’ broken relationship clearly 
projects their role in enduring the crisis of confusion in Charlie’s life as an adult. 
To elucidate, Charlie’s mature physiology does not guarantee his healthy mind. 
Nevertheless, he is dominated by childhood that makes him a childish adult, 
especially through a clash between a fully developed man and a childish 
psychology resulting in unhealthy psychosocial development.  
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his inner instability and that match with Erikson’s theory that display the child’s 
confusion, due to familial and social failures. 

Throughout his flashbacks, Charlie foreshadows his dispersed family, due to 
the disrupted connection between his parents. On different occasions, he narrates 
how his parents neglect him by prioritizing their work and devoting no time for 
him. For example, Charlie depicts his childhood as “culturally undernourished”58 
because he is unlike his toddlers who go with their parents to opera, theatre and 
concerts for entertainment and knowledge. He adds that he has never been 
narrated a bed story before sleeping and he does not remember any joyful 
moments with his parents that ensure their love to him, “No bedtime stories. 
There were no children’s books in my parent’s past, no books in our house, no 
poetry or myths, no openly expressed curiosity, no standing family jokes”59. His 
parents’ withdrawal and carelessness have gradually destroyed his psychosocial 
development as a child. More than that, their carelessness has shaped the rest of 
his life resulting in a childish adult. Charlie admits that, “I hadn’t yet started my 
life, which was marginal, in fact childish. My existence was an empty space”60. 
His declaration shows his struggle with past experiences that are internalized in 
his memory and that affect his present. 

It is worth noting that Charlie’s father, Matt overwhelms his psyche with his 
infidelities and absences. Matt represents a substandard model of fatherhood 
because of his irresponsibility and carelessness about his son and wife that is 
illustrated by wasting his time and money in retaining his pleasure. Further, 
Charlie depicts his mother’s unhappiness with her husband and how she fails to 
hide their quarrels from him because their tension is visible with the lack of 
familial ambience (conversation and laughter). In a retrospective and a 
fragmented manner, Charlie recites his frame story about his parents’ relation 
that haunts his adulthood,  

My mother, Jenny Friend, (…), had seemed during my childhood in a 
state of constant exhaustion. Later I understood that my father’s 
absence and affairs wore her down more than her job. They never liked 
each other much, though they didn’t fight in my presence. But they 
were terse. Mealtimes were subdued, sometimes taken in rigid silence. 
Conversations tended to be routed through me. My mother might say to 
me in the kitchen, “Go and ask your father is he’s out tonight.” He was 
well known on the circuit (…) My father’s income shrank and his 
infidelities and drinking increased.61  

This instable marital relationship is the main cause of Charlie’s unhealthy 
growth that is seen in his desire to live back a better childhood and to experience 
joyful moments, that he lacked as a child resulting in a childish adult. 
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prolonged childhood” or “infantile man” who struggles to be an adult51. Besides, 
Jean Piaget’s “childlike” adults” refer to the adults who restore and live back 
their childhood by behaving like children52. Piaget’s “childlike adult” reflects 
Erikson’s fifth stage of development, where the adult is confused about his 
identity. Thus, it corresponds to Charlie who seems to be a “childlike adult” that 
suits his fully developed adult body and his undeveloped childish psychology. 

Charlie resembles the figure of Luther whom Erikson devotes a voluminous 
book Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History to analyze him 
from identity vs. role confusion, as an adult who suffers from the crisis of 
confusion that conducts him again to childhood. Erikson maintains that his 
prolonged crisis is due to his familial and social toxic environment, relying on 
psychoanalysis, he illuminates, “[m]an’s adulthood contains a persistent 
childishness: that vistas of the future always reflect the mirages of missed past, 
that apparent progression can harbor partial regression, and firm 
accomplishment, hidden childish fulfillment.”53. Besides, Charlie’s infantile 
regression reflects Isidore’s stage of adolescence that is reported by Philippe 
Ariés as follows, “[a]ccording to Isidore it lasts till twenty-eight…and it can go 
till thirty or thirty-five. This age is called adolescence (…)”54. 

Actually, Charlie’s transformation to childhood is embodied in his feelings 
of childhood and his appearance of adulthood which is the consequence of the 
unsuccessful transition from childhood to adulthood. Johanroshan Shafagh 
argues that the individual can live with two contradictory personalities, a child 
and an adult with the condition of balancing between the two, like Stephen in 
The Child in Time55. This view contradicts Erikson who considers that “conflict” 
happens from the age of twelve to eighteen and it is “normative” when it is 
temporal. However, it becomes abnormal and it affects the psychosocial 
development of the child when it is endured by the destructive role of family and 
society. In this respect, Charlie struggles with “the conflict” of transition from 
childhood to adulthood and fails to establish his adult identity that is according 
to Erikson, “a more or less desperate “quest”, or to an almost deliberately 
confused “search”56. 

Applying Erikson’s fifth stage on Charlie reveals that his identity and role 
confusion are exemplified through his adult appearance and his childish feelings 
and behavior. Charlie’s declaration “We were gloriously young. But I 
considered myself at a different stage of life. My formal education was far 
behind me. I’d suffered a series of professional and financial and personal 
failures”57 demonstrates his confusion and his uncertainty about his identity 
because as an adult of thirty three, he is doubtful about his personality and he 
feels different from what he appears. Charlie justifies his confusion by 
enumerating series of failures; namely familial and social problems that cause 
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civilization and industrialization. McEwan supposes that European children 
enjoy comfort and well-being and above all security, in comparison to children 
in the other parts of the world, “There’s much to celebrate. I’ll inherit a 
condition of modernity (hygiene, holidays, anaesthetics, reading lamps, oranges 
in winter) and inhabit a privileged corner of the planet – well-fed, plague- free 
western Europe”46. However, everywhere children assume the devastating state 
of the world that is under the realm of man-made problems; namely, terrorism, 
tyrant treatment of children in Nigeria and North Korea; along with natural 
disasters that all raise pessimism and hopelessness. 

Analyzing Charlie in Machines like Me from Identity vs. Role Confusion 

Ian McEwan in Machines like Me (2019) deals with postmodern themes; 
namely science and technology that Man has ever reached. Further, he 
introduces the theme of regression to childhood through unhealthy psychosocial 
child-characters mainly Charlie. The latter projects the author’s main focus and 
interest in childhood and his implicit creation of child characters who have a 
fully developed body of an adult, yet a childish behavior. In “Through the Eye of 
a Postmodernist Child: Ian McEwan’s “Homemade””, Sadio Romero Jorge 
demonstrates that McEwan starts the tendency of discovering adults in the eyes 
of children in his earlier works, arguing that “McEwan was specifically referring 
to the stories in his first work of fiction as pieces about adolescents, individuals 
who, though closer to adults, are still children”47.  

Likewise, McEwan’s critics David Malcolm and Peter Childs deal with 
McEwan’s interest in regression to childhood as an escape from problems; like, 
Charles in The Child in Time. Unlike, Dominic Head and Roger Boylan (2006) 
who disprove this regression and believe that it is a “supernatural experience”48 
that does not correspond to the physiological and psychological development of 
the individual because it is unreal and illogical49, although it is proved by 
psychosocial theory as a mundane problem that happens to every single child at 
the fifth stage with the difference of the degree of confusion50. The current paper 
highlights Charlie’s regression to childhood and its association with the 
unhealthy psychosocial development using Erikson’s identity vs. role confusion.  

It is worth noting that Charlie is an unfamiliar child character who has a 
problematized adult life because of his healthy grown up body and childish 
behavior. In other words, Charlie is both a physically mature man of thirty three 
years and a childish boy with child-like behavior. His unhealthy psychosocial 
development results from his unsuccessful transition from childhood to 
adulthood because the crisis of confusion is aggravated and endured by his 
instable family and society. In The Erik Erikson Reader, Robert Coles 
demonstrates that this unfamiliar category of adults reflects Freud’s “man’s 
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McEwan’s metaphoric description of the baby’s belief about the beginning 
of life with death equalizes an old man’s belief about the end of life with death. 
The despaired baby believes that his life outside the womb is meaningless 
because he will not sleep in his cradle at home, but in a dump, gloomy prison 
cell that symbolizes the coffin. And he will assume like an adult his mother’s 
murder as if he has a hand in it, “I’ve heard her say that in prison nursing 
mothers have a better life. But I’ll lose my birthright, the dream of all humanity, 
my freedom.”43. From Erikson’s stage of integrity vs. despair, the baby adult is 
dominated by pessimism that weakens him and destroys his desire to live and to 
progress because his freedom is confiscated, due to his mother’s imprisonment 
that causes his despair.  

Erikson maintains that the human being at this stage should accept and 
assume all the crises of the earlier stages regardless the difficulties and sorrows 
that he encountered in the past. More importantly, he should accept his fate and 
the inescapable death; otherwise, his life will be predominated by disgust, due to 
past and present experiences that trouble his psychosocial development and 
disintegrates him from society, “One has evolved, is able to accept and 
acknowledge the environment, is ready to stand up for the continuity of the own 
family”44; similarly, to the baby who should forget his mother’s incest and 
murder and accept his fate. 

The womb represents an inner world for the fetus where he lives, develops 
and feels in security. According to Erikson’s theory, babies naturally feel 
endangered and unsafe outside the womb. This feeling is depicted in Nutshell 
where the fetus tells the reader about his worries that are doubled because he is 
threatened by his mother who is supposed to familiarize his environment. Coles 
argues, 

[t]he vulnerability of being newly born and the meekness of innocent 
needfulness have a power all their own. Defenseless as babies are, they 
have mothers at their command, families to protect the mothers, 
societies to support the structure of families, and traditions to give a 
cultural continuity to systems of tending and training.45  

This passage shows that babies are not only sensitive from their domestic 
sphere, but also from the world outside home where family should be defensive 
against any harm whether emotional or physical, which is not the case for this 
unwanted baby. Unlike babies, this fetus needs protection from his mother at 
first place who gives up her motherhood and abandons her duty of protecting her 
child and source of care and wellbeing.  

McEwan portrays a dystopian world in Nutshell where hundreds of children 
are threatened everywhere in the world including Europe which is the cradle of 
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The fetus’ progression to adulthood embodies Piaget’s new beliefs that 
show that the body and the mind are separated. To illuminate, Piaget abandoned 
his former beliefs about the unity of personality which is about the child’s ability 
to co-ordinate his physiological, mental and emotional functions35. The latter 
demonstrates that, the child’s childish behavior matches with his little body, and 
the adult’s mature behavior matches with his mature body. Actually, Piaget 
rejects this fallacy and replaces it by “multiple, divisée et contradictoire,”36 and 
exemplifies through his own instable behavior. Piaget sometimes behaves 
seriously like adults should and sometimes childishly like children, which proves 
that a child/adult both behave childishly and seriously because they are not 
absolute features related to a given phase. And so, their personalities are unfixed 
multiple, and contradictory. Moreover, this baby embodies Piaget’s “adult child” 
at Stage A whose development is hindered because of a “disease” or 
“disintegration”37 that rings the bell to the previous stage of basic trust vs. basic 
mistrust where the fetus’ is dominated by mistrust. This makes his future 
integration in society impossible because he lost trust in everybody at early stage 
that is related to the last stage, Coles states, “a later crisis is severe, earlier crises 
are revived”38.  

Actually, the baby’s refusal of deliverance to the world outside the womb is 
allegorical to disintegration in society, it also reflects Hamlet’s soliloquy “to be 
or not to be” to be born or not to be born39. This is the result of the early stage of 
basic trust vs. basic mistrust and the consequence of mistrust that is enhanced by 
the incident of incest and murder which makes him believe that life outside the 
womb is equal to death. The birth of this baby is the end rather than the 
beginning because his life starts in prison with criminals, instead of home with 
his parents. Besides, it is the end because he will be killed by Trudy and Claude 
who have already destroyed his life before he is delivered by preventing him 
from life with his parents at home. The portrayal of the fetus contrasts David 
Malcolm in Understanding Ian McEwan, who upholds that McEwan sees 
childhood from a positive perspective and birth in his fiction symbolizes hope; 
like, the birth of Stephen’s child that cures his regression to childhood40. 
However, the birth of this fetus is the end because it starts in prison with 
criminals, instead of home with his parents. As a result, he is dominated by 
disgust and despair, pessimism and hopelessness which are exemplified in the 
desire to kill himself, “I’ll say it fast: I’m going to kill myself. An infant death, a 
homicide in effect, due to my uncle’s reckless assault on a gravid woman well 
advanced in her third trimester”41. Suicide is the peak of despair and it signifies 
the failure of psychosocial development, it also refers to the disability of this 
baby to begin his life which can be exemplified by Erikson’s description of 
despair, “Despair expresses the feeling that time is short, too short for the 
attempt to start another life and to try out alternate roads to integrity.”42.  
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reappear as schizophrenia31. From this perspective, this study argues that the 
child plays two roles; an innocent child who requires tenderness, and an old wise 
adult who blames Trudy and Claude for his sorrows by murdering his father and 
preventing him from freedom and familial ambiance. Again, this baby adult is 
pessimistic and afraid from the integration in life outside the womb which is 
allegorical to society. And which proves the failure of his earlier stage of basic 
trust vs. basic mistrust which is clearly associated with his isolation in the stage 
of integrity vs. despair. And it mirrors Erikson’s old people who are haunted by 
despair when they look back at the early times that they can neither change, nor 
live back. 

Considerable instances can justify the transformation of this fetus to an 
adult, like Shafagh Johanroshan in his article (2015), he writes about Stephan in 
The Child in Time (1987) who succeeds in balancing and surviving with two 
opposed personalities a child and an adult that match with his physiological 
maturation and psychological immaturity32. This view mirrors this fetus who 
possesses two contradictory personalities a child that matches with his body that 
carries an adult mind. Even Charles Forceville in his article “The Metaphor 
“Colin is a Child” in Ian McEwan’s, Harold Pinter’s, and Paul Schrader’s The 
Comfort of Strangers” argues that McEwan’s child characters in The Cement 
Garden (1978) switch their roles from childhood to adulthood; the elder brother 
and sister play the role of parents to their siblings33.  

The choice of this stage can also be justified through Jean Piaget’s view. In 
a meeting in (1955), Piaget argues with a number of scholars that the mind and 
the body are independent entities and each one of them functions independently. 
To explain, an adult body carries a mature mind, as it can carry an immature 
mind which makes adults behave childishly. And a young body carries an 
immature mind, as it can carry a mature mind that makes a young child 
reasonable and sane. His view justifies the employment of the stage of elders on 
this baby. Piagetian cognitive theory is based on the constructive cognition of 
the child with reference to his intelligence and environment. Piaget indicates that 
the “reflexes” that the child is born with help in assimilating him in his 
environment. On this basis, Coles reports the words of Piaget that display that 
the child transforms to a mature adult inside a child body and the adult 
transforms to an immature child, responding to their environment because the 
body is independent from the mind. This view echoes McEwan’s protagonist, 

A number of workers in child development discussed the question of 
whether there were discernible “general stages” in childhood-stages 
clearly encompassing (englobe) the different functions of body and 
mind-which develop at the same time and yet seem to maintain such 
remarkable autonomy from each other.34 
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Analyzing the Fetus in Nutshell from Integrity vs. Despair 

McEwan’s protagonist can also be analyzed from the lens of Erikson’s 
phase of integrity vs. despair. Although this stage is associated with aged people, 
it can be projected through the fetus in Nutshell as a child who behaves and 
regards himself as an adult, he soliloquizes, “But I am old enough to take 
responsibility for myself and try to be the master of my fate”28.  

The inquiries of the baby about his life and future after deliverance lead him 
to an impasse because he will whether grow in prison side by side with Trudy, 
sharing her punishment, or he will be murdered. This impasse reflects elder’s 
dead-end, at the eighth stage, Joan Erikson believes that old people like her and 
Erik feel that the life cycle goes and comes around because they feel like 
children who “are willing to live”29. To elaborate, this baby is scared from death 
after deliverance and McEwan’s portrayal of his fear resembles the elders’ fear 
from death. Throughout the narrative, after this baby witnesses incest and 
murder, he questions how his life will be without his father? How can he accept 
the beginning of life in prison? Will he survive for longer? Or should he commit 
suicide? These questions embody his despair and fear from integration in life 
and of what will become of him with his criminal mother. The latter echoes 
Erikson’s despaired, anxious and fearful elders who realize that their exhausted 
energy and limited age approach them to death. Consequently, they keep 
inquiring about: How can they accept the end of life and death? For how long 
and what remains to live?  

The stage of integrity vs. despair fits this fetus who transforms to an adult, 
due to despair and the difficulty to be integrated in life outside the womb which 
metaphorically symbolizes society outside home. This choice is supported by 
McEwan’s critic Peter Childs in The Fiction of Ian McEwan A Reader’s Guide 
to Essential Criticism who upholds that McEwan’s characters do not only 
regress to childhood, but even child characters progress to adulthood, 

Though fiction of a different kind from the other works discussed in 
this guide, the book exemplifies several of McEwan’s abiding 
preoccupations: with children becoming adults and adults returning to 
childhood, with the transformations of imagination, and with grotesque 
imagery.30  

Relying on this, the fetus metaphorically transforms to a despaired adult 
who is disabled to accept the reality of life as it will be outside the womb, 
believing that his deliverance to life is the end, instead of the beginning.  

Besides, the choice of the stage of elders is justified through Erikson’s 
enchained and cyclic stages and the long-lasting crises of the initial stage that 
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negligence that is expressed through her busyness in seeking pleasure in incest 
and alcohol. At worse, she is planning to murder John and kill her baby. 

According to Erikson, the crisis of mistrust is a normative when it occurs 
after basic trust and it is experienced by all children. He adds, the anomaly of 
isolation occurs when mistrust precedes and dominates trust,. Relying on 
Erikson’s statement, the baby is dominated by the feeling of isolation that is 
reflected on his commentary, “no preparations have been made for my arrival, 
no clothes, no furniture, no compulsive nest-making. I’ve never knowingly been 
in a shop with my mother. The loving future is a fantasy”24. The Cairncross 
family is careless about the birth of the baby which strengthens his mistrust. 
More than that, they are uneager to know what sex the baby is, what name to 
choose for him/her, or to whom he/she will resemble. McEwan uses the 
metaphor of “no compulsive nest making” to reflect the extreme carelessness by 
showing that the baby has no place outside the womb, no home and no family to 
welcome or take care of him. 

It is noticeable that none of the fetus’ relatives is ambitious to see him. The 
father John never expresses his feelings of fatherhood or declares his impatience 
of seeing his child. Rather than that he is eager to reunify his marital relationship 
with Trudy at the expense of his child. This makes him a selfish and an 
irresponsible father who unwittingly affects the growth of his child through 
carelessness and disinterest, ‘I’m bearing your child, remember? This isn’t time 
to be thinking of yourself.’25. John’s paralysis over Trudy’s reminder that she 
bears his child symbolizes his carelessness and ensures his negligence. Trudy is 
not protective to her fetus from his father, but she takes the opportunity to 
distance herself from John and to deepen the gap between them, in order to reach 
her purpose of richness and love with Claude.  

Likewise John, Trudy is concerned by love, pleasure and wealth at the 
expense of her baby and husband. At worse, Trudy and Claude form a dangerous 
duo by planning a scheme against John and the baby: “Kill John Cairncross, sell 
his birthright, share the money, dump the kid”26. This quote proves that the life 
of the baby is jeopardized by his family that lacks love and pity. Thereby, he is 
undergoing an unhealthy psychosocial development where the crisis of mistrust 
is triggered by parents’ instability and carelessness. David Howe in Patterns of 
Adoption speaks about the importance of familial stability that guarantees the 
child’s healthy psychosocial development, he says, “If these children were to 
enjoy sound psychosocial development, they need to be in long-term, stable 
family relationships”27. Familial instability leads children to unhealthy 
psychosocial development like the fetus. 

 



Jerash for Research and Studies   Alloune and Alshetawi    

  5456

Although, food and drinks are important for the health and the growth of the 
baby and they symbolize care and love. Babies are part of the Mothers body, 
when the latter take care of their health, they simultaneously preserve their 
babies’ health, “Pregnant women are expected to keep away from foods that are 
considered taboo for they are believed to affect the features of the unborn child 
to the rural people”18. Food remains essential for the child’s growth and health, 
although the focus of Erikson at this stage is on feeling, treatment, and emotions. 
He states,  

But let it be said here that the amount of trust derived from earliest 
infantile experience does not seem to depend on absolute quantities of 
food or demonstrations of love, but rather on the quality of the maternal 
relationship. Mothers create a sense of trust in their children by that 
kind of administration which in its quality combines sensitive care of 
the baby’s individual needs and a firm sense of personal trustworthiness 
within the trusted framework of their culture’s life style.19 

Trudy is not only the source of food to her fetus, but also the source of his 
thoughts and feelings. The unborn child narrates: “I’m an organ in her body, not 
separate from her thoughts”20. Lauren Levine reveals in “In the Nutshell: 
Gestational Experience as Liminal Space: Commentary on Thomas Cohen’s 
Paper “Considering Gestational Life” that the baby in the womb does not only 
absorb food, but also his mother’s feelings and phantasies and he shares her 
abstract inner life, “I wonder about mother’s fantasies about her unborn baby 
and the ways in which maternal desire, dreams, and anxieties during pregnancy 
get projected into the fetus and affect parent-child attachment and the child’s 
sense of self and other”21. This leads to the second point which is about the 
psychological development of the child that revolves around the quality of 
mother-child relationship that nourishes the psychology of her child through the 
emotional care which is as important as the physical care. 

According to Scheck, the psychological development of the child is 
associated to the mother-child close relationship because the emotional care is as 
important as the physical care and it nourishes the psychology of the child. At 
this stage the baby interprets his loveless relation with his mother as “withdrawal 
of motherly love” that enhances the feeling of basic mistrust and leads him to 
psychosocial destruction22. Scheck adds that “If basic trust was built, there is a 
predominantly optimistic attitude towards other people. If this basic trust is 
lacking, there is the risk of developing a general basic mistrust, not just towards 
the world, but also towards oneself.”23. Erikson underlines the importance of the 
early age because it is a vulnerable period where the mother should ensure care 
to her child to fortify his trust. Unlike this baby who experiences motherly 
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in general. And so, the child successfully integrates in society. Erikson maintains 
that the sense of basic trust is “a pervasive attitude toward oneself and the world 
derived from the experience of the first year of life. By “trust” I mean an 
essential trustfulness of others as well as a fundamental sense of one’s own 
trustworthiness”14. 

Different psychoanalytic studies grapple with the role of parents in building 
the healthy personality of the child. Anna Freud (1895-1982) is pioneer in 
children psychoanalysis, she believes that children are equal to adults in matter 
of conflicts (anxiety, fear); however, they remain different with their immature 
super ego that makes them dependent on adults15. Anna’s diagnoses begin at the 
latency stage from six and up, excluding little ones because she believes that 
parents and nursery are the initial analysts whose duty is to observe and to 
understand infants whose super ego is undeveloped. Erikson is a disciple to 
Anna and believes that the parents’ duty is to assert children in gaining 
confidence that is highlighted in the four initial psychosocial stages. 

From psychosocial perspective, babies at the first stage are highly 
influenced by their parents whose treatment shapes their entire life. Further, a 
close connection with parents enhances the child’s basic trust to the extent and it 
helps him to surpass the crises of isolation and mistrust at the phase of 
adulthood. On this basis, the psychosocial destruction of the unborn baby can be 
examined at two levels; the physiological and the psychological development. 
Proposing that at both levels the material and the emotional requirements that 
this fetus “gets” boost his mistrust instead of trust. Therefore, the lack of these 
two essential elements leads him to an unhealthy psychosocial development.  

Scheck argues in her essay on Erikson’s stages that the physiological level 
is connected to what the child “absorbs, appropriate, and observe”16 because his 
life totally depends on the kind of food and drinks the mother conveys to him, 
unlike Trudy who eats unhealthily during pregnancy. Actually, she harms the 
health of her baby by harming hers by over drinking and smoking. The fetus 
orates,  

I like to share a glass with my mother. You may never have 
experienced, or you will have forgotten, a good burgundy (her 
favourite) or a good Sancerre (also her favorite) decanted through a 
healthy placenta. Even before the wine arrives – tonight, a Jean-Max 
Roger Sancerre – at the sound of a drawn cork, I feel it on my face like 
the caress of a summer breeze. I know that alcohol will lower my 
intelligence.17  

Notably Trudy does not care about the health of her baby. More than that, 
she prioritizes her pleasure in drinking with Claude at the expense of her child. 
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Who is this Claude, this fraud who’s wormed in between my family and 
my hopes? I heard it once and took note: the dull-brained yokel. My 
full prospects are dimmed. His existence denies my rightful claims to a 
happy life in the care of both parents. Unless I devise a plan. He has 
entranced my mother and banished my father. His interests can’t be 
mine. He’ll crush me.11  

On this basis, McEwan introduces an unfamiliar kind of child character, 
which is a biblical reference to Jesus who spoke in the cradle and who is 
different from the standard model of child characters, that everybody knows 
because he is an unborn, but a talented soliloquist, whose personality 
incorporates both childhood and adulthood.  

McEwan’s protagonist reflects Jean Piaget’s view that displays that neither 
a child is fully a child, nor the adult is fully an adult because both childhood and 
adulthood are conflicted phases. In other words, none of them experience a pure 
childish and joyful childhood, or a pure serious adulthood because the child or 
the adult can encounter both serious and childish moments. By the same token, 
this fetus experiences a conflicted childhood, he is not purely a “child-like child” 
who is featured with innocence, ignorance and limited abilities. However, he is a 
reliable narrator who tells veritable facts in a rhetorical language, which pictures 
him in a body of a child and with an adult’s mind. Robert Coles relates Piaget’s 
conflicted childhood to Erikson’s psychosocial crises by stating that  

It must be granted here that one is not an adult adult (nor was a child-
like child, nor became an adolescent adolescent) without what Piaget 
calls conflict - a matter to which I would give a more normative and 
developmental status by calling it crisis.12  

In these regards, the present study deals with the unhealthy psychosocial 
development of the fetus whose childhood is dominated by aspects of adulthood. 
And whose crises at the stage of basic trust vs. basic mistrust are aggravated and 
endured by his family before and after birth. 

Erikson (1968) argues that children need a close relationship with their 
parents at the stage of basic trust vs. basic mistrust, especially the mother. He 
maintains that mothers are the source of love, care and protection and they are 
the transmitters of material and emotional needs to their children. Erikson states 
that “the baby’s pleasure in being held, warmed, smiled at, talked on, rocked, 
and so forth”13. In addition to that he goes a step further highlighting that 
mothers are the creators of the virtuous familial ambience and they are the 
source of life for their kids. Accordingly, the presence of the mother is essential 
in the life of her child, especially at this early stage because she helps him in 
establishing the feeling of trust towards her, towards himself and his surrounding 
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natural requirements of a partner without being ready to share life and intimacy, 
leads to psychosocial destruction. He asserts that the basic virtue of affiliation 
prepares the individual for intimacy and enables him to surpass isolation. At the 
stage of generativity vs. stagnation Erikson (1995) indicates the mutual 
dependence of children on adults and of elders on youths10. The basic virtue of 
this stage is production because Erikson extends his theory from psychosocial to 
psychosexual, responding to the individual’s physiological and natural instinct. 
In other words, the more the individual produces the more he feels ensured. 
However, productivity is inevitably stagnated and confined by the human 
beings’ nature, health and age. 

The final stage is integrity vs. despair that combines all the crises that the 
individual experiences throughout his life cycle. This stage is featured with the 
basic virtue of wisdom and sagacity, that make the individual satisfied about his 
past experiences, optimistic about his actual state and hopeful about the rest of 
his life in the realm of despair and hopelessness. To account for, at this stage the 
individual realizes his old age, bad health conditions and weakness; he also 
realizes that he can neither regress in time, nor change the reality. Therefore, he 
feels despair and disgust, anxiety and fear and he notices his limited age and 
exhausted energy because he approaches the inevitable death more than in 
previous stages. On this basis, Erikson points out that wisdom is a challenge for 
the individual to calm his despair and disgust and to accept the reality of life; 
adding that when the person fails this challenge, then he will be despaired, 
disintegrated from society and isolated from family. Relying on these data, the 
present study tackles the unhealthy psychosocial development of the fetus in 
McEwan’s Nutshell and Charlie in Machines like Me using Erikson’s phases of 
“basic trust vs. basic mistrust,” “identity vs. role confusion” and “integrity vs. 
despair.” 

Analyzing the Fetus in Nutshell from Basic Trust vs. Basic Mistrust 

Ian McEwan’s Nutshell (2016) is a postmodern re-writing of Hamlet, it 
covers different themes; namely betrayal, incest and murder. Also, it covers the 
theme of childhood which is associated with the problem of a dispersed family 
through an unborn fetus. Caraincross family involves an irresponsible mother 
Trudy, a careless and a silly father John and a dangerous and a selfish uncle 
Claude. The fetus struggles between the triangle mother, father and uncle, who 
destroy his psychosocial development. To elaborate, Trudy and Claude are 
opportunists and plan to make profit at the expense of John (the husband, the 
father, and the brother) and to seize his house and money; thereby, they scheme 
to murder John and to kill the baby in order to reach their purpose. The fetus 
soliloquizes his devastating family and situation as following, 
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demonstrates that moratorium is the most important phase for the child because 
at this phase the child builds his adult identity. Furthermore, it is the most 
confusing because it combines infancy and puberty. And so, children feel 
different, instable and confused, “This we must consider carefully, for the label 
or diagnosis one acquires during the psychosocial moratorium is of the utmost 
importance for the process of identity formation.”7. To put it differently, the 
child’s physiological changes evoke puberty and affect his feelings and desires; 
thus, they provoke his confusion that can be aggravated and endured by the 
mistreatment of family and society. Erikson writes, 

The danger of this stage is role confusion. Where this is based on a 
strong previous doubt as one’s sexual identity, delinquent and outright 
psychotic episodes are not uncommon. If diagnosed and treated 
correctly, these incidents do not have the same fatal significance which 
they have at other ages.8 

Both appearance and feelings go hand in hand in disturbing the child’s new 
adult identity that simultaneously corresponds to the adult’s body with a child-
like mind. As a result, children’s new physical appearance affects their inner 
feelings and boosts their confusion; thus, boys and girls are unsure whether they 
are men and women. Besides, Moratorium phase triggers the sexual identity of 
the child which is part of his new adult identity. This problem is fixed when the 
child adapts to his new identity with the differences that it brings, 

Adolescence is a period of change. It is a period of rapid change, not 
just physically, but also emotionally, mentally, and socially. It is a 
period when a person becomes connected onto the society of adults. It 
is also the time when an individual is searching and developing the so 
called “self”. This includes the task of establishing the attitudes, 
behavior and personality patterns.9 

The child’s disability to recognize himself and his inner instability cause his 
confusion that is a normative feeling. However, it becomes a problem when the 
child finds no support from his family and society that endure his crisis and lead 
him to unhealthy psychosocial development.  

The stage of intimacy vs. isolation is about the end of the parents’ role. 
Henceforth, it is the beginning of the child’s adult life. Erikson believes that at 
this stage, puberty officially starts because the young adult is responsible about 
himself and undertakes all the responsibilities. Hence, the individual is ready to 
be engaged in life with a partner because his body and his ego enable him to 
have intimate relations, such as love. The danger of this stage is the disability to 
find a companion which leads to the feeling of isolation. Erikson states that the 
engagement in a relationship that aims to imitate the others, or to respond to the 
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Erikson’s second stage autonomy vs. shame and doubt is characterized by 
the basic virtue of willpower and self-control that face the core pathology of 
shame, doubt and heteronomy. Parents and society should provide the child with 
independence, the ability to choose and to express his will in order to satisfy his 
physiological and psychological abilities and to reach autonomy. The third stage, 
initiative vs. guilt is strengthened by the basic virtue of the anticipation of roles, 
and it is weakened by role inhibition. This stage is featured with physical and 
psychological activeness that increase the child’s responsibilities and widen his 
wishes. Erikson asserts that the child at this stage enjoys the privilege of being 
“himself”4 thanks to the energy that boosts the child’s ambition to reach his 
purposes regardless his initial failures, difficulties, danger and punishment. 
Besides, industry vs. inferiority is the stage of “potentia”5 because the child is 
competent and his verbalization, ambulatory system and faculty are effective. 
Thus, he starts to be productive, thanks to the basic virtue of competence and to 
realize that the world is bigger than his domestic corner. The parents at this stage 
have an outstanding role in socializing their infant because it is high time for 
school and experiences with new people in society; the child is integrated into a 
new world outside, which is different from the one that he is involved in. 
Inferiority and futility are the defects of this stage, the child confronts isolation 
when he loses the ability of being productive and considers himself as 
incompetent.  

Erikson argues in identity vs. role confusion that the child explores a new 
and a different experience by quitting the phase of childhood and gradually 
entering to the phase of adulthood through the bridge of adolescence. This 
transition is problematized by the child’s new appearance and feelings. To 
explain, the child experiences identity and role confusion at the end of childhood 
and the beginning of puberty because he encounters biological growth with 
regards to the physiological evolution of the intimate parts of his body and 
menstruation for girls that affect the child’s emotions and feelings. Erikson 
argues that the child is confused, due to his physical appearance that looks like 
adult’s and contrasts his childish feelings. He further maintains that the child’s 
identity and role confusion are projected in his inquiries am I a boy or a man? 
And how should I behave like a boy or like a man? 6. On this basis, when the 
child’s confusion is durable, it prevents him from accepting his new adult 
identity. Consequently, he undergoes unhealthy psychosocially development. 
Nonetheless, Erikson believes that such temporal confusion is important for the 
transition from childhood to adulthood and it is part and parcel of the child’s 
healthy development.  

More attention is given to the confusion that is caused by the transition from 
childhood to adulthood in Identity Youth and Crisis (1968), where Erikson 
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a social structure and a psychological condition emerged around the sixteenth 
century and has been refined and nourished into our own times.”1. Although 
Freud’s interest is in psychosexual development, super ego fundamentally 
proves his beliefs in the influence of environment in the development of 
children. The main reason is that they are restricted by their surroundings, “We 
have basic aggressive and sexual instincts that need to be satisfied, but we live in 
a society where such instincts have to be controlled and restrained.”2. 

It should be noted that Erikson deals with all the stages that human beings 
experience from birth to death, unlike Freud whose analyses of children come to 
an end at the phase of adolescence as a complete development. Actually, the two 
scholars divide the life cycle into two parts, infancy and adolescence, while 
Erikson adds the third one which is adulthood that he splits into early middle and 
late adulthood. To account for, Freud and Erikson believe that the phase of 
infancy is an oral stage, where the child relies excessively on his mouth as a 
means of survival or defense; like, crying and eating. This is similar to Erikson’s 
first stage basic trust vs. basic mistrust where he argues that the child seeks care, 
instead of pleasure. To elucidate, Freud believes that children are directed by the 
id at this stage, while Erikson believes that the extreme pleasure of the child is 
love and care that increase his trust. 

First, basic trust vs. basic mistrust concerns children from zero to one year. 
It is successfully accomplished with the presence of parents, particularly the 
mother who is the source of trust for her child. From Erikson’s perspective, this 
stage is characterized with the basic virtue of trust that has to dominate and 
precede the crisis of mistrust, although the latter is as important as trust for 
psychosocial development. In case mistrust occurs before trust, the child loses 
trust. In other words, when the child experiences the mother’s emotional and 
physical withdrawal, the feeling of mistrust dominates and destroys the 
functional child-mother correlation, leading him to mistrusting everybody 
including himself.  

Since Erikson’s psychosocial stages are cyclic, the devastating feeling of 
mistrust haunts the child in his life cycle and stimulates his social disintegration 
as an adult who has been dominated (as a child) by the crises of this early stage. 
In short, the unhealthy psychosocial development does not only affect the child’s 
behavior, but it prolongs to the phase of adulthood, where the individual 
experiences disintegration. In “Stages of Psychosocial Development According 
to Erik H. Erikson” Stephanie Scheck affirms that the aftermaths of the failure of 
the initial stage reappear in the phase of adulthood, she says: “The basic attitude 
that is generated during this first stage of life has an impact on a person’s entire 
life”3. 
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Introduction 

Ian McEwan forecasts the horror of World War Two, Cold War, the War of 
Terror and political oppressive systems, such as Thatcherism that entangle the 
lives and the development of children. In addition to their families who assume 
the social circumstances and transmit their tough conditions to their children. 
The theme of childhood centers contemporary novels, where McEwan stands on 
the top of the list of writers, who creates new and unfamiliar child characters 
with very complicated psychosocial existence in family and society. This paper 
takes a new look at the theme of childhood from Erik Erikson’s psychosocial 
stages by examining child characters who encounter problems in their 
psychosocial development, due to their instable families and their chaotic 
societies. The former plays a destructive role by aggravating and enduring the 
crises of their psychosocial development. 

Additionally, it addresses that McEwan’s child characters in Nutshell (2016) 
and Machines like Me (2019) experience an unhealthy psychosocial 
development that is viewed in the clash of the phase of childhood and adulthood. 
Instead of living their current phase of childhood or adulthood, they exchange 
roles, for instance, the child prematurely progresses to adulthood while the adult 
regresses to childhood resulting in unfamiliar child characters. Essentially, it 
accentuates the unhealthy psychosocial development of children that is 
aggravated and endured by familial withdrawal and social instability. Proposing 
that their development is featured with durable psychosocial crises, including 
problem of transition from a phase to another, problem of trusting and 
integrating themselves in society, problem of identifying and recognizing 
themselves and their roles. To put it differently, family and society play a 
destructive role towards the fetus who fails to acquire confidence, to fulfill the 
need of trust and to be integrated in society. While in Machines like Me, Charlie 
fails to build his adult identity, leading them both to an unhealthy psychosocial 
development, resulting in an unfamiliar profile of a child and an adult. 

Erik Homborger Erikson in his first book Childhood and Society (1950) 
grapples with the child psychosocial development from zero to eighty years. He 
divides his theory into eight lifespan stages, each one is featured with basic 
virtues that have to exceed and precede the crises in order to successfully 
accomplish the stage and to move smoothly to the next under a healthy 
psychosocial development. Since Erikson’s theory is based on Sigmund Freud’s 
psychoanalysis, he reshapes Freud’s infancy, anal and latency stages and he 
defines a number of crises for each period that echo psychoanalytical conflicts. 
Erikson’s center of attention is the child’s psychosocial development with 
regards to family and society that Neil Postman asserts, “(…) childhood as both 
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  ماك ايوان شخصيات اطفال غري مألوفة  إلياندراسة نفسية اجتماعية 
  في القشر واالت مثلي

  

  .طالبة دكتوراه، الجامعة األردنية، حسيبة علون

  .الجامعة األردنية ،دكتور في األدب االنجليزي، قسم اللغات، محمود فليح الشتيوي

  ملخص

االجتماعي الغير صحي لشخصيات اطفال ايان ماك و مو النفسيتهدف هذه الدراسة الى تبيين الن
وذلك من خالل االعتماد على نظرية مراحل  ،)2016(ورواية االت مثلي ) 2016(رواية القشر  ايوان في

بها الطفل  التي يمر مبدئية اول مرحلة: على وجه التحديد االجتماعي اليريك ايريكسانو التطور النفسي
المراهقة والتي تعتبر كفاصل بين مرحلة الطفولة  ة ضد عدم الثقة االساسية، مرحلةوهي الثقة االساسي

وهي مرحلة االندماج  اواخر سن الرشد اخيراو الهوية ضد الدور المشوش، في ةالمتمثلو ومرحلة البلوغ
ومتكيفة مع الظروف  متغيرة هذه الدراسة توضح ان شخصيات االطفال ،وفي هذا الصدد. ضد الياس

 ،اجتماعية بسبب مشاكل عائلية او حيطة بها في حال اذا الطفل فشل في تجاوز ازمات مراحل التطورالم
قبل االوان مثل  وما يبرزه هو التحول من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ مما ينتج عنها خلل في التطور

نفسه، امه والمجتمع على  اتجاه شخصية الجنين في القشر وذلك يعود الى فشله في تطوير الثقة االساسية
 يجسد اضافة الى هذا الكاتب ماك ايون. وجه العموم مما اعاقه من االندماج في المجتمع كغيره من االطفال

والرجوع من مرحلة البلوغ  عن طريق ابراز التحول النفسي واالجتماعي لشخصيات االطفال خلل في التطور
والسبب يعود الى فشله في تحديد هويته  االت مثلي شخصية شارلي في رواية الى مرحلة الطفولة مثل

باألوضاع  هذه الدراسة توضح ان االطفال يتأثرون. كطفل ام كبالغ وعدم قدرته على التعرف على دوره
استمرار و مجتمعهم اللذان يلعبان دور مدمر في تفاقمو السائدة حولهم على وجه الخصوص بعائالتهم

على تطور  وبذلك خبرة الطفل العائلية واالجتماعية الفاشلة تؤثر سلبا .ىازمات التحول من مرحلة الى اخر
 .المراحل النفسية واالجتماعية بطريقة سليمة مما يترتب عنها النمو النفسي واالجتماعي الغير صحي

ر ايان ماك ايوان، القشر، االت مثلي، ايريك ايريكسان، التطور النفسي االجتماعي الغي: المفتاحية الكلمات
 .صحي لالطفال
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Abstract 
This paper discusses the unhealthy psychosocial development of child characters in 

Ian McEwan’s Nutshell (2016) and Machines like Me (2019) from Erik Erikson’s 
psychosocial stages of development: “basic trust vs. basic mistrust”, “identity vs. role 
confusion” and “integrity vs. despair”. This study reveals that McEwan creates 
unfamiliar child characters who switch their identities and their roles from childhood to 
adulthood; like, the fetus in Nutshell, who fails to acquire the necessary basic trust and to 
be integrated in society. Also, it demonstrates that McEwan creates child characters who 
switch from adulthood to childhood; like, Charlie in Machines like Me, who fails to 
identify himself as a child, or as an adult and to recognize his roles. This paper 
specifically aims to show that these children are highly influenced by their domestic and 
social surroundings that play a role in whether constructing or destroying their 
psychosocial development. By the same token, they are victims of their family and 
society that play a destructive role by aggravating and enduring the crises of their 
psychosocial development. Consequently, the familial and the social experience of these 
children impact their psychosocial stages resulting in an unhealthy psychosocial 
development. 
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and to save time and effort on these students. Most of the graduate students are 
usually part-time students; they are employees in different sectors, including 
educational and non-educational, and they have different obligations, including 
family, community, or professional, which do not allow projects completion 
groups to meet at specific times due to the conflict of their spare time, as 
graduate students often do not come to the university except in times of lectures 
only. In order to overcome these obstacles, students rely on the use of some 
cloud computing services to facilitate the completion of projects in a way that 
suits their spare time. Such experiences enabled graduate students to possess 
additional skills, especially in the domain of cloud computing, from their 
counterparts at the bachelor’s level. This result differed with the study of the 
Shams (2019) where it indicates that there are no statistically significant 
differences in the use of cloud computing applications for the specialization 
variable in graduate studies. There are no previous studies whose results are 
consistent with this result due to the difference of studies samples and variables 
with this study. 

Conclusion, Recommendations, and Implications 

This study aims at investigating students’ awareness of SoES at UoJ 
regarding the uses of cloud computing, and how this related to academic level. 
The results showed that the level of students’ awareness of SoES at UoJ 
regarding the uses of cloud computing was high. In addition, they showed 
statistically significant differences attributed to the variable of academic level in 
favor of graduate level. In the light of these results, the researchers recommend: 
1) encouraging students to sustainably use cloud computing services, especially 
in accomplishing academic tasks, 2) educating students about the free cloud 
computing services, and the limits of this free use, and 3), conducting more 
research studies related to awareness of cloud computing services and the degree 
of their uses in the educational learning process in university and school 
education, and at the level of other scientific and medical colleges. As 
implications, faculty members, especially those are not using cloud computing 
services, could employ them in the teaching process to facilitate student 
learning. Further, the educational institutions could increase students’ access to 
cloud computing services related to academic use by providing free Internet 
service to students outside and inside the university. Furthermore, students could 
invest their awareness of some computing services to implement them in their 
learning such as a service for knowing the percentage of quotations in scientific 
research to prevent plagiarism.  
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These results are attributed to the students’ possession of data storage and 
processing skills in the cloud and their ability to benefit from the services of 
some cloud computing applications related to the possibility of storing and 
processing data in the process of their learning and teaching. For example, 
students, especially in postgraduate studies, may use some cloud computing 
applications such as the (Google Document) application, which allows them to 
collaborate with each other to accomplish scientific research by participating in 
writing, editing, and storing regardless of spatial and temporal boundaries. 

Second Question: "Are there statistically significant differences at the level of 
(α = 0.05) in the degree of awareness of students of SoES at UoJ regarding 
the uses of cloud computing attributed to the academic level (bachelor, 
graduate)?”. To answer this question, means and standard deviations were 
calculated, and this is shown in table (5). 

Table (5): Means and Standard Deviations Attributed to the Academic Level 
(Bachelor, Graduate) 

Academic level Mean SD 
Bachelor 3.85 0.667 
Graduate 4.06 0.647 

Table (5) showed that there are apparent differences between means in the 
degree of awareness of students regarding the use of cloud computing according 
to the variable of academic level (bachelor (M=3.85, SD=0.667), graduate 
(M=4.06, SD=0.647). To find out if these differences are statistically significant 
(α = 0.05), the One-Way ANOVA was calculated. This is illustrated by table (6). 

Table (6): One-Way ANOVA Attributed to the Academic Level (Bachelor, 
Graduate) 

Source of Variance Sum of 
Squares 

Degrees of 
Freedom 

Average 
Squares F Sig. 

Among the groups 3.502 1 3.502 8.041 
 0.05 Within the groups 145.910 335 0.436 

Total 149.413 336 - 

Table (6) revealed that the value of (F) was (8.041). This value is 
statistically significant (α = 0.05), and in favor of graduate level, as shown in 
table (5).  

This result can be attributed to the fact that the requirements for success in 
the academic subjects for graduate students differ from those for undergraduate 
students. These subjects require the completion of research projects individually 
and collectively and over the course of the semester. Projects such as these 
require the use of many services provided by cloud computing to accomplish, 
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Item 
Number Item Mean SD Rank Degree 

49 

I am aware that cloud computing technology 
provides research groups with the ability to 
simultaneously process and store data. 
 

3.91 0.978 6 High 

46 
I understand that cloud computing 
technology provides me with a high level of 
storage and modification from anywhere. 

3.91 0.953 6 High 

43 
I am aware that the services provided by 
cloud computing allow me to modify 
documents or private data after storing them. 

3.91 0.951 6 High 

41 
I am aware that cloud computing technology 
enables me to retrieve data and information 
upon request. 

3.91 0.948 6 High 

45 
I understand that cloud computing 
technology provides me with a high level of 
storage and editing at any time. 

3.90 .9550 10 High 

37 I realize that cloud computing technology 
often gives me high storage capacity. 3.87 0.902 11 High 

42 I am aware that cloud computing technology 
is always working to back up my files. 3.87 0.923 11 High 

39 
I realize that cloud computing technology 
enables information and data to be stored 
securely. 

3.82 0.926 13 High 

40 
I understand that cloud computing 
technology enables secure processing of 
information and data. 

3.82 0.920 13 High 

44 
I am aware that storing data using cloud 
computing applications is done 
automatically upon completion of editing. 

3.81 0.970 15 High 

38 
I understand that cloud computing 
technology gives me high storage capacity 
for free. 

3.71 1.003 16 High 

Overall Degree 3.88 0.744 - High 

Table (4) showed that means of the third domain items ranged between 
(3.97-3.71). Item (48) which states: “I am aware that cloud computing 
technology allows me to request information and data stored on the cloud from 
anywhere” came in the first order (M=3.97, SD=0.935) with a high degree. 
However, item (38) which states: “I understand that cloud computing technology 
provides me with high storage capacity for free” came in the last rank (M=3.71, 
SD=1) with a high degree. As for the overall degree of this domain (M=3.88, 
SD=0.744) was high. 
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The results of the items that were highly rated can be attributed to the fact 
that students are accustomed to practicing cloud computing services related to 
the possibility of sharing and disseminating data and information in the process 
of their learning and education. For example, students, especially in the graduate 
stage, are accustomed to sharing group projects using cloud computing 
applications such as the (Google Slides) application, which allows them to share 
data between one group, such as creating an educational unit, publishing it with 
the rest of the groups, and sharing it after presenting it in its final form to benefit 
from and discuss it with the group members prepared by. 

The researchers also attribute the items whose results were medium to the 
exposure of a group of students to services that require financial costs and are 
not provided by some private cloud computing applications, such as sharing and 
disseminating data for free. For example, there are many cloud computing 
applications that students need to publish data or information that have been 
prepared by them, and for their publication, they require that they be subscribed 
to their sites for various periods of time, such as a weekly, monthly, or annual 
subscription in exchange for a certain amount. A site like MindMeister to create 
and share mind maps requires paying subscriptions to take advantage of its 
services. 

Third Domain: Cloud computing as an infrastructure related to services (data 
storage and processing). This domain consisted of (16) items. Means and 
standard deviations of the participants’ responses were calculated, as shown 
in table (4).  

Table (4): Means and Standard Deviations of the Third Domain 
Item 

Number Item Mean SD Rank Degree 

48 
I am aware that cloud computing technology 
allows me to request information and data 
stored in the cloud from anywhere. 

3.97 0.935 1 High 

37 
I am aware that cloud computing technology 
allows me to request information and data 
stored in the cloud at any time. 

3.97 0.940 1 High 

50 
I am aware that cloud computing technology 
provides research groups with the ability to 
process and store data at different times. 

3.97 0.884 1 High 

35 
I know that cloud computing technology 
applications enable me to store the amount 
of data digitally. 

3.95 0.942 4 High 

36 
I understand that cloud computing 
technology applications enable me to process 
the amount of data digitally. 

3.92 0.924 5 High 
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Item 
Number Item Mean SD Rank Degree 

21 

I realize that the services provided by cloud 
computing technology allow me the ability 
to collaborate with colleagues to get things 
done. 

3.97 0.912 6 High 

23 

I am aware that the services provided by 
cloud computing technology in universities 
make it easy for me to share data and 
information with teachers. 

3.97 0.952 6 High 

29 
I am aware that cloud computing 
applications enable me to share tasks with 
colleagues, regardless of spatial boundaries. 

3.94 0.994 9 High 

30 
I realize that cloud computing applications 
help to provide services to learners involved 
in the same task and share it at any time. 

3.93 .9950 10 High 

24 
I realize that cloud computing applications 
allow me to create private rooms to 
collaborate with colleagues. 

3.92 0.981 11 High 

25 

I understand that cloud computing 
applications enable me to suggest 
modifications to the tasks I share with my 
group. 

3.91 0.948 12 High 

26 
I realize that cloud computing applications 
allow me to save comments shared with 
group members. 

3.88 0.927 13 High 

32 
I know that the services provided by cloud 
computing technology allow learners the 
ability to modify tasks among themselves. 

3.88 0.924 13 High 

34 
I realize that cloud computing technology 
allows me to share data and information 
often for free. 

3.64 1.062 15 Medium 

33 I realize that cloud computing technology 
allows me to publish data often for free. 3.61 1.089 16 Medium 

Overall Degree 3.92 0.741 - High 

Table (3) revealed that means of the items of the second domain ranged 
between (4.08-3.61). Item (20) which states: “I am aware that the services 
provided by cloud computing enable me to share data with teachers and 
colleagues” was ranked first (M=4.08, SD=0.859) with a high degree. However, 
item (33) which states: “I realize that cloud computing technology provides me 
with data dissemination mostly free of charge” came in the last rank (M=3.61, 
SD=1.089) with a medium degree. As for the overall degree of this domain 
(M=3.92, SD=0.741) was high. 
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university: 1) to communicate with friends and family by conducting 
conversations, holding many audio and video meetings, and 2) the ability of 
students to access information and data quickly, store and send them at any time 
and from anywhere. These skills that students used to utilize were increased after 
entering the university. 

It is also possible to attribute the result of the item, which came with a 
medium degree, to the exposure of a group of students to services that require 
financial costs and are not provided by some cloud computing applications for 
free access to data. For example, there are many databases that students need to 
view some scientific research, which require access to their research services by 
subscribing to their databases for various periods of time, such as a weekly, 
monthly, or annual subscription for a specific amount, and some also impose a 
cost. 

Second Domain: Cloud computing as a service-related computing platform 
(data sharing, disseminating, collaborating, and sharing). This domain 
consisted of (16) items. Means and standard deviations of the participants’ 
responses were calculated, as shown in Table (3).  

Table (3): Means and Standard Deviations of the Second Domain 
Item 

Number Item Mean SD Rank Degree 

20 
I am aware that the services provided by 
cloud computing enable me to share data 
with teachers and colleagues. 

4.08 0.859 1 High 

19 
I am aware that the services provided by 
cloud computing technology give me the 
ability to publish data. 

4.05 0.822 2 High 

22 
I realize that cloud computing applications 
provide me with the ability to exchange 
resources and information. 

4.03 0.891 3 High 

27 

I realize that the services provided by cloud 
computing technology give me the ability to 
create and share computerized lessons with 
teachers and colleagues. 

4.00 0.973 4 High 

28 

I know that cloud computing applications 
provide a platform for computing groups to 
work among many learners to complete 
assignments and research among themselves. 

3.98 0.949 5 High 

31 

I am aware that the services provided by 
cloud computing encourage me to learn 
collaboratively with colleagues in the same 
class. 

3.97 0.937 6 High 
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Item 
Number Item Mean SD Rank Degree 

12 
I am aware that using cloud computing 
applications increases my chance as a 
learner in self-learning. 

4.03 0.949 10 High 

16 

I understand that cloud computing 
technology helps me communicate with 
colleagues and teachers, regardless of 
location. 

4.01 0.876 12 High 

11 
I understand that using cloud computing 
technology provides me with educational 
aids to help me learn. 

3.96 0.947 13 High 

2 

I am aware that the services provided by 
cloud computing technology help me 
accelerate progress in the educational 
process. 

3.95 0.840 14 High 

15 
I am aware that cloud computing 
technology helps me communicate with 
colleagues and teachers at any time. 

3.92 0.913 15 High 

1 

I am aware that the services provided by 
cloud computing technology improve the 
achievement of the educational process 
goals. 

3.90 0.869 16 High 

18 
I realize that cloud computing technology 
allows me to send and receive messages 
often for free. 

3.68 1.143 17 High 

17 
I am aware that cloud computing 
technology gives me access to data and 
information often for free. 

3.65 1.100 18 Medium 

Overall Degree 3.99 0.687 - High 

Table (2) showed that means of the items in the first domain ranged 
between (4.14-3.65). Item (7) which states: “I know that cloud computing 
applications help me communicate with teachers and colleagues via e-mail” 
came in the first rank (M=4.14, SD=0.903) with a high degree. However, item 
(17), which states: “I am aware that cloud computing technology provides me 
with access to data and information often free of charge,” came in the last rank 
(M=3.65, SD=1.1) with a medium degree. The overall degree of this domain 
(M=3.99, SD=0.687) was high. 

The researchers attribute these results to students’ possession of many 
communication skills through many cloud computing applications that provide 
many services for free, such as Gmail, Yahoo, Hotmail. Such skills were refined 
before entering the university through the habit of using them outside the 
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(2019), whose results showed that the degree of use of cloud computing 
applications by students was generally average. 

The following tables show means and standard deviations of the 
participants’ responses based on the items of each domain: 

First Domain: Cloud computing as software related to services (educational 
communication and access to data): This domain consisted of (18) items. 
Means and standard deviations of the participants’ responses were 
calculated, as shown in table (2). 

Table (2): Means and Standard Deviations of the First Domain 
Item 

Number Item Mean SD Rank Degree 

7 
I know that cloud computing applications 
help me communicate with teachers and 
colleagues by email. 

4.14 0.903 1 High 

4 
I know that cloud computing applications 
help me communicate with teachers and 
colleagues via chat 

4.12 0.830 2 High 

6 
I know that cloud computing applications 
help me communicate with teachers and 
colleagues via voice. 

4.12 0.867 2 High 

9 
I understand that I can access the services 
provided by cloud computing in the 
educational process at any time. 

4.10 0.920 4 High 

5 
I know that cloud computing applications 
help me communicate with teachers and 
colleagues via video. 

4.08 0.954 5 High 

13 
I am aware that using the services provided 
by cloud computing technology helps me 
to access information very quickly. 

4.06 0.964 6 High 

3 
I am aware that the services provided by 
cloud computing technology help me reach 
educational groups to complete tasks. 

4.04 0.885 7 High 

14 

I am aware that using the services provided 
by cloud computing technology helps me 
to access vast amounts of knowledge 
through databases. 

4.04 0.912 7 High 

10 
I realize that I can access the services that 
cloud computing provides in the 
educational process from anywhere. 

4.04 0.915 7 High 

8 
I know that cloud computing applications 
help me communicate with teachers and 
colleagues by means of sound and image. 

4.03 0.994 10 High 
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follows: 1) means and standard deviations to answer the first question., and 2) 
One-Way ANOVA to answer the second question. 

Results and Discussion 

First question: “what is the degree of awareness of students of SoES at UoJ 
regarding the uses of cloud computing?” To answer this question, means 
and standard deviations of the participants’ responses were calculated based 
on domains of the questionnaire, and table (1) shows the results. 

Table (1): Means and Standard Deviations of the Participants’ Responses 
Domain Mean SD Rank Degree 
Cloud computing as software services related 
(educational communication and data access) 3.99 0.867 1 High 

Cloud computing as a computing platform related to 
services (data sharing, disseminating, collaborating, 
and sharing) 

3.92 0.741 2 High 

Cloud computing as infrastructure related to services 
(data storage and processing) 3.89 0.744 3 High 

Overall degree 3.94 0.666 - High 

Table (1) revealed that the first domain ranked first (M=3.99, SD=0.687) 
with a high degree. Further, the second domain came in the second rank 
(M=3.92, SD=0.741) with a high degree. Furthermore, the third domain came in 
the last rank (M=3.89, SD=0.744) with a high degree. The table also showed that 
the overall of the participants’ responses (M=3.94, SD=0.666) was high.  

This result can be attributed to students' practice of some cloud computing 
services through their use of some websites, such as Moodle site of the UoJ in 
the learning and teaching process, inside or outside the university. Further, this 
result can be attributed to the students' use of many cloud computing 
applications to communicate with each other, and complete the learning 
assignments, which enables them to learn from each other on the use of such 
applications. For example, there are many students who instruct their colleagues 
to save files by sending them to Google Drive or sending them to their own 
mailing accounts instead of storing them on a flash memory that is prone to 
disruption, and thus all files are lost. 

The results of this study -despite the difference in some variables- are 
consistent with the results of many previous studies in terms of positivity in the 
use of cloud computing, such as the Al-Arefi study (2019), whose results 
strongly agree on the effectiveness of using cloud computing in developing the 
flexibility and speed of university leadership performance and effectiveness 
using cloud computing to develop the quality and size of university leadership 
performance. However, the results of this study differ with the Shammour study 
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cloud computing as a computing platform related to services (data sharing and 
dissemination, cooperation and sharing), and it included (16) items, and c) cloud 
computing as an infrastructure related to services (data storage and processing), 
and it included (16) items.  

The questionnaire was designed according to the five-point Likert scale 
consisting of (a very high degree= 5, a high degree = 4, a medium degree= 3, a 
low degree= 2, a very low degree= 1). To determine the statistical standard for 
interpreting means of participants' responses, the relative importance was 
determined, and the criterion was used according to the following: 1) awareness 
of a high degree for the items that obtained means greater than (3.66), 2) 
awareness of a medium degree for items whose means ranged between (greater 
than 2.34 to less than 3.66), 3) awareness of a low degree for the items that got 
means less than (2.34). 

Validity and Reliability  
To ensure the validity of the content of study tool, the researchers presented 

the questionnaire, in its initial form, to 10 arbitrators in various educational 
fields such as curricula and teaching, educational technology, measurement and 
evaluation, and computer science. Arbitrators reviewed the questionnaire and 
ensured the validity of the items based on terms of the belonging of the items to 
their scope, clarity, and good linguistic wording. After recovering the 
questionnaire from the arbitrators, the amendment was made based on the 
recommendations and suggestions unanimously (80%) of the arbitrators, where 
some items were redrafted, and some items were deleted until the questionnaire 
became composed of (50) items distributed into three domains. 

The reliability of the study tool was also verified by using the Cronbach 
Alpha stability parameter (stability of internal consistency), by applying the tool 
to an exploratory sample of (30) students from the study community and outside 
the sample. Where the coefficient of stability Cronbach alpha (stability of 
internal consistency) for the study tool reached about (98.0), which is a 
coefficient of stability suitable for conducting the study and meets its purposes. 

Study Variables 
The study included two types of variables. First, the independent variable, 

which is the academic level (bachelor and graduate). Second, the dependent 
variable: the degree of awareness of students of SoES at UoJ about the use of 
cloud computing. 

Statistical Treatments 
To achieve the objectives of the study, data were collected and analyzed by 

conducting many appropriate statistical methods using the SPSS program, as 
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Cloud computing: It is a suitable model for building a network on demand, 
obtaining a common set of computing resources (networks, servers, storage, 
applications, and services) that can be quickly provided with minimal effort, 
management, and cost (Al-Salmi, 2016). 

The use of cloud computing: it is defined procedurally as the ability to employ 
the technology available on the Internet that enables students to store, 
process and access data through any computer device connected to the 
Internet at any time and from anywhere. 

Study Limitations and Delimitations 
The findings of this study are limited to identifying the degree of students’ 

awareness regarding the uses of cloud computing. Further, they are limited to the 
population of this research that included students of SoES at UoJ in the capital 
of Amman, Jordan, in the second semester of the academic year 2019-2020. 
Furthermore, they are determined by the extent to which the study tool has 
psychometric characteristics, and the objective extent of the response of the 
study sample to this tool. 

Study Methodology 
The descriptive survey approach was used in this study to reveal the degree 

of awareness of students of SoES at UoJ regarding the uses of cloud computing. 
This approach is appropriate with the nature of the current study objectives. 

Study Population and Sample 
The study population consisted of all undergraduate and graduate students 

in SoES at UoJ for the academic year (2019/2020). Their number was 2828 
students, according to the statistics of the Admission and Registration Unit at 
UoJ. As for the size of the study sample, it was determined using Richard 
Geiger's equation (Barlett et al, 2001), and the sample consisted of (337) male 
and female students. The study sample was chosen by the stratified random 
method. 

Study Tool 
Through the researcher's review of previous literature such as the study of 

Ali and Ahmed (2018) and the study of Al-Dibs (2019), a questionnaire was 
developed to measure the degree of awareness of students of SoES at UoJ 
regarding the uses of cloud computing. The questionnaire consisted of two parts: 
1) demographic information, and 2) 50 items distributed into three domains, 
which are as follows: a) cloud computing as software related to services 
(educational communication and access to data), and it included (18) items, b) 
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And through the experience of the researchers in the university educational 
field, university students suffer from the difficulty of holding direct meetings 
between colleagues in research groups to accomplish subjects’ projects. This is 
due to the lack of a meeting places, as the university is closed on the weekends. 
Such challenges could have been overcome if cloud computing services were 
employed. Therefore, this study came to reveal the degree of awareness of 
students in SoES at UoJ using cloud computing. As it came to answer the 
following questions: 

1. What is the degree of awareness of students of SoES at UoJ regarding the uses 
of cloud computing? 

2. Are there statistically significant differences at the level (α = 0.05) in the 
degree of awareness of students of SoES at UoJ regarding the uses of cloud 
computing attributed to the academic level (Bachelor, graduate)? 

Study Objectives and Importance 
This study aims to know the degree of awareness of students of SoES at UoJ 

regarding the use of cloud computing. Further, it aims to find out the statistically 
significant differences in the degree of awareness of students of SoES at UoJ 
about the uses of cloud computing due to the variable of the academic level 
(bachelor, graduate). 

The importance of this study can be identified as follows. First, the subject 
of this study discusses some of the requirements of the digital age, as it sheds 
light on the degree of awareness of students of SoES at UoJ about the uses of 
cloud computing. Second, it is possible that the results of this study may 
contribute to encouraging faculty members and students of SoES at UoJ to 
employ cloud computing in learning and teaching. Third, it is expected that the 
results of this study will open the way for researchers to conduct more research 
and studies related to the degree of awareness of the uses of cloud computing in 
public and university education. 

Study Terms and Procedural Definitions 

Many terms were mentioned in this study that need to be defined 
idiomatically and procedurally as follows: 

Awareness: It is defined as a person's direct awareness of oneself and his 
surroundings, and it is the basis of all knowledge (Badawi, 1993). 

The degree of awareness of using cloud computing: It is defined procedurally 
as the degree of awareness, understanding, and knowledge of the study 
sample using cloud computing applications, and it is measured by the 
degree that the respondent obtains on the study tool. 
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Al-Dibs (2019) conducted a study aimed at identifying the degree to which 
workers in Jordanian university libraries use cloud computing services, and their 
obstacles from their point of view. The researcher adopted the descriptive survey 
approach and developed a questionnaire to conduct the study. The number of the 
study sample reached (226) male and female employees from Jordanian 
universities. One of the most prominent results of the study was that the 
obstacles to employing workers in Jordanian university libraries were high. 
However, the degree to which employees in Jordanian university libraries use 
cloud computing services is average. 

A study conducted by Al-Shamout (2019) aimed to identify the degree of 
use of cloud computing applications by graduate students in the fields of 
educational technology and computer science at the UoJ, and the obstacles to 
using this technology. The researcher followed the descriptive and analytical 
approach. The study tool was a questionnaire distributed to a sample consisting 
of (148) male and female students from the College of Educational Sciences and 
King Abdullah II College of Information Technology at the UoJ. One of the 
most prominent results of the study was that the degree of use of cloud 
computing applications by students, in general, was average, and there were no 
variables affected the degree to which students use these applications. 

Through a review of previous studies, the researchers concluded that this 
study is the first study -within the limits of the researchers' knowledge- that 
investigates the degree of students’ awareness of SoES at UoJ regarding the uses 
of cloud computing. 

Study Problem and Questions 
Technology, including cloud computing, has become an essential part of the 

lives of twenty-first century students. Educational institutions began to review 
their educational policies, and work to advance them by ensuring their harmony 
with innovation and modernity. Further, educational institutions began to find 
the best ways to develop educational and learning practices that are in harmony 
with the needs of students of the twenty-first century and enable them to possess 
the competencies of using technological innovations (Lever-Duffy & McDonald, 
2018). 

Ahmed (2015) asserts that the spread of cloud computing is expanding. The 
investment in such technologies amounted to 40.7 billion dollars in 2011 and is 
expected to rise to 240 billion dollars in 2020. This calls on the concerned 
authorities to take the initiative and discover this rapid growth, and the services 
provided by the cloud in response to the needs of users, especially in the field of 
education. 
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right and wrong or good and bad (Al-Mallah, 2016). As a result, many 
educational institutions have taken upon themselves to educate their students 
about the importance of using technology and its innovations and keeping pace 
with developments because of their clear impact in improving teaching and 
learning processes. Al-Saeed (2018) affirms that the use of students in higher 
education stage of cloud computing had an impact on the development of their 
cognitive achievement in the survival of their learning effect. 

Based on the previous knowledge, the researchers believe that the 
awareness of students in the school of educational sciences (SoES) at the 
University of Jordan (UoJ) regarding using cloud computing services: 1) will 
contribute to improving their learning methods, and 2) will enable them to be 
able to adapt to themselves on the one hand, and with their surrounding 
educational community on the other hand in line with the requirements of the 
digital age and the skills of twenty-first century. Therefore, this study came to 
reveal the degree of awareness of students in SoES at UoJ regarding using cloud 
computing services. 

Previous Studies 
The researchers reviewed many of the previous studies related to the subject 

of this study, and in what follows, some of these studies are presented according 
to their chronological sequence from the earliest to the most recent and as 
follows: 

The study of Khasawneh et al (2017) aimed to explore the factors that affect 
students to use cloud computing in Jordanian universities. To achieve this 
purpose, the descriptive survey approach was used. The study sample reached 
(236) male and female students. The results revealed that perceived benefit, 
perceived ease of use, perceived safety, perceived speed of access, and perceived 
cost of use significantly affected students in accepting and using cloud 
computing. Moreover, the results indicated that the developed model explains 
(50.4%) the variance of students for using cloud computing. In practical terms, 
the results of this study are fruitful for universities and students to increase the 
use of cloud computing in educational settings. 

In Ali and Ahmed's study (2018), the concept of cloud computing, its 
components, models, objectives, classifications, advantages, and justifications in 
university education were defined. The study followed the descriptive approach, 
using the questionnaire as a study tool. The number of the study sample reached 
(40) teachers from Samarra University in Iraq. The most prominent results were 
that the teachers ’estimates of the justifications and advantages of using cloud 
computing in university education came to a large degree. 
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stored on the cloud or complete tasks in a timely manner. Second, the quality 
issues related to the limited access of applications to the Internet that delay the 
completion of users' tasks. Consequently, it lacks to meet users’ needs as 
expected. 

Among the challenges facing the use of cloud computing are issues related 
to information and data protection. Al-Rehaily (2015) explains that the important 
and confidential information that is placed on a cloud on the Internet may be 
vulnerable to theft, and that data loss is likely to happen if the cloud fails to 
perform its tasks as required. Ali and Ahmed (2018) show that social issues are 
one of the most important challenges facing the use of cloud computing. The 
social issues lie in the lack of confidence of some users in the reliability of the 
cloud and its ability to store data, and thus not to use it.  

Cloud Computing and Educational Learning Process 

Cloud computing is of great importance in many sectors, as it plays an 
important role in the educational sector because of the services it provides that 
allow learners to access their needs at any time in a flexible and freeway via the 
Internet. Al-Tohamy et al. (2018) explain that cloud computing: 1) allows 
learners to store all their work on their own cloud and process it, 2) helps 
learners to save time when preparing research that may need a lot of effort, 3) 
allows learners to cooperate with members of their group, and 4) allows learners 
to access the duties assigned by all individuals in the group according to 
different places and times. Al-Aryani (2018) explains that the importance of 
cloud computing is not just for the learners; rather, it goes beyond that to 
teachers who can, through the cloud, raise assignments and set the appropriate 
time for delivery and provide feedback via the Internet, as well as presenting 
lectures remotely regardless of spatial and temporal boundaries, thus breaking 
the boring routine of presenting lectures using multimedia instead of traditional 
methods. In the same sense, the importance of cloud computing includes school 
administrators in terms of enabling them to submit questionnaires designed to 
evaluate faculty members on a private cloud, as well as knowing students' needs 
and monitoring dropouts (Al-Aryani, 2018). 

Students’ Awareness of Cloud Computing 

Awareness is a skill that can be trained with and its quality improved 
through meditative practice, and education is concerned with strengthening such 
a principle and building awareness and instilling it in the behavior of individuals, 
as it is the strong link in society to prepare life and build citizens keen on their 
society (Soliman, 2005). The university is an educational institution on which is 
the responsibility of education and the formation of awareness of students; to 
realize the moral and material purposes around them, and distinguish between 
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Among the most important of these technologies, that have contributed to 
facilitating the teaching and learning processes and improving learners' twenty-
first-century skills, is cloud computing technology. This technology could be 
used through the Internet, could connect hundreds of thousands of computers 
simultaneously, and enables individuals to communicate regardless of spatial 
and temporal barriers (Al-Jabil, 2018). Cloud computing is one of the modern 
technologies that focus on serving users at any time and from anywhere via the 
Internet and provides the capabilities that enable users to access their needs and 
tasks through the dedicated cloud (Al-Mutairi, 2018). 

Cloud Computing Concept 

Ismail (2018) explains that cloud computing is a technology that relies on 
transferring the stored space from users’ computer to a server cloud that users 
can access via the Internet. Al-Aryani (2018) defines cloud computing as a 
model that allows permanent and convenient total access across the network to a 
common set of computing resources (network, servers, storage media, 
applications, and services) which can be provided as needed in real-time with the 
least amount of human management possible. Zidan (2016) declares that cloud 
computing is a technology that allows users to upload their data and files to 
servers provided by this platform, where the users can access them via the 
Internet, and they may be in the form of files that can be modified and shared 
regardless of the temporal and spatial parameters. 

Cloud Computing Features and Challenges 

Fouad (2018) clarifies many of the characteristics of cloud computing, 
including: 1) self-use: the cloud becomes private to users when they connect to 
it, so that all documents, information, files, etc. belong to users and also enable 
them to share their needs with colleagues, 2) task centralization: here the cloud 
works to focus on the needs of users and work to establish many applications to 
serve and meet their needs, 3) provide applications and software: which are 
stored on the cloud via the Internet and in turn provide users with permanently 
accessing them and also allow the original users to control the number of users 
allowed to access the applications software, documents and modification thereof, 
and 4) flexibility and speed: the cloud computing infrastructure provides users 
with the ability to meet their needs and help them do their work with high 
flexibility and great speed. 

Although cloud computing has many advantages, there are some challenges 
and obstacles that it faces. Al-Aryani (2018) discusses some of them. First, 
Internet issues related to serves interruption, its non-availability permanently, or 
its limited speed. As a result, that limits user's ability to access the information 
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  هل طالب الجامعات على وعي باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية كتعلم مساند؟
  

  .ماجستير في تكنولوجيا التعليم. مدرس، وزارة التربية والتعليم، عمان، األردن، يزيد الحاوي

  .أستاذ مساعد في تقنيات التعلم التربوي، الجامعة األردنية، األردن، يوسف عروري

  ملخص

اسة إلى الكشف عن درجة وعي طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية هدفت هذه الدر
). بكالوريوس، ودراسات عليا(باستخدامات الحوسبة السحابية، وعالقة ذلك بمتغير المستوى الدراسي 

 )االستبانة(المنهج الوصفي المسحي، وتم توزيع أداة الدراسة  انولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
من طلبة كلية العلوم التربوية في  337بعد التأكد من صدقها وثباتها على عينة الدراسة التي تكونت من 

وتم اختيار عينة الدراسة . 2019/2020الجامعة األردنية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
علوم التربوية في الجامعة األردنية وأشارت النتائج بأن درجة وعي طلبة كلية ال. بالطريقة العشوائية الطبقية

وأشارت كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية . باستخدامات الحوسبة السحابية جاءت بدرجة مرتفعة
في درجة وعي طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية باستخدامات الحوسبة السحابية تعزى لمتغير 

إجراء المزيد من وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان ب. لعلياالمستوى الدراسي ولصالح الدراسات ا
الدراسات البحثية المتعلقة بالوعي بخدمات الحوسبة السحابية ودرجة استخداماتها في العملية التعليمية 

، وتوعية الطلبة بخدمات الحوسبة السحابية المتوفرة بشكل مختلف المستويات التعليميةالتعلمية في 
 .مجاني

درجة الوعي، استخدامات الحوسبة السحابية، طلبة كلية العلوم التربوية، الجامعة : المفتاحية ماتالكل
 .األردنية

 

Introduction 

The educational field is one of the fields most affected by technology. This 
contributed to confirming the learning theories on the importance of employing 
many modern technologies and integrating them in teaching and learning 
processes. Mahmud (2011) demonstrates that integrating technology effectively 
into teaching and learning processes would improving them; where the 
capabilities provided by technology contribute greatly to achieving the various 
learning goals by enabling students to be active learners. Further, technology 
could help learners to acquire many of the twenty-first-century skills such as 
cooperation and communication (Mahmud, 2011). 
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Technology as Supplementary Learning? 
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Abstract 
This study aims at investigating students’ awareness at school of educational 

sciences (SoES) in the University of Jordan (UoJ) regarding the uses of cloud 
computing, and how this related to the academic level variable (bachelor, graduate). To 
achieve the study objectives, the researchers used the descriptive survey approach. After 
checking the validity and reliability of the study tool (questionnaire), they used a 
stratified random method to select the study sample and distribute it to 337 students from 
SoES at UoJ during the second semester of the academic year 2019/2020. The results 
showed that the level of students’ awareness at SoES in UoJ regarding the uses of cloud 
computing was high. In addition, they showed statistically significant differences 
attributed to the variable of academic level in favor of graduate level. In light of these 
results, the researchers recommended conducting more research studies related to 
awareness of cloud computing services and the degree of their uses in the teaching and 
learning processes at various educational levels. In addition, they recommend increasing 
the students’ awareness of cloud computing which is available for free. 

Keywords: Awareness degree, Uses of cloud computing, Students of the school of 
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Jordanian businesses from the relevant stakeholders point of view. In terms of 
directions for future research, further work could be conducted on improving the 
indicators used to map interactions in the system. 
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perceived weaknesses: Lack of an umbrella with a long-term strategy for 
innovation, a multiplicity of innovation plans and programs between the 
various institutions, weakness of university-industry relationship, 
Bureaucracy, Weak entrepreneurial spirit And fear of risk, and the weak 
efficiency of the Jordanian market size index. 

According to the representatives from the Jordan system of innovation, the 
interactions in the system can't be considered as being symbiotic, on the 
contrary, it was described antagonistic. The shared perception of the 
representatives was that the private sector needs to step up its innovative 
strategies to fulfill its own potential, and this is the responsibility of the state, 
which could provide help by strategically using its toolbox of public policy. 

The data collected from the relevant stakeholders helped to obtain a deeper 
understanding of the national innovation system in Jordan. In particular, 
mapping the strengths and weaknesses of the system helped, to a large extent, to 
provide recommendations on the main issues that public policy must address. 
For example, the representatives suggested improving basic education and 
vocational training, to promote the mindset of innovation. Similarly, they 
proposed improving university education. also, they suggested develop a 
supportive environment for innovation through develop of the legal environment 
and provide more institutional security, implement this requires reduce 
bureaucracy. 

Furthermore, reduce bureaucracy will encourage the individual innovators, 
investors and the businesses to integrate into the innovation system. Although 
this suggestion is related specifically to the innovation system, it would be 
beneficial to be extending and adapting them for other sectors and systems in the 
country. 

In order to invest in R&D and innovation projects for Jordanian businesses, 
the representatives suggested some of financial instruments like subsidies and 
grants which would be more effective for small companies, equities for startups 
in the IT sector, subsidized loans for medium and large companies, a tax 
incentives to encourage companies R&D, and public procurement for innovated 
products. Furthermore, they proposed for non-financial instruments such as 
leveraging the potential of the ICT sector specifically, the electronic 
government, and create "parks" for innovation. 

This research adds a novel contribution to knowledge economy literature by 
exploring the state of national innovation system in terms of its strengths and 
weaknesses, roles and interactions in its subsystems, issues that public policy 
must to address, and instruments to invest in R&D and innovation projects for 
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suggestion involved setting specific high technology specifications, this 
suggestion can motivate local players to develop new technologies, as this is a 
prerequisite for obtaining profitable government contracts. And it helps 
companies hesitant to invest in research and development, especially small ones, 
to take the appropriate decision. 

As for non-financial instruments, some participants focused on the 
importance of leveraging the potential of the ICT sector. One of the incubator 
managers suggested revitalization of electronic government and regulation of 
electronic commerce laws. Such suggest can help innovation either directly or 
indirectly, for example, E-Government can reducing customer hesitation and 
crowding out over institutions and windows, and thus reducing the time 
component and the possibility of providing services and information throughout 
the twenty-four hours. Furthermore, in the light of E-Government, the 
phenomenon of bureaucracy facing the business sector may vanish. 

Some of those interviewees stressed the need to create "parks" for 
innovation. Especially those focusing on technological R&D. These parks can be 
located adjacent to academic institutes. Its goal is to be an excuse to attract a 
large number of tech businesses to locate together. According to the 
interviewees, there are some obvious benefits in these parks, as one of the main 
mechanisms for creating scientific and cognitive convergence, especially if they 
can share knowledge and skills, or create an ecosystem for partners or suppliers 
horizontal or vertical. 

Table 4: financial and non-financial policy instruments  
financial instruments Frequency % non-financial instruments Frequency % 
subsidies and grants, 
equities, and 
subsidized loans 

15 100 leveraging the potential of 
the ICT sector 9 60 

tax incentives 11 73 "parks" for innovation 6 40 
public procurement 8 53    

Source: results of the interviews 

Discussion and Conclusion 
The purpose of this study was to provide an overview of the Jordanian 

system of innovation from the point of view of key actors in the Jordanian 
system of innovation. Four themes were identified as a result of the qualitative 
analysis. The respondents summarized the main perceived strengths and 
weaknesses respectively as: 
perceived strengths: developments in education and human resource 

development, orientation the state to support science, technology and 
innovation, advanced Intellectual Property Environment, and Natural 
advantages. 
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Table 3: The main issues that public policy must to address 
The main issues Frequency % 
Reforming the education system, promoting technical 
training and an entrepreneurial spirit 13 87 

develop a supportive environment for innovation 11 73 
Foster business-academia partnerships 9 60 
Investing capital/resources in a more strategically 7 47 

Source: results of the interviews 

Theme 4: financial and non-financial policy instruments to invest in R&D 
and STI projects for Jordanian businesses. 

The forth theme focused on innovation support issue for the private sector in 
Jordan. As the needs of Jordanian SMEs, particularly in scaling up their research 
operations, cannot be met without the government expanding the scope of 
innovation policy, so the interviewees summarizing appropriate financial and 
non-financial policy instruments aimed at the private sector seen in Table 4. 

Concerning financial instruments, subsidies and grants, equities, and 
subsidized loans was the most frequent suggestion among the representatives. 
There is a perception among participants in the interviews that each instrument 
could be more effective for a certain stage of the innovation process, and 
according to the type of project or sector. For example, subsidies and grants 
would be more effective for small companies and in the early stages of the 
process when the degree of uncertainty is higher. Equities (offered by venture 
capital firms) are also more appropriate for innovative startups and with risky 
high- tech venture, especially in the IT sector as suggested by one of the 
incubators representative. While subsidized loans are more suitable for medium 
and large or more mature companies. An academic sector representative 
suggests "A grace period for payment that is compatible with the company's 
cash flows may be given". 

Also, there is an opinion that tax incentives are effective in the promotion of 
innovation projects. The creation of these incentives help to promote an 
innovation culture within companies; where these incentives aim to encourage 
research and development by allowing deduction of expenses in them from tax 
obligations. A representative from the private sector considers this tool more 
appropriate for large companies. 

Interviewees also recommended improving public procurement in such a 
way that price is not the main criterion. Based on the respondents suggestion, 
this is done through force any service or product provider to use the existed local 
resources or at least giving preference to local products and services, thus 
increasing what participants have been described as "local content". Another 
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Reforming the education system, promoting technical training and an 
entrepreneurial spirit was the most frequent suggestion among the 
representatives whose discussed the necessity implement reforms in teaching 
methods in order to transform students into creative thinkers, also introduce the 
programs and competitions to encourage young entrepreneurs and provide them 
basic business skills and access to mentors. A representative from the ministry of 
higher education and scientific research called to "provide advice to the school 
leaver that includes not only information on higher education options, but also 
information on vocational training and apprenticeships..., and at the university 
level, give the graduates career advice that encourages career choices beyond 
public sector positions. 

Based on the respondents, develop a supportive environment for innovation 
is the second issue to address. There is an opinion between some participants in 
the interviews that there is a need to further develop the legal environment and 
provide more institutional security. For example, cutting red tape, reduce 
bureaucracy and creating better regulation, for opening/closing business, 
importing equipment and inputs for research and development activities, patent 
registration; tax rates adjustment to be more logical for SMEs; facilitation of tax 
compliance rules. 

A foster business-academia partnership is the third issue to address. Based 
on the respondents, the government bears the responsibility to foster these 
partnerships as a policy-maker and fund provider. Participants suggested several 
modes of collaboration; they considered that summer training of students in the 
industry is an effective mode to collaboration. Also, the exchange of university 
research and expertise was suggested as an effective way to solve industrial 
problems, for example, the election of industrial problems as research questions 
by the students. In addition, the participants recommended given support for 
infrastructure to academia like the donation of laboratory equipment. 

Investing capital/resources in a more strategically was also suggested by 
respondents. The aim of this according to participants is to ensure that resources 
flow to all sectors concerned, and this is done by establishing a clearly defined, 
long-term innovation agenda guided by a vision and mission. A representative of 
the research institutions confirmed that "the government must define the purpose 
of innovation and the sectors in which research should be directed: is it in the 
pharmaceutical sector? Renewable energy?". 
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Theme 2: Roles and interactions in the Jordanian system of innovation 

The second theme emerged from two related questions: "What are your 
perceptions of the roles of agents and public and private institutions in the 
Jordanian system of innovation?" and "how the relationship between these 
agents/institutions could be characterized?" The most important point according 
to interviewees relates to the role of the state in activating the private sector and 
investors and directing investment in research and development and innovation 
activities by using its public policy instruments in a more strategically and 
effectively way. 

Some of the interviewees confirm that the success of the innovation system 
requires a real and continuous partnership between the public and private 
sectors, not only the division of business and roles between the public and 
private sectors. The private sector representative used the term "chain links" to 
describe the relationship among components in the system and confirmed that 
missing one link will disorder of the whole system. 

Concerning how to characterize the quality of interactions between public 
and private agents, all interviewees agree that it is difficult to characterization of 
the interactions as being "symbiotic". Instead of that, it was described as 
"antagonistic", according to one of the academic sector representatives. A 
representative of the private sector explained this situation by saying: "There is a 
rivalry between the two sectors expressed by the transactions, and the decisions 
that are taken to increase the state's financial returns from taxes, fees and other 
measures that the private sector sees it hostile measures, not calculated results, 
and do not achieve only a further decline backward". 

Some participants citation several experiences of interacting private 
institutions with public or semi-public institutions, and with universities which 
they considered to have been positive like (faculty for factor program), 
(industrial scientific research and development fund), (engineering partnership 
council with industry). Those emphasized the desire of the public sector to 
stimulate the private sector, but the problem is existences a bureaucracy that 
leads to slowness in decision-making. Despite previous examples of positive 
interaction with universities, there is, as already stated, a perception that 
academia is very much self-oriented, which impairs the quality and effectiveness 
of interactions. 

Theme 3: The main issues that public policy must to address. 
The third theme focused on the main issues for public policy to address to 

make the Jordanian system of innovation more effective, with the interviewees 
summarizing appropriate solutions for improvement from their perspectives seen 
in Table 3, which some were related to the problems facing their institutions. 
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implementation of E-government system impedes coordination and cooperation 
between institutions concerned with innovation and creative activities". 

According to the interviews, a weak entrepreneurial spirit and fear of risk 
were the fifth source of weakness in Jordan's (NSI). Some interviewees indicated 
that even though Jordan is a young country, individuals don't tend to take risks. 
For example, a representative of (GEDCO) evoked the results of a study 
prepared by the foundation about entrepreneurship in Jordan, showed that the 
prevalence of entrepreneurial activity in the early stages of the adult population 
in Jordan has reached 8.2% for the year 2016. The interviewees said the reason 
for this is due to a factor related to education which is heavily focused on 
delivering theoretical knowledge not promote innovations. Another factor 
related to social and cultural barriers. for example, work failure and financial 
loss lead to "loss of face, not only for the individual but for the whole family" 
according to a private sector representative. Also, there a strong preference for 
working in the public sector by individuals and families to raise the social 
situation and achieve financial security. 

The last source of weakness in Jordan's (NSI) is the weak efficiency of the 
Jordanian market size index, due to the small market in terms of size and 
purchasing power. Those who raised this point emphasized the disappearance of 
the middle-class, which embodies "purchasing power" and the demand for the 
majority of goods and services for consumers, in exchange for the expansion of 
the poor class with weak purchasing power. 

Table 2: Strengths and weaknesses of the Jordanian system of innovation 

perceived strengths Frequency % 
perceived weaknesses 
 Frequency % 

developments in 
education and human 
resource development 

15 100 
Lack of an umbrella with a 
long-term strategy for 
innovation 

15 100 

orientation the state to 
support science, 
technology and 
innovation 

11 73 

multiplicity of innovation 
plans and programs 
between the various 
institutions 

12 80 

advanced Intellectual 
Property Environment 7 47 weakness of university-

industry relationship 11 73 

Natural advantages 4 27 Bureaucracy 10 67 

   Weak entrepreneurial spirit 
And fear of risk 9 60 

   the weak efficiency of the 
Jordanian market size index 5 33 

Source: results of the interviews 
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system (including overlapping functions in different ministries, unclear 
competencies of agencies, and weak cooperation and synergy). This situation 
"scattered efforts" according to a representative of research institutions leads to 
ineffective use of available resources. Participants emphasized that the source of 
overlap is due to the fact that coordination issues between the various agencies 
were not seriously considered. Most of the agencies used to exercise their efforts 
and activities in the innovation process independently, without interacting with 
other bodies. Also, some interviewees indicated that the process of drawing up 
general plans and executive programs depends on budgets "fluctuations and 
impacts of budgets". For example, one interviewee from GEDCO said: "What is 
the benefit of the innovation support program with a budget that did not exceed 
10,000 this year?!" 

The third source according to the interviewees is the weakness of 
university-industry relationship. Or as one of the incubators representatives 
expressed, "Isolated universities on social and economic requirements There is a 
perception that academic and scientific institutions are self-oriented, this related 
of the partly to an academic evaluation process that is biased towards strictly 
academic indicators such as publications or the number of researchers in the 
scientific institutions. 

In the perception of interviewees, the gap between university-industry is not 
the sole responsibility of the former, they confirmed on the weakness of the 
confidence of industrial institutions in the academic sector, according to 
representatives of one of the funds affiliated to the research sector "Companies 
interested in research activities communicate with outside consultants...., a 
researcher in universities had few experience and had theoretical knowledge". 
Interviewees also argued that the strategy of Jordanian firms is also one of the 
causes of the gap, which are based on a short-term strategy. According to the 
respondents, the prevalence of a short-term strategy agenda was due to several 
issues like the size and structure of domestic firms, lack of its exposure to world-
class competitors, and its reliance on an imitative strategy. More specifically, the 
92% of Jordanian firms are very small (less than 10 employees), 7.2% are small 
and medium companies (10-99 employees), and very few represent large 
companies 0.6%. 

Bureaucracy was the fourth source of weakness in national innovation 
system of Jordan. "Red tapes", as one representative of private sector called 
them, make it difficult for small businesses to thrive and are detrimental to 
entrepreneurship; Where the Individuals and companies find their self implicated 
in complicated system and procedures which include filling out paperwork, 
obtaining licenses, and various low-level rules that make the process slower, 
more difficult. A representative of the public sector stated that "weakness 
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research institutions saying "This national orientation to support innovation is 
important and necessary procedure to Exit the bottleneck..." 

A third theme that was identified as a strength resource of the Jordanian 
system of innovation is the existence of an advanced intellectual property 
environment. Some of those interviewed confirmed that Jordan has made great 
progress in the field of intellectual property protection, whether copyrights and 
industrial property. More specifically, Jordan being the first Middle Eastern 
nation to implement ‘trade-related aspects of intellectual property (IP) rights’ 
(TRIPS) when it joined the WTO in 2000. Furthermore, Jordan has been a 
member of the World Intellectual Property Organization since 1971. joining in 
these agreements according to interviewees ensures the country's intellectual 
property law meets the requirements of international standards. 

The last point mentioned by interviewees is the natural advantages, which 
can be considered one of a positive feature of the system, includes Jordan's 
strategic location in the heart of the Arab Mashreq region (a center for regional 
and global trade); topographic and biological diversity; an abundance of natural 
resources, including those suitable for the production of renewable energy 
(wind, sunlight). The interviewees consider these advantages could be used as 
levers for innovation. 

1.2. Perceived weaknesses 
Lack of an umbrella with a long-term strategy for innovation was the most 

frequent point among representatives, with the participants stating that the 
absence of an "umbrella" for innovation and science and technology-based 
activities within the government is a major problem in the innovation 
management process in Jordan. Moreover, in the absence of a government 
umbrella with long-term plans, there is often a break in programs and projects 
which this is detrimental to the innovation process. 

This point is linked to an issue raised by some of the interviewees, related to 
innovation governance; they see that the recently formulated national innovation 
strategy is a science and technology strategy; So that the investments are 
directed to S&T actors, and almost none of the national funding goes to the 
private sector, or capital investment funds. For example, one representative of 
the private sector said: "assigning the responsibility for implementing the 
innovation strategy to the Higher Council of Science and Technology is 
evidence that Jordan's approach to stimulating innovation is based primarily on 
scientific and technological inputs." 

Interviewees also displayed another topic that could come as a result of the 
previous point has been identified, which is the multiplicity of innovation plans 
and programs between the various institutions involved in the Jordan innovation 
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Results 

Theme 1: The Jordanian system of innovation: strengths and weaknesses 
The first theme captured was the strengths and weaknesses in the Jordanian 

system of innovation, with representatives of this system indicating the points 
seen in Table 2. 

1.1. Perceived strengths 
The interviewees mentioned the core strength sources of the Jordanian 

system of innovation, which was represented by several positive developments 
in the area of education and human resource development. These developments 
appear according to interviewees in the rise in rates of literacy, rise in the ratio 
of the population with complete primary education, increase of Contribution of 
the private sector in all levels of schooling (primary, upper primary and 
secondary), and efforts some private institutions to improve the quality and 
relevance of education in government schools (for example, Queen Rania 
Foundation for Education and Development). These developments were 
reflected in the growth in the number of publications, numbers of PhD. holders, 
numbers of science and engineering graduates. According to one of the 
respondents, "Jordan has human capital that is able to construct well-developed 
economy". 

The second source of strength, according to the interviewees, is the 
existence of a modern orientation from the state through several entities and 
institutions to support science, technology and innovation, which was evolved 
positively by drawing strategies such as the National Innovation Strategy and 
establishing some institutions such as the Jordan Enterprise Development 
Corporation (JEDCO), And the Crown Prince Foundation, and funds for 
scientific research and innovation such as The Innovative Startups and SMEs 
Fund (ISSF), Scientific Research Support Fund (SRSF) and other funds and 
incubators. A representative of the public sector confirms that the establishment 
of an innovation fund with a budget close to $ 100 million under the difficult 
circumstances that Jordan is going through demonstrates prove Jordan's efforts 
to mobilize resources for science, technology and innovation activities. He also 
believes that the innovation environment in Jordan is relatively good, and one of 
the most important elements of its strength is the institutional structure and 
programs supporting innovation, science, and technology. A representative of 
the Ministry of Industry, Trade and Supply says "The economic conditions that 
Jordan is going through set it facing two options: either to save itself or retreat 
more..., This requires continuing to improve public policies and improve the 
business and programs of institutions and funds linked to innovative activities 
and creativity". This opinion was shared by another representative of the 
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This study used the purposeful sampling, whereby respondents were selected 
who may illustrate the perception of the particular of the main sectors. 

The literature review, especially works issued by the Royal Scientific 
Society in Jordan, enabled to identify the agencies, institutions and all 
stakeholders in the system, from which the study selected this part of a sample of 
interviewees. A total of 15 in-depth interviews were conducted with the 
representatives from various subsystems, eleven men and four women, who hold 
top positions in their job. 

In more detail, The study interviewed four representatives from the 
following governmental agencies: (one interview from Ministry of Industry 
Trade & Supply, two interviews from Jordan Enterprise Development 
Corporation, one interview from Ministry of Higher Education and Scientific 
Research) also representatives from the following research and academic 
organizations: (five interviews from The Higher Council for Science and 
Technology, one interview from National Agricultural Research Center, two 
interviews from Royal Scientific Society) and representatives from the following 
business sector: (one interview from Amman Chamber of Industry, two 
interviews from Irbid Chamber of Industry). 

Data Analysis 
All interviews were digitally recorded (after respondents consent) and 

transcribed. Notes were also taken during each interview to facilitate the 
identification of key points and ideas made by respondents. The analysis of the 
data was mainly based on both the transcriptions (for digitally recorded) and 
annotations (during the interview).  

The transcripts were subsequently read to develop a broad understanding of 
the subject. Content analysis techniques were then used to analyze the interviews 
(Denscomde, 2007). First, the data obtained through the interviews was collated 
in tables divided into axes that reflect the same general themes and questions as 
the interview structure. Then, the data was further analyzed to determine 
recurring subthemes and ideas which were repeated by interviewees. After 
multiple readings of the transcripts, the subthemes were revised and made some 
amendments to it. New observations, emerging themes, and issues were also 
identified and included as they were discovered. 
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strong outward orientation of the private sector on the national innovation 
system in the latecomer economies. 

The study of Gu (1999) provides a comprehensive understanding and 
insights into the national innovation system in developing countries. This study 
elaborates that the national innovation system in developing countries has the 
distinctive characteristics, the most important of them is that the national 
innovation system is less developed by order; historically, the institutional and 
technological properties necessary for modern growth were not developed within 
their systems. Also, the market mechanisms are still under-developed, the role of 
the market in promoting learning needs to activate. Finally, the capital 
accumulation, rather than intangible assets is the main contribution to technical 
progress. 

Also, the weakness of the national innovation system in developing 
countries has been linked to several reasons, such as the fact that the micro 
innovative strengths that exist in these countries isolated and encapsulated and 
many of institutions relevant to the innovativeness do not exist. Also, industrial 
innovation in developing countries is highly informal, and the effective 
utilization of foreign technology remains more important than doing a lot of 
R&D in these countries. Besides, dominant cultural patterns of these countries 
undervalue scientific knowledge and technological innovation (Arocena & Sutz, 
1999). 

Methodology 
A qualitative approach was used to better understand the Jordan innovation 

system status based on the perspectives of particular stakeholders. Qualitative 
research is very useful for exploring complex phenomena that are difficult to 
measure with quantitative studies and are particularly suitable for addressing 
what and how questions (Kalu& Bwalya,2017). The present study focused on 
the following questions: What are the system’s strengths and weaknesses? what 
are Public-private interactions and networks in the Jordan innovation system? 
What are the main issues that public policy must to address? And what are the 
most important of financial and non-financial policy required instruments to 
stimulate innovation for Jordanian businesses? 

The study adopted an In-depth interview method; this template of the 
interview was used with interviewees from the main three subsystems of the 
Jordanian system of innovation: private sector, public sector, and the academic 
sector. In qualitative research, sampling is purposive Contrary to quantitative 
research which is based on random selection in sampling on condition to be 
representative and statistically significant. In the case of interviews, respondents 
are selected because they may provide valuable data for the subject of the study. 
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clusters, technology transfer centers, and funding agencies. While the macro 
level is related to national policies like laws, regulations and master plans 
(Hamidi& Berrado, 2017). 

 
Figure 1: National Innovation System 

Source: (OCDE, 1997) 

National innovation system in developing countries 

While the study on the national innovation system concept as a whole is still 
at the early stage, the study on the national innovation system in developing 
countries is at an even more primitive stage (Intarakumnerd et al, 2002). In their 
analyzes of in newly industrializing economies in Asia, such as Korea, Taiwan, 
and Singapore Some researcher focused n how institutions and systems were 
built and shaped to produce "intensive learning" which help it in technological 
catching-up processes (Kim, 1993; Hou and Gee, 1993; Wong, 1996; Wong, 
1999). The reason behind the successes of these countries is the embedded 
autonomy of their governments, where these governments can formulate and 
implement Successful economic policies, in addition, it owning sufficient and 
positive linkages with other actors, especially the private sector (Chang, 1997). 

Dahlman and Nelson (1995) study, was one of the few studies focusing on 
countries, which are less technologically successful in catching-up. The study 
aimed to analyze the relationships among social absorptive capability, national 
innovation system and economic performance by measuring and comparing 14 
developing countries’ technological capability through use empirical data, such 
as R&D expenditure, S&T workforce, and educational figures. It concluded that 
the development of human resources is the most critical element of any 
successful development strategy. Besides social absorptive capability, it shows 
the effect of macro and incentive environments, including the importance of a 
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them. This involves the measurement of several types of knowledge flows: 
interactions among enterprises, interactions among enterprises; universities and 
public research institutes, technology diffusion, and personnel mobility. 

The national innovation system has also witnessed a rapid spread, especially 
in government bodies in an attempt to understand the differences between 
economies concerning innovation processes and to find ways to support 
technological change. For example, freeman (1987) his study of the Japanese 
case, focused on the role of several bodies, including universities and industry, 
in importing technology. As for Lundvall (1992) in his study of the situation of 
Scandinavia, he focused on the nature of the interactive relationship between 
those involved in the innovation process. Finally, Nelson (1993) was focused on 
the technological and organizational side of the process of innovation in 
developed countries. These works have entrenched the new concept "national 
innovation system" in the industrialized countries in the northern hemisphere, 
and then the concept began to be transmitted to the developing world through 
United Nations organizations. (Intarakumnerd et al, 2002). 

The concept of the national innovation system 

A national innovation system is the network of institutions in the among 
public and private sectors whose activities and interactions initiate, import, 
modify and diffuse new technologies. Including enterprises and firms, their 
clients and suppliers, government bureaus, banks, universities and centers of 
productivity, and research institutes (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 
1993; OECD, 1997). 

The concept of the system implies that there is interaction among all the 
different actors and stakeholders who contribute to innovation and that the 
system includes an environment in which innovation is made. These actors and 
stakeholders may do not necessarily consciously interact with each other. Actors 
may have different goals. For example, the entrepreneurs or inventors main aim 
will probably be profit, while the aim of the academic institutions may be 
research and training to promote innovation. While the aim of the government 
may be the creation of a macroeconomic environment within which innovation 
can take place. But even if the goals differ, each of the Actors has an impact on 
one another (Eggink, 2012). 

A national innovation system is largely influenced by 30 determinants 
grouped into three levels depicted in Figure 1, and each of these determinants 
reflects an aspect of the innovation system, the role of micro level is providing 
support for main actors in the innovation system like R&D institutions, 
universities, organizations, and enterprises. Meso level can be considered as an 
important intermediary tool to convert policy decisions in practice such as 
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summarizing his view in focusing on the importance of the effective role of the 
government in upgrading technological infrastructure, he also discussed the 
critical conditions that allow free trade to contribute to economic development 
(Freeman,1982; 1995). 

Freeman started from his analysis of the Japanese success in the field of 
production, research and development, as he summarized in his book 
“Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan” the most 
important secrets of that success (Freeman, 1987), and he introduced within this 
work that the phrase "National System of Innovation" (Golden et al, 2003). 
Lundvall (1992) gave more detail in his book "National Systems of Innovation". 
His perspective was based on two assumptions, that the knowledge is most 
fundamental resource in the modern economy, and, accordingly, that the 
learning is most important process and that learning "is a social process which 
can't be understood without taking into consideration its institutional and social 
context" (Lundvall, 1992). While Nelson (1993) explained that national 
innovation systems result from national policies, formal and informal 
governmental coordination, research and development financing, and other 
policies that will ensure homogeneity and links between national agents for 
innovation (Nelson,1993). 

The levels of analysis of national innovation systems have consequently 
evolved. According to OECD (1999), NIS analysis embraces three 
complementary approaches (OECD, 1999): 

The micro level analyses on the internal capabilities of the firm and the 
links surrounding one or a few firms and focuses to examine their knowledge 
relationships with other firms and with non-market institutions in the innovation 
system, to identify weak links in the value chain. 

The meso level examines knowledge links among interacting firms with 
common characteristics, by using three main clustering approaches; The first, 
sectoral (or industrial) clusters that include suppliers, markets, transportation, 
research and training institutes, specialized government agencies and finance or 
insurance that are organized around a common knowledge base. The second, 
spatial (or regional) clusters emphasize local factors behind highly competitive 
geographic agglomerations of knowledge-intensive activities. The third, 
functional cluster analysis utilizes statistical techniques to identify groups of 
firms that are similar in certain characteristics. 

Finally, the macro level, which uses two approaches; the first, macro-
clustering that sees the economy as a network of interlinked sectoral clusters. 
The second, functional analysis of knowledge flows that are sees the economy as 
networks of institutions and maps knowledge interactions among and between 
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Despite the breadth of studies exploring the different dimensions of the 
knowledge economy and innovation -as one of the pillars of the knowledge 
economy- in Jordan, so far, very little attention has been paid to the national 
innovation system. Thus, this study seeks to provide an insight of the Jordanian 
system of innovation from the point of view key actors in the Jordanian system 
of innovation in terms of strengths and weaknesses, roles and interactions in its 
subsystems, main issues that public policy must address, and investment tools in 
Research and development (R&D) and Science, technology and innovation 
(STI) projects for Jordanian businesses. 

Table 1: Jordan Ranking According To GII. 
2019  

(out of 129)  
2018  

(out of 126)  
2017  

(out of 127)  
2016  

(out of 128)  
2015  

(out of 141)  
  

Rank  
 

Score 
0–100 

or value 
Rank  

 

Score 
0–100 

or 
value 

Rank  
 

Score 
0–100 

or 
value 

Rank  
 

Score 
0–100 

or 
value 

Rank  
 

Score 
0–100 

or 
value)  

 

  

86 29.61 79 30.77 83 30.52 82 30.04 75 33.78 
Global 

Innovation 
Index  

 

71 22.12 67 24.19 74 23.96 77 24.06 67 28.26 
Innovation 

Output 
Sub-Index  

 

91 37.10 88 37.36 92 37.07 88 36.01 80 39.29 
Innovation 
Input Sub-

Index  
 

 Note. Adapted from (global innovation index reports, 2015, 2016, 2017, 2018, and 
2019). 

Literature Review 

Historical development of the concept of the national innovation system  

The first written contribution that used the concept of the national 
innovation system is paper by Christopher Freeman (1982) when he was a 
member of the group of experts on science, technology, and competitiveness of 
the organization for economic cooperation and development (OECD), the paper 
was entitled "Technological Infrastructure and International Competitiveness", 
indicates through it to some ideas and opinions of Friedrich List's, which he 
explained in his book "The National System of Political Economy" (1841) and 
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the economy of countries, projects and development plans. The main aim for 
countries all around the world now is to make a transition from a resource-based 
economy to a knowledge-based economy. Through Evidences, it turns out that 
those countries that can steer science, technology and innovation processes 
towards knowledge-based economies enjoy more economic growth than those 
who do not (Hornidge 2011; Barkhordari et al. 2019). The end goal of this 
economic transition is to increase the added value of raw resources, goods and 
export diversification through centering on engineering and innovative 
industries. 

If the countries want to achieve the desired economical development and 
technological renaissance, they must depend on their own human and natural 
resources and should be able to absorb and import technologies and innovations 
from other countries. The rapid technological change and Keeping up with the 
developments in science and technologies are affecting almost every area of the 
economy, society and culture (UNCTAD, 2018), and they reduce the burden on 
states, governments, and people by reducing the export of the source of wealthy 
raw materials, which is normally sold at low prices and it returns back in the 
form of innovated goods and equipment at higher prices (ESCWA, 2016). 

Each country has a system of science and technology that reflects the 
importance that this country attaches to science and technology, and reflects the 
role that innovation plays in the development process in that country. The 
science and technology system includes elements that collectively constitute an 
integrated system called the National Innovation System, a new approach to 
innovation that relies on systems as an introduction to the practice of innovation. 

Jordan is one of the smallest and poorest economies in the Middle East, with 
15.7 percent of Jordanians living below the poverty line (WFP, 2019). The 
country suffers from structural unemployment, as the economy fails to absorb 
the labour force and the annual inflow of new job seekers. Additionally, there is 
a large economically inactive population. The labor force participation in Jordan 
is one of the lowest in the world, with 40.1% (ILO, 2017). Creating jobs in 
adequate quantity and quality under the current population growth rate and the 
economic status-quo remains a daunting challenge. Unemployment has risen 
sharply in the last decade to stand at 18.7% in the fourth quarter of 2018. It is 
16.6 % for men and 26.7% for women and reaches 30 percent among young 
people aged 18–24 (WFP, 2019). 

According to WIPO in the last five Global Innovation Index (GII) reports 
Jordan has been considered in the ranking and its ranking drop 7 points for the 
year 2019 to become 86th out of 129. below gives the major ranking for Jordan 
in the three indices which the Global Innovation Index includes. 
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  منظور الفاعلني الرئيسيني: حالة نظام االبتكار الوطني في األردن
  

  .باحثة، صفاء الوديان

  ملخص

تج االبتكار من التفاعالت المختلفة لمجموعة من الوكالء االقتصاديين والمؤسسات، ويشكل سلسلة ين
من العمليات والروابط بين المؤسسات الصناعية والوكالء العامين ومجتمع الجامعة ومؤسسات البحث من 

اسة إلى توفير فهم وعلى هذا األساس، هدفت الدر. أجل تطوير أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
تم إجراء . أفضل لوضع نظام االبتكار األردني من منظور الفاعلين الرئيسيين في نظام االبتكار األردني

أظهرت النتائج نقاط . خمسة عشر مقابلة معمقة مع ممثلين من مختلف النظم الفرعية لنظام االبتكار األردني
عالوة على ذلك، . ن القطاعين العام والخاص في النظامالقوة والضعف في النظام والتفاعالت والشبكات بي

فقد أظهر القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها وأهم السياسات المالية وغير المالية المطلوبة األدوات 
 .لتحفيز االبتكار للشركات األردنية

جيا واالبتكار، البحث نظام االبتكار الوطني، التنمية المستدامة، العلوم والتكنولو: المفتاحية الكلمات
 .والتطوير، األردن

 

Introduction 

Science, Technology, and innovation (STI) can play a critical role in each of 
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), with their 169 targets. This has 
been clearly emphasized in the reports published by the U.N. Scientific Advisory 
Board (UNESCO, 2016). 

These reports contained many policy briefs on science for sustainable 
development and indigenous and local knowledge and science for sustainable 
development. SAB finds a need for greater integration of science into 
international decision-making. It also proposes to establish international targets 
for national R&D funding, which the board argues will contribute to achieving 
sustainable development goals. This, in reality, is necessary in the Arab states 
more than any state of the world. Compared to countries of the world, the 
contribution of Arab states to STI according to indicators is weak; a matter that 
has been emphasized in all of the UNESCO science reports particularly in its 
recent 2016 science report entitled (UNESCO Science Report, towards 2030). 

There is a change in global trends and vision among international and 
regional organizations, non-governmental organizations, and economic groups; 
where it became interested to employed science, technology and innovation in 
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designs must be informed by user-oriented dictionary research (chan,2011). 
lexicographers should consider user needs during the dictionary project’s 
planning and compilation stages.  

7. Conclusion  

The study reported here scrutinizes Algerian EFL students’ attitudes toward 
dictionaries and their uses. The study uses a questionnaire, a classroom 
observation and an interview to collect data. The study at hand show that 
students exhibited moderate positive attitudes towards dictionaries, with an 
overall mean of (3.43) and a standard deviation of (0.340). Algerian students 
seem to appreciate the role of dictionaries in the teaching-learning process. 
These findings can be attributed to the fact that dictionaries can assist students in 
acquiring the vocabulary of English. Moreover, the results indicated that most 
Algerian EFL students preferred using the bilingual (L 2- L1) dictionary over 
bilingualized and Monolingual dictionaries in terms of language, and online 
dictionaries in terms of format. Students appear to be aware of the different 
strategies they use during the dictionary look-up operations, but they need more 
training and supervision by school teachers at the primary stage. The participants 
used their dictionaries mainly to look up word meanings. The study identified 
three main challenges that Algerian learners face while using their dictionaries. 
These were; the difficulty of understanding phonetic word pronunciation 
symbols, finding the word’s appropriate meaning, and the inadequacy of 
illustrative examples used in the dictionary. The results also indicated that the 
participants lucked dictionary use training. Finally, students should be 
encouraged to use dictionaries and should be taught how to use them if we want 
our students to have positive attitudes toward them. 

It is hoped that the findings of this study will help convince teachers to 
devote some classroom time to dictionary practice. Because dictionary reference 
is a complicated business, simply recommending dictionaries to our students is 
insufficient. To reap the benefits of good dictionaries, they must be explicitly 
taught how to use them (Hartmann, 1991, p. 9). The ability to use dictionaries is 
still an area that needs to be developed further. Teachers and students may need 
to collaborate closely to figure out how to use dictionaries more efficiently for 
specific purposes (Fan, 2000). It should also be noted that there is no reason why 
dictionary skills should not be taught in middle and secondary schools to meet 
the needs of students at various stages of EFL learning. 
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Table 18. Attitudes toward the statement “It is difficult to understand the 
phonetic symbols that refer to the pronunciation of a word/ phrase.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N % N % N % N % 

It is difficult to 
understand the 

phonetic symbols 
that refer to the 

pronunciation of a 
word/ phrase. 

Disagree 69 23.5 83 31.0 67 28.3 219 27.4 
Neutral 77 26.2 39 14.6 50 21.1 166 20.8 
Agree 148 50.3 146 54.5 120 50.6 415 51.8 

Total 294 100. 268 100. 237 100. 800 100 

According to Al Sayed and Siddiek (2015), even though the pronunciation 
is the first thing students encounter when learning a lexeme, it is almost always 
neglected. “This neglect is the most serious because when we speak of 
pronunciation, we imply the actual use of language for communication.” (Ibid, 
2015: 102). It is a fact that most students have difficulty with phonetic symbols, 
and this will continue unremedied until they get assistance from their teachers. 
Therefore, it may be said that in terms of L2 use, the pronunciation information 
is as essential as the grammatical usages of words, which students perceive as 
most useful.  

In response to the statement, "The information I found in the dictionary are 
insufficient (too few and unclear examples)," 39.9% percent of students reported 
that inadequate information contained in dictionaries is one of the difficulties 
they face when using dictionaries. The table below shows the results. 

Table 19. Attitudes toward the statement “The information I found in the 
dictionary are insufficient (too few and unclear examples).” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N % N % N % N % 

The information I 
found in the 

dictionary are 
insufficient (too 
few and unclear 

examples). 

Disagree 101 34.5 91 34.0 79 33.5 271 34.0 
Neutral 79 27.0 70 26.1 59 25.0 208 26.1 
Agree 113 38.6 107 39.9 98 41.5 318 39.9 

Total 293 100.0 268 100.0 236 100. 797 100 

This is most likely because some dictionaries often contain wordy 
definitions in their attempts to explain even a simple word. As noted in the 
literature, one factor of dictionary-making is users’ linguistic difficulties. 
Learners have more difficulty acquiring some vocabulary items than others 
(Cowie, 1983), and even advanced learners have problems understanding 
definitions and examples given in the target language. Thus, Lexicographical 
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Table 16. Attitudes toward the statement “Using dictionaries during study 
wastes the time of students.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

Using dictionaries 
during study 

wastes the time of 
students. 

Disagree 169 58.1 176 67.2 142 60.2 487 61.7 
Neutral 66 22.7 46 17.6 35 14.8 147 18.6 
Agree 56 19.2 40 15.3 59 25.0 155 19.6 
Total 291 100. 262 100. 236 100. 789 100 

On the other hand, participants were asked to react to the statement 
“Choosing the appropriate meaning of a word in a dictionary is difficult’. 
Almost half of the sample 44.9% reported that it is hard to select the appropriate 
meaning of a word from the dictionary, while (32%) disagreed, and (23.2%) 
were undecided (mean 3.01; SD.256). See the table below. 

Table 17. Attitudes toward the statement “Choosing the appropriate meaning of 
a word in a dictionary is difficult.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N % N % N % N % 

Choosing the 
appropriate meaning 

of a word in a 
dictionary is 

difficult. 

Disagree 98 35.6 85 32.4 64 27.1 247 32.0 
Neutral 71 25.8 53 20.2 55 23.3 179 23.2 
Agree 106 38.5 124 47.3 117 49.6 347 44.9 

Total 275 100.0 262 100.0 236 100.0 773 100 

According to fan (2000), Appropriateness is related to where a person 
expects to encounter a word and where the word can be used. It is possible that 
the users may be looking up certain words in a wrong dictionary because they 
expect them to be simply there since dictionaries are erroneously expected to 
include all words. Nation (1990:39; cited in Fan, 2000:135) claimed that 
"inappropriate usage occurs when a second language learner uses an old-
fashioned word instead of the more usual one, an impolite word instead of a 
polite one, American usage where British usage would be more appropriate, or 
formal language when more colloquial usage would be useful."  

As far as pronunciation is concerned, table below has the results on 
students’ responses to the statement in the questionnaire “It is difficult to 
understand the phonetic symbols that refer to the pronunciation of a word/ 
phrase’. Half of the participants 51.8% claim the need for help with 
pronunciation (mean 3.33; SD.200). 
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Table 14. Attitudes toward types of dictionaries in terms of format  
Types of Dictionaries in Terms of format 

I use Paper dictionary 
Disagree 270 33.8% 

Agree 530 66.3% 
Total 800 100.0% 

I use electronic dictionary 
Disagree 365 45.6% 

Agree 435 54.4% 
Total 800 100.0% 

I use Online dictionary 
Disagree 266 33.3% 

Agree 534 66.8% 
Total 800 100.0% 

6.4. Difficulties in using dictionaries  
Many researchers have reported that looking up meaning in dictionaries was 

a major priority among dictionary users such as Iqbal (1987), Diab (1990), 
Alajmi (1992), Hamouda (2013), and Almjlad (2017). In the present study a 
considerable number of students appreciated the role of the dictionary in 
providing word meaning. This attitude was reported through the student’s 
reaction to the statement: “I do not use dictionaries because they contain difficult 
words to explain the meaning” (mean 2.70; SD.280). Two quarters of students 
50.6% agreed on the statement, whereas 29.7% disagreed, and 19.8% were 
neutral.  

Table 15. Attitudes toward the statement “I do not use dictionaries because they 
contain difficult words to explain the meaning”. 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N % N % N % N % 

I do not use 
dictionaries because 
they contain difficult 
words to explain the 

meaning 

Disagree 156 53.1 131 48.9 117 49.4 404 50.6 
Neutral 60 20.4 53 19.8 45 19.0 158 19.8 
Agree 78 26.5 84 31.3 75 31.6 238 29.7 

Total 294 100. 268 100. 237 100.0 800 100 

Students appear to value the role of the dictionary in assisting them in 
understanding the meanings of difficult words and expanding their vocabulary 
for better understanding. Furthermore, even though using dictionaries during 
study takes time, only 19,6 percent of students agreed with the statement "Using 
dictionaries during study wastes time.", whereas 61.7 % disagreed, implying that 
lack of time is not an excuse for not using a dictionary (mean 2.38; SD.219). 
Hence, encouraging students to read through dictionary pages in their leisure 
time without looking up anything, in particular, is a practice that may help them 
gain time and become more familiar with the dictionary at the same time. 
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6.3.2. Dictionary types in terms of format  

As to dictionary type, in terms of format, the students seemed to be in favor 
of using the online dictionary. The students’ questionnaire revealed that more 
than two-quarters of the sample (66.8) agreed with the statement: ‘I prefer to use 
the online dictionary’. This result seems to be in line with Alhatmi (2019) about 
Saudi students who reported the online dictionary to be the most used dictionary 
compared to other types. One major reason is that, through large databases, 
online dictionaries provide instant, direct access to a word spelling and 
meanings, as well as a wealth of ancillary information such as variant spellings, 
pronunciation of words, etymology, inflected forms, and derived forms, in 
addition to supplementary notes on matters of interest or concern regarding the 
use of a word/ phrase. However, this result is inconsistent with that of the 
interviews; while 68% of the interviewees said they prefer to use the paper 
dictionary, only 33% said they prefer to use the online dictionary. This 
inconsistency may be because these students could not access the internet 
whenever and wherever they wanted; according to Hamouda (2013:245): 
“Internet searches are too costly and time-consuming to play a regular part in 
conventional classroom teaching.” Furthermore, because the internet is beyond 
the control of the teachers, students are not allowed to use their smartphones or 
tablets in the classroom. 

Among the 800 students surveyed it was found that 530 (66.3%) agreed 
with the statement: 'I use Paper dictionary’. It was reported that paper 
dictionaries are the best in providing detailed information about words such as 
frequency of use, grammatical structures, usage notes and pictures, and 
illustrations, whereas the information found in electronic dictionaries are likely 
to be limited despite fast accessibility, quick translation and convenience 
(Huang, 2003; Hamouda, 2013). However, on the other hand, Chen-Josephson 
(2006:1) reported: "When I ask students about their dictionaries, I find that 
nearly all of them have paper dictionaries - often bought for them by parents or 
other relatives - but few of them use them. When they want or need to know 
something about a word, they usually look it up online". Thus, the mass 
production of electronic dictionaries and human inclination towards convenience 
has urged students to use online dictionaries more than ever before.  

Finally, electronic dictionary is the least frequently used type of dictionary 
by Algerian students. The results showed that (54.5%) agreed on the statement ‘I 
use Electronic dictionary’. These results contradict the findings of Hamouda 
(2013) who found that the e- dictionary was the most used type of dictionaries 
among Saudi EFL students. He reported that 80% of the sample liked to use the 
e-dictionary, whereas 45.2% preferred to use the paper dictionary, and only 16% 
were in favor of online dictionary. 
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The results revealed that the participants seem to be pointing to the 
importance of bilingual and bilingualized dictionaries over monolingual 
dictionaries (mean 4.09; SD.048). In the personal interviews with 35 students, 
further data were obtained in this respect. When asked which type of dictionary 
they preferred to use, more than three-quarters of students (88.5%; N= 31 out of 
35) chose the bilingual English-Arabic (L2-L1) dictionary. The findings are 
consistent with previous research on Arab students. For example, in his study, 
Diab (1990) found that Jordanian nursing students preferred to use English- 
Arabic bilingual dictionaries compared to other types of dictionaries. Al-Ajmi 
(1992) also recorded that this was the case for advanced EFL students in Kuwait 
in terms of ownership, frequency of use, and preference. Alhatmi (2019) found 
that Saudi English major learners also preferred the bilingual English Arabic 
dictionary. Furthermore, as reported in Alhaisoni (2020), the bilingual English- 
Arabic dictionary was not only the most used type of dictionary but also the 
most used strategy over any other dictionary lookup strategies. 

On the other hand, the bilingual A-E dictionary comes in second place in the 
ranking order. This finding is consistent with Hamouda (2013), who found that 
(72.5 %) of Saudi EFL students used bilingual dictionaries while only (40.3%) 
used monolingual dictionaries, and also with what Alhaisoni (2016) and 
Alhaisoni (2020) found among Saudi students. Thus, students' preference for A-
E bilingual dictionaries over bilingualized and monolingual dictionaries is 
related to their needs and the types of activities they have to perform. In most 
cases, bilingual (L1-L2) dictionaries are used for the production process. 

As for the use of bilingualized dictionaries, more than two quarters of 
students (60%) said they prefer to use the English -English-Arabic bilingual 
dictionary while (40%) disagreed. This result is in line with the findings reached 
by Diab (1990); Al-Ajmi (1992); Fan (2000); Hamouda (2013); Ali & Siddiek, 
(2015), and Alhaisoni (2016) that the bilingualized dictionary is the third most 
used dictionary type by EFL students.  

However, the monolingual dictionary is the least used type of dictionary by 
Algerian secondary school students. The results revealed that (51.4%) disagreed 
with the use of monolingual (English English) dictionaries, while 48.6% agreed. 
This result contradicts the findings of Hamdi (2012). He reported that a very 
high percentage of Algerian university students (82%) consulted monolingual 
dictionaries rather than bilingual ones (18%). This contradiction could be 
explained by students becoming aware at advanced levels that the English-
Arabic dictionary does not meet all of their lexical needs and beginning to 
acquire monolingual dictionaries. Also, the nature of the study at the university 
level may have contributed to its students' awning more monolingual 
dictionaries than secondary school students. 
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Surprisingly, this strategy appeared to be used by almost half of the population; 
(44.1%) agreed on the statement ‘The first meaning of a word given in the 
dictionary is always true.’, and only 22,2% (N= 176 out of 800) have disagreed 
(mean 3.27; SD.068). The use of this strategy also seemed to vary from one level 
to another; for example, 51.1 % of the second year agreed on the above-
mentioned statement, while only 33,2% of the first year agreed. 

Table 12. Attitudes toward the statement “The first meaning of a word given in 
the dictionary is always true.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

The first meaning 
of a word given in 
the dictionary is 

always true. 

Disagree 76 26.0 54 20.5 46 19.4 46 30.8 
Neutral 119 40.8 75 28.4 73 30.8 73 30.8 
Agree 97 33.2 135 51.1 118 49.8 118 49.8 
Total 292 100. 264 100. 237 100. 237 100. 

This result implies that students must be instructed that the first meaning of 
a word given in a dictionary is not always the correct meaning. The importance 
of the order of word meanings varies from dictionary to dictionary and from 
publisher to publisher. Some word meanings may be archaic, slang, or 
uncommon, but none are mostly correct than others.  

6.3. Dictionary typology  

6.3.1. Dictionary types in terms of language 

To explore the students’ attitudes towards the different types of dictionaries, 
we decided to ask students both in the questionnaire and the interview to shed 
light on the status of these dictionaries among EFL secondary school students. 

In response to the questionnaire statement: “It is necessary to know the 
meaning of words both in Arabic and English’, the great majority of the sample 
(80.4%) said that knowing the meaning of words should be in both the (L1) and 
(L2) of the students. The results were as follows: 

Table 13. Attitudes toward the statement “It is necessary to know the meaning 
of words both in Arabic and English” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

It is necessary to 
know the meaning 
of words both in 

Arabic and English. 

Disagree 33 11.2 19 7.1% 29 12.2 29 12.2 
Neutral 36 12.2 18 6.8 21 8.9 21 8.9 
Agree 225 76.5 229 86.1 187 78.9 187 78.9 
Total 294 100. 266 100. 237 100. 237 100. 
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Table 10. Attitudes toward the statement “I usually read the meaning of words 
slowly and carefully” 

Items Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

I usually read the 
meaning of words 

slowly and carefully 

Disagree 44 15.1 29 10.9 24 10.2 24 10.2 
Neutral 47 16.1 33 12.4 31 13.2 31 13.2 
Agree 201 68.8 204 76.7 180 76.6 180 76.6 
Total 292 100. 266 100. 235 100. 235 100 

This could be because the consulted dictionaries are above the students' 
level and do not provide much guidance, requiring students to spend more time 
attempting to match the information in the entry with the context in which the 
word is used. However, teachers must introduce students to the various types of 
dictionaries from which they can benefit. Furthermore, the emphasis should be 
on the specific services that dictionaries provide so that students can determine 
which dictionary to consult for their appropriate reference needs (Fan, 2000). 

Another strategy for dictionary use is that of using more than one dictionary 
to look up the same meaning (mean 3.22; SD.160); less than half of the sample 
(45.7%) said they used this strategy, (30.2%) said they never did so, and (24.1%) 
were undecided. In the personal interview also 22 students out of 35 (62.8%) 
reported that they do not see the need for using more than one dictionary to 
lookup an item. See table (11) below. 

Table 11. Attitudes toward the statement “I look up the same meaning in 
different dictionaries.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

I look up the same 
meaning in 

different 
dictionaries. 

Disagree 76 26.0 82 30.7 82 34.6 82 34.6 
Neutral 86 29.5 56 21.0 50 21.1 50 21.1 
Agree 130 44.5 129 48.3 105 44.3 105 44.3 
Total 292 100.0 267 100. 237 100. 237 100. 

According to these respondents, regardless of the situation or problem, any 
dictionary will suffice. Thus, it is unsurprising to find that some of the 
respondents who provided such responses indicated that they frequently face 
difficulties with some dictionaries that do not include the appropriate 
information of a word they are looking for.  

During the classroom observation, we detected that some students only took 
the first meaning given in the dictionary without paying attention to the rest of 
the word meanings. Based on this observation, we decided to investigate the 
extent to which this strategy was employed by the participants of the study. 
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This finding may indicate students' willingness to learn how to use 
dictionaries if given the opportunity. 

6.2. Strategies used by students while using the dictionary 

Some statements in the questionnaire were included to explore the strategies 
used by students while using dictionaries, as it is possible that dictionary use 
strategies can affect the attitudes exhibited towards the use of dictionaries 
(Diab,1990). In dealing with difficult words, students were asked whether or not 
they prefer to ask their teacher and friends (as a pre-dictionary use strategy) 
rather than referring to a dictionary. As shown in table (9) below, about half of 
sample 339 (48.7%) agreed on the statement “I prefer asking my teacher and/or 
my friends rather than referring to a dictionary.", while (30.7%) disagreed, and 
(20.6%) were neutral (mean 3.25, and SD.133).  

Table 9. Attitudes toward the statement “I prefer asking my teacher and/or my 
friends rather than referring to a dictionary." 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

I prefer asking my 
teacher and/or my 
friends rather than 

referring to a 
dictionary. 

Disagree 95 32.3 69 25.8 81 34.2 81 34.2 
Neutral 61 20.7 65 24.3 38 16.0 38 16.0 
Agree 138 46.9 133 49.8 118 49.8 118 49.8 

Total 294 100. 267 100. 237 100. 237 100 

These results contradict the findings of Rashed’s (1991) study. He found 
that about two-thirds of his sample reported the non-use of this strategy. 
According to Diab and Hamdan (1999), requesting assistance from another 
person may be regarded as idiosyncratic behavior. In some cultures, asking for 
help frequently can be interpreted as a sign of weakness; Algeria is no exception. 
During the interview, some students stated that they only employ this strategy 
when they are unable to guess from context and before they decide to seek help 
from dictionaries. 

‘I usually read the meaning of words slowly and carefully’, this strategy 
appeared to be used by almost all students; about three quarters of the 
participants (73.8%, N= 585 out of 800) reported using it, and only 97(12,2%) 
said they never used it (mean 3.77; SD.024).  
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of effective dictionary use, as a dictionary is not a reference or educational tool 
in Algerian schools. 

As to students’ needs for help with the use of dictionaries, the results 
confirmed that a high percentage of students (80.2%, N= 641out of 800) said 
they need to be instructed on how to use dictionaries (mean 4.05 and SD.950). 
These findings could be attributed to teachers who do not provide opportunities 
for effective dictionary use and who, in turn, do so because the Algerian EFL 
curriculum is vague on the use of dictionaries. The table below summarizes the 
figures concerning this finding:  

Table 7. Attitudes toward the statement “Students should be instructed on how 
to use dictionaries.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

Students should be 
instructed on how 
to use dictionaries. 

Disagree 17 5.8 23 8.6 25 10.5 65 8.1 
Neutral 51 17.3 24 9.0 18 7.6 93 11.6 
Agree 227 76.9 220 82.4 194 81.9 642 80.2 
Total 295 100.0 267 100 237 100 800 100 

This finding is supported by the personal interview in which students were 
asked if they had ever received training on how to use dictionaries. 23 students 
out of 35 (65.7%) said they had never been exposed to dictionary pedagogy in 
school, while only 12 (34.2) said they had received training from one of their 
language teachers; mainly the teachers of French. 

However, Not only did the students say they wanted help in using 
dictionaries, but they also expressed their desire that the current English 
language courses should include a chapter on dictionaries and their uses (mean 
3.60; SD.195). As the table (8) shows, more than half of the sample (61.5%) 
agreed with the statement “English language courses should include a chapter on 
dictionaries and their uses.” This attitude is also shared among the three levels of 
the study. 

Table 8. Attitudes toward the statement “English language courses should 
include a chapter on dictionaries and their uses.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

I suggest that English 
language courses 
should include a 

chapter on dictionaries 
and their uses. 

Disagree 71 24.1 47 17.7 41 17.3 41 17.3 
Neutral 69 23.5 46 17.3 33 13.9 33 13.9 
Agree 154 52.4 173 65.0 163 68.8 163 68.8 

Total 294 100.0 266 100. 237 100. 237 100 
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This is likely because according to Rashed (1991), students at earlier levels 
require dictionaries more frequently because they encounter a large number of 
unfamiliar terms, whereas, at higher levels, the need for dictionaries becomes 
less apparent as many terms are repeated; as a result, they become less reliant on 
dictionaries. 

Further, in response to the statement “The more I use the dictionary, the 
more I learn from it.”, the great majority of the participants reported that they 
largely benefit from their dictionaries (mean 4.04, SD.087); as (80.2%) agreed 
and only (9.8%) disagreed as the table below shows.  

Table 5. attitudes toward the statement “The more I use the dictionary, the more 
I learn from it.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

The more I use the 
dictionary, the more I 

learn from it. 

Disagree 19 6.5 25 9.5 34 14.4 78 9.8 
Neutral 43 14.7 19 7.2 17 7.2 79 10.0 
Agree 231 78.8 220 83.3 185 78.4 636 80.2 
Total 293 100. 264 100. 236 100. 793 100 

At this point, there is no doubt that Algerian high school students are aware 
of the importance of dictionaries. However, there is a problem in that people 
may recognize the value of something but fail to use or treasure it. Hence the 
participants in the questionnaire were further asked to react to the statement: “I 
use the dictionary when I have no other choice.” Although many students 
recognize the importance of using dictionaries in their learning, three-quarters of 
the participants (76.8 percent, N= 612 out of 800) reported that they only use the 
dictionary when they have no other option; only 13.6 % (N=108) disagreed, and 
9.5 % were neutral (mean 3.85 and SD.998). This finding applies to all types or 
levels of students, as is shown in table (6). 

Table 6. Attitudes towards the statement “I use the dictionary when I have no 
other choice.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

I use the 
dictionary when I 

have no other 
choice. 

Disagree 43 14.7 31 11.6 34 14.4 108 13.6 
Neutral 35 11.9 24 9.0 17 7.2 76 9.5 
Agree 215 73.4 212 79.4 185 78.4 612 76.9 
Total 293 100.0 267 100. 236 100. 796 100 

These results probably reflect the students’ awareness of their lack of 
proficiency in using English dictionaries. They do not have sufficient knowledge 
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Table 2. Attitudes toward the statement “Dictionaries should be avoided.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

Dictionaries should 
be avoided. 

Disagree 198 67.8 228 88.0 209 88.2 635 80.6 
Neutral 64 21.9 22 8.5 18 7.6 104 13.2 
Agree 30 10.3 9 3.5 10 4.2 49 6.2 
Total 292 100. 259 100 237 100. 788 100 

Furthermore, 653 out of 800 students (82.1 %; mean 4.10 and SD.925) 
appear to appreciate the role of dictionaries in their learning process 
“Dictionaries are beneficial tools to enrich the learning process”, only 41(5.6%) 
disagreed, and 101 (12.7%) were neutral as presented in the table (3) below. 
Table 3. Attitudes toward the statement “Dictionaries are beneficial tools to 

enrich the learning process”. 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

Dictionaries are 
beneficial tools to 
enrich the learning 

process. 

Disagree 21 7.2% 12 4.5% 8 3.4 41 5.2 
Neutral 46 15.7 29 10.9 26 11.0 101 12.7 
Agree 226 77.1 224 84.5 203 85.7 653 82.1 
Total 293 100. 265 100. 237 100. 795 100 

The personal interviews confirmed this finding as 27 out of 35 students 
(77.1%) said that dictionaries are valuable tools for enhancing the learning 
process and considered them as ‘very important’. These results go in line with 
the findings of Diab’s (1990), Rashed (1991), Hamouda (2013), and Al Sayed 
and Seddik (2015). 

Moreover, in response to statement (4), more than three quarters of the 
sample (84,4%) agreed on the statement “Dictionaries help in increasing the 
vocabulary of students.”, only 58 (7.4%) disagreed, and 65 (8.2) were neutral 
(mean 4.10, and SD.082). There also seem to be slight differences, but not 
significant, among students according to their level of study. For example, 
whereas (85.2%) of the first-year students agreed with the above-mentioned 
statement, (81.9%) of the third-year students did so. See table (4) below.  
Table 4. Attitudes toward the statement “Dictionaries help in increasing the 

vocabulary of students.” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

Dictionaries help 
in increasing the 

vocabulary of 
students. 

Disagree 20 6.9 19 7.3 19 8.0 58 7.4 
Neutral 23 7.9 18 6.9 24 10.1 65 8.2 
Agree 248 85.2 224 85.8 194 81.9 666 84.4 
Total 291 100. 261 100. 237 100. 789 100 
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the questionnaire, the Statistics Package for Social Sciences (SPSS) software 
was used. The following formula was used to assign the means levels: 

Category length =  (highest weight 5 – lowest weight 1) / No. of categories (3) 
Category length =  4  / 3 1.33 = ـ 

Low (1.00 –2.33), Moderate (2.34–3.67), High (3.68–5.00).  

6. Results and discussion  
This article discusses the results of the questionnaire, personal interviews, 

and classroom observation. The interpretations will be provided through an 
analysis of the statements, with tables indicating the findings from the 
interpreted statements. Comments on statements are divided into sections and 
categorized by the common goals they share. 

6.1. EFL students’ attitudes toward dictionaries in general  
This section is intended to specify how students perceive dictionaries and 

their uses. Moderate positive attitudes toward dictionaries have been expressed, 
with an overall mean of (3.43) and a standard deviation of (0.340). Table 1 
below shows the opinions of students in my survey as to the usefulness of 
dictionaries in secondary school study, in general. 
Table 1. Students’ attitudes toward the statement “In general, dictionaries are 

useful” 

Statement Categories 
Level of study 

First Year Second Year Third Year Total 
N= % N= % N= % N= % 

In general, dictionaries 
are useful. 

Disagree 11 3.7 8 3.0 16 6.8 35 4.4 
Neutral 42 14.3 12 4.5 19 8.0 73 9.1 
Agree 241 82.0 248 92.5 202 85. 691 86.5 
Total 294 100.0 268 100 237 100 800 100 

The overall view among students seems to be that dictionaries are 
beneficial. The overwhelming majority of students (86.5 %) appear to value the 
importance of using dictionaries in their learning, as (86.5%) of students agreed 
with the statement “In general, dictionaries are useful” with an overall high 
mean of (4.12) and standard deviation of (0.812). While only (4.4%) disagreed, 
and (9.1%) were neutral. This view is shared among the students across all levels 
represented in the table. This attitude was confirmed through the students’ 
answer to other statements. For example, more than three-quarters of students 
were against the statement that “Dictionaries should be avoided.”, with an 
overall low mean of (1.94), and standard deviation of (0.924). The respondents’ 
reactions to the statement were (80,6%) disagreed, and only (6.2%) agreed. This 
suggests that a considerable number of the students are in favor of using 
dictionaries in their study. See table (2) below. 
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survey, with questionnaires playing a significant role. The questionnaire consists 
of 24 items. Respondents were required to check the degree of which they 
agreed or disagreed with those statements expressed in the items on five-point 
scale: 5. Strongly Agree 4. Agree 3. Neutral 2. Disagree 1. Strongly Disagree 

5.2.2. Personal interviews  

A structured interview was arranged for each subject immediately after his 
or her submission of the completed questionnaire. The primary objective of the 
interview was to provide a complementary set of data that would support the set 
already collected through the first instrument, and to supplement and further 
enhance the reliability of the questionnaire findings. Each subject was asked a 
number of questions (in Arabic and/or French) in a relatively informal 
atmosphere in the office of one of the school supervisors, or sometimes an 
empty classroom, if any. Answers were recorded and then transcribed, 
organized, and analyzed by the researcher. 

5.2.3. Classroom observation  

In this technique, an attempt is made to provide a record of the behavior of 
both teachers and learners, and to obtain a clear picture of the dictionary 
situation among these potential dictionary users. This exercise was meant to 
generate a preliminary picture on dictionaries and their use among the subjects. 
For the purpose of the study, ten classes from three different secondary schools 
were visited. However, in order to avoid being somewhat artificial, in that the 
subjects may not act normally under the artificial conditions imposed by this 
method, the studied subjects (Teachers and learners) were not told about the 
research project's procedures and real purposes until later stage. 

5.3. Procedures of the study  

The present study was conducted during the first semester of the academic 
year 2021-2022. In order to meet the above-mentioned objectives, the researcher 
took overall responsibility for distributing the questionnaire forms to the 
respondents. It was decided that the distribution of the questionnaire would take 
place during students' classroom hours with the personal presence of the 
researcher. The language of the students ‘questionnaire was chosen to be both 
Modern standard Arabic and French language to be understood by all 
respondents. Furthermore, the validity of the data collection tools was asserted 
by a panel of 11 experts in addition to a pilot- test; the goal was to be sure that 
directions and suitability of the questionnaire were clearly stated. Following the 
collection of the questionnaire, personal structured interviews with a sample of 
35 students were conducted. The interviews were designed based on 
questionnaires with almost similar content. To analyze the data obtained from 



Jerash for Research and Studies   Belhadj and Bani-Khaled    

  5388

understanding phonetic word pronunciation symbols, finding the word’s 
appropriate meaning, and the inadequacy of illustrative examples used in the 
dictionary. The results also indicated that the participants lacked dictionary use 
training. 

Turning to research carried out more recently, we may cite Alhaisoni 
(2020), the results revealed that reading first language (L1) equivalents and 
reading second language (L2) definitions were found to be the most frequent 
strategies that Saudi students use when referring to their dictionaries. The results 
also demonstrated that the students use the guessing strategy infrequently and 
prefer to resort to the dictionary immediately. The data also illustrated that the 
monolingual dictionary yielded different overall success rates.  

5. Research methodology  

5.1. Subjects  

I consider my study to be an example of a large-scale case study which 
according to Diab (1990: 94) “based on a large number of subjects within a 
specific situation”. In that it is concerned with a population of 800 students from 
different Algerian schools. The population of the study consisted of 800 
Algerian secondary school students from different provinces and regions for the 
first semester of the academic year 2021-2022. It comprised students (369 males 
and 431females) from different levels (first, second, and third year). All 
participants were non-native speakers of English who had been learning English 
as a school subject for at least four to five years.  

5.2. Instruments of the Study 

The instruments used for the present study were a questionnaire, an 
interview, and a classroom observation. Both questionnaires and interviews were 
primarily based on Diab (1990), and Rashed (1992); Hamouda, (2013); and 
Ayoub, Mehmood, and Awan, (2017). The instruments were adapted for 
Algerian users to serve the objectives of the study.  

5.2.1. The Questionnaire 
In this study, questionnaires have been adopted as a major means of data 

collection. The reason behind the decision to use them is that for the size of 
population to be studied and for type of data to be collected, a questionnaire 
would be the most suitable for the purpose of the study. In our case in Algeria, I 
found that we simply know very little about the students' relationship with 
dictionaries and therefore it was considered appropriate if we first established a 
data base, i.e., a profile of various aspects of the problem from which further 
research would be conducted. Such a profile would be best obtained through a 



The Place of Pedagogical Lexicography Among Algerian EFL …   Jerash for Research and Studies 

 5387

students' level of study, and the type of academic discipline they were engaged 
in. he also reported that participants were dissatisfied with the available bilingual 
dictionaries and they suffer from the lack of proficiency in using monolingual 
dictionaries.  

Furthermore, Al-Ajmi (1992) reported that monolingual EFL dictionaries 
were found less popular among beginners than among advanced learners, and 
were found useful in translation only when combined with a bilingual dictionary. 
In looking up a word, students showed a tendency to select the first meaning or 
sense, but they seemed to benefit from illustrative examples in determining the 
appropriate meaning of a polysemous headword. Since dictionaries were used 
predominantly for comprehension, most students indicated that they refer to their 
dictionaries primarily for meaning and less often for spelling, collocations, and 
grammar. Participants with some background in dictionary training were better 
translators, indicating some relationship between instruction in dictionary use 
and successful dictionary use.  

As a first attempt in Algeria, Hamdi (2012) investigated the profile of 
Algerian students of English as dictionary users. Hamdi reported that the 
majority of the users consulted monolingual dictionaries rather than bilingual 
ones. Furthermore, the results showed that students do not take full advantage of 
their monolingual dictionaries, as they hardly make use of the appendices and 
usage guides. The researcher suggested that students should receive more 
training in dictionary use so that they enhance their skills and make the most of 
their dictionaries.  

Hamouda (2013), noted that Saudi students were not trained on how to 
make full use of the dictionaries. Results also indicated the superiority of the 
electronic dictionary over the other types of dictionaries. The majority of the 
participants favored bilingual dictionaries over monolingual dictionaries, 
particularly when looking up the meaning of unknown words. The results also 
indicated that finding the correct entry was a common issue among Saudi EFL 
students. Al Sayed and Siddiek (2015), reported that the subjects of their study 
were strongly aware of the central role of dictionaries in language learning. 
Additionally, dictionary use was almost always associated with reading rather 
than productive language skills. Also, the results showed that most of the look 
ups were for word definition.  

Furthermore, Almjlad (2017) indicated that most of the Saudi learners of 
English preferred using a bilingual dictionary in terms of content and a paper 
dictionary in terms of format. The participants used their dictionaries mainly to 
look up word meaning and pronunciation. The study recorded three main 
challenges that Saudi learners face while using their dictionaries; difficulty of 
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were of secondary importance. The participants preferred bilingual dictionaries 
(L2-L1) to monolingual dictionaries. Tomaszczyk also found that the most 
frequently looked up information by EFL learners were meanings, synonyms, 
idioms, and spelling.  

Iqbal (1987) conducted a study on different aspects of dictionary use by 
undergraduate students majoring in English in four provinces in Pakistan. The 
results revealed that the great majority of the subjects owned a personal 
monolingual English dictionary, particularly the Oxford Advanced Learner's 
Dictionary (Third edition, 1974). The participants reported dissatisfaction 
regarding the results of their attempts to retrieve semantic information from the 
monolingual dictionary. The study also showed that the majority of students did 
not receive any proper advice on dictionary choice at school level. Ryu (2006) 
investigated the needs and habits of Korean EFL college students in using paper 
and electronic English dictionaries. The findings revealed that the students had 
never been taught how to use an English dictionary. Respondents preferred paper 
bilingual dictionaries over monolingual dictionaries particularly when they look 
up the meaning of unknown words.  

Furthermore, Ayoub, Mehmood, and Awan (2017), explored ‘dictionary 
using habits of students at secondary level in the Urdu medium schools in 
Pakistan’. The results indicated that most of the secondary school students used 
the dictionary when a task is assigned to them for textbooks and to learn the 
difficult words discussed in lectures. students used dictionary to look up word 
meanings, while a small number of the participants used dictionary for spellings, 
pronunciations, grammar, idioms, prepositions and illustrations. The majority of 
the participants found it hard to choose the appropriate meaning of a word out of 
several meanings. It was concluded that the use of dictionary is essential for 
better learning and usage of The English language. 

4.2. Arab world studies  

One of the first pioneering contribution to the user perspective tradition of 
lexicographical research from an ESP teaching/learning perspective in the Arab 
world was that of Diab (1990), who reported the results of a survey of dictionary 
use among 435 English for specific purposes (ESP) learners and teachers at the 
University of Jordan. One of his major findings was that all the available 
dictionaries lacked 'specificity' as to purposes and types of users. Participants 
used dictionaries which were deficient and unable to meet their communicative 
and lexical needs and that an appropriate ESP dictionary had not yet existed. 
Rashed (1991), analyzed the attitudes of Jordanian university students towards 
dictionaries and their uses. He showed that the majority of his participants held 
positive attitudes towards dictionary use. Attitudes varied according to the 
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3. Significance of the study  

The status of EFL dictionaries in foreign language teaching is still vague in 
Algerian syllabuses and school curricula. We still know very little about 
dictionaries and the relationship between students' needs, perspectives, 
problems, and attitudes toward dictionaries and their use. The purpose of this 
study is to investigate the image of pedagogical lexicography among Algerian 
EFL learners as dictionary users which, to some extent, still remains unexplored 
in Algeria. Moreover, the findings of this study may encourage Algerian school 
administrators and program supervisors to review and reorganize school 
programs and syllabuses in order to make them more effective and useful to 
students. 

4. Review of the relevant literature  
According to Trap (2009), interest in dictionary user research was motivated 

by the conference on lexicography held in the United States in 1960, where one 
of the conclusions was that "dictionaries should be designed with a special set of 
users in mind and for their specific needs" (Householder 1967: 279; cited in 
Trap, 2009: 276). It is clear that lexicographers focused on the users and their 
needs and started organizing and planning research projects within this field. 
Dictionary user research is defined by Atkins and Rundell (2008: 30) as any 
method used to find out what people do when they consult their dictionaries, 
what they like and dislike about them, and what kinds of problems they look to 
their dictionaries to overcome. They also reported that ‘User research’ could 
take different forms, such as questioning and interviewing users, observing 
dictionary use, or arranging experiments in which users take part. However, to 
settle an appropriate methodology for this research, it is necessary to study and 
evaluate the various studies that have been reported in the literature of dictionary 
use. For this study, only investigations which have involved the user will be 
reviewed. 

4.1. International studies  
The literature that has been produced to record research in pedagogical 

lexicography pre-dating to the early 1960s, when Clarence Barnhart made the 
point that popular dictionaries should answer the needs of the user (Diab and 
Hamdan,1999). Barnhart reported that a high school student uses his dictionary 
most often for meaning, spelling, pronunciation, synonyms, usage notes, and 
etymologies, respectively. The findings have also shown that the root form 
recognition was one of the main spelling difficulties with derivatives. 
Tomaszczyk (1979), was the first researcher to initiate a study into dictionary use 
by non-native speakers of English. The results of his study showed that 
dictionaries were used mainly for translation while writing and reading tasks 
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process because so much scientific and technological communication occurs 
through this language (Diab, 1990:2). However, despite the growing number of 
Algerians learning the language, such as students, travelers, businesspeople, etc., 
the general goal remains that of improving the basic level of proficiency that 
allows learners to read or speak comprehensibly rather than fluent English. 
Some learners, particularly businesspeople and politicians, may consider a 
higher level of English to be a must-have skill because their jobs require them to 
travel to and work in countries where English is the native language, or the 
language of international communication (Alajmi,1992). In Algeria, spoken 
English fluency may be an essential qualification for working in some private 
companies, but not for government agencies that use Arabic and French as the 
official mediums of written communication. 

Another pertinent issue is the status of dictionary use in the syllabus design. 
Although English is taught for seven years, most students leave school with a 
low level of proficiency. Furthermore, the ability to use a dictionary as a 
reference does not appear to be addressed in the Algerian school curricula. 
Almost only one skill related to dictionary use is practiced, namely alphabet 
familiarization, and teachers are not given any direct instructions and training on 
how to teach dictionary use. Moreover, little is known about Algerian students’ 
perspectives, reference skills which are often described as ‘rudimentary’, habits, 
and problems regarding dictionary use. Thus, it is clear that more research is 
required if dictionaries are to be given a better image in Algeria. This study 
attempts to contribute to a better understanding of one of the key elements in the 
field of language teaching, namely, the status of pedagogical lexicography in the 
Algerian EFL context, in order to bridge the gap between language teaching and 
lexicography. 

2. Objectives of the study  

The main aim of this study is to explore the place of pedagogical 
lexicography in Algerian secondary schools and to establish a profile of 
Algerians as EFL dictionary users. Indeed, the intention is to explore their 
knowledge of, and views on the use of dictionaries. The general goals are the 
following:  
1. To explore students’ attitudes towards dictionaries and their uses. 
2. To find out users' attitudes towards different types of dictionaries 

(monolingual dictionaries, bilingual dictionaries, bilingualized dictionaries, 
and paper and electronic dictionaries). 

3. To investigate the problems pertaining to the use of dictionaries. 
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by teachers as well.”. Furthermore, Candlin (cited in knight, 1994:285), asserted 
“The study of vocabulary is at the heart of language teaching in terms of 
organization of syllabuses, the evaluation of learner performance, and the 
provision of learning resources”. Hence, he considers the study of vocabulary to 
be the heart of language teaching in the organization of syllabuses in addition to 
the evaluation of learner performance and the provision of learning resources.  

According to Wright (2001), dictionaries are regarded by many people as 
the repository of final linguistic authority, and a bank account of words that can 
be accessed when needed. Thus, a dictionary serves as a tool for providing 
language-related information that can be applied to several activities. A 
successful dictionary will show students the possibilities of language and will be 
able to provide a wealth of information on spelling, grammatical and 
morphological information, definitions, collocation, etymology, and level of use 
and language varieties (Al-Sayed and Seddiek, 2015). According to Stein 
(2002:11), we use a dictionary to understand what someone has said, or what we 
are reading, or to express what we want to say. In a nutshell, a dictionary is a 
tool for comprehension. 

In Algeria, the place of EFL dictionaries in foreign language teaching was 
never clearly defined. The issue is that compared to some countries like Ireland, 
Malta, Jordan, Egypt, the United Arab Emirates, and many other countries, 
where English plays an important role both inside and outside educational 
institutions, English use in Algeria is still limited. Because French is Algerians' 
primary means of communication with the west, and the country has strong 
economic ties with France. Many domains, including the media landscape and 
education, provide little opportunity for Algerian English users to develop 
English proficiency as efficiently as Algerians do in French (Belmihoub, 
2018:7). In the teaching situation in Algeria, English is mainly learned as a third 
language through formal school teaching for seven executive years (four years at 
the Middle School level and three years at the Secondary School level). Classical 
Arabic is the compulsory language of instruction in Algerian schools. Classes 
are taught in the Arabic language, with French being the first foreign language. 
The teaching of French covers ten years of studies (three years at primary school 
level, four years at middle school, and three years at secondary school level). It 
is also the language of instruction for advanced mathematics and science classes. 
Furthermore, the Algerian constitution has recognized the Tamazight language 
(Berber language) as a national language alongside classical Arabic since 
(2005). 

Many educational authorities in developing countries have long recognized 
the importance of speeding up the process of science and technology transfer; as 
a result, it is becoming accepted that English plays a significant role in this 
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في للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية بني طالب املدارس الثانوية  مكانة املعجم الرتبوي
  الجزائر

  

، الجامعـة  طالبة دكتوراه، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، كلية اللغـات األجنبيـة  ، زينب بعداش بلحاج
  .األردن -، عمان األردنية

  .األردن-أستاذ اللغويات، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، الجامعة األردنية، عمان، تركي بني خالد

  

  ملخص

تناولت هذه الدراسة تحليل موقف طالب مدارس الثانوية الجزائرية اتجاه القواميس و دورها في تعلم 
طالب وطالبة و  800حيث استندت هذه الدراسة على تحليل استبيان موزع ل .اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

 .لجمع المعطيات الالزمة لعذه الدراسةمالحظة عشرة صفوف طالب و أيضا  35مقابالت شخصية مع 
القواميس واستخداماتها لدى طالب المرحلة  اتجاهمتوسط  موقف إيجابيأظهرت الدراسة أن هنالك 

يقدرون دور القاموس في عملية أظهرت النتائج أن الطّلاب الجزائريين في المرحلة الثانوية  وقد. الثانوية
كما أشارت أن معظم الطّلاب يفضلون استخدام القاموس ثنائي اللغة على القواميس أحادية اللغة من . التعلم

كما وقد اظهرت النتائج أن . حيث المحتوى في حين يفضلون القواميس عبر اإلنترنت من حيث التنسيق
وقد أظهرت النتائج أيضا أن  .ث عن معاني الكلماتالطالب يستخدمون القواميس بشكل أساسي للبح

لكنهم بحاجة  أثناء عمليات البحث في القاموس المستخدمةاالستراتيجيات مختلف بتامة الطالب على دراية 
حددت الدراسة ثالث  .االبتدائية المرحةإلى مزيد من التدريب واإلشراف من قبل المعلمين بدءا من 

صعوبة فهم  والتي ّلّخصت في ب المدارس الثانوية أثناء استخدامهم للقواميسصعوبات رئيسية يواجهها طال
 .الرموز الصوتية وإيجاد المعنى المناسب للكلمة وعدم كفاية األمثلة التوضيحية المستخدمة في القاموس

 .االتجاهات، القاموس، طلبة اللغة االنجليزية كلغة أجنبية، المعجم التربوي: المفتاحية الكلمات

 

1. Introduction  
Dictionaries are an essential source of information about vocabulary items. 

It is not only a classroom tool but also a lifelong object. Using a dictionary can 
be seen as a clear strategy for learning foreign language vocabulary, and it can 
also be seen as a communication strategy (Pousi, 2010). According to knight 
(1994: 285), “Not only do the majority of students studying foreign languages 
cite vocabulary as their number one priority but it is often considered a priority 
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The Place of Pedagogical Lexicography among Algerian EFL 
Secondary Schools’ Students 

  
Zeyneb Belhadj  * and Turki Bani-Khaled **  

  

Abstract 
This study reports on the results of a questionnaire, an interview, and a classroom 

observation on the Algerian EFL secondary school students’ attitudes toward 
dictionaries and their uses. Eight hundred students from different levels (first year, 
second year, and third-year) participated in the study. The results showed that secondary 
school students held moderate positive attitudes towards dictionaries and their uses. 
Algerian students seem to appreciate the role of dictionaries in the teaching-learning 
process. Moreover, the results indicated that most Algerian EFL students preferred using 
the bilingual dictionary over bilingualized and Monolingual dictionaries in terms of 
language and online dictionaries in terms of the format. Students appear to be aware of 
the different strategies they use during the dictionary look-up operations, but they need 
more training and supervision by school teachers at the primary stage. The participants 
used their dictionaries mainly to look up word meanings. The study identified three main 
difficulties that Algerian learners face while using their dictionaries. These were; the 
difficulty of understanding phonetic symbols, finding the word’s appropriate meaning, 
and the inadequacy of illustrative examples used in the dictionary. The results also 
revealed that the participants lacked dictionary use training. 

Keywords: Attitudes, Dictionary, EFL students, Pedagogical lexicography. 
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Table (6): Residual tests 
Test Statistics Prob. Null hypotheses 
Breusch-Godfrey serial correlation LM test 1.0254 0.3768 No serial correlation 
Jarque-Bera normality test 0.2750 0.8715 Normal distribution 
Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedasticity 
test 0.4801 0.8724 No heteroskedasticity 

Source: calculated by researcher 

10. Conclusions and recommendations 

This study aimed at investigating the impact of capital and current 
government expenditures on unemployment rates in Jordan during the period of 
1986-2019. The results of ARDL estimation revealed that both government 
spending components have a significant negative short-run impact on 
unemployment rates in Jordan during the study period, concluding that 
expansionary fiscal policy that includes increases in such expenditures, can 
reduce unemployment rates in the short-run. Moreover, current government 
expenditure has a significant negative long-run impact on unemployment rates, 
while economic growth and capital government expenditure do not significantly 
affect unemployment rates in the long-run, concluding that capital spending has 
a minor share in total government expenditures, investing in capital-intensive 
industries, as well as the increased demand for low-wage unskilled foreign 
workers in labor-intensive sectors. Based on these outcomes the study 
recommends the following: 
1- Expansionary fiscal policy should be applied as it plays a significant role in 

unemployment rate reduction. 
2- In order to increase the long-run effectiveness of capital public spending in 

reducing unemployment rates, the government should increase and 
strengthen governance in executing investment projects, and increase the 
share of capital public expenditure in total public spending by blocking 
waste, merging of some public agencies and departments that have similar 
functions, enhancing transparency, fighting financial and administrative 
corruption, in addition to directing public funds to more productive 
investments.  
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The parameters stability and changes in data structure were tested through 
Cumulative Sum of Recursive Residuals (CUSUM) and Cumulative Sum of 
Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ) tests proposed by Borensztein, et 
al. (1998), with results depicted in figures 2 & 3. The line chart for both tests lies 
within the two red lines that represent the critical bounds at 5% significance 
level, indicating the stability of the estimated parameters as well as the non-
existence of structural break. Residual tests are also conducted with results 
displayed in table 6, where all probability values for all tests are greater than 
0.05, indicating the acceptance of all null hypotheses mentioned in this table. 

 
Figure 2: CUSUM test  

Source: prepared by researcher 
 
 

 
Figure 3: CUSUMQ test 

Source: prepared by researcher 
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consistent with the outcomes of some previous studies such as (Holden and 
Sparrman, 2018). The coefficient of error correction term is statistically 
significant at 5% significance level with the anticipated negative sign, indicating 
the validity of the equilibrium long-run relationship. Obviously, 34% of 
disequilibrium of unemployment rate in the current year would be adjusted back 
to the long-run equilibrium in the next year. On the other hand, the current 
government expenditure (CUR) has a statistically significant negative long-run 
relationship with unemployment rate at 5% significance level, where a 1% 
increase in such expenditure causes unemployment rate to decline by about 
0.92% in the long run, which is consistent with the outcomes of some previous 
studies such as (Saraireh, 2020; Obayori, 2016).  

In contrast, economic growth (YG) and capital government expenditure 
(CAP) have insignificant long-run impact on unemployment rate which is 
consistent with the outcomes of (AL- Saraireh, 2014; Abouelfarag and Qutb, 
2021). This result is attributed to the minor share of capital spending in total 
government expenditures, investing in capital-intensive industries, in addition to 
the increased demand for low-wage unskilled foreign workers in most labor-
intensive sectors. The coefficient of determination (R-squared) indicates that 
84% of the variation in unemployment rate is explained by the estimated model. 
Moreover, the probability of F-statistic (0.0000) confirms the significance of the 
model and its goodness of fit. Based on the estimated long-run coefficients, the 
hypothesis Ho1 is rejected, while Ho2 is accepted. 

Table (5): ARDL cointegrating & long-run form 
Dependent variable: UNEMP. Included observations: 32 after adjustments  

Short-run coefficients 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(UNEMP(-1)) 0.2793 0.2147 1.3007 0.2068 
D(YG) 0.0643 0.0743 0.8655 0.3961 

D(YG(-1)) 0.1713 0.0686 2.4965 0.0205 
D(CAP) -0.2417 0.1142 -2.1153 0.0460 

D(CAP(-1)) -0.3717 0.1455 -2.5548 0.0181 
D(CUR) -0.3143 0.1723 -1.8238 0.0818 

CointEq(-1) -0.3407 0.1263 -2.6974 0.0132 
Long-run coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
YG -0.4675 0.4620 -1.0119 0.3226 
CAP 0.3502 0.3019 1.15978 0.2586 
CUR -0.9224 0.4090 -2.2553 0.0420 

C 0.3898 0.1178 3.3066 0.0032 
Source: researchers’ calculations. R-squared= 0.84, Adjusted R-squared= 0.78. F-

statistic= 12.6681. Prob. (F-statistic)= 0.0000. Durbin-Watson statistic= 1.98 
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The study variables are integrated of different orders [I(0) & I(1)], 
accordingly, the appropriate estimation method to be applied is ARDL model 
(suggested by (Pesaran and Shin, 1998)) that generates short and long-run 
coefficients. ARDL Bounds Cointegration test was applied with results 
presented in table 4 that confirms the existence of cointegrated long-run 
relationship between the study variables. The value of calculated F-statistics 
(5.5762) is greater than the critical value for I1 bound at 5% significance level, 
concluding the rejection of the null hypothesis of non-existence of cointegration. 

Table (4): ARDL Bounds Cointegration test 
Test Statistic Value 

F-statistic 5.5762 
Critical Value Bounds 

Significance I0 bound I1 bound 
10% 2.72 3.77 
5% 3.23 4.35 
1% 4.29 5.61 

Source: researcher's calculations 
ARDL model assumes that the dependent variable is a function of its lagged 

values, in addition to the current and lagged independent variables. It can be 
applied through estimating the following model: 

 
: lagged dependent variable.  

p, q1, q2, q3: represent the upper limit of the number of lags. 
α0: represents the intercept. : random error term. 
α1 up to α4: represent the parameters of long-run relationships. 
θ1 up to θ4: represent the parameters of short-run relationships. 

The results of ARDL cointegrating and long-run form are displayed in table 
5. This table is divided into two sections; the first one presents the estimated 
short-run coefficients in addition to the coefficient of error correction term, 
whereas the second section presents the estimated long-run coefficients. The 
capital and current government expenditures are found to have a statistically 
significant negative short-run relationship with unemployment rates at 5% and 
10% significance levels respectively. In other words, the increase in such 
expenditures causes unemployment rate to decline in the short-run, which is 
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Table (1): Descriptive statistics 
 UNEMP YG CAP CUR 

Mean 14.15 3.74 7.11 27.28 
Median 13.7 3.27 6.94 27.01 

Maximum 19.7 11.93 16.12 31.5 
Minimum 8 -10.85 2.99 24.87 
Std. Dev. 3.03 3.65 2.87 1.78 

Source: researcher’s calculations 
The existence of unit root in the variableswas tested using Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) unit root test proposed by Dickey and Fuller (1979), in 
order to avoid the spurious regression caused by non-stationary variables. The 
results of this test are illustrated in table 2 that clarifies the stationarity of current 
expenditure (CUR). This variable is integrated of order zero I(0), because the 
probability values are less than 0.05 at the level with constant and constant & 
trend, indicating the rejection of the null hypothesis of the existence of unit root 
at level. On the other hand, capital expenditure (CAP), economic growth (YG) 
and unemployment rate (UNEMP) are stationary at the first difference I(1), 
because the probability values are less than 0.05 only at the first difference 
with constant and constant & trend, indicating the rejection of the null 
hypothesis of the existence of unit root at the first difference.  

Table (2): ADF test results  

Variable 
level First difference 

Constant Constant & trend Constant Constant & trend 
t- statistic Prob. t- statistic Prob. t- statistic Prob. t- statistic Prob. 

UNEMP -2.9879 0.0468 -2.9311 0.1667 -3.9279 0.0050 -3.8663 0.0256 
YG -3.9315 0.0053 -2.6399 0.2665 -4.2945 0.0020 -4.7663 0.0038 

CAP -2.8449 0.0637 -4.1145 0.0145 -9.4575 0.0000 -9.6794 0.0000 
CUR -2.9716 0.0480 -3.5705 0.0482 - - 

Source: researcher’s calculations 
Based on Akaike Information Criterion (AIC), the optimal lag number that 

is utilized in ARDL model can be determined by using Vector Autoregressive 
approach. The result in table 3 revealed that the optimal lag number is two.  

Table (3): The selection of optimal lag number  
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 292.9758 NA 1.68E-13 -18.06099 -17.87777 -18.00026 
1 343.1972 84.74851 2.00E-14 -20.19982 -19.28374* -19.89617 
2 364.3634 30.42648* 1.53e-14* -20.52271* -18.87376 -19.97613* 

Source: researcher’s calculations.         * indicates the optimal number of lags.  
LR: sequential modified LR test statistic. FPE: Final Prediction Error. AIC: 
Akaike Information Criterion. SC: Schwarz Information Criterion. HQ: Hannan-Quinn 
information criterion.  
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people who are at or above the working age of 16, either employed or are 
actively looking for work (Yousef and Warrad, 2020). Unemployment rate 
reflects the inability of a country to create employment opportunities for persons 
who are willing and seeking for work. 

The independent or explanatory variables are: YG: The annual growth rate 
of real GDP as a proxy for economic growth which is defined as the percentage 
of annual change in the production of goods and services in the economy. CUR: 
Current government expenditure that represents government consumption of 
final goods and services. It is measured by current government expenditure as a 
percentage of GDP. CAP: Capital investment of government or capital 
government expenditure. It is measured by capital government expenditure as a 
percentage of GDP. The study followed the approach of previous studies (such 
as, Saraireh, 2020; Obayori, 2016; Abouelfarag and Qutb, 2021; Fosu, 2019), in 
order to estimate the following econometric equation for examining the impact 
of government expenditure components on unemployment rates: 

   (1) 

Where t represents the time or year, represents the intercept,  
represents the random error term,  up to  are the coefficients to be 
estimated, and the explanatory variables are described above. Based on 
Keynesian macroeconomic theory and endogenous economic growth models, 
both government expenditure components stimulate economic growth and hence 
create employment opportunities. Accordingly, these economic theories predict 
negative signs for up to . Nevertheless, the previous studies have revealed 
contradictory results as presented in the literature review above. 

9. Econometric results 

The descriptive statistics for the study variables are presented in table1. As 
shown in this table, the mean of current public expenditure to GDP ratio 
(27.28%) is much higher than that of capital expenditure (7.11%) during the 
study period, indicating that Jordanian government allocates a small percentage 
of its domestic output to capital projects. The maximum and minimum 
unemployment rates are 19.7% and 8% respectively, while the maximum and 
minimum economic growth rates are 11.93% and -10.85% respectively. The 
economic growth has the highest standard deviation among the other variables 
indicating the high volatility of economic growth during the study period. In 
contrast, current public spending has the lowest standard deviation, indicating 
the relative stability of this spending due to inflated size of Jordanian 
government and the difficulty to decrease such spending.  
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period 1989-1993 (Adeinat, 2020). During the period 2000-2008, current 
government spending was exaggerated coinciding with noticeable increases in 
economic growth rates. Such spending also increased considerably in 2011 as a 
result of raising subsidies on consumer goods and energy. Consequently and in 
2012, the government enforced strict austerity measures in order to control its 
current expenditures (Adeinat, 2020). After all, both government spending 
components reduced considerably after 2013, coinciding with noticeable 
declines in economic growth rates. Actually, after the global financial crisis of 
2008, the economic growth rates started to deteriorate, while unemployment 
rates started to soar. As obvious in figure 1, the ratio of current government 
expenditure to GDP is much higher than that of capital expenditure during all the 
study period, reflecting the inflated size of Jordanian government.  
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Figure 1: The behaviour of unemployment rates (%), economic growth (%), capital and 

current government expenditures (% of GDP) in Jordan during the study period. 
Source: prepared by researcher 

8. Data, variables' description and methodology 

The data used in this study is annual data and covering the period 1986-
2019. The study period is dependent on data availability for all variables, noting 
that the year of 2020 was excluded from the sample to avoid the adverse 
consequences of Covid-19 on the Jordanian economy. The data was extracted 
from bulletins and statistical reports issued by Department of Statistics, Central 
Bank of Jordan and Ministry of Labour. Variables' description according to the 
literature and previous studies is as follows: 

UNEMP (dependent variable): Unemployment rate which is the number of 
unemployed persons as a percentage of labor force. Labor force is the number of 
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restrictions on labor movement have significant positive effects. Finally, Holden 
and Sparrman (2018) analyzed the impact of government purchases on 
unemployment in 20 OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) countries over the period 1980-2007. They found that government 
purchases has negative impact on unemployment in the same year. This effect is 
greater in economic downturns than in booms. 

7. Government spending, economic growth and unemployment rate in 
Jordan.  

Jordan is one of the smallest economies in the Middle East. Its economy 
depends on mining, manufacturing, construction and power generation. It is one 
of the largest producers and exporters of phosphate in the world. The main 
industrial products in Jordan are potash, phosphates, cement, clothes and 
pharmaceutical products. However, the lack of its natural resources, increasing 
flows of refugees, wide-spread corruption, excessive bureaucracy and regional 
turmoil, have impeded its economic growth and increased unemployment rates 
and poverty. The annual reports of Central Bank of Jordan have revealed that 
agriculture accounts for about 4% of its GDP, mining and manufacturing 
contribute in 21%, while services sector constitutes nearly 75% of Jordan’s 
GDP. As presented in figure1, the economic growth of Jordan was volatile 
during the study period. This growth recorded its peak in 1992, and this was 
attributed to the return of Jordanian expats from Kuwait with their savings and 
compensations, migration of wealthy Iraqi citizens to Jordan after the Iraqi 
invasion of Kuwait, as well as to the high increase in both government spending 
components in 1991. Nevertheless, one of the highest unemployment rates was 
recorded in 1992, the same year that witnessed the highest economic growth rate 
in Jordan. The lowest economic growth rate was recorded in 1989 after the 
Jordanian Dinar crisis and the increase in both public debt and budget deficit.  

Government spending is an important tool of fiscal policy, as it stimulates 
the economic growth through increasing the productivity of national production 
factors, especially if directed toward highly effective economic sectors. The 
Jordanian government targeted the fiscal discipline through the approval of the 
third 5-Year economic development plan proposed by the Ministry of Planning 
and International Cooperation during the period 1986-1990. However, the 
desired outcomes weren’t met because of the lack of Arab countries financial 
aids, the continuous decline in local revenues growth rates, and the failure in 
reducing government spending. In fact, current government expenditure was 
soaring during the period 1987-1991, which exerted a negative impact on 
economic growth rates. Therefore, Jordan has asked for the financial support of 
International Monetary Fund (IMF) and World Bank, then signed the first 
agreement with IMF that entailed the first financial and fiscal reform over the 
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to employees' compensation and government subsidies. Investment expenditure 
doesn't have a significant impact on unemployment due to its minor percentage 
in government spending, in addition to investing in capital-intensive industries. 

Adjor and Kebalo (2018) examined the effects of corruption, income 
inequalities, human capital and government revenues on total and youth 
unemployment rates within Southern African Development Community (SADC) 
area. They used panel vector autoregressive model and a sample of nine SADC 
countries over the period 2007-2016. They found that the education level and 
income inequalities contribute in explaining the total unemployment rate. 
However, for the youth unemployment rate, corruption is the main factor 
followed by the level of education. They recommended to reduce income 
inequalities and the mismatch between education system and labour market 
needs, in addition to fight all forms of corruption in order to reduce 
unemployment in SADC countries. Fosu (2019) investigated the effect of 
government expenditure on unemployment in 34 Sub-Saharan African countries 
during the period 1990-2017, using pooled OLS, fixed effect and random effect 
models. The study disaggregated government expenditure into investment and 
consumption expenditures. Fixed effect model estimation revealed that an 
increase in consumption expenditure results in an increase in unemployment, 
whereas a rise in investment expenditure results in a reduction in unemployment. 
Foreign direct investment was also found to increase employment. The study 
recommended that governments in these countries should focus on investment 
public expenditure which has a greater tendency to create jobs than consumption 
expenditure. Rahmat and Saeidi (2017) investigated the impact of government 
development expenditure on unemployment rates in different provinces of Iran 
during the period 1998-2013. The results of random effect model estimation 
revealed that government development expenditure has a significant negative 
long-run effect on unemployment rate. However, the effect of such expenditure 
in small provinces is greater than in large ones. 

Furthermore, Obisike et al. (2020) examined the relationship between 
government social expenditure and unemployment in Nigeria over the period 
1981-2016, using Ordinary Least Squares (OLS) estimation method. The results 
revealed that government recurrent expenditures on health and education have 
insignificant impact on unemployment in Nigeria, whereas capital expenditure 
has significant positive impact. Therefore, the study recommended Nigerian 
government to ensure the properly utilization of public funds allocated to health, 
education and other social activities. Abugamea (2018) explored the 
determinants of unemployment in Palestine during the period 1994-2017 using 
OLS method. The results showed that GDP growth rate has a significant 
negative effect on unemployment, while inflation, labor force growth rate and 
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between unemployment and government expenditure, as well as a significant 
positive relationship between these two variables. He also found that economic 
growth has insignificant long-run impact on unemployment. Bashier and 
Wahban (2013) investigated the impact of real gross domestic product (GDP), 
foreign direct investment and total trade on labor employment in Jordan over the 
period 1980-2012, by using Fully Modified Ordinary Least Square model. The 
results of unit root and Johansen cointegration tests revealed that all used 
variables were integrated of order one and also cointegrated in the long-run. The 
empirical findings showed that all variables have significant positive impacts on 
employment level with the greatest influence for real GDP. Saraireh (2020) 
tested the impact of aggregate government spending on unemployment in Jordan 
during the period 1990-2019, using Autoregressive Distributed Lag approach 
(ARDL) co-integration test. He found that government expenditure has a 
significant positive effect on unemployment in the short-run, while he found a 
significant negative long-run relationship between such variables, as an increase 
in government expenditure by 1% reduces unemployment by about 0.41%.  

Similarly, Obayori (2016) investigated the impact of capital and recurrent 
government expenditures on unemployment rate in Nigeria over the period 
1980-2013, using cointegration and error correction term methods. All the 
variables were stationary at various levels and cointegrated. He found that both 
capital and recurrent government expenditures have significant negative long- 
run relationship with unemployment. He recommended that expansionary fiscal 
policy should be encouraged as it plays a significant role in the economic 
development. In addition to increasing capital public expenditure; especially in 
infrastructure development such as power supply improvement so that citizens 
can utilize to boost production and hence increase the employment opportunities. 
Nepram, et al. (2021) used panel data analysis and divided public expenditure 
into development, non-development and aggregate expenditures, for exploring 
the existence of relationships between such expenditures and unemployment in 
states of India. All expenditure components are found to have significant 
positive effects on unemployment, implying that a reduction in such 
expenditures can be a fiscal tool to fight unemployment. They also found that 
higher income states as well as states with higher growth rate tend to have lower 
unemployment rates. Abouelfarag and Qutb (2021) tested the impact of 
discretionary and nondiscretionary items of government expenditure on 
unemployment rates in Egypt during the period 1980-2017. They employed 
Johansen cointegration test and found a long-run equilibrium relationship among 
the variables. Vector Error Correction Model was applied to investigate the 
dynamic short and long-run effects. Their results revealed the positive impact of 
both discretionary and nondiscretionary expenditures on unemployment rates in 
the long-run. The worsening effect of discretionary expenditures was attributed 



Jerash for Research and Studies   Yousef    

  5368

policy instrument. This study decomposed public expenditure into current and 
capital expenditures to investigate their effects on unemployment rates and 
answer the following questions:  
1- What is the relationship between current government expenditure and 

unemployment rates in Jordan? 
2- What is the relationship between capital government expenditure and 

unemployment rates in Jordan? 

6. Theoretical framework and literature review 

The historical debate among economists regarding the role of public 
expenditures in gearing the real economy is unsettled so far. For example, 
Wagner's law stated that government spending is an endogenous factor and not a 
cause of stimulating economic growth and changing real economic variables. 
The neoclassical economic growth model has only focused on external factors 
(such as technological progress) that can affect the economic growth, since fiscal 
policy could not bring about changes in the real economy due to the law of 
diminishing returns adopted by this model. In general, the classical economic 
theory has ensured the ineffectiveness of public spending in stimulating 
economic growth as a result of crowding-out effect and distortionary effects of 
taxation. On the other hand, Keynesian macroeconomic theory has stated that 
government spending is a source of economic stability, as the aggregate demand 
increases when government spending increases, resulting in a growth in the real 
output, in other words, expansionary fiscal policy can cause economic boom and 
hence reduce unemployment in the short-run. Similarly, endogenous economic 
growth models such as (Romer, 1986; Barro, 1990; Barro and Sala-i-Martin, 
1992; Colombier, 2009), have emphasized the important role of productive 
government expenditure in affecting economic growth positively and reducing 
unemployment rate in the long run, because they believe that economic growth 
can be internally generated through endogenous factors and they also accept the 
concept of constant and increasing returns, consequently, the convergence would 
not occur at all. In developing countries, public spending policy not only 
accelerates economic growth and creates jobs but also reduces poverty and 
improves living standards (AL- Saraireh, 2014). 

The empirical studies on the impact of public expenditures on 
unemployment have revealed that this subject is still open to further research, as 
existing findings are inconclusive and vary from one country to another. For 
example, AL- Saraireh (2014) examined the relationship between unemployment 
rate, economic growth, foreign labor force and aggregate government 
expenditure in Jordan during the period from 2000 to 2011. The study utilized 
linear multiple regression analysis and found a significant positive correlation 
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Spring uprisings of 2011, have contributed in inflating the size of population and 
increasing the burden on Jordanian labor market for generating adequate jobs. In 
fact, Jordan experienced high economic growth rates ranging from 6.7 to 8.7% 
during the period of 2004-2008 without corresponding decline in unemployment 
rates, due to investing in capital-intensive industries such as mining and real 
estate, as well as due to increased demand for low-wage unskilled foreign 
workers in most labor-intensive sectors such as construction. These facts 
necessitate the need to determine the effectiveness of some fiscal policy 
instruments in reducing unemployment rates through examining the effects of 
the main government expenditure components on unemployment rates in Jordan. 

2. Objectives of the study 
1- This study aims at examining the impact of disaggregated public 

expenditure on unemployment rates in Jordan during the period 1986-2019. 
2- Drawing up some recommendations based on the study outcomes, wishing 

that policy makers would consider for reducing unemployment rates in 
Jordan. 

3. The importance of the study 

1- Enriching the existing literature hence the empirical studies on this topic for 
the Jordanian economy are few and inconclusive. 

2- This is the first study investigating the impact of disaggregated public 
expenditure rather than aggregated one, on unemployment rates in Jordan 
(to the best of author's knowledge). 

4. Hypotheses of the Study 

The aim of the study is testing the following main hypotheses:  

Ho1: There is no significant impact for the current government expenditure on 
unemployment rates in Jordan. 

Ho2: There is no significant impact for the capital government expenditure on 
unemployment rates in Jordan. 

5. The problem of the study 

Jordan has a small economy and suffers from the scarcity of natural 
resources, low economic growth rates and high unemployment rates. In spite of 
these facts, the size of Jordanian government measured by its expenditures to 
GDP, has been too high throughout the last three decades. This matter 
necessitates the need to determine the public spending component that can 
reduce unemployment rates in order to focus on and properly utilize as a fiscal 
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  أثر النفقات الحكومية املقسمة على معدالت البطالة في األردن
  

محاضــر غيــر متفــرغ فــي الجامعــات    . دكتــوراة فــي اقتصــاد األعمــال  ، الهــام محمــد الحــاج يوســف  
  .األردنية وباحث اقتصادي مستقل في شركة خبراء التميز للتدريب وتطوير األداء

  

  ملخص

ومة الجارية والرأسمالية على معدالت البطالة في األردن هدف هذه الدراسة هو اختبار أثر نفقات الحك
متغيرات الدراسة كانت متكاملة من درجات مختلفة مثلما أشار اختبار جذر . 2019-1986خالل الفترة 

أظهر اختبار الحدود للتكامل المشترك وجود عالقة تكامل مشترك طويلة . الوحدة المعزز لديكي وفولر
إلنحدار الذاتي لإلبطاءات الموزعة لتقدير راسة منهجية الذلك استخدمت الد. اسةاألجل بين متغيرات الدر

ا سالبا قصير األجل ذا داللة إحصائية لعنصري اإلنفاق الحكومي على أظهرت النتائج أثر. موذج الدراسةن
معدالت معدالت البطالة، بينما كان للنفقات الجارية فقط أثر سالب طويل األجل ذو داللة إحصائية على 

من أجل زيادة الفعالية طويلة األجل لإلنفاق العام الرأسمالي في تخفيض معدالت البطالة توصي . البطالة
الدراسة بزيادة وتعزيز الحوكمة في تنفيذ المشاريع االستثمارية، وزيادة حصة النفقات العامة الرأسمالية في 

بعض الدوائر الحكومية وتعزيز الشفافية ومحاربة إجمالي اإلنفاق العام، وذلك عن طريق إيقاف الهدر ودمج 
 .الفساد المالي واإلداري

 .البطالة، النفقات الحكومية، األردن: المفتاحية الكلمات

 

1. Introduction 
Unemployment refers to a condition in which citizens are not able to obtain 

the basic needs of life due to not having jobs. It is one of the biggest economic 
and social problems that persistently haunts governments and economists, 
reduces living standards and hampers economic growth in all countries . 

The Jordanian economy witnessed a chronic unemployment problem in its 
labor market since the eighties of the 20th century due to excess supply of labor 
resulting from the substantial outcome of educational system and the continuous 
inflow of foreign labor. According to Jordanian Department of Statistics, the 
unemployment rate rose to 25% during the first quarter of 2021 with a growing 
labor force and contracting investment projects. The return of Jordanian expats 
from Kuwait and the migration of Iraqi citizens to Jordan after the Iraqi invasion 
of Kuwait in addition to the migration of Syrian citizens to Jordan after the Arab 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the impact of capital and current 

government expenditures on unemployment rates in Jordan during the period of 1986-
2019. The study variables are integrated of different orders as indicated by Augmented 
Dickey-Fuller unit root test. Bounds cointegration test has revealed that there is a 
cointegrated long-run relationship between the study variables. Therefore, the study used 
Autoregressive Distributed Lag approach for estimating the study model. The results 
showed that both government spending components have a significant negative short-run 
impact on unemployment rates, while only current expenditure has a significant negative 
long-run impact on unemployment rates. In order to increase the long-run effectiveness 
of capital public spending in reducing unemployment rates, the study recommends to 
increase and strengthen governance in executing investment projects, and increase the 
share of capital public expenditure in total public spending by blocking waste, merging 
of some government departments, enhancing transparency and fighting financial and 
administrative corruption. 

Keywords: Unemployment, Government expenditure, Jordan. 
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displacemts during his life and he is happy because he considers himself as 
homeless. Dr. Yaacoub Sharif is another character who is a humanitarian figure, 
but he is unhappy with exile because of his rootlessness. Finally, Ujayli also 
sheds light on Suhayl Badran who is an Emersonian intellectual because he 
attempts to follow Ralph Waldo Emerson during his life. After studying in USA, 
he comes back to Syria to serve his community. 
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to mention the resulting developments- schools, hospitals, public gardens, open- 
air cinemas".66 Suhayl plays a significant role in his society since he serves his 
community following Emerson’s teachings. Because of the knowledge he 
applies in his community, one can notice that he is also active, honest and 
hardworking intellectual. In the light of his works, he appears as a genius 
character for his creativity. Likewise, Suhayl "jumped through the bureaucratic 
and administrative hoops held up by Damascus and navigated the patronage 
system".67 Owing to the fact that he knows Syria and cares for its well-being, he 
wants to be its leading figure. Consequently, he becomes an active person in 
Syria by transcending his profession and entering the field of economics. Suhayl 
can be considered as One Man who tends for all his society due to his different 
works he introduces and reaches.  

Suhayl’s work does not only appear with the company but also through his 
family’s house. He inherited an old- fashioned house from his great grandfather; 
consequently, he decides to keep its identity while building around it. Joumane 
describes the new building that makes people fascinated because of its greatness. 
She argues that "our house soon had two wings. The Eastern wing was antique, 
built out of old- style bricks and restored as if it were a building from the 
eighteenth century... The West wings was modern".68 This exposes that once the 
building is divided into Eastern and Western parts, Suhayl is a mediator between 
East and West. It appears that he seeks a compromise between the two through 
his house. It also shows that he follows Emerson through introducing Western 
design to his own culture so that to defy tradition. 

Ujayli sheds light on the choices Suhayl makes to show that he is open to 
different cultures. He choses precious furniture to his house such as Persian 
carpets, paintings, and chandeliers. He and his wife also buy various things as 
vases and cups from "Poland, Bulgaria, and Czechoslovakia".69 Because of these 
choices and creativity, Ujayli unveils that Suhayl is a universal intellectual. 
Ujayli also unmasks that Suhayl is not only a professional in engineering or 
planning but also an artist and teacher because he is ahead of his time. 
Therefore, Suhayl is given as an example of Emersonian intellectual because he 
attempts to introduce new things to Syrian culture. 

To conclude, this article examined the different representations of the 
intellectual in Shahla Ujayli’s A Sky So Close to Us (2019). Ujayli has chosen 
different male and female characters in her novel to tackle the intellectual. One 
of the main characters is Joumane Badran who is considered as a Saidean 
intellectual because she defends human cause while voicing the refugees. She is 
also an exilic intellectual who faces lung cancer, which is a metaphor to her 
journey to cope with exile, and becomes happy. Dr. Nasser al-Amrieh is another 
exilic intellectual who can be viewed as a Saidean intellectual. He has faced 
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the absence of roots. To conclude, unlike Joumane and Dr. Nasser who are 
happy in exile, Dr. Yaacoub does not have the same feelings. 

In A Sky So Close to Us, the last intellectual is Suhayl Badran, Joumane’s 
father. Suhayl does not resemble the previously mentioned characters as long as 
he has different belief systems. In order to examine this character as an 
Emersonian intellectual, it is significant to contextualize his main principles. In 
"American Scholar," Emerson defines the intellectual as "there is One Man- 
present to all particular men only partially… Man is not a farmer, or a professor, 
or an engineer, but he is all".58 This explains that the intellectual does not have to 
be bound with a specific profession but he has to represent his society. He also 
has to seek knowledge so that to become a creator because Emerson argues that 
"Genius creates".59 In "Emerson’s Scolar and the Scholars," David Mead 
explains that Emeron puts emphasis on specific virtues especially honesty, hard 
working, and "nobly human".60 The iltellectual, therefore, must be noble person 
who works hard to serve his community. Furthermore, in "Emerson and the 
Democratization of the Intellect," John Holzwarth argues that the Emersonian 
intellectual seeks self-discovery so that to reach perfection.61 Emerson believes 
that the intellectual’s self- reliance and thinking and judgements are necessary 
because he "spurns… intellectual passivity among citizens".62 This explains that 
the Emersonian intellectual is an active member in his community for his own 
mental abilities and actions. 

Suhayl Badran is a son of a rich family in Syria this is why he finishes his 
studies in USA, Boston. Because of his devotion to studies, he gets masters’ 
degrees in two fields mainly "restoration of ancient cities" and "urban 
planning".63 In addition, Suhayl is influenced by Ralph Waldo Emerson since he 
read both his memoirs and his records on the American Dream. Suhyl is aware 
that Emerson sought the old world, Europe, so that to seek its knowledge in 
different disciplines; then, he comes back to USA to teach them about the free 
world.64 It appears that what attracts Suhayl is that Emerson acts as a reformer in 
his society. Hence, Suhayl believes that "the zero hour was in his own native 
land of Syria" this is why he goes back to his country because he wants to make 
major changes in marginal places.65 One can notice that Suhayl aims to be active 
in his society by going back with his knowledge to increase creativity in Syria. 
Thus, Suhayl wants to be a creator and a genius because he does not only act as 
an engineer but also as a reformer and teacher.  

In Syria, Suhayl becomes an active person once he signs to work with 
Middle and Lower Euphrates projects. While working with this group, it appears 
that they built several new buildings in Raqqa, Syria. One of their main projects 
is building a dam for the city; consequently, Ujayli writes that "the dam was a 
dream that would illuminate the furthest village in Syria with electric light, not 
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from a Palestinian- Vietnamese origin. Besides these characters, he heals his 
step- father, Rashid Shihad, who is from Iraq. In this respect, Ujayli argues that 
"Dr. Rashid didn’t know that God loved him so much as to put him in the care of 
Dr. Yaacoub".50 Ujayli identifies how Dr. Yaacoub attempts to heal different 
patients since he does not care about their origins and roots. Hence, he is an 
intellectual not because he is specialized in a given discipline, but because he 
has humanitarian feelings toward his patients. 

Because of displacement, Dr. Yaacoub does not feel happy in Jordan even 
though he is an intellectual. Before proceeding further, it is worth introducing 
the unhappiness of the exilic intellectual. In "Exile Runes", Mustapha Marrouchi 
explains that several people feel "unconnected to the host country" because they 
were born to a family "out of place".51 He also states that they live in between 
two countries this is why they face a difficulty to have "a sense of belonging".52 
This entails that people struggle with roots and origins because they have been 
raised in another country. In addition to this, Paul Tiyambe Zeleba explains that 
exile has been "unwelcome to many" people.53 This applies to Dr. Yaacoub since 
the narrator traces Dr. Yascoub’s origins and his history to displacement. Like 
Nasser’s family, Yaacoub’s are dispossessed from their lands. Ujayli goes back 
in time to reveal that Yaacoub’s grandparents are obliged to leave because of 
Israelis occupation. Therefore, the narrator writes that "the gunmen started 
pushing people out of the city".54 In this resepect, in Politics of Dispossession 
Said explains that after 1948 several refugees were obliged to have an identity of 
the neighboring Arab countries.55 Yaacoub’s family settle in Jordan and become 
part of it; this explains that the Sharifs also have to cope and become members 
of the society. 

Ujayli goes further to examine Dr. Yaacoub’s psyche and unhappiness 
through a conversation between Joumane and Haniyah. Joumane believes that 
"Yaacoub was using her as a way to connect to his longing for his own roots… 
The history of her father… helped him search for the heroism he’d been 
deprived of".56 Thus, because of his family’s displacement, Dr. Yaacoub seems 
uncomfortable and unhappy. It appears that he does not have a sense of filiation 
to Palestine since his parents do not have a history fighting against the invader 
like Haniyah. Therefore, he wants a relationship with Haniyah because of her 
family’s history and heroism. Haniyah is only a means to overcome his sense of 
filiation because Dr. Yaacoub is unable to do it without a sense of filiation. It 
seems that Joumane realizes that Dr. Yaacoub relies on Haniyah so that to be 
able to live; this is why Joumane argues that "she helped him to navigate his way 
out"; however, he is unhappy since Joumane declares that "I pitied him in his 
loneliness".57 Joumane infers that he is unable to be happy in exile because of 
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toward the displaced people. The main reason why he thinks this way is that he 
feels dispossessed of his land and a victim of the current wars. Likewise, 
Joumane’s friendship with Dr. Nasser is because of their shared history and 
memories of the past. This entails that the displaced people attempt to share their 
different experiences in their mother county in order to comfort and support each 
other and in order not feel lonely. 

Throughout the novel, Dr. Nasser does not feel sad and unhappy with his 
exile. In the Representations of the Intellectual, Edward Said states that an 
"intellectual is like a shipwreck person who learns how to live in a certain sense 
with the land".45 This idea applies to Dr. Nasser since he claims that "I have no 
city that can rise or fall... I don’t know how a person can have a city they belong 
to and feel attached to".46 As a result of exile, Dr. Nasser cannot consider a 
single city as a home. He goes further to show that he has struggled with 
different displacements to different countries and cities this is why he admits 
that his life is between these different places. One can consider him as homeless 
person since he has no sense of belonging and he also seems comfortable with it. 
Ujayli focuses on this exilic intellectual to represent the way he succeeds to 
affiliate once he gets rid of the idea of home and marginalized person. Therefore, 
Dr. Nasser is a Saidean exilic intellectual. 

Dr. Nasser redefines the meaning of belonging and city from a new 
perspective to Joumane. He declares that "my city is a place where I can live 
with dignity, where I am unconditionally safe, where I can get the best of 
education, where I can earn a salary".47 Accordingly, the characteristics of 
Edward Said’s exilic intellectual apply to Dr. Joumane because he lives in 
between countries and homes; this is why he is homeless. It appears that this 
intellectual loves wandering between homes because he is happy in exile. 
Moreover, Edward Said believes that exile can be positive when it offers "a 
plurality of visions".48 In the novel, exile offers this contrapuntal reading to this 
Arab male character once he shows that he is able to develop various skills so 
that to make changes in the host country. Nasser’s intellectuality opens doors for 
him because he attempts to be an active agent in exile and have a positive impact 
on it.  

Ujayli does not only represent Dr. Nasser but also Dr. Yacoub. The latter 
grows up in Jordan and dreams to be a different person. Since his childhood, he 
realizes that he is an intelligent person; consequently, he decides to be "a 
cultured overachiever".49 Moreover, when he becomes older, he becomes a 
doctor with a specialty. In the hospital, Dr. Yaacoub cures several people from 
different countries because of his sympathy and respect for other people. He 
heals Joumane Badran even though she is a Syrian; hence, she claims that she is 
going to be treated as part of their society. He also treats Haniyah even if she is 
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By the end, even though her cancer is gone, Joumane decides to follow her 
treatment. In this stage, Joumane does not feel depressed like before since she 
hopes that her last lesson will end in positively so that to go home. She 
persuades herself that what remains is "rest, recovery and prayers".40 This 
uncovers joumane’s success in her journey since she becomes optimistic. 
Joumane feels good once she states  

Now that I have declared that I have come back to life, I will resist thinking 
about recurrences. I will be happy for every moment in the present… thanks to 
the passing of time and the huge effort I made to exercise, eat right, and be 
optimistic.41  

This entails that there is hope since Joumane succeeds to survive even if she 
is in exile. In her current situation, it seems that she no longer cares about being 
a displaced person; however, she wants to be happy and live a good life. To 
conclude, once can realize that Joumane can be viewed through the lens of 
Edward Said’s exilic intellectual since exile empowers her by the end of the 
novel.  

In A Sky So Close to Us, Ujayli tackles other exilic intellectuals on varying 
levels. She examines Dr. Nasser alAmreih’s experiences and points of view 
concerning exile. Nasser has Palestinian and Syrian roots but he has been 
displaced several times in his life as a result of different conditions. He did not 
visit Syria since the beginning of the 1980s because of the civil war between the 
different sects but still has memories of the place. He also cannot go back to his 
maternal ancestors because of the different wars. In The Politics of 
Dispossession, Said reveals that his family was "dispossessed and displaced 
from Palestine in 1947 and 1948" which is the case of many Palestinian families 
at that time.42 In the novel, Dr. Nasser and his family are dispossessed from their 
country, Palestine, because of Israelis occupation in 1947. He is unable to visit it 
in the present because the Israelis stamp in any passport is considered as a 
treason. This shows the impact of war on individuals and mainly intellectuals; 
Dr. Nasser argues that "When we were little, and we used to talk about wars in 
distant countries"; hence, they could never imagine war and its negative impact 
on them.43 Ujayli introduces Dr. Nasser to unmask that he is a victim because he 
does not have home in his mother country due to the wars in the Arab world. 

Dr. Nasser comments on his situation as an exilic and a displaced person. In 
one of the conversations with Joumane, he considers himself as a refugee. He 
believes that "refugees are not subject to the same class divisions … we are a 
class in and of ourselves".44 For Dr. Nasser, any person who is displaced and 
cannot go back to his country is a refugee even though he does not belong to the 
lower class. By doing this, Ujayli exposes Nasser’s conditions and opinion 



Jerash for Research and Studies   Chaouch    

  5356

appears that Joumane appreciates Nasser because he teaches her how to 
overcome her journey. 

Nasser does not only urge her to believe in the theme of journey but also 
urges her to be connected to the world outside her so that to get rid of her 
loneliness. It seems that he is aware of the negative impact of loneliness on the 
psyche of the displaced person. However, it appears that Joumane does not care 
about the outside world as long as she wants stories about stories of people who 
have been cured before. Subsequently, what influences Joumane are stories 
about success so that she does not feel exhausted. This entails that Joumane 
needs somebody who comforts her psyche in a positive way. Once she does not 
hear this kind of healing stories, she recognizes within herself the importance of 
expressing oneself since she is the only person who understands her sufferings. 
This entails that Joumane faces her own reality because nobody can feel her own 
emotions and journey. 

At a certain point, Joumane decides to overcome her cancer. She admits that 
"[the] final truth is that your body is your homeland and the greatest treason is 
for it to betray itself".34 Joumane seems to realize that it is her destiny to fight 
cancer by herself without the presence of neither her family nor Nasser; hence, 
she creates several reasons to go to the hospital ‘alone’.35 Therefore, she is 
becoming a strong character who wants to face her real life in exile. 
Additionally, Joumane invents different ways to confront it such as relying on a 
panel in the waiting room so that to draw a path to her own destiny. She claims 
that "when I come to the next visit… I’ll be feeling better… I’ll tell it that I have 
reached the finish line".36 She also relies on nurses’ smiles and their colorful 
clothes and scarves since they are signs of life. Joumane goes further to believe 
that the doctor is ‘the Savior’ and ‘spiritual healer’ so that to describe his role on 
her psyche.37 Hence, Joumane is in search for various ways that leads to her be a 
happy person. Ujayli also focuses on the external surrounding in the hospital 
since it has an important role in helping her overcome her interior fears and 
changes in mood. 

Joumane also sheds light on overcoming cancer in relation to another 
influential character. She befriends Hanoi, Haniyah, who is a patient in the same 
hospital because she shows signs of hope. In one of the incidents, Haniya 
informs Joumane that she does not have to wear a scarf telling her "enjoy your 
transformations".38 While Joumane believes that her body is dying of cancer, 
Haniyah "wanted it to speak".39 In these two quotes, Joumane reveals that 
Haniyah encourages her to live her life and express herself and her body even 
though she is sick. Haniyah is also a source of confidence and luck for Joumane 
as long as she survived. It appears that Joumane does not only consider Haniyah 
as hope but also as a means to overcome her cancer.  
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but believes that she is an outsider. This mirrors that Joumane is unhappy in 
exile since she is unable to affiliate; therefore, she fails to travel between homes. 
Moreover, because of her increasing fear, she calls Dr. Nasser since she 
considers him as a source of comfort and goes further to beg "him not to go and 
leave me alone. I was afraid I would die alone".29 It appears that Joumane is 
horrified by the feeling of loneliness in a foreign country because of her inability 
to have a sense of affiliation. 

Joumane does not only express loneliness but also introduces other feelings. 
She argues that because of the different sessions, "I began to rediscover words 
I’d forgotten: depression, death, wellness, sadness, distress, pain, health, body, 
truth, agony. All of this vocabulary took on real meaning with bone- marrow 
biopsy".30 This uncovers that she includes all possible words that express her 
experiences resulting from cancer. Joumane does not only reflect her pain, but 
also her state of mind because of her feelings of depression, sadness and distress. 
Hence, one can notice that these feelings are associated with her feeling of 
displacement and inability to face it alone. It appears that she fails to face cancer 
because she always complains. 

Joumane decides to face her cancer once she decides to take her 
medications. After the first session with chemo, she comes back home very 
exhausted; however, she states that she "didn’t fall apart".31 This portrays her 
success in not falling apart refers to her will and desire to stay alive. Nasser has 
an important role in Joumane’s journey since he informs her that there are 
people who can fight their cancer through making peace with their medicine and 
can overcome it without "breaking down".32 This demonstrates that it is 
Joumane’s role to cope with her cancer and attempt to overcome it even though 
it is hard. Nasser says that 

We are too on a journey, habibti, my love, and I have a total gratitude for 
that. Responses to your questions will come on their own… Miracles can happen 
at any moment and we have to listen closely for traces of them. Your early 
diagnosis is a miracle… Miracles need time to take hold, and time demands our 
patience.33  

The above quote unveils the fact that Nasser is a strong person since he 
claims that he tries to cope and overcome the difficulties he faces without falling 
apart. He urges Joumane to strongly believe in miracles and to be patient; 
therefore, this shows that everything is associated with hope. Hope is the only 
means that can help her feel joyful and happy. His advice seems effective since 
Joumane attempts to revise her relationship with God and faith so that to 
overcome her cancer; she understands that by doing this she will resist. It 
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his mother country; this is why he appreciates to be "out of place" so that he can 
be everywhere.22 This demonstrates that Said believes that exile can be a happy 
place since it provides the person with an opportunity to belong to different 
countries at the same time.  

In A Sky So Close to Us (2019), Ujayli describes Joumane’s unhappiness in 
exile at the early beginning. In Jordan, the protagonist is unable to forget her 
country; this is why while having a conversation with Dr. Nasser, she expresses 
her experiences in Syria. This allows her to revisit the past and lets her believe 
that these memories were "a funny thing indeed".23 Through her memories, 
Joumane associates Syria to specific cities and places especially the Baron 
Hotel, the Azizieh neighborhood and Ba al- Faraj clock. She also identifies it to 
people such as her first boyfriend and her grandparents. Besides, Joumane’s 
memories go back to Aleppo and its beautiful surrounding, particularly when she 
remembers "the colors of chairs on the balconies, the kinds of potted plants lined 
up atop its large walls".24 This mirrors the different flashbacks and memories 
about Syria and also entail that Joumane is unhappy with her displacement. 
Joumane also uncovers that she is unable to cope and appreciate the new place 
because of her love for Syria and its people. It appears that Ujayli sheds light on 
Joumane’s experiences so that to unveil the psyche of this exiled character. In 
fact, Joumane also suffers from loneliness in exile since she remains alone in 
Jordan. She confesses to Dr. Nasser that "I am a foreigner and all alone"; thus, 
she is afraid of loneliness in a foreign country.25 This exposes the harm of 
loneliness on the character’s feelings and psyche. 

In exile, Joumane faces her loneliness and sickness throughout the novel so 
that to try to cope with it. Joumane is diagnosed with cancer in one of the 
hospitals in Jordan. Cancer is a metaphor for survival this is why one of the 
refugees’ prophecies to Joumane that she will suffer from an illness but if she 
recovers, she will live for a long time. Besides, when she falls sick with lung 
cancer, Joumane confesses that this metaphor is true because of her lung cancer; 
therefore, Joumane has to face cancer in exile. Her doctor, Dr. Yaacoub Sharif, 
argues that she can survive only if she does not abandon her treatment; thus, she 
reveals that it depends on her will to recover from cancer and live.26  

Ujayli portrays Joumane’s psyche while dealing with cancer. Joumane feels 
terrified when she recognizes that her body goes through several changes 
because of cancer; this is why she argues that it is associated with ‘panic’.27 
Joumane shows to her reader that things become complicated for her when she 
admits that "[w]hat split my heart in two was … the idea of dying a stranger, far 
from my family and my country… Even if I found someone to bury me, it would 
be amongst strangers’ bodies in faraway soil. This is the ugliest kind of death".28 
Hence, Joumane is unhappy in exile since she does not consider Jordan as home 
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order to nurse her later on. This demonstrates that Joumane’s job on the refugee 
camps is crucial since she faces the various cases of the dehumanized women. 
Joumane does not focus only on old women but also on young ones in order to 
reveal their sufferings and also to give credit and accuracy to her research. 
Furthermore, it appears that Joumane is sympathetic to these refugees because of 
her displacement; this is why she claims that "among all the workers in the 
camp, I was perhaps the closest to the world of the refugees. My home was far 
away".17 This unveils that the main reason that leads her to affiliate and defend 
these people is her exile and homelessness. 

While having a conversation with one of her friends, Dr. Nasser al-Amrieh, 
it appears that Joumane does not only defend the oppressed but also critiques 
and questions war in Syria. Joumane believes that the civil war has destroyed 
Raqqa, her hometown, and by doing this they have destroyed the various 
civilizations built there. Henceforth, Joumane is skeptical of the Syrian 
government and different sects because they do not protect the civilians. In this 
respect, she declares that "it has abandoned Raqqa and handed it over to the 
extremists".18 Joumane has a critical mind as long as she opposes both the 
government and the different groups that are ruling Syria and destroying it. 
Moreover, when she sees an academic man who is involved in Syrian war but he 
is in Amman, she assumes that he is one of the corrupt men. Joumane argues that 
"they’re spreading throughout the country, ruining people’s lives, and now here 
they are at the Intercontinental laughing away".19 This unveils that Joumane 
questions people in power since she believes that they are the source of 
destruction of Syria and she also seems sympathetic with the Syrian victims. 

Shahla Ujayli does not only reflect the role of the intellectual in exile, but 
she also examines the character’s feelings and experiences. In order to examine 
this character’s experiences, Edward Said’s representation of these experiences 
is necessary. In Out of Place, he uncovers his own struggles in exile at the early 
beginning of his life; this is why he declares that "to me nothing more painful 
and paradoxically sought after characterizes my life than the many 
displacements … that have kept me in motion all these years… Analyzing this, I 
conclude that I had a secret but ineradicable fear of not returning".20 This unveils 
that these different displacements affect Said’s life at the early beginning 
because he cannot cope with the new places. The exilic intellectual does not 
appreciate the different displacements because he feels unhappy. 

Said reveals that due to his different experiences in exile, his views 
changed. In "Palestine Then and Now", Edward Said argues that "I think exile 
seems to me a more liberating state; but, I have to admit I am privileged and can 
afford to experience the pleasure, rather than the burdens of exile".21 Hence, 
according to Said, exile can offer him a sense of freedom once he is not bound to 



Jerash for Research and Studies   Chaouch    

  5352

Each yellow tent carried the UNHCR logo; each carried a story, a mix of 
truth and pretense. Some people were forced to leave their homes, some left 
them because the situation in the camp was better, and some didn’t have a home 
to begin with. It was a world of victims, rapidly transforming, rapidly 
splintering, so they were made into victims of victims.14  

This excerpt shows that Joumane is a humanistic intellectual because she 
aims to shed light on marginalized people of a society because of a civil war. 
She also aims to uncover the real stories of these refugees so that to speak truth 
to power. Therefore, Joumane, as an intellectual, seeks justice, truth and 
empowerment of the victims. 

In the camp, Joumane looks for details in order to draw her report. She also 
checks the refugees’ living conditions such as the bathrooms, plastic buckets, 
water and furniture. She informs the refugees that she is a doctor, this is why 
they start complaining about the real conditions; hence, this helps her to know 
and reveal the real stories. Besides, she meets several women and girls to be able 
to write their stories; however, she mentions two cases in the novel. The first 
woman she meets is a good example of the victimized women since she is an 
Egyptian married to a Syrian but due to the war she becomes a refugee. This 
woman along with her husband and daughter are among the victims and 
dehumanized since they have lost their house, land and money. Later on, when 
Joumane realizes that this family faces financial problems once the daughter, 
Sabrine, cannot sell all the bags. Because of this incident, the woman expresses 
herself openly saying that "Listen, my girl, I’ve lived a long, hard life".15 
Therefore, this intellectual’s role is to voice the victimized and marginalized 
women in the camps by revealing their conditions. Ujayli unmasks that this 
intellectual does not only depict Syrian women but also others from other 
countries, which is apparent from her study on this Egyptian woman. This 
unveils that Joumane as a Saidean intellectual is not confined only to her own 
nation and language but to the case of the whole world.  

Doha and her family are another example of families of refugees of the civil 
war. One of the women argues that they fled because of bombs and states that 
"we left with only the clothes on our back, our papers, and some money. We left 
our home in the care of our neighbor".16 Ujayli shows that this family is a victim 
since its members have to leave their houses because of war. Furthermore, 
Joumane sheds light on Doha who is a young pregnant bride who has to give 
birth at night. In this incident, Joumane goes against the rules of her job and acts 
like a real doctor to help Doha give birth; hence, her role as an intellectual is to 
help the victimized people by comforting them. By representing this pregnant 
woman, Joumane unmasks how they suffer in the camps since the specialist 
leaves early and has to be transported to a clinic later. A doctor visits Doha in 
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human geography".9 This unveils that her love for this discipline is due to her 
work on different cultures. Joumane loves other disciplines even though they are 
different from hers; thus, she is a Saidean intellectual once she defies her own 
specialization in cultural anthropology.  

Joumane is not only interested in other fields but she is also an active agent 
even though she is a displaced person. In the opening of the novel, she claims 
that her first conference after leaving Syria was in Tunisia in which they 
examined "Arab Youth and Cultural Belonging".10 This entails that Joumane, as 
an exilic intellectual, is concerned with working on the main issues of culture, 
roots and filiation of any society. Furthermore, Bruce Bawer states that the 
intellectual has a humanistic feeling towards other people this is why he seeks 
truth; subsequently, this unveils that the intellectual's task is to represent people's 
experience mainly the voiceless, the weak and the outsider.11 In the novel, the 
protagonist works with a humanitarian organization whose main concern is to 
care about refugees. Joumane’s main work is to gather the different stories of the 
oppressed this is why she argues that "I plunged into information, statistics, 
stories of the refugees, migrant women fleeing from bombardments".12 It 
appears that Joumane seeks truth since she refutes the oppression imposed on 
these refugees. Ujayli, therefore, reveals that hearing stories about these 
oppressed helps her to voice and defend them as long as they are voiceless. By 
doing this, Joumane also seeks to speak truth to Syrian power.  

Shahla Ujayli also portrays Joumane’s job in refugee camps so that to 
represent the protagonist’s attempts to voice the oppressed. Joumane visits 
Zaatari refugee camp in order to write a report concerning the situation of 
women in armed conflicts. Hence, this exilic intellectual attempts to voice 
women refugees through revealing their conditions and their different 
experiences in her writings. This entails that this intellectual wants to create a 
narrative that exposes them to the outside world. Moreover, Ujayli describes the 
main instructions that Joumane has to take into consideration in order to write 
about these refugees. Joumane argues that "our first challenge was reaching the 
refugees and getting the authorities to allow us to communicate with them. Then, 
… I had to find out what the refugees were able to do for themselves before 
evaluating their needs".102 This unveils that for Joumane it is necessary to meet 
these refugees to be able to assess their real conditions and to what extent they 
can work to serve themselves. Owing to her real meeting with these refugees, 
she shows that her study is reliable and relevant.  

Throughout her narration, Joumane describes the different cases that she 
faces in the camp. The refugees were ordinary people; they were rich and have 
lost everything, such as jobs and houses, because of war in Syria. She adds that  
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"change" and he has to adopt a "state of inbetweeness" as an ideology.4 More 
significantly, In Culture and Imperialism, he notes that in the contemporary era, 
the intellectual changes his beliefs once he becomes an exilic figure whose main 
purpose is to think positively and challenge ideas. Besides, Said explains that an 
intellectual’s journey to discover his intellectuality while not being "at home".5 

In A Sky So Close to Us, Joumane Badran, the protagonist, can be analyzed 
through Edward Said’s definition of the exilic intellectual. Joumane’s narration 
opens in the airport waiting for her flight to Jordan this is why she claims that 

I sat in the transit lounge, waiting to head toward the assigned gate for board 
[…] Here most people are on the brink of opening new chapters of their lives. 
Airports are, after all, the dots connecting old stories with new ones. We Syrians 
may very well have our own special type of relationships with airports, for […] 
we are granted a new lease of life.6  

In the above quote, Joumane declares that she is sitting in ‘transit’ so that to 
reveal that she is a displaced person. This uncovers that she is a Syrian whose 
displacement is going to provide her with a new life that is different from that 
she had in her country. She also shows that she is a Doctor in cultural 
anthropology who flees because the academics are targeted during the war; 
therefore, she believes that she is lucky because she finds a job in Jordan. 
Accordingly, this entails that the civil war in Syria has a negative impact on this 
intellectual because of her displacement. Her displacement mirrors that she 
becomes an exilic intellectual in Jordan.  

Joumane attempts to become a knowledgeable intellectual in various 
disciplines. According to Edward Said, an intellectual must be an amateur rather 
than a professional in a specific discipline.7 A professional does not question 
things since he seeks power but an amateur can think and question what is 
around him. In A Sky So Close To Us, Joumane is a doctor in cultural 
anthropology but she is interested in other disciplines. She confesses that she has 
attended an academic conference that tackled different topics in different fields 
such as health, economics and education. This character attends the conference 
randomly but at the same time loves other disciplines. She also highlights the 
idea of exposing herself to many new things; this is why the conference she 
attends is about climate change. Professor Kumar, the professor who made the 
conference, "was surprised that I was attending a panel so far from my own area 
of specialization".8 This entails that Joumane cannot be considered as a simple 
professional in her own field because of her love of knowledge. Besides, she 
discusses different topics with Dr. Nasser such as geography; henceforth, she 
argues that she is obsessed with it. Joumane argues that "maybe it’s because I 
had specialized in cultural anthropology- an area bearing a striking similarity to 
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Yaacoub Sharif who is an uncomfortable exilic figure. It also discusses another 
intellectual, Suhayl Badran, who does not remain in exile so that to serve his 
community. To analyze these characters, this article will rely on different 
theoretical trajectories. 

Before discussing the literary text under current analysis, it is introducing 
Shahla Ujayli. She is a Syrian lecturer who obtained her PhD in Arabic language 
and literature and taught modern Arabic literature both at University of Aleppo 
and American University in Madaba. Indeed, Ujayli is the author of four novels, 
particulalry The Cat’s Eye (2006), Persian Carpet (2013), A Sky So Close to Us 
(2016) and Summer with the Enemy (2018). Indeed, she won two prizes due to 
her first and latest novel, which are Jordan State Award for Literature and 
Arabic Booker Prize, resectively. She has also published collections of short 
stories. 

A Sky so Close to Us (2019) was written in Arabic and then translated to 
English by Michelle Hartman. It revovles around different generations of various 
Arab families who face war and displacement. These characters’ families are 
from different background mainly Palestine and Syria. More importantly, the 
novel deals with the lives of latest Arab generation and their struggle in exile. 
The novel also draws attention to Dr. Joumane Badrane, Dr. Nasser al-Amireh, 
and Dr. Yaacoub who live in Jordan, Amman. These intellectual characters 
undergo a journey to cope with the new place they are facing. However, Dr. 
Suhayl Badran, Dr. Joumane’s father, has another vision of life because he tries 
to serve his country through his gained knowledge from U.S universities. He 
does not want to face displacement like other characters and families. There are 
no previous studies that examine Shala Ujayli’s A Sky So Close to Us (2019). 
This study attempts to discuss the various representations of the intellectual 
through Dr. Joumane Badran, Dr. Nasser, Dr. Yaacoub and Suhayl Badran.  

Before proceeding further in analyzing Joumane and Dr. Nasser as 
intellectuals in the novel, Edward Said’s definition of the intellectual is required. 
Said is among the main theorists who defines the role of the intellectual and 
delves into the representation of this person in exile in his books and articles. In 
The Representations of the Intellectual, Said defines the intellectual as "someone 
who is trying to advance the cause of freedom and justice".1 In fact, the 
intellectual must have a critical sense as long as he does not accept an imposed 
structure or power.2 The intellectual’s task in the modern era is to refute and 
oppose the current and systematic norms and attempts to question the present 
state because he does not appreciate it.3 This uncovers that Said believes that the 
role of the intellectual is to bring forth alternative and original ideas. In addition 
to this, he does not only define the intellectual but also the intellectual in exile in 
his works. Said explains that the role of the intellectual in exile is to seek 
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  (2019)سماء قريبة منا جدا : تنوع تمثيالت املثقف في رواية شهال العجيلي
  

  .دكتورة االدب االنجليزي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ساره شعبان شاوش

  

  ملخص

من اعداد  (2019) سماء قريبة جدا مناتتناول هذه المقالة مختلف التمثيالت للمثقفين في رواية 
لى إوتتطرق . المثقفات في الروايةو لى فحص مختلف المثقفينإالمقالة أيضا  وتهدف هذه. شهال العجيلي

تقدم . الضحايا رغم كونها مثقفةو الدكتورة جومان بدران وهي مفكرة منفية تحاول الدفاع عن المهمشين
تجارب جومان في المنفى حيث تستخدم مرض السرطان كاستعارة لتغلب جومان و العجيلي أيضا مشاعر

هو و لى الدكتور ناصر األميرةإلى جانب ذلك، تتطرق المقالة إ. تصبح شخصية منفية سعيدةو ناتهاعلى معا
كما يركز . مثقف منفي أخر يشعر بالسعادة على الرغم من تعرضه للنزوح، أي تغيير البلدان، عدة مرات

ن كتب إمن هنا، فو .هذا المقال على الدكتور يعقوب وهو يعتبر مثقف منفي أخر يشعر بالحزن في المنفى
ال . المفكر المنفي لها أهمية قصوى في تحليل هذه الشخصيات الثالثو دوارد سعيد حول تعريف المثقفإ

. سمها سهيل بدرانإمرسونية إلى شخصية إتكتفي المقالة للكشف عن المثقفين المنفيين فحسب، بل تتناول 
يمرسون للمفكر مطلوب إن تمثيل إلذلك، ف. سونيمرإتكشف المقالة كيفية متابعة االخير حياة رالف والدو 

 .أيضا للتحليل

 .المفكر المنفي، المثقف االمرسوني والشخصيات: المفتاحية الكلمات

 

Numerous writers from different countries and continents have examined 
various kinds of the intellectual in their narratives since antiquity. They reveal 
the intellectuals’ different points of views and experiences. In fact, both Western 
and Arab authors represent the intellectual in contemporary fiction. It is a matter 
of fact that not only writers but also various theorists have defined the 
intellectual from various viewpoints. While some of them reveal the experiences 
of the exilic intellectual, others unmask the intellectual’s role in his society. 
Some of the theorists who define the intellectual are Edward Said, Emmerson, T. 
S Eliot and Eric Auerbach. This article deals with the various representations of 
the intellectual in Shahla Ujayli’s A Sky So Close To Us (2019). First, this article 
sheds light to how different male and female intellectuals become intellectuals 
and how they cope with exile. It puts emphasis on Dr. Joumane Badran as an 
active member in exile and goes through a journey to become happy while Dr. 
Nasser al Amrieh is another happy exilic intellectual. It also focuses on Dr. 
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Abstract 
This article examines the various representaions of the intellectual in Shahla 

Ujayli’s A Sky So Close To Us (2019). It investigates the portrayal of both male and 
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intellectual, who attempts to defend the marginalized and victimized people even though 
she is an intellectual. Ujayli describes Joumane’s feelings and experiences in exile using 
cancer as a metaphor for her journey to overcome her hardship and become a happy 
exilic figure. Besides, this article also deals with Dr. Nasser al- Amerieh who is another 
exilic intellectual who is happy despite the fact that he faces displacement several times. 
It also focuses on Dr. Yaacoub Sharif who is another exilic intellectual who feels 
unhappy. Hence, Edward Said’s writings on the definition of the intellectual and exilic 
intellectual are paramount to analyze these three characters. This article does not only 
uncover exilic intellectuals but also attempts to delve into another Emersonian character 
whose name is Suhayl Badran. It reveals how the latter follows Ralph Waldo Emerson’s 
life; thus, Emerson’s representation of the intellectual is also required for the analysis. 
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However, in the last scene of the novel, Antoinette finds the courage to put 
an end to her enslavement as a prisoner at Thornfield Hall. Aligning herself with 
the many who resisted colonialism and exploitation, Antoinette performs the 
most dramatic and violent act of resistance. Like the resisting ex-slaves at the 
opening pages of the novel who burn down the master’s estate, which is the 
symbol of white exploitation and colonialism in Jamaica, Antoinette too sets fire 
to Rochester’s estate, which is a symbol of white male domination and 
exploitation in England, with its economic basis in the oppressions of 
colonialism. Thus, her suicide could be read as an act of self-affirmation.  

Conclusion 

The struggle against oppression is the central thesis of Fanon’s philosophy 
of violence. Having observed the persistent oppression and deprivation of the 
colonizer, Fanon proposes a violent revolt which would ultimately dismantle this 
structure of oppression. This paper explores Wide Sargasso Sea’s articulation of 
the politics of resistance and violence in the context of Fanon’s debate. After all, 
the novel is split between opposites sides; Rochester’s England and Antoinette 
Mason’s Island, the colonizing empire and the colonized and the empowered 
men and suppressed women. Along with these opposites, there is violence and 
resistance that reflect the clash within the mind of Antoinette. The external 
tension represented in the novel is actually a reflection of the tension inside the 
psyche of the protagonist. Thus, the political and social struggle in Wide 
Sargasso Sea can be viewed both as influences on Antoinette and, also, as 
externalization of the contrasts in her mind. Antoinette mind has been trapped in 
the dichotomy between blacks and whites, Europe and the Caribbean, men and 
women, reason and emotion, and colonialists and colonized.  
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In addition to her use of flashback techniques, Antoinette’s different dreams 
also unsettle the chronological flow of events, foreshadow the coming actions in 
the plot and allow the reader to have access to the character’s subjective 
consciousness. For example, Antoinette’s third dream liberates her from her 
enslavement at the estate in England through her violation of the bounds 
between reality and dream, creating a magical realist scene. While blurring the 
boundaries between her present life in Thornfield with her memories of Coulibri, 
Antoinette defies the realistic conception of objective truth, creating her own 
reality and world. She refuses to acknowledge the world of Thornfield Hall that 
imposes on her a fixed identity and defines her as the marginalized Other. In the 
final section of the novel, Antoinette “doubts the identity of her residence” 
insisting that the mansion is not in England (Müller, 74). She believes that 
England, which she previously depicts as “quite unreal, and like a dream” is an 
imaginary place, a “cardboard world” made of paper. She insists that she has 
never reached England and that she is still sailing the wide Sargasso Sea. The 
indeterminacy and uncertainty that Antoinette creates overthrow the conventions 
of clarity and finality. Her refusal to accept England as an objective and external 
reality testifies her subversive capacity to create her own reality and to define 
herself in terms of a space of in-betweenness. Antoinette’s mind is suspended 
between two worlds, but she belongs to neither. Situated between the white 
colonial values as a daughter of a Creole slave-owning father and her new 
English husband and her black caretakers, Antoinette’s position in the novel 
works strategically to articulate the power relationships between black and 
white, male and female, and the colonized and the colonizer.  

Despite her struggle throughout the novel to find a culture to belong to, she 
is repudiated by both. This is the tragedy in Wide Sargasso Sea, the crisis of 
identity. Elizabeth Nunez-Harrell argues, in her analysis of the “Paradoxes of 
Belonging”; that while Jamaica is indeed Antoinette’s country, she remains a 
social outcast, a “white cockroach,” accepted by neither the landed and moneyed 
whites, nor by the recently emancipated black community. The constructed and 
thereby precarious category of “whiteness,” with its supposedly inherent 
attributes of superiority, is rendered useless without the attendant powers of 
money and community to keep it guarded and intact. Therefore, Antoinette is 
suspended in the wide Sargasso Sea unable to reach neither the Caribbean, nor 
Europe. She instead remains trapped in the middle of the shallow waters of the 
Sargasso Sea. Therefore, the novel’s title seems to signify Antoinette’s unstable 
world of plurality and difference, one that is set against Rochester’s world that 
denotes fixedness and stability reflected in the word “land” in England.  
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After the events at Coulibri estate, Antoinette attends a private school where 
her black heritage, as well as the stigma of her mother’s madness, make her a 
target for bullying. Although Antoinette is very aware of her otherness, her 
schooldays are relatively unburdened but come to an end when Antoinette is 
seventeen. Her stepfather, Mr. Mason, comes for a visit and holding her “at 
arm’s length inspects her carefully and critically” (Rhys, 33). He informs her 
that she will spend the winter with him and his English friends, a visit that will 
result in the marriage between Antoinette and Mr. Rochester. While Mr. Mason 
smiles, and assures Antoinette that he wants her to be happy and safe, Antoinette 
only has a foreshadowing “feeling of dismay, sadness, loss” that almost 
“choke[s]” (Rhys, 33).  

The role of Rochester in the novel, though often dismissed as purely 
negative, is in this respect complex. He is, like the heroine, unsettled by 
conflicting emotions, not one-sided or romanticized as in Jane Eyre, but troubled 
and multifaceted. Both characters are essentially orphans, abandoned by their 
family members. While Rochester, the youngest son, legally inherits nothing 
from his father, who already favors the older son, Antoinette, is persistently 
neglected by her mother in favor of her younger brother. Antoinette, however, 
receives a considerable inheritance which makes her a target for the English 
aristocrat seeking fortune through a Creole heiress. Rochester’s and Antoinette’s 
arranged marriage was not equal because the English man perceives his 
estranged wife as his opponent, a creature that belongs to the “Other” side. Right 
away the reader is aware of a marked clash of cultures.  

From the beginning, Rochester transfers his feelings of resentment, feeling 
cheated and belittled by his father and brother, to Antoinette and the islanders. 
His first words in the text invoke battle and war, and also exhibit an anger that 
will be later on reflected on Antoinette and the West Indian islanders: “So it was 
all over, the advance and retreat, the doubts and hesitations” (65). Rochester’s 
Englishness and privilege allow him to control and even confer identity upon 
Antoinette. For instance, he decides to rename his wife, calling her "Bertha" in 
an attempt to distance her from her lunatic mother, whose full name was 
Antoinette. Later, he takes away Antoinette's voice along with her name, 
refusing to listen to her side of the story. As he continues to fragment her 
identity, he creates the new name of "Marionetta," a cruel joke that reflects 
Antoinette's doll-like pliability. He ultimately refashions Antoinette into a raving 
madwoman and treats her as a ghost. Having totally rejected his Creole wife and 
her native customs, Rochester control’s his wife’s estate and displace her as he 
moves her to another environment. By doing so, he asserts his total English 
control over the Caribbean landscape and people.  
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money, or the circumstances of their lives, Annette is driven mad by the death of 
her son in the fire. Deserted once again by family and friends, and, 
foreshadowing the fate of her daughter, Annette is left to the care of paid 
employees where she is abused, abandoned, and dies leaving her daughter alone. 
At certain points in the novel, the lonely Antoinette, who lacks parental guidance 
and support after the death of her father and the illness of her mother, acts 
passively in the face of injustice and injury for herself and the blacks around her.  

During this stage in Antoinette’s life, she has been subjected to various 
forms of violence starting from verbal violence to physical violence. The 
impoverished family, for example, was called: “White niggers” (Rhys, 21) or 
“Black Englishmen” (Rhys, 21). The first incident of physical violence takes 
place when Antoinette finds her mother’s horse poisoned and dead under the 
frangipani tree, an act that further isolates the family as their estate is situated in 
a remote location. The second act of violence directed towards Antoinette takes 
place when her only childhood friend, Tia, whom she plays and spends time 
with, steals her clothes after swimming in the water hole. The last and most 
impressive and impactful act of violence takes place when the locals set the 
family’s estate on fire.  

The fire scene is an important scene in the novel. When the newly 
emancipated blacks attack Coulibri and sets fire to it, Antoinette notices Tia, her 
black friend, in the crowd. She sees in Tia a familiar face, or a glimpse of hope. 
Tia, however, responds in violence reflecting the atmosphere around her. In an 
attempt to cling to the shreds of her childhood, Antoinette runs to her “for she 
was all that was left of [her] life as it had been” (Rhys, 23). Instead of being 
consoled, however, Antoinette sees the jagged stone in Tia’s hand only too late: 
“When I was close I saw the jagged stone in her hand but I did not see her throw 
it. I did not feel it either, only something wet, running down my face” (Rhys, 
23), Antoinette narrates.  

This violence at Coulibri results in the death of Pierre, Antoinette’s brother, 
and the consequence deterioration of the mental awareness of Antoinette’s 
mother. In response to the family’s new condition, Mr. Mason leaves after 
sending Antoinette to a convent and Annette to a family to look after her, when 
instead they were abusing her. The scene of the violent burning at Coulibri, 
however, and the confrontation between the two girls will be repeated again at 
the end of the novel when Antoinette calls Tia while burning Thornfield Hall. 
These parallel scenes illuminate both the effects of the operations of colonialism 
and racism and the act of violence which continue to reshape and reinscribe both 
scenes.  
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which break away the logical sequence of events and disturbs its coherence. As 
she gazes to her red dress lying on the floor, she recalls her past life in Jamaica, 
where she used to enjoy the natural wilderness of the island, and notably 
Coulibri’s untamed garden which is compared to the Garden of Eden: “Our 
garden was large and beautiful as that garden in the Bible-the tree of life grew 
there. But it had gone wild” (Rhys, 4). Actually, the lush landscape of the island 
represents the immune space where Antoinette feels fortified and safe. Her 
nostalgic recollection of Coulibri which is accompanied by a remembrance of 
“the orchids and the stephanotis and the jasmine and the trees of life,” articulates 
Rhys’s tendency to set England, which epitomizes the colonial world, in contrast 
with Jamaica, which represents homeland for Antoinette.  

At this point the background of the Mason’s family need to be remarked. 
Antoinette’s mother is a Martinique woman which is why “[t]]he Jamaican 
ladies had never approved of [her]” (Rhys, 3). Not only, however, is it 
problematic that Annette (the mother) is not a Jamaican lady, it is even more 
troublesome for the community that she is a woman of color married to a much 
older, white man. Neither Antoinette nor her mother are accepted by their 
neighbors; the English/ white community looks down to mother and daughter 
because of their blackness, and for the black community, the family is not black 
enough. The alienation that Antoinette experiences from every group and 
community is a key point in the novel and is related to the colonial legacy.  

The setting of the novel is important in this respect. The Novel is set around 
1838, a time of great social changes in the West Indies. Slavery ended in 1833 as 
a result of the Haitian Revolution which began in 1791 and was one of the few 
successful slave revolutions in history. Following the emancipation act, a 
considerable number of plantation owners have been affected because the 
newly-liberated black workers refused to work. Heart broken, Antoinette’s father 
dies leaving the family behind with no money or fortune although they are land 
rich. The family’s estate declines and is also threatened by the emancipated 
slaves.  

The father figure plays a significant role in Antoinette’s life as it is 
connected with feelings of safety and comfort, “My father, visitors, horses, 
feeling safe in bed--all belonged to the past” (Rhys, 17). The fact that Antoinette 
associates her father’s presence, not with love and affection, but with community 
and safety is significant. Their status changes for the better after the mother 
marries Mr. Mason who elevates them socially and economically and gives them 
his surname. Antoinette’s happiness is short-lived, however, as Mason ignores 
her mother’s pleas to get away from Coulibri and with it the insight and 
understanding she has of the black/white relations on the island. Unable to 
convince Mr. Mason of the impending doom and unable to control her own 
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Violence in Wide Sargasso Sea 

The emergence of Jean Rhys as a major literary discovery of the twentieth 
century, after many years of obscurity, did not take place until the publication of 
Wide Sargasso Sea (1966), despite the fact that Rhys had published four other 
novels between 1911 and 1939. The prominence predicted forty years earlier by 
Ford Madox Ford in a preface to her collection of short stories, The Left Bank 
(1927), was realized. Rhys’ status as a contemporary West Indian writer comes 
as a result of her concentration on the power politics of colonization, the 
marginalized figures from third world countries, the male exploitation of 
women, and class/gender antagonism.  

Rhys’ Wide Sargasso Sea is a postmodern parody of Charlotte Bronte’s 
canonical novel Jane Eyre (1847). In her novel, the postcolonial novelist enables 
Bertha (Antoinette) Mason to leave the confines of voicelessness and savageness 
to, first, challenge the fixed representation of her as the Creole “horrible lunatic” 
from the West Indies, and, second, to allow Bertha to embrace the multiplicities 
of her selves. In doing so, Rhys exposes the in-between and often indeterminate 
status of the Creole and the colonized, and the complicated economic, social, 
and psychological legacy of colonialism. As opposed to Jane Eyre, Wide 
Sargasso Sea does not simply declare Bertha/Antoinette mad due to her heritage/ 
genetics/ sexuality, but provides reasons for the motivations of her madness 
which invite pity rather than scorn. Moreover, Bertha’s madness is not as clear- 
cut as it is in the origin novel; Bertha’s madness could be attributed to cultural 
difference rather than actual madness, and if Bertha is indeed mad, it is because 
she has been driven insane by the aggression and injustice she is facing in the 
course of the novel.  

Rhys in her novel overlooks the nineteenth-century chronological order, in 
favor for a fragmented and disruptive narrative structure that reflects the 
fragmented identity of Bertha Mason or Antoinette. In doing so, Rhys dismisses 
the chronological order of the Brontean text to represent an alternative text about 
Antoinette blurring the barriers between the different zones. The novel is divided 
into three parts: told respectively by Antoinette, Rochester, who has been kept 
unnamed throughout the entire text of Wide Sargasso Sea, and Antoinette again. 
The choice of dividing the narrative between both characters gives each the 
opportunity to express his/her thoughts and feelings and respectively gives the 
novel the additional value of presenting double perspectives. 

The narrative shuffles back and forth between the heroine’s past life in 
Jamaica and her present life at her husband’s house at Thornfield Hall. The 
eruption of her homeland memory that intrudes into the waking world of the 
heroine in the attic of Thornfield Hall showcases incompatible fragments of life 
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colonialism itself is an act of complete violence, and, thus can only be overcome 
by a revolutionary, purifying violence.  

There is another role that violence plays: it unifies the natives. In other 
words, Fanon believes that after the process of decolonization, the social and 
political institutions of the colonial regime must be completely destroyed to 
establish a new state with new structures. This phase in newly liberated countries 
needs to create a solidarity among the colonized. The solidarity can be 
established through violence which binds the colonized people to establish a 
collective individual; 

[T]he practice of violence binds them together as a whole, since each 
individual forms a violent link in the great chain, a part of the great organism of 
violence which has surged upward in reaction to the settler’s violence in the 
beginning. The groups recognized each other in the future nation is already 
indivisible. The armed struggle mobilizes the people; that is to say, it throws 
them in one way and in one direction. (Fanon, 73) 

Based on Fanon’s argument, violence creates among the natives a bond, a 
solidarity “a common cause, of a national destiny and of collective history.” 
(Fanon, 73). In other words, Fanon clearly argues that violence is not only 
important in the struggle for independence, but it is also essential in the phase 
after decolonization to bring the nation together and create a sense of a collective 
individual: “Violence alone, violence committed by the people, violence 
organized and educated by its leaders, makes it possible for the masses to 
understand social truths and gives the key to them” (Fanon,116). During the 
process of liberation, the colonized have to fight the oppression of the colonizer 
but after national liberation, the colonized have to fight the social and political 
institutions, and the corrupted system of the colonized that brought “poverty, 
illiteracy and underdevelopment”. (Fanon, 74) Through Violence the natives 
understand social truth and rebuild their own identity and consciousness. This 
reading of violence as a positive and redeeming force for change can be applied 
to the ending of Jean Rhys’ post-colonial novel Wide Sargasso Sea where the 
heroine is able to escape the weight of othering through violence.  

In writing Wide Sargasso Sea, Rhys does not only expose the practices of 
colonialism and decolonization, but also focuses on male exploitation and 
alienation of women and women’s resistance of that exploitation. Rhys, in the 
course of the novel, highlights the position of the Creole women and the political 
construction and limits of this race and gender and the overlapping oppression 
that occur on them. Simultaneously, the character of Rochester, who is 
romanticized in Jane Eyre, is depicted as the representative of the Victorian, 
repressing colonizer whose role is only to exploit the colonized.  
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Fanon discusses violence in two contexts, the first is the violence used by 
the colonial regime to suppress the natives and maintain their rule. In return, the 
natives can achieve liberation from their exploiters through violence or as Fanon 
puts it through the use of force; “We have seen that it is the institution of the 
colonized masses that their liberation must, and can only, be achieved by force.” 
(Fanon. 57) Therefore, the relationship between the colonizer and the colonized 
is dynamic as they both give existence to each other. It is the colonizer who 
gives existence to the colonized, and the colonizer derives his power from the 
colonial system.  

According to Fanon, the importance of violence in the colonial context is 
based on several grounds. First, as a psychiatric, Fanon carefully applied his 
psychological knowledge of the study of the colonial phenomenon. He did not 
only see colonialism as resulting from political and economic interest, but also 
from feelings of European superiority over other ethnicities and nations. Fanon 
examines the impact of colonial hegemony on the colonized communities and 
concludes that colonialism alienates the people and communities from 
themselves and from their homeland. Fanon repeatedly emphasizes that the 
Whites employ force not only to acquire the wealth of the colonized, but also to 
instill inferiority complex in them through negating the culture, beliefs, religion 
and ideologies of the colonized. Therefore, it is through violence that the 
colonized can create himself and free his consciousness.  

In the Preface to The Wretched of the Earth, Sartre writes: 
“irrepressible violence is neither sound and fury, nor the resurrection of 

savage instincts, nor even the effect of resentment: it is man recreating himself 
[…] The native cures himself of colonial neurosis by thrusting out the settler 
through force of arms. When his rage boils over, he rediscovers his lost 
innocence and he comes to know himself in that he himself creates his self”. (P. 
18)  

Fanon clearly states that the colonized subject “finds his freedom in and 
through violence” (Fanon, 68). Second, Fanon outlines the effects of violence 
and classifies violence as a catharsis. He believes that violence has a cleansing 
force. It frees and liberates the colonizers from his feelings of inferiority and 
humiliation; “At the level of individuals, violence is a cleansing force; It frees 
the native from his inferiority complex and from his despair and inaction; it 
makes him fearless and restores his self-respect.” (Fanon, 74). Colonialism and 
racism as experienced by the colonized are not only a physical phenomenon, but 
also affect the psychological aspect of the life of the colonized who were made 
to see themselves in a state of degradation. Fanon stresses the need to resist this 
degraded psychological status of the people through violence. This is because 



The Politics of Violence: Frantz Fanon and Wide Sargasso Sea   Jerash for Research and Studies 

 5337

Prince, which is often regarded as the essence of modern political philosophy 
and political science, that a successful prince must be willing to use violence 
judiciously. (Machiavelli, pp.95-8.) Thomas Hobbes argues that the power of the 
artificial body that can satisfactorily achieve this domination must be centered 
on the power of the sword. (Hobbes, pp.116-21) In Max Weber’s theory, 
political action is the domination of a territory by the means of violence.  

A theoretical and political reflex of this position looks at violence from the 
point of view of the dominated, the oppressed. From this stance, numerous 
thinkers focus on revolutionary violence – the violence that must be used in 
resistance to and defeat of oppression. In the Marxist revolutionary tradition, the 
violence of the political economic domination and exploitation of the working 
class by the capitalist state must and will be resisted and eventually overthrown 
by the revolutionary working class. (Marx, 78) Georges Sorel distinguishes 
between the violence of the state, government, established political parties, and 
implicated trades unions, and the violence of the proletariat. (Sorel, pp. 
39,62,78,200,280.) Fanon is also known for his glorification of the theory of 
violence as he discusses the anti-colonial struggle for freedom and constructs 
violence as an essential factor. To Fanon, the process of “[n]ational liberation, 
national renaissance the restoration of nationhood to the people, commonwealth: 
whatever may be the headings used or the new formulas introduced, 
decolonization is always a violent phenomenon” (Fanon, 27). 

Frantz Fanon was born on July 1925 in Forte-de-France, the capital of the 
French colony of Martinique. After receiving his early education, he joined the 
French army during WWII in response to the call of General Gaulle to save 
France. After the second World War, he went to France to receive higher 
education in medicine. The turning point at Fanon’s life took place when he 
went to Algeria in 1953 to work as a psychiatric in the French Army there. 
Nevertheless, he dedicated himself to the Algerian cause instead until he was 
expelled from Algeria in 1957. From this date till his death in 1961, Fanon 
worked as a professional, revolutionary advocate. It was during this phase of his 
life that he wrote most of his works. During his short-lived life, Fanon is known 
for his stand against racial colonialism, his concentration on black consciousness 
in his writing, and most importantly his stress on the importance of violence in 
the process of decolonization. His heritage is part of the European discourse as 
he rejects European racialization of human nature and the partition of humanity 
into black and white for the benefit of ‘Europe’. Although Fanon in his book is 
reflecting on the Algerian war of independence against the French Colonial 
system, his work can apply to all colonized regions and subjects.  
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  اسو الواسعغوبحر سارانون ف زفران: سياسة العنف
  

  .األردن، جامعة جرش، قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، ةبلارشا ابراهيم مق

  

  ملخص

 بأن قشانوي ،، على عملية إنهاء االستعمار)1961( األرض ن فيمعذبوال يركز فرانز فانون، في كتابه
 ح فانونصرعبارة أخرى، يب. العنف وسيلة ضرورية للعمل السياسي، وهو أيضا قوة عضوية أو طاقة

 بوضوح أنه نظرا ألن المستعمرين يسيطرون على المستعمرين في األراضي المحتلة ويسيطرون عليها
 تهدف .التحرر إحرازباستخدام العنف، فمن الضروري أن يستخدم المستعمر العنف لعكس عالقات القوة و

ريس ما  جابية للتغيير والتحرر على رواية جانقوة إيبوصفها الورقة إلى تطبيق هذه القراءة للعنف  هذه
والمقاومة من  في كتابة روايتها ، تجسد ريس العنفف). 1966( اسو الواسعغبحر سار، االستعماربعد 

تتحدى الهيمنة  ولكنها ،خالل تقديم بطلة تجسد حالة ما بعد االستعمار االجتماعية والنفسية من االغتراب
هول في نهاية  العمل العنيف لبطلة ريس في حرق ثورنفيلد هذايشيرو. جليزيةاالستعمارية اإلن/ األبوية 

لتراثها العرقي  الرواية إلى أنه فقط من خالل العنف والموت يمكن أن تحرر أنطوانيت نفسها من اآلخر
 .وزوجها اإلنجليزي

 .العنف السياسة، اآلخر، االستعمار،إنهاء  االستعمار،: المفتاحية الكلمات

 

Fanon’s theory of Violence 

Violence is a difficult term to define as Raymond Williams explains in his 
book entitled Keywords. Etymologically, The English (and French) word is 
related to violation and rape. However, the use of the word in Literature and 
politics is marked by a distinction between violence that is authorized “state 
force, legitimated by rule of law, often called ‘war’.” and violence that is not 
“that which threatens or moves outside the law, often called ‘terror’.” 
(Raymond, 138). Frantz Fanon’s The Wretched of the Earth is an exemplary text 
theorizing violence and distinguishing between progressive violence for freedom 
and repressive violence for domination. Before analyzing the Fanonian approach 
to violence, we need to put Fanon into the wider context of thought and theory. 
To begin with, violence can be explained from the perspective of the political 
dominator especially that Modern states (The Colonizer) have successfully 
monopolized the legitimate use of violence to dominate a territory, its people 
and other resources in it. Niccolo Machiavelli argues in his master piece The 
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The Politics of Violence: Frantz Fanon and Wide Sargasso Sea 
  

Rasha Ibrahim Maqableh  *  

  

Abstract 
Frantz Fanon, in The Wretched of the Earth (1961), focuses on the process of 

decolonization and argues that violence is a means necessary to political action, and also 
is an organic force or energy. In other words, Fanon clearly states that because the 
colonizers dominate and control the colonized in occupied territories by the use of 
violence, it is necessary for the colonized to use violence to reverse the power 
relationships and gain liberation. The paper aims at applying this reading of violence as a 
positive force for change and liberation on Jean Rhys’ postcolonial novel, Wide 
Sargasso Sea (1966). In writing her novel, Rhys dramatizes violence and resistance 
through presenting a heroine exemplifying the postcolonial social and psychological 
state of alienation but challenges the English patriarchal/colonial domination. The 
violent action of Rhys’ heroine in the burning of Thornfield Hall at the end of the novel 
suggests that it is only through violence and death that Antoinette is able to release 
herself from the Othering of her ethnic heritage and her English husband. 

Keywords: Colonialism, Decolonization, Othering, Politics, Violence. 
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- There are statistically significant differences at the significance level (α≤ 0.05) 
between the arithmetic averages of the responses of the study sample 
members about the design challenge, according to the gender variable, 
where the value of (T) was (2.15), which is a statistically significant value at 
the significance level (α≤ 0.05). When reviewing the arithmetic averages, it 
was found that the differences were in favor of females with an arithmetic 
mean (4.21), while the arithmetic average for males was (4.00). 

- This result can be explained by the fact that females always resort to 
comparison with others in the size of the burdens on them, and because 
females are looking for excellence and uniqueness, especially in the field of 
design. This finding is consistent with the study of Suhail and Musleh 
(2014). 

- There are no statistically significant differences at the significance level (α≤ 
0.05) between the arithmetic averages of the answers of the study sample 
members about the areas (technical challenges, challenges of scientific 
research and evaluation challenges) according to the gender variable, where 
the (T) values were not statistically significant at the level of Significance 
(α≤ 0.05). 

Specialization: 
There were no statistically significant differences at the significance level 

(α≤ 0.05) between the arithmetic averages of the answers of the study sample 
members at the level of the four challenges and the study as a whole, according 
to the variable of specialization, where the (T) values were not statistically 
significant at the significance level (α≤ 0.05). 

Recommendations and suggestions. 

Based on these results, the study recommended the following: 
1. The necessity of holding training courses in particular for faculty members 

in humanities colleges in private Jordanian universities in the field of e-
learning. 

2. The need for officials to reduce the challenges facing e-learning, conduct 
more studies on study variables, and emphasize the importance of e-
learning, whether in normal cases or in crises that require quick action and 
easy solutions. 

3. Incorporating technology into university courses gradually through 
designing electronic courses, based on the foundations and standards of 
educational design, and presenting them through the global and local 
network around the clock. 

4. Conducting more studies in the field of e-learning and the challenges from 
the point of view of university administrators and students. 
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Evaluation Challenges 
Table (7): Arithmetic averages and standard deviations of the responses of the 

study sample members to the evaluation challenges items arranged in 
descending order according to the arithmetic mean. 

Rating 
score Rank Standard 

Deviation 
Arthemitic 

Mean Field No. 

High 1 0.73 4.32 I think electronic exams block the 
place for exams in the exam hall. 1 

High 2 0.76 4.22 I do not find it difficult to measure 
students' competencies electronically. 3 

High 3 0.76 4.15 I do not find it difficult to follow the 
student's development electronically. 5 

High 4 0.80 4.12 I don't find it difficult to diversify the 
electronic exams. 2 

High 5 0.77 4.11 I provide feedback to students during 
e-learning. 4 

High  0.62 4.19 I think electronic exams block the 
place for exams in the exam hall.  

It appears from Table No. (7) that the arithmetic averages of the answers of 
the study sample members to the evaluation challenges items ranged between 
(4.11-4.32) with a high evaluation degree for all paragraphs, where it came in 
first place, paragraph No. (1) and its text: I think that electronic tests block the 
place of tests In the exam hall., with an average of (4.32), while it ranked fifth 
and last, paragraph No. (4), whose text: I provide feedback to students during e-
learning., with an average of (4.11), and the mean of the field as a whole was 
(4.19). with a high rating. 

Second: Interpreting the results related to the second question, which states: 
Are there statistically significant differences at the significance level ( = 0.05) 
in the areas of e-learning challenges facing faculty members in private Jordanian 
universities due to the variable (gender, educational qualification, years of 
service, specialization)? 

This question was answered by extracting the arithmetic means and standard 
deviations of the answers of the study sample members about the fields of study 
and the tool as a whole according to the variables (gender, educational 
qualification, years of service, specialization), and the (Independent Samples T-
Test) test was applied to the fields of study and the tool. As a whole according to 
the variables (gender, educational qualification, specialization), and the 
application of one-way analysis of variance (ANOVA) to the fields of study and 
the tool as a whole according to the variable years of experience, the results were 
as follows: 
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Technical challenges: 
Table (6): Arithmetic averages and standard deviations of the responses of the 

study sample members to the technical challenges items arranged in 
descending order according to the arithmetic mean. 

Rating 
score Rank Standard 

Deviation 
Arthemitic 

Mean Field No. 

High 1 0.75 4.37 Able to deal with programs and files by 
saving, moving, deleting and modifying 1 

High 2 0.70 4.26 Capable of circulating emails to all users 
at the same time. 5 

High 3 0.77 4.25 Able to use a scanner. 11 

High 4 0.76 4.23 Able to use Internet browsers (Google 
Chrom) and (Explorer). 10 

High 5 0.81 4.21  7 

High 6 0.85 4.19 Capable of handling input and output 
units. 3 

High 7 0.80 4.16 Able to use Office and Excel 
spreadsheets 6 

High 8 0.85 4.14 Able to download files from the Internet. 12 
High 9 0.73 4.13 Able to upload files on the Internet. 2 

High 10 0.85 4.12 Capable of using the Data Show 
Projector. 9 

High 11 0.75 4.11 Capable of handling CDs, DVDs, and 
Flash Memory. 4 

High 12 0.78 4.02 Able to design slides using Power Point 
presentations. 8 

High 13 0.92 3.99 Able to communicate through social 
media. 13 

High  0.57 4.17 I can solve technical problems that I 
encounter while using the Internet.  

It appears from Table No. (6) that the arithmetic averages of the responses 
of the study sample members to the technical challenges items ranged between 
(3.99-4.37) with a high evaluation degree for all paragraphs, where it came in 
first place, paragraph No. (1) and its text: Able to deal with programs and files 
By saving, transferring, deleting and modifying with an average of (4.37), while 
I ranked the thirteenth and last paragraph No. (13) and its text: I can solve the 
technical problems that I encounter while using the Internet. With an average of 
(3.99) and an average of the field as a whole (4.17 with a high rating. 
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paragraph No. (3) came in first place and its text: I do not find it difficult to use 
techniques Modern websites in creating websites., with an average of (4.24), 
while it ranked sixth and last, paragraph No. (4) and its text: I do not find it 
difficult to design programming that suits the student’s desire and capabilities., 
with an average of (4.01), and the arithmetic average for the field as a whole is 
(4.11).) with a high rating. 

Research challenges: 
Table (5): Arithmetic averages and standard deviations of the answers of the 

study sample members to the “scientific research” challenges items 
arranged in descending order according to the arithmetic mean. 

Rating 
score 

Rank Standard 
Deviation 

Arthemitic 
Mean 

Field No. 

High 1 0.77 4.24 Able to use search engines to process 
the requested information. 

3 

High 2 0.74 4.21 Able to use English to search on the 
Internet. 

2 

High 3 0.80 4.20 Able to deal with refereed scientific 
journals for research and publication. 

1 

High 4 0.77 4.14 I can access global libraries, databases 
and research centers. 

4 

High 6 0.85 3.99 I follow scientific publications and 
modern software in the field of e-
learning. 

5 

High  0.62 4.14 The challenges of scientific research 
as a whole 

 

It appears from Table No. (5) that the arithmetic averages of the responses 
of the study sample members to the scientific research challenges items ranged 
between (3.99-4.24) with a high evaluation degree for all paragraphs, where it 
came in the first place paragraph No. (3) and its text: Able to use engines The 
research to process the required information, with an average of (4.24), while it 
ranked sixth and last, paragraph No. (5) and its text: Providing follow-up to 
scientific publications and modern software in the field of e-learning (3.99), and 
the arithmetic average for the field as a whole was (4.14) Rating is high. 
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The results of the study showed that the arithmetic averages of the answers 
of the sample members about the fields of the study tool ranged between (4.11-
4.19) with a high evaluation degree. 4.19), and in the second place came the 
field of “scientific research challenges” with a mean of (4.17), and in the third 
place came the field of “technical challenges” with an average of (4.14), and in 
the fourth place came the field of “design challenges” with an average of (4.13), 
and the arithmetic mean of the tool As a whole (4.15) with a high evaluation 
score, which indicates that the e-learning challenges facing faculty members in 
Jordanian universities were high. 

The researchers believe that this result is a positive indicator of the e-
learning challenges facing faculty members, in the four challenges mentioned in 
the study, and the ratios were high and close between them, and that faculty 
members face challenges effectively, and this may be attributed to the 
qualification and training by the university administration, which performs it. for 
its teaching staff by engaging them in specialized courses in order to overcome 
the challenges they may face. 

Design Challenge: 
Table (4): Arithmetic averages and standard deviations of the responses of the 

study sample members to the "design" challenge items arranged in 
descending order according to the arithmetic mean. 

Rating 
score Rank Standard 

Deviation 
Arithmetic 

Mean Field No. 

High 1 0.78 4.24 I do not find it difficult to use modern 
technologies in creating websites. 3 

High 2 0.69 4.16 I can design electronic course 
components using hyperlink. 1 

High 3 0.76 4.12 
I do not find it difficult to design 
programming that suits the student's 
desire and capabilities. 

6 

High 4 0.75 4.07 I do not find it difficult to design an 
educational scenario for the e-course. 2 

High 5 0.84 4.06 
I do not find it difficult to design 
electronic multimedia in the 
presentation of the lecture. 

5 

High 6 0.79 4.01 
I have no difficulty in identifying 
teaching strategies that achieve e-
learning goals. 

4 

High  0.59 4.11 Design Challenge  

It appears from Table No. (4) that the arithmetic averages of the responses 
of the study sample members to the paragraphs of the "design" challenge ranged 
between (4.01-4.24) with a high evaluation degree for all paragraphs, as 
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It appears from Table No. (2) that the value of the Cronbach's alpha 
coefficient for the tool as a whole was (0.88), and the Cronbach's alpha values 
for the study areas ranged (0.74-0.83), which are acceptable values for the 
purposes of the application; As for the re-test method, it reached (0.73) as it 
appears from Table No. (2) that all the values of the correlation coefficients 
between the two applications are for statistically significant domains. 

Scale correction 

In order to correct the scale, a five-point Likert scale was adopted to 
measure the e-learning challenges facing faculty members in Jordanian 
universities from their point of view.” 3 degrees), and it applies to a small degree 
(two degrees), to a very small degree (1), and the averages of the e-learning 
challenges facing faculty members in Jordanian universities from their point of 
view were judged as follows: 
- From (1.00- less than 2.33) a low score. 
- From (2.33- less than 3.66) an average score. 
- From (3.66- 5.00) a high score. 

Statistical processors 
To answer the study questions, the following statistical treatments were 

used: 
1. To answer the first question, the arithmetic means and standard deviations of 

the scores of the study sample members were calculated on the study tool 
and its paragraphs. 

2. To answer the second question, one-way analysis of variance (ANOVA) and 
T-Test were applied. 

Study results and discussion: 
First: The results related to the first question, which states: What are the e-

learning challenges facing faculty members in Jordanian universities? 

Table (3): Arithmetic averages and standard deviations of the answers of the 
study sample members about the study tool areas / e-learning challenges 
facing faculty members in Jordanian universities. 

Rating 
score Rank Standard 

Deviation 
Arithmetic 

Mean Field No. 

High 1 0.62 4.19 Calendar Challenges 1 
High 2 0.57 4.17 Scientific research challenges 2 
High 3 0.62 4.14 Technical Challenges 3 
High 5 0.59 4.11 Design Challenges 4 
High  0.54 4.15 The tool as a whole  
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- The highest percentage of the distribution of the study sample members 
according to the educational qualification variable was (86.2%) for faculty 
members who obtained a doctorate degree, while the lowest percentage 
(13.8%) for faculty members who obtained a master’s degree. 

Study tool: 

The researchers developed the study tool based on the theoretical literature 
and previous studies related to the study, and the tool used was the 
questionnaire. The questionnaire consisted of (41) items divided into (4) 
challenges: technical challenges, scientific research challenges, and evaluation 
challenges. 

Validity of the tool: 

The validity of the tool was tested as follows: 
The questionnaire was presented in its initial form to (10) arbitrators who 

are specialized in the field of educational administration in Jordanian 
universities. Paragraphs for the areas included in it and the clarity and linguistic 
integrity of the paragraphs, as well as mentioning any proposed amendments, 
suggesting paragraphs they deem necessary, and deleting unnecessary 
paragraphs, and thus the tool is ready for application. The language of some 
paragraphs, and the deletion of some paragraphs, and thus the number of 
paragraphs - after arbitration - remained the same; (41) paragraphs. 

Tool stability 

To ensure the stability of the study tool, the internal consistency coefficient 
of the tool was calculated according to Cronbach’s alpha equation for internal 
consistency, and the tool was re-applied at an interval of two weeks, as it was 
applied to a pilot sample consisting of (30) faculty members, from outside the 
study sample and within the community, Table No. (2) Explain it. 

Table (2): Cronbach's alpha coefficients of internal consistency, and correlation 
coefficients between the two applications. 

The correlation coefficient 
between the two applications 

Cronbach 
Alpha Items No. Field 

0.73*  0.74 7 Design Challenges 

0.72*  0.82 5 Scientific research 
challenges 

0.76*  0.83 13 Technical Challenges 
0.71*  0.82 5 Evaluation Challenges 
0.73*  0.88 30 The tool as a whole 

* Statistically significant at the significance level (α≥0.05). 
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Study community and sample: 

The study population consisted of faculty members in Jordanian 
universities. 

The study sample: 

The study sample was chosen in a simple random way, where the 
researchers chose (4) universities, namely (Jadara Private University, Jerash 
Private University, Yarmouk University, and the International Islamic Sciences 
University). 

So that there were two government universities and two private universities, 
with a total of (145) and a percentage of 48% of the study population, and Table 
No. (1) shows the distribution of the study sample members according to 
personal variables. 

Table (1): Distribution of study sample members according to personal 
variables (gender, experience, specialization, educational qualification) 

Percentage Frequency Level Variable 
51.0 74 Male 

Gender 49.0 71 Female 
100.0 145 Total 
18.6 27 Less than 5 yrs 

Experience 33.1 48 More than 10 yrs 
48.3 70 5-10 yrs 
100.0 145 Total 
44.8 65 Scientific 

Specialty 55.2 80 Humanity 
100.0 145 Total 
86.2 125 Doctorate 

Qualification 13.8 20 Master 
100.0 145 Total 

It is evident from Table No. (1) that: 
- The number of males in the sample was (74) with a percentage of (51.0%), 

while the number of females was (71) with a percentage of (49.0%). 
- The highest percentage of the distribution of the study sample according to the 

variable of experience was (48.3%) for the period of experience (more than 
10 years), while the lowest percentage was (18.6%) for the period of 
experience (less than 5 years). 

- The highest percentage of the distribution of the study sample according to the 
variable of specialization was (55.2%) for the practical specializations, 
while the lowest percentage was (44.8%) for the humanities. 
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study sample consisted of (112) faculty members, (1387) male and female 
students, and a group of faculty members, administration and technicians 
specialized in e-learning. The most important results were: the lack of qualified 
administrative staff to deal with the e-learning system, the absence of computers 
in the classrooms connected to the Internet, the absence of legislation granting 
degrees to students of the e-learning system, and the difficulty of obtaining 
programs in Arabic. 

(Stevenson, 2007) conducted a study to identify the incentives and obstacles 
that make faculty members in universities participate or not participate in e-
learning. Among the most important obstacles were: the teaching load, the 
quality of the courses, the lack of technical and technical support by the 
institution, and the lack of financial support for those who participate in e-
learning. The results showed that the most important incentives for faculty 
members to adopt this type of education are: salary increases, material rewards 
and improving working conditions. 

A study conducted by (Bruner, 2007) and included a sample of (61) faculty 
members in small private colleges revealed that the most important incentives 
for adopting e-learning are: e-learning training, providing material incentives, 
and reducing the teaching load. 

Commenting on previous studies: 

The current study was distinguished from previous studies in that it dealt 
with e-learning challenges facing faculty members in private Jordanian 
universities, and this study included challenges that were not covered by 
previous studies, such as: challenges of planning and designing e-learning, 
challenges of e-learning management, and challenges of scientific research via 
the network The Internet and the challenges of e-learning assessment. This study 
was also distinguished from previous studies, as it dealt with the impact of the 
following independent variables: gender, experience, university, academic rank, 
type of college (scientific, humanitarian) and university in determining the 
degree of e-learning challenges facing faculty members in private Jordanian 
universities. 

Study methodology and procedures. 

Study Methodology: 
The researchers used the descriptive survey method to know the e-learning 

challenges facing faculty members in Jordanian universities from their point of 
view. 
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university, and the sample amounted to (200) who were chosen randomly. The 
study found the following results: that there are many obstacles facing the 
faculty members in their use of e-learning, including: the weak infrastructure 
with the necessary physical equipment, the learners not having the skills to use 
them, and the great burden of teaching differences that are significant. Statistical 
at the significance level ( = 0.05) on the scientific rank, experience, and 
training courses, while there were differences on the college variable, in favor of 
the humanities faculties. 

And (Cahill, 2009) conducted a study aimed at identifying the incentives 
and obstacles that encourage or hinder faculty members from adopting the e-
learning system. The study sample consisted of (27) faculty members working in 
the College of Education at St. Thomas University in the United States of 
America. The results of the study revealed that the most important incentives 
are: communication between students, ease of access to materials related to the 
e-course, financial rewards, and encouragement by colleagues and 
administrators. For those who do this learning, and the heavy teaching load 
required of a faculty member. 

He also conducted (Mills, et al. 2009) a study of the opinions of faculty 
members in distance learning and e-learning in a college of education in a South 
Texas university in the United States of America. The results of the study 
revealed that the faculty members expressed concern about the great possibility 
of an increase in the time required to implement the e-learning system, a 
possible increase in office hours, additional time for developing and designing 
electronic courses, the skills that faculty members need to train on to apply this 
style of learning, and the lack of Confidence in the administrative support of e-
learning programs, and the lack of technical support, as some of them expressed 
their lack of confidence in the integrity of exams in e-learning. Who guarantees 
that the student who registered the electronic course is the same as the one who 
will take the test, and the lack of technological competencies of most faculty 
members. 

Al-Shehri (2008) conducted a study aimed at evaluating the level of 
educational faculty members in the e-learning environment at the Arab Open 
University (Riyadh branch). The study used the descriptive approach, and the 
study sample consisted of (49) faculty members and (198) students. Among the 
most prominent results of the study, the responses of faculty members in the 
field of using the e-learning management system "Moodle" in the teaching 
process were between weak and moderate. 

Ghulam (2007) also conducted a study aimed at identifying the reality of the 
use of e-learning at King Abdulaziz University in Jeddah, Saudi Arabia. The 
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was designed and a test and scale were prepared to assess the tendency towards 
learning English. The quasi-experimental approach was applied to a sample of 
fifth grade students, divided into a control group taught through the traditional 
method, and an experimental group taught through the e-learning environment. 
The results of the study showed that there were statistically significant 
differences in favor of the experimental group in both the post-achievement test 
and the measure of attitude towards learning the English language. 

In a study conducted by (Bashir, 2019) that aimed to model the interaction 
of e-learning, learner satisfaction and continuous learning intentions in Ugandan 
higher education institutions. of 28 items, and it was applied to 232 learners. The 
results revealed that the e-learning interaction consists of a three-factor structure: 
the learner interface, the feedback interaction, and the learning content. 

And Sohail and Musleh (2014) conducted a study that dealt with measuring 
e-learning skills among faculty members at Al-Quds Open University in the 
State of Palestine. The sample of the study amounted to (47) faculty members. 
The questionnaire tool was used. The e-learning skills of faculty members at Al-
Quds Open University are attributed to variables including gender in favor of 
females, college in favor of administrative sciences, and academic qualifications 
in favor of masters. The study recommended developing the e-learning skills of 
faculty members at the university and providing the necessary needs for 
students' interaction with faculty members. 

While Badawi (2015) conducted a study aimed at identifying the obstacles 
that prevent faculty members from using the E-learning management systems 
(LMS) at Menoufia University from their point of view. The study sample 
included 322 faculty members, 36 faculty members from the original community 
of faculty members from Menoufia University, which reached (2013) members, 
and the sample was chosen in a systematic random manner. The study reached 
several field results that described the obstacles to faculty members’ use of e-
learning management systems, which were categorized as follows: the first with 
obstacles due to the university administration, the second with obstacles due to 
the faculty members’ awareness of e-learning management systems, and the 
third with obstacles due to the competencies and skills required To use the 
system and other obstacles, the researcher recommended conducting research to 
train and qualify teachers to use e-learning management systems. 

Al-Omari (2015) conducted a study aimed at revealing the reasons for the 
reluctance of faculty members to use the e-learning system on the Yarmouk 
University website from their point of view. The researcher used the 
questionnaire tool, the number of paragraphs reached (19) paragraphs. The study 
population consisted of (963) faculty members from various faculties of the 
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Low level of motivation and organization, because e-learning is subjective, 
some people may find it difficult to motivate themselves to learn, resist playing, 
and organize the learning process. 

Isolation and loneliness, which arises due to students’ interaction with 
computers and smartphones rather than their direct communication and 
interaction with each other (Hetsevich, 2017). 

Yulia, 2020 (Basilaia, Kvavadze, 2020; Yulia, 2020) believes that e-
learning can be effective if teachers do the following: 

Organizing educational content: teachers may resort to adopting an 
educational design to prepare an educational material that effectively achieves 
the goals, study the educational needs of students, determine the appropriate 
goals and means to achieve them, and choose measurement and feedback tools. 

Choosing the appropriate educational aids: In e-learning, the choice of 
educational aids is determined by choosing the appropriate educational software 
for communication, and the effective and widespread means of communication 
among students. 

Determining measurement tools: Because e-learning suffers from a 
weakness in the reliability of assessment and the difficulty of controlling the 
implementation of tests, and the monitoring process is impossible to avoid 
cheating, teachers have resorted to formative assessment during interaction with 
students, or using real assessment. 

Individualizing learning and meeting different learning needs and styles: by 
taking into account the diversity of learning styles among students, their 
computer competencies, their circumstances in terms of study times and the 
different quality of their networks and devices. 

Professional growth: the teacher constantly improves his electronic 
competencies, and improves the level of readiness to use modern technology in 
the education process 

Previous studies: 
The researchers dealt with some previous studies related to the subject of 

the study, and the following is a presentation of these studies: 

Previous studies that dealt with the subject of the study were reviewed, and 
they were arranged from oldest to newest as follows: 

A study (Aljaser, 2019), which aimed to identify the effectiveness of the e-
learning environment in developing the academic achievement, the trend 
towards learning English for fifth grade students. The e-learning environment 
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E-learning is defined as the education provided on the Internet, through the 
use of modern electronic technologies to access everything related to educational 
materials outside the boundaries of the traditional educational classroom 
(Koumi, 2006). 

Basilaia and Kvavadze (2020) see that e-learning is an organized process 
that aims to achieve educational outcomes using technological means that 
provide sound, image, films and interaction between the learner, content and 
educational activities at the appropriate time and time. 

The researchers believe that e-learning is the process of replacing distance 
learning using electronic means of communication with face-to-face interaction 
planned in the classroom to achieve the educational outcomes. 

There are many benefits and features offered by e-learning, which make it 
superior to traditional education methods, as follows: 

Reducing costs, as it saves the costs of establishing new classrooms for 
educational courses and workshops, and provides electricity, water and other 
materials used in the school, in addition to the fact that there is no need to go to 
schools and educational centers, and this would reduce transportation costs. 

Available for all individuals and age groups, where all individuals, 
regardless of their age, can benefit from meetings, meetings and courses offered 
online, and acquire new skills and experiences far from the restrictions of 
traditional schools. 

Flexibility, it is not tied to a specific time, so individuals can learn at any 
time they want according to the time convenient for them. 

Investing time and increasing learning. Useless interactions between 
students are reduced through less chatting and time-wasting questions. The 
amount of student learning increases without any disruptions or hindrances. 

Making education more orderly and impartial, as well as evaluating tests in 
an impartial and fair manner, and meticulously tracking each student's 
achievement. 

Environmentally friendly, as there is no use of paper and pens that may 
harm the environment when disposed of (Ferriman, 2014). 

Despite the many benefits of e-learning, it has some disadvantages as 
follows: 

It is highly dependent on technology. Although e-learning is available to all 
individuals, many of them may not have smartphones, computers or a network. 



The E-learning Challenges Facing Faculty Members …  Jerash for Research and Studies 

 5319

Procedural Definitions: 
The researchers used a number of terms that need to be defined 

procedurally. 
E-Learning: An interactive system linked to the educational process of learning. 

This system relies on the existence of a digital electronic environment that 
presents the student with courses and activities through electronic networks 
and smart devices (Berg, Simonson, 2018). 

It is defined procedurally: it is the planned and purposeful process in which 
university students interact with faculty members to the educational goals to 
be achieved through the use of interactive educational platforms, electronic 
networks and smart devices to ensure physical distancing during the spread 
of the Corona virus. 

The limits of the study: 

This study was limited to faculty members in four private Jordanian 
universities for the second semester of the academic year 2020/2021, which are: 
Jadara Private Universities, and Jerash Al-Ahliyya Universities. 

The results of this study depend on the validity and reliability of the study 
tool that was prepared for the purposes of this study. 

Theoretical framework: 
For a short period of time, it was believed that the Internet was only a place 

for chatting, reading newspapers, shopping and viewing forums. Then, the use of 
the Internet and educational institutions began, and knowledge was exchanged 
through the means of communication. There were websites for schools and 
universities on the Internet, and the view of the Internet, smartphones and 
computers changed, It has come to be seen as an essential educational tool, as 
the number of schools and universities connected to the Internet is increasing 
day by day. The search results in Google revealed that there are more than (400) 
universities and electronic colleges (Online University), and that more than 
(35,000) teachers and (250,000) students use e-learning before the Corona 
pandemic, and that there are university portals and that there are more than 
(1700) courses Online collectors in the United States only (Koumi, 2006). 

The increase in the number of teachers and students who use computers, the 
Internet and smart phones in the learning process is due to the characteristics of 
e-learning and its positive effects. The study of Edwards and Fritz (1997) 
revealed that e-learning is fun and interesting and achieves the desired 
educational results. Effectively, it improves students' acquisition of concepts. 
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time, due to its speed of performance, and the large and wide spread achieved by 
the Corona virus. The Jordanian Ministry of Higher Education has taken many 
decisions The necessary and necessary to confront the spread of the virus, the 
most important of which was activating the distance education system through 
its electronic platform, which will provide educational content for students in 
addition to providing an alternative to this platform by broadcasting educational 
materials on television, and because universities are the core axis around which 
the general educational and cultural life revolves and considering university 
students From the most active age groups, teachers can communicate the 
scientific material better and more interesting through the Internet and 
educational platforms. 

The current study attempts to answer the following questions: 
The first question: What are the e-learning challenges facing faculty 

members in private Jordanian universities? 

The second question: Are there statistically significant differences at the 
level of significance ( = 0.05) in the areas of e-learning challenges facing 
faculty members in private Jordanian universities due to the variable (gender, 
experience, specialization, educational qualification)? 

Objectives of the study: 

This study aims to reveal the "e-learning challenges facing faculty members 
in Jordanian universities from their point of view." 

It also aims to measure the level of continuity of the e-learning process, 
reveal the level of obstacles to the use of e-learning, and the level of interaction 
of students and faculty members with e-learning in Jordanian universities. 

The importance of studying: 

The importance of this study can be summarized as follows: 
Theoretical importance: The theoretical literature contained in this study can add 

new knowledge to researchers, and may provide the Arab library with a new 
theoretical framework on the challenges of e-learning in light of emergency 
situations. Previous studies translated in this study may benefit those 
interested in distance learning and the results of its global application. 

Practical importance: The results of this study benefit Jordanian universities and 
higher education institutions in improving the performance of the e-learning 
system, developing human cadres, material capabilities, and trends in 
selecting the educational patterns used and setting future plans for e-
learning as an alternative to face-to-face learning. 
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technological technology, so it was necessary to keep pace with this 
technological development, which has a significant impact on the field of 
education, so it was necessary to change the curricula and teaching methods used 
to accommodate this technological development. 

A great importance has emerged for international educational institutions 
and organizations in the use of a new technology called (e-learning management 
systems), and this modern technology facilitates the process of communication 
and development of the learning and teaching processes after this technology 
provided ease in teaching when it eliminated the spatial and temporal limits., and 
provided synchronous and asynchronous means of communication between all 
parties of the educational system. It was necessary for educational and training 
institutions and organizations to keep pace with this development, and to adopt 
this wonderful technology because of the facilities it provides in education and 
the exchange of information between the teacher and the learner and between the 
students themselves (Shaqour and Al Saadi, 2014). 

The Internet is also a mediator between learners and educational 
institutions, as it has led the various developments of innovations that occur 
rapidly and continuously in the digital world. Since learners receive a wide 
variety of information in all areas of life, they expect to obtain the same 
information in the field of education. Learners at present prefer learning in more 
active cooperative environments than traditional ones, and knowing this helps 
learners achieve results (Watson & Watson, 2012). 

The interest of educational institutions in learning management systems has 
also increased after their great importance in building the learner's personality, 
which makes him self-reliant, and build his personality by himself, and the 
faculty member assumes his professional and personal responsibilities that help 
improve performance, so these systems link e-learning based on the Internet 
with traditional learning based on traditional paper books; Which serves the 
educational and teaching process (2011 TAŞKESENLİGİL & Tosun,) 

Study problem and questions: 

The modern era has witnessed scientific revolutions, knowledge explosions, 
and multiple technological applications. This also led to the emergence of many 
variables in all aspects of life, which made the development and use of 
technological innovations of great importance to keep pace with the various 
developments of the times. 

There are many methods of education in the educational process, as distance 
education is one of the methods that depends on the delivery of knowledge 
through the means of information and communication technology at the present 
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تحديات التعلم اإللكرتوني التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 
  من وجهة نظرهم

  

  .أكاديمية األمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، أنس عدنان عضيبات

  .وزارة التربية والتعليم، أياد محمد صرايره

  

  ملخص

اإللكتروني التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في  هدفت الدراسة إلى التعرف على تحديات التعلم
الجنس ، المؤهل األكاديمي ، سنوات الخدمة ، (الجامعات األردنية من وجهة نظرهم وأثر المتغيرات 

فقرة ) 30(تكونت من استبانة مكونة من . ، استخدم الباحثون أسلوب المسح الوصفي ، واألداة) التخصص
٪ من 48. عضو هيئة تدريس) 145(لى عينة عشوائية بسيطة قوامها موزعة على أربعة مجاالت وزعت ع

بعد تحليل البيانات إحصائيًا ، . 2020/2021مجتمع الدراسة في الجامعات المختارة للعام الدراسي 
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

درجة ، وعلى ). مرتفع(، أي بمعدل ) 5من  4.15(إجمالي جهة نظرهم حصلت على متوسط األردنية من و
كما ). عالية(درجة . 4. (على أعلى متوسط" التقييم"مستوى المجاالت األربعة للقيم ، حصل تحدي 

بين المتوسطات الحسابية إلجابات العينة في ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في باقي . حسب متغير الجنس ولصالح اإلناث" التصميم"تحدي 

الخبرة ، التخصص ، (المجاالت وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة حسب المتغيرات 
يا في الدورات ، وفي ضوء نتائج الدراسة ، فإن أوصى الباحثون بدمج التكنولوج) المؤهل األكاديمي

الجامعية بشكل تدريجي من خالل تصميم الدورات اإللكترونية ، بناًء على أسس معايير التصميم التعليمي 
 .والتسليم عبر الشبكة العالمية والمحلية على مدار الساعة

 .التعليم اإللكتروني، أعضاء هيئة التدريس، الجامعات األردنية: المفتاحية الكلمات

Introduction 

The world is currently witnessing rapid and continuous progress and 
change, through the scientific and technological revolution in all aspects of life 
(social, economic, educational and cultural), and as a result of the changes that 
have occurred in society due to the large flow of technology, this has motivated 
the development of the education system and a shift in the concept of the 
prevailing educational thought From the traditional concept and what it contains 
of traditional learning processes to a modern concept related to the field of 
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The E-learning Challenges Facing Faculty Members in Jordanian 
Universities from their Point of View 

  
Anas Adnan Odibat  * and Eyad Mohammad Sarayreh  **  

  

Abstract 
The study aimed to identify the e-learning challenges facing faculty members in 

Jordanian universities from their point of view and the impact of variables (gender, 
academic qualification, years of service, specialization), the researchers used the 
descriptive survey method, and the tool consisted of a questionnaire that consisted of 
(30) items distributed over four fields and were distributed to a simple random sample of 
(145)) Faculty member. 48% of the study population in the selected universities for the 
academic year 2020/2021. After analyzing the data statistically, the results of the study 
revealed that the degree of e-learning challenges facing faculty members in Jordanian 
universities from their point of view obtained a total average (4.15 out of 5), that is, at a 
(high) degree, and at the level of the four domains of values, the “assessment” challenge 
got the highest average. (4.19), then the “scientific research” challenge with an average 
of (4.17), thirdly the “technical” challenge with an average of (4.14), and fourthly the 
“design” challenge with an average of (4.11), all with a grade (high). And there were 
statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) between the arithmetic averages 
of the sample answers in the "design" challenge according to the gender variable and in 
favor of females. And the absence of statistically significant differences in the rest of the 
fields and the absence of statistically significant differences between the answers of the 
sample according to the variables (experience, specialization, academic qualification), 
and in light of the results of the study, the researchers recommended integrating 
technology into university courses gradually through the design of electronic courses, 
based on the foundations of Instructional design standards and delivery across the global 
and local network around the clock. 

Keywords: E-learning, Faculty members, Jordanian universities. 
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different presupposed speech acts. Similar to the previous finding, this 
particular finding similarly coincides with Fatima (2016). 

 In their subjective representation of the death incident of the Saudi 
journalist, both news reports intentionally on one hand maximized the 
assumption that serves the ideological and political interests of each news 
channel and on the other hand, they have intentionally minimized the 
potential strategies that delegitimize their own political and ideological 
interests. To make this clear, Al Jazeera Arabic might have maximized the 
use of evidentiality to condemn Saudi Arabia. At the same time it may have 
minimized the use of any strategies that could be supporting the Saudi point 
of view. Similarly, Al Arabiya may have intentionally maximized the use of 
emotive language that accuse Qatar and Turkey of spreading fabricated 
news that which primarily aim to destabilize the security of the kingdom. It 
also may have intentionally minimized any strategies that could be in 
support of the Qatari “claim” that the Saudi team murdered the Saudi 
journalist in his home country’s consulate. This particular finding similarly 
coincides with Fatima (2016). 

Conclusion  
As the current study explores the persuasive strategies used in Al Jazeera 

Arabic and Al Arabiya news reports in the death incident of the Saudi journalist 
Jamal Khashoggi, analysis of the two news reports revealed the following: 

It can be stated that each news channel has its own political and ideological 
goals these goals can be achieved through the use of linguistic features, 
discursive strategies and persuasive strategies that help shape the public opinion 
or the mindset of the audience with a particular narrative. 

Al Jazeera Arabic has made use of a number of strategies and linguistic 
features to present the positive “us” and negative “them” representation. These 
strategies include evidentiality, lexicons, delegitimization, repetition, active and 
passive structures and presuppositions. In terms of persuasion, Al Jazeera Arabic 
employs a number of persuasive strategies, namely adjectives, emotive 
language, fear strategy, repetition, lexical choice and presuppositions. In a 
similar vein, Al Arabiya uses various strategies and linguistic features to 
represent positive “us” negative “them”. These strategies include evidentiality, 
presupposition, delegitimization and lexicon. It has also used a number of 
persuasive strategies, these strategies include evidence, figurative language, 
lexical choice, emotive language, rhetorical questions and satire. 
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 The language of the two news reports is ideologically manipulated in a way 
that serves the two news channels interests. To make this clear, both news 
reports have been manipulated and produced in a way that delegitimize the 
“other” and create both positive representation of “self” or negative 
representation of the “other”. This finding coincides with Dhayef (2018) 
findings. 

 Both news reports included a number of strategies that primarily aim to 
represent positive “self” and negative “other” representation. These 
strategies include evidentiality, modality, delegitimization, passive and 
active structure, lexical choice, local meaning and coherence, 
Presupposition and rhetorical implicature such as repetition. These 
strategies do not only contribute to positive or negative representation, but 
also helped understand or uncover the covert ideology embedded within any 
discourses. This particular finding coincides with Fatima (2016). 

 Both news reports include a host of various persuasive strategies that help 
better persuade the audience with the viewpoint of a particular news 
channel. These persuasive strategies include adjectives, emotive language, 
positive or negative lexicons, evidence, figures of speech, anecdote, fear 
strategy, repetition and presuppositions. This finding coincides with Al-
Omari (2019) 

 The ideology of the two news channels were expressed through their 
underlying structures. for example, polarization of positive in-group and 
negative out-group presentation. This occurred not only explicitly through 
topic and meaning, but also through different strategies that emphasize 
“Our” Good and “Their” Bad or deemphasize Our Bad and Their Good such 
as headlines, topics, lexical choice, syntactic structure, rhetorical 
implicatures and presuppositions expressed in a form of different speech 
acts such as denial, accusation, warning and request. Finally, there were 
clear instances of the influence of biased representation of the mental model 
at all levels of the news, namely macro and micro levels. This particular 
finding coincides with Fatima (2016).  

 Both news channels have produced their news reports and interpreted the 
events related to the death incident of the Saudi journalist subjectively. This 
subjective interpretation were expressed by emphasizing our good and their 
bad actions or by deemphasizing our bad or their good actions. This finding 
coincides with Fatima (2016). 

 Both news channels have employed biased language in accordance with the 
underlying mental model of each news channel. This biased language was 
expressed through the use of biased lexicons, syntactic structures and 
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negative lexicons with Saudi Arabia is another strategy that it uses to represent 
Saudi Arabia with an out-group negative representation of “them”. Another 
strategy that al Jazeera Arabic uses to represent Saudi Arabia with negative 
representation is the use of different presuppositions that aim to represent Saudi 
Arabia with an out-group negative representation of “them” and representing 
turkey and Qatar with an in-group positive representation of “us”. Additionally, 
al Jazeera Arabic also uses rhetorical devices such as repetition, metonymy and 
metaphorical expressions, among others to achieve the same goal that is 
representing Saudi Arabia with an out-group negative representation of “them”. 
Furthermore, Al Jazeera Arabic resorts to various persuasive strategies to 
persuade its audience with its narrative concerning its political and ideological 
points of view regarding the death of the Saudi journalist. These persuasive 
strategies include emotive language, adjectives, figures of speech, repetition, 
fear, presupposition, point of view and evidentiality. 

Results related to the analysis of the news report of Al Arabiya 

Upon analyzing the report at hand, findings revealed that Al Arabiya was 
used different strategies to represent the dichotomy of positive “us” and negative 
‘them” in a way that shows biased representations and descriptions. One strategy 
that it using biased lexicons that are in line with the mental subjective model of 
Al Arabiya. Another strategy is presupposition. These presuppositions were 
motivated by certain linguistic choices that show biased representations and 
descriptions that favor one side over the other. Moreover, evidentiality is another 
strategy that Al Arabiya uses to represent the out-group negative representations 
of “them”. Al Arabiya’s use of such strategies might be ascribed to the 
assumption that it wishes to portray Qatar and Turkey with an out-group 
ideological negative representations of “them”. Finally, Al Arabiya uses a host 
of persuasive strategies that primarily aim at convincing its audience with its 
ideological points of view on the disappearance of the Saudi journalist. These 
strategies include evidence, figurative language, lexical choice, emotive 
language, rhetorical questions and satire. 

Discussion  

In light of the analysis of the two reports, the researchers have come up with 
the following findings: 
 Both news channels have used the dichotomy of positive “us” and negative 

“them” representation. To make this clear, Al Jazeera Arabic and Al 
Arabiya have made use of different strategies and linguistic features to 
represent the “self” with positive “us” and the “other” with negative “them” 
representation. This particular finding of the current study coincides with 
Rabab’ah and Hamdan (2019) study. 
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Friends of Khashoggi's apologize for publishing his obituaries. While the 
chaos of misleading media coverage continues to be ridiculed, Qatari media 
continue to spread opinions and analysis based on false news. 

Lexicons 

The paragraph at hand includes a number of emotive lexicons that Al 
Arabiya uses to serve its ideology. To begin with, Al Arabiya uses the adjective 
 mudallila ‘misleading’ implying that the Qatari media spread fabricated (مضللة)
news that primarily aim to mislead its audience. The word (مضللة) mudallila 
‘misleading’ is associated with Qatar and thus Al Arabiya seems to build an out-
group ideological negative representation of “them” and at the same time 
delegitimizes their actions. Another instance of emotive words is seen in the 
choice of the adjective (كاذب) ka:ðib ‘false’. This lexical choice of Al Arabiya 
aims once again to present Qatar and the Qatari media with negative traits. Thus 
implying that the Qatari media establish their analysis and opinions based on 
false news. One last instance of the emotive words that Al Arabiya uses is seen 
in the use of the word (فوضى) fawda ‘chaos’. The intentional use of this 
particular word suggests that the Qatari media keep changing their statement and 
they seem to be uncertain regarding the fate of the Saudi journalist. Following 
this line of thought, Al Arabiya seems to build an out-group ideological negative 
presentation of them accusing the Qatari media of being inconsistent, insincere 
and jump into false conclusions quickly. In terms of persuasion, Al Arabiya uses 
emotive language as a persuasive strategy to persuade its audience with its 
ideology. Finally, Al Arabiya also uses satire to ridicule the Qatari media by 
stating that they based their analysis on a false news. 

Result and discussion 

Results related to the analysis of the news report of Al Jazeera Arabic 

The report at hand discusses the Turkish police account on the murder of the 
Saudi journalist Jamal Khashoggi. To begin with, the title was intentionally 
composed this way as al Jazeera Arabic aims to delegitimize the actions of Saudi 
Arabia and represent it with an out-group negative representation of “them” 
through the use of evidentiality. al Jazeera Arabic continues to use evidentiality 
as a strategy to represent Saudi Arabia with negative representation. It also uses 
emotive language as a persuasive strategy to persuade its audience with its 
narrative regarding the murder of the Saudi journalist. al Jazeera also uses 
passive and active structures to represent Saudi Arabia with an out-group 
negative representation of “them” and delegitimize the actions of it. moreover, al 
Jazeera Arabic intentional use of negative lexicons and the association of these 
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simply be attributed to Al Arabiya’s assumption that this claim is highly 
questionable.  

وسائل إعالم تركية تغير صيغة خبرها من مقتل جمال خاشقجي إلى اختفائه ووكالة األناضول 
وصل الوفد األمني السعودي األحد إلى القنصلية السعودية في "ائلةتنشر تصحيحًا بتغريدة ق

  .”مدينة اسطنبول بعد أيام من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي

wasa:ʔil iʕla:m turkijja tuɣajjir si:ɣat xabarha min maqtal dʒama:l xa:ʃuqdʒi: 
ila ixtifa:ʔih wa waka:lat al-ʔanadu:l tanʃur tasħi:ħan bitɣri:da qa:ʔila wasal al-
wafd assaʕudi al-ʔaħad ila al-qunslijja assaʕudijja fi madi:nat istanbu:l baʕda 
ajjam min ixtifa:ʔ assaħafi dʒama:l xa:ʃuqdʒi: 

Turkish media are changing the format of news from the murder of Jamal 
Khashoggi to his disappearance. The Anatolian Agency is publishing a 
correction with a tweet saying that "the Saudi security delegation arrived Sunday 
at the Saudi consulate in Istanbul days after the disappearance of journalist 
Jamal Khashoggi." 

Presupposition 

The use of the dynamic verb ( يرتغ ) tuɣajjir ‘changes’ presupposes that the 
Turkish media have had a different insight or opinion towards the disappearance 
of the Saudi journalist. Al Arabiya uses this verb to delegitimize the Turkish and 
Qatari media that jumped into false conclusions and did not wait for the final 
result of the investigation. Thus, Al Arabiya seems to build an out-group 
negative representation of “them” implying that Al Arabiya was much more 
accurate and professional with using the word (اختفاء) ixtifaʔ ‘disappearance’ 
rather than (مقتل) maqtal ‘murder’. In terms of persuasive strategies that Al 
Arabiya employs in this paragraph, evidence is used to support the idea that 
Turkish media have changed their statement from murder to disappearance. The 
evidence that Al Arabiya uses to support its point of view is seen in the tweet 
that is directly quoted from the Anatolian news agency which published a 
correction using the word disappearance instead of murder.  

وضى التغطية وفيما تستمر السخرية من ف. أصدقاء لخاشقجي يعتذرون عن نشر بيانات نعيه
  اإلعالمية المضللة يستمر اإلعالم القطري في نشر اآلراء والتحليالت اعتمادا على الخبر الكاذب

asdiqa:ʔ lixa:ʃuqdʒi: yaʕtaðiru:n ʕan naʃr baja:na:t naʕjih wfi:ma: tastamir 
assuxrija min fawda attaɣtija al-ʔiʕla:mijja al-mudallila yastamir al-ʔiʕla:m al-
qatari fi: naʃr al-ʔa:ra:ʔ wattaħli:la:t iʕtimadan ʕala al-xabar al-kaðib  
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Therefore, Al Arabiya uses evidentiality to suggest that the truth behind this 
news item is highly questionable. Moreover, it can be stated that this paragraph 
is written according to mental model that shows clear biased account towards 
Saudi Arabia. In terms of persuasive strategy, Al Arabiya uses the point of view 
and biased descriptions as a persuasive strategy to persuade its audience with its 
ideological point of view. Finally, descriptions such as (موقع اخواني) mawqiʕ 
ixwa:ni ‘Muslim brotherhood website’ and ( اعالم قطريةئل وسا ) wasa:ʔil iʕla:m 
qatarijja ‘Qatari media’ are thought to carry an ideology that opposes that of Al 
Arabiya. This line of thought can also be used to persuade the audience of Al 
Arabiya with their political and ideological viewpoints concerning the 
disappearance of the Saudi journalist. 

موظفًا سعوديًا وصلوا إلى القنصلية السعودية في  15ادعت وكالة األناضول التركية أن 
  اسطنبول وقت تواجد خاشقجي وغادروا بعد مقتله

iddaʕat waka:lat al-ʔanadu:l anna 15 (xamsata ʕaʃrat) muwazzafan 
saʕu:dijjan wasalu: ila: al-qunsulijja assaʕudijja fi: istanbu:l waqt tawa:dʒud 
xa:ʃuqdʒi: wa ɣa:daru: baʕda maqtalih  

The Turkish Anatolian Agency claimed that 15 Saudi officials arrived at the 
Saudi consulate in Istanbul at the time of Khashoggi's presence and left after he 
was killed. (para12) 

Presupposition  

Presupposition is usually motivated by the use of a certain lexical choice or 
a linguistic structure Kadmon (2001). In this particular context, Al Arabiya 
selects the implicative verb (ادعت) iddaʕat ‘claimed’ to doubt and question the 
truth of this news item simply because the word (ادعى) iddaʕa: ‘claimed’ is 
generally used in Arabic language with negative context. It is also very relevant 
to point out that the use of the implicative verb claim could be enough to refute 
the truth behind this news item. Following this line of thought, Al Arabiya 
seems to build an out-group negative representation of “them” by stating that 
these pieces of information are based on a claim. In terms of persuasion, Al 
Arabiya again uses lexical choice such as the verb (ادعى) iddaʕa: ‘claimed’ to 
persuade its audience with its ideological point of view concerning the 
disappearance of the Saudi journalist. 

Action  
The paragraph at hand includes a presupposition of denial. This 

presupposition of denial is motivated again by the use of the same verb. This can 
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that Al Arabiya uses is the use of figurative language. Al Arabiya’s use of the 
idiomatic expression (تصفية حسابات) tasfijat ħisa:ba:t ‘settle scores’ as well as the 
use of repetition of the word (الحقيقة) al-ħaqi:qa ‘reality’ are all persuasive 
strategies that eventually aim to persuade Al Arabiya’s audience with its own 
ideological stance concerning the disappearance of the Saudi journalist. 

استمرت وسائل إعالم تابعة لإلخوان المسلمين وقطر في تداول خبر عن اختطاف السعودية 
   .للكاتب جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول

istamarrat wasa:ʔil iʕla:m ta:biʕa lilʔixwa:n al-muslimi:n wa qatar fi: 
tada:wul xabar ʕan ixtita:f assaʕu:di: dʒama:l xa:ʃuqdʒi: da:xil qunsuliyyatiha: fi: 
istanbu:l 

Muslim Brotherhood and Qatar media continued to report on the kidnapping 
of journalist Jamal Khashoggi by Saudi Arabia in its consulate in Istanbul. (para 
3). 

Action  
The paragraph at hand clearly includes a presupposition of accusation 

suggesting that Qatari and Muslim Brotherhood media are continuously 
spreading lies and fabricated news in order to settle scores with Saudi Arabia. 
Thus Al Arabiya delegitimizes the actions of Qatar and its allies and it seems to 
build an out-group ideological negative representation of them. 

نقل عن موقع إخواني في لندن قوله إن جمال خاشقجي تم تعذيبه، ثم قالت وسائل إعالم 
  قطرية إّنه تم تقطيع الجثة وإخراجها من القنصلية

nuqila ʕan mawqiʕ ixwa:ni: fi: london qawlah inna dʒama:l xa:ʃuqdʒi: 
tamma taʕði:buh Ɵumma qa:lat wasa:ʔil iʕla:m qatarijja innahu tamma taqti:ʕ 
aldʒuƟƟa wa ixra:dʒiha min al-qunsulijja 

A Muslim brotherhood website in London was quoted s as saying that Jamal 
Khashoggi had been tortured, and then Qatari media said that the body had been 
dismembered and removed from the consulate. (para 11) 

Local meaning and coherence  
The paragraph at hand includes an instance of evidentiality expressing that 

the speaker is informed or told about a certain proposition. Al Arabiya uses this 
source to cast doubt on the authenticity of this news item and to make it appear 
less credible or with no credibility at all. What makes this argument more 
appealing and persuasive is the idea that Al Arabiya uses a description to the 
source stating that it were Muslim Brotherhood website and Qatari media. 
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them to delete false and fabricated tweets and retreating during those few hours 
from the adoption of the abduction scenario and the killing to the agreed reality 
of the world's professional media of "disappearance." (para 1) 

Lexicons  

The paragraph at hand includes several instances of Al Arabiya’s 
ideological stance concerning the disappearance of the Saudi journalist. To make 
this this clear, the intentional lexical choice of emotive words such as (درامية) 
dra:mijja ‘dramatic’ and (كاذبة) ka:ðiba ‘false’ tends to delegitimize the actions 
of “them” and thus Al Arabiya seems to build an out-group negative 
representation of “them” that are Qatar and Turkey. Another instance of the 
intentional use of lexical choice is the adjective (مختفي) muxtafi: ‘disappeared’. 
Al Arabiya describes the status of the Saudi journalist with specific description 
which is the disappearance so this description does not necessarily imply that 
Saudi Arabia was behind the disappearance or that the Saudi journalist himself 
was assassinated. The statement that Al Arabiya wishes to convey is that by 
describing the Saudi journalist with the word (مختفي) muxtafi: ‘disappeared’, 
then it implies that Saudi Arabia is not responsible as it frequently voices its 
concerns regarding this issue. Moreover, with this specific description 
(disappeared), Al Arabiya still implies that Saudi Arabia does not genuinely 
know the fate of the Saudi journalist. In light of this argument, Al Arabiya seems 
to build an in-group ideological positive “us” representation implying that Saudi 
Arabia is honest and sincere. One more instance of the intentional use of the 
lexical choice is seen in the word (الحقيقة) al-ħaqi:qa ‘reality’. Al Arabiya 
attempts to emphasize that the reality of the disappearance of the Saudi 
journalist is still unknown and the only reality that Al Arabiya and Saudi Arabia 
know that the Saudi journalist has disappeared. Al Arabiya repeats this word to 
highlight its assumption that the Saudi journalist could be still alive and that the 
Qatari and Turkish media jump into false conclusions intentionally to settle 
scores with Saudi Arabia. On the basis of this analysis, Al Arabiya seems to 
delegitimize the actions of Qatari and Turkish media which are trying to point a 
finger towards Saudi Arabia and accusing it with the assassination of the Saudi 
journalist. As a result of this, Al Arabiya seems to build an out-group ideological 
negative representation of “them”, at the same time it seems to build an in-group 
ideological positive us representation of “us” that is Saudi Arabia. In terms of 
strategies of persuasion used in this paragraph, Al Arabiya employs different 
persuasive strategies. for example, the use of emotive adjectives such as (كاذبة) 
ka:ðiba ‘false’,(مختفي) muxtafi: ‘disappeared’ and (درامية) dra:mijja ‘dramatic’. 
Beside the use of emotive language, another example of persuasive strategies 
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3.1.2.1.1 Textual analysis  

3.1.2.2.1 Meaning 

3.1.2.2.1.a Semantic Macrostructure (Topic) 

  .ساعة 20في  كيف تحولت قصة خاشقجي من اختطاف لقتل فاختفاء

kajfa taħawwalat qissat xa:ʃuqdʒi: min ixtita:f liqatl faxtifa:ʔ fi: 20 (ʕishri:n) 
sa:ʕa 

How Khashoggi’s story changed from kidnapping, murder to disappearance 
in 20 hours. (headline) 

The headline at hand is composed in a form of a rhetorical question. This 
use of rhetorical question is made purposefully to persuade the audience that the 
Qatari media were fabricating rumors and false news to target the Saudi 
leadership. Thus, Qatar and the Qatari media are negatively presented with bad 
actions (fabricated news and spreading lies) and Al Arabiya seems to 
delegitimize and build an ideological out-group negative presentation of them. 
Yet at the same time building an ideological in-group positive presentation of 
“Us” (Saudi Arabia being patient and tolerant).  

3.1.2.2.1.b Semantic Microstructure 

شهدت قضية الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي تطورات درامية كاذبة ومختلقة 
ساعة مع بداية توارد األخبار حول القضية، بسبب حالة االستخدام السياسي لها من  20على مدار 

اب الحقيقة، تلك الحقيقة التي أرغمتهم قبل أطراف تسعى لتصفية حسابات مع السعودية على حس
على حذف تغريدات كاذبة ومزيفة والتراجع خالل تلك الساعات القليلة من تبني سيناريو االختطاف 

  ."االختفاء"ومن بعده القتل إلى الواقع الذي توافقت عليه وسائل اإلعالم العالمية المحترفة وهي 

ʃahidat qadijjat assaħa:fi: assaʕu:di: al-muxtafi: dʒama:l xa:ʃuqdʒi: 
tatawwura:t dra:mijja ka:ðiba wa muxtalifa ʕala: mada:r 20 (ʕishri:n) sa:ʕa maʕ 
bida:jat tawa:rud al-ʔaxba:r ħawl al-qadijja, bisabab ħa:lat al-ʔistixda:m assijasi: 
laha: min qibal atra:f tasʕa: litasfijat ħisa:ba:t maʕ assaʕu:dijja ʕala: ħisa:b al-
ħaqi:qa tilka al-ħaqi:qa allati: arɣamatahum ʕala ħaðf taɣri:da:t ka:ðiba wa 
muzajjafa wa attara:dʒuʕ xila:l tilka assa:ʕa:t al-qali:la maʕ tabanni: sina:rjo al-
ʔixtita:f wa min baʕdahu al-qatl ila: al-wa:qiʕ allaði: tawa:faqat ʕalajh wasa:ʔil al-
ʔiʕla:m al-ʕa:lamijja al-muħtarifa wa hiya al-ʔixtifa:ʔ  

The case of the disappeared Saudi journalist Jamal Khashoggi witnessed 
dramatic, false and fabricated developments over the course of 20 hours as news 
began to flow over the case, because of its political use by parties seeking to 
settle scores with Saudi Arabia at the expense of the reality. That reality forced 
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3.1.2 Al Arabiya news analysis 

3.1.2.1 Al Arabiya news  

3.1.2.1.1 Contextual analysis and background of the news 

On the back of some breaking news, several news reports started to emerge 
on Tuesday the 2nd of October 2018 that the Saudi journalist Jamal Khashoggi 
entered his home country’s consulate in Istanbul and did not come out of it. Al 
Arabiya has reported the disappearance of the Saudi journalist for the first time 
on Thursday the 4th of October 2018. The news report at hand explains the 
events that unfolded dramatically and attempts to clarify the reality regarding the 
disappearance of the Saudi journalist. 

To begin with, the report explains that the Saudi Crown Prince Mohammed 
bin Salman conducted an interview with Bloomberg on Friday the 5th of 
October. In this interview, the Crown Prince stated that he does not mind 
opening the doors of the Saudi consulate in Istanbul to the media. The report 
continues to describe the event in a form of an anecdote with time specification 
of each single event. for example, at 20:00 PM Greenwich mean time, 
henceforth GMT, on Friday the 5th of October, Reuters team was allowed to 
enter the Saudi consulate in Istanbul to check the presence of the Saudi journalist 
in the consulate. The report explicitly points a finger to the Muslim Brotherhood 
party and Qatari media and accused them of being responsible for the fabricated 
rumors that the Saudi journalist was first kidnapped then killed and finally 
disappeared. It also states that the aims of these fabricated news and rumors 
were to tarnish and politically exploit the reputation of the Saudi Kingdom.  

Moreover, the report at hand explicitly concludes that the fabricated rumors 
and the false accusations made by Qatari media and the media of Muslim 
Brotherhood are not true simply because these media aim at weakening and 
targeting the image of the Saudi Kingdom nationally and internationally. 
Additionally, the report states that these media were trying to destabilize the 
security of the Kingdom and attempts to spread doubts among the Saudi people 
toward the Saudi leadership. The report also portrays the Qatari media with 
negative traits stating that they have jumped into conclusion without waiting for 
the official announcements made by the Turkish authorities. The report closes 
with the news that at 1:00 PM GMT on Sunday the 7th of October, the Turkish 
President denies the news of the murder of the Saudi journalist. However, the 
Qatari media do not stop spreading rumors and lies regarding the disappearance 
of the Saudi journalist. 
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وقال العتيبي إن خاشقجي . وللمبنى مدخالن، أحدهما في الواجهة األمامية واآلخر في الخلف
، كما أعرب عن أسفه "إشاعات"ربما غادر من أحدهما، معتبرا أن الحديث عن اختطافه هو مجرد 

يصرون على وجود خاشقجي داخل القنصلية، إزاء بعض تصريحات المسؤولين األتراك الذين 
  .بحسب قوله

wlil-mabna: madxala:n aħadahuma: fi: alwa:dʒiha al-ʔama:mijja wa al-ʔa:xar fi: 
al-xalf. Wqa:l alʕutajbi ʔinna xa:ʃuqdʒi: rubbama: ɣa:dar min aħadihima:, 

an ʕrab ʕkama a a:tʕa:ʃi arradʒa:fih huwa mudtan ixtiʕ Ɵħadi:-utabiran anna alʕm
u:d ʒala wudʕirru:n satra:k allaði:na ju-u:li:n alʔmas-ri:ħa:t alsd taʕba ʔasafih iza:

xa:ʃuqdʒi: da:khil alqunsulijja biħasab qawlih.  
The building has two entrances, one in the front and the other in the back. 

Al-Otaibi said that Khashoggi might have left through one of them, considering 
that the talk of Khashoggi’s abduction was merely "rumors," and regretted some 
statements by Turkish officials who, according to him, insisted on Khashoggi's 
presence in the consulate. 

Local meaning and coherence  

On the face of it, the use of the modal (مارب) rubbama: ‘maybe’ indicates 
uncertainty on the behalf of the Saudi consul. However, Al-Otaibi seems to 
pretend to be uncertain about the fate of the Saudi journalist. In this particular 
paragraph, Al Jazeera Arabic quoted this official source to make a point that is 
despite all the pieces of evidence that were taken against Saudi Arabia, the Saudi 
consul is still trying to mislead the audience with the other side of the narrative. 
This ironic situation by Al-Otaibi is employed to better persuade the audience 
with the Saudi point of view. 

Lexicons 

The use of the emotive word (إشاعات) iʃa:ʕa:t ‘rumors’ aims at reflecting the 
victim image that everybody is trying to accuse Saudi Arabia of being 
responsible for the murder. The of this word means that these narratives and 
news could be false and suggests that Saudi Arabia is the victim that is targeted 
by rumors. Al Jazeera Arabic usage of the same word aims to de-emphasize the 
positive “Us” presentation of Saudi Arabia at the end of the report and has 
decided to list and emphasize the evidence that certainly condemn Saudi Arabia 
right in the beginning of the report. In other words, Al Jazeera Arabic has 
decided to list all the pieces of evidence that prove that Saudi Arabia is the 
perpetrator of the death incident and thus emphasize their negative “Them” 
throughout the report. However, just at the final two paragraphs, Al Jazeera 
Arabic wishes to de-emphasize their positive “Us” of Saudi Arabia.  
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Lexicons 

The intentional positive sense of the adjective (موثوقة) mawƟu:qa ‘credible’ 
(that is associated with Turkey and with Al Jazeera indirectly) is meant to add 
extra persuasive force to the news item at hand. Al Jazeera Arabic intentional 
negative usage of the noun (ضلوع) dulu:ʕ ‘involvement’ (that is associated with 
Saudi Arabia) is also used to better persuade the audience that it was indeed 
Saudi Arabia which instigated this unfortunate event. Additionally, the use of the 
factive verbs (تثبت) tuƟbit ‘prove’ and (تكشف) takʃif ‘reveal’ is one trigger of 
presuppositions that are motivated by the use of these verbs. This use of 
presupposed implicit information that are motivated by the factive verbs aims to 
emphasize the negative characteristics associated with “Them” and emphasize 
the positive “Us” that is Turkey.  

اغتيال خاشقجي سيكون إشارة مرعبة للمنتقدين "بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن 
  ."بأنهم في خطر حتى خارج السعودية

bidawriha: qa:lat munaððamat al-ʕafu adduwalijja ʔinna iɣtija:l xa:ʃuqdʒi: 
sajaku:n iʃa:ra murʕiba lil-muntaqidi:n biʔannahum fi: xatar ħatta: xa:ridʒ 
assaʕu:dijja 

In turn, Amnesty International said that "the assassination of Khashoggi 
would be a terrifying indication to critics that they are in danger even outside 
Saudi Arabia." (Para 13) 

Action  

This paragraph contains presupposed warning made by the amnesty 
international organization. Al Jazeera Arabic makes use of this statement to 
tarnish the reputation of Saudi Arabia and associate it with oppression and 
suppression of freedom of expression. Al Jazeera Arabic also aims to negatively 
present Saudi Arabia and emphasize “Their” bad actions of being dangerous 
even for critics who are outside the kingdom. Al Jazeera Arabic uses emotive 
words such as (اغتيال) iɣtija:l ‘assassination’ as a persuasive strategy to its 
audience implying that Saudi Arabia does not find any problems in targeting 
critics not only inside the kingdom but also outside it. Al Jazeera Arabic uses 
fear as a persuasive strategy to threaten not only Saudi critics, but also other 
Arab critics who may criticize the Saudi regime in the future. Finally, the use of 
the adjective (مرعبة) murʕiba ‘terrifying’ carries an emotive use of the word and 
serves yet as another persuasive strategy that Al Jazeera Arabic employs in this 
paragraph.  
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persuasive strategy that puts much emphasis and adds more persuasive value to 
this news item. 

Form 

As noted earlier, paragraph 1 above states that a Saudi team came to 
Istanbul to murder the Saudi journalist, the paragraph at hand includes a 
repetition of the statement of the team who came to Istanbul to assassinate the 
Saudi journalist. Al Jazeera’s repetition of the same idea might serve to 
emphasize their bad actions and present negative characteristics about “Them”. 
What makes this paragraph more persuasive is the adjective (مقرب) muqarrab 
‘close’ that modifies the noun (مصدر) masdar ‘source’. This description of the 
source is meant to increase the credibility of the report and put extra persuasive 
value to this news item. 

أخبرته أن " موثوقة"كية وقال األكاديمي محمد مختار الشنقيطي للجزيرة إن مصادر تر
السلطات التركية لديها أدلة قاطعة تثبت ضلوع السعودية ودولة أخرى باغتيال خاشقجي، وأنها 

  .ستكشف عن تفاصيلها خالل يوم أو يومين

wqa:la al-ʔaka:di:mi muħammad muxta:r aʃʃinqi:ti: lil-dʒazi:ra ʔanna 
masa:dir turkijja mawƟu:qa axbarat hu ʔanna assulta:t atturkijja ladajha ʔadilla 
qa:tiʕatun tuƟbit dulu:ʕ assaʕu:dijja wdawlatan ʔuxra biɣ-tija:l xa:ʃuqdʒi: 
wʔannaha: satakʃif ʕan tafa:si:liha: xila:la jawm aw jawmajn  

Academic Mohammad Mukhtar Al - Shenqiti told Al Jazeera that "credible" 
Turkish sources had told him that the Turkish authorities had conclusive 
evidence that prove that Saudi Arabia and another State had been involved in the 
murder of Khashoggi and would reveal their details within one or two days. 
(Para 10) 

Local meaning and coherence 

Al Jazeera Arabic uses an instance of evidentiality as it aims to strengthen 
and support their narrative regarding the murder of the Saudi journalist. This can 
be achieved through quoting an academic figure who was informed by 
“credible” Turkish sources that Saudi Arabia and another country were involved 
in this crime. Evidentiality used here is expressed by the statement that Al – 
Shenqiti makes, and Al Jazeera Arabic makes use of this opinion to support their 
narrative. The global description and explicit manifestation of the structure of 
this paragraph seems to delegitimize the actions of Saudi Arabia and present it 
with negative out-group ideological representation of “them”. 
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Action 

This paragraph contains a presupposition of accusation made by Al Jazeera 
Arabic which quotes one of the two Turkish sources who first reported the news. 
Al Jazeera Arabic seems to accuse Saudi Arabia of being the perpetrator of this 
murder and this accusation is further supported by the use of the adverb ( بطريقة
 bitari:qatin tabi:ʕijjatin ‘normally’. Al Jazeera Arabic tend to delegitimize (طبيعية
the actions of the Saudi team (who met the Saudi journalist at the consulate) 
through the use of the adverb (بطريقة طبيعية) l bitari:qatin tabi:ʕijjatin ‘normally’. 
So, the presupposition is motivated by the trigger that is the lexical choice of the 
adverb normally, Thus Al Jazeera Arabic seems to create an out-group 
ideological negative “them” representation. Finally, the use of the same adverb 
is also meant to add extra persuasive value to this paragraph. 

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة التركية أن الشرطة 
تعتقد أن خاشقجي ُقتل داخل القنصلية السعودية بأيدي فريق أتى خصيصا إلى إسطنبول وغادر 

  .في اليوم نفسه

min dʒihatiha: naqalat waka:lat assaħa:fa al-faransijja ʕan masdar muqarrab 
min al-ħuku:ma atturkijja ʔanna aʃʃurta taʕtaqid ʔanna xa:ʃuqdʒi: qutila da:xil al-
qunsulijja assaʕu:dijja biʔajdi: fari:q ʔata: xissi:san ʔila: ʔistanbu:l wɣa:dar fi: al-
jawm nafsih  

For its part, Agency France Presse reports a source close to the Turkish 
government that police believe that Khashoggi was murdered inside the Saudi 
consulate by a team that particularly came to Istanbul and left on the same day. 
(Para 6). 

Local meaning and coherence 
This paragraph includes an instance of evidentiality that is expressed 

through sensory information. Al Jazeera’s intentional use of evidentiality seems 
to build an out-group negative representation of “them”. The paragraph at hand 
focuses on the idea that the Saudi journalist was not murdered haphazardly but 
rather murdered in a pre-planned manner. This assumption may be supported by 
the fact that Al Jazeera quotes the French news agency to further support their 
point of view. It is further supported by the information that state that a Saudi 
team came to Istanbul exclusively to accomplish their mission. This structure 
clearly shows and emphasizes their bad negative actions. It is also valid to state 
that the use of the cognitive verb (تعتقد) taʕtaqid ‘believe’ adds extra certainty to 
the proposition made by Al Jazeera Arabic. The cognitive verb is also seen as a 
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Action 

This paragraph contains a presupposition of accusation. To make this clear, 
on the face of it, it seems that the Turkish police are the ones who threw Saudi 
Arabia under the bus. However, Al Jazeera Arabic also tends to believe that 
Saudi Arabia is totally responsible for this unfortunate event. This in turn shows 
the ideological stance of Al Jazeera Arabic towards Saudi Arabia in relation to 
the death incident of the Saudi journalist. Finally, the explicit presupposed 
accusation is enhanced even further by the use of the preposition (بعد) baʕda 
‘after’ which indicates that shortly after the journalist’s entrance to the 
consulate, he disappeared and did not come out of it. This presupposition of 
accusation leads us to the conclusion that Al Jazeera Arabic delegitimizes the 
actions of the Saudi team, thus their bad actions are emphasized and negatively 
presented.  

 ."نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية"وقال أحد المصدرين 

wqa:la ʔaħad al-masdarajn naʕtaqid ʔanna al-qatl mutaʕammad wʔanna al-
dʒuƟma:n nuqila ʔila: xa:ridʒ al-qunsulijja  

"We believe that the murder was premeditated and that the body was moved 
outside the consulate," one source said. (Para 3) 

Lexicons  

This paragraph includes negative lexicons, such as (قتل متعمد) alqatl 
mutaʕammad ‘premeditated murder’ associated with Saudi Arabia. Al Jazeera 
Arabic choice of dis-euphemistic form (قتل) qatl ‘murder’ rather than the 
euphemistic form (وفاة) wafa:t ‘death’, clearly shows the ideological stance of Al 
Jazeera Arabic towards Saudi Arabia. As a result of this, the negative 
presentation of “Them” is also enhanced by the use of the adjective ( مدمتع ) 
mutaʕammad ‘premeditated’ which implies that the assassination was pre-
planned. Al Jazeera Arabic uses of this adjective to fully persuade their audience 
with their point of view towards this incident and towards Saudi Arabia.  

أن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية  -ا أوردته رويترزحسب م-وأضاف المصدر ذاته 
 ."بطريقة طبيعية"في إسطنبول 

waʔda:fa al-masdar ða:tih ħasba ma: ʔawradatahu ro:jitarz ʔanna xa:ʃuqdʒji: 
lam juɣa:dir al-qunsulijja assaʕu:dijja fi: ʔistanbu:l bitari:qatin tabi:ʕijjatin  

According to Reuters, Khashoggi did not “normally” leave the Saudi 
consulate in Istanbul, the same source added. (Para 5). 
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Local meaning and coherence 

Al Jazeera Arabic uses an instance of evidentiality and attempts to evaluate 
the statement made by Reuters (which reported the two Turkish sources). It 
seems that Al Jazeera made use of the indirect evidentiality as the type of 
evidence which Turkish police identified is not specified. This type is expressed 
through the idea that the speaker is told or informed about the truth of a given 
proposition.  

Lexicons 

Al Jazeera Arabic uses emotive words such as (تصفيته) tasfijatih 
‘assassination’ and associates it with Saudi Arabia, so it attempts to negatively 
present Saudi Arabia with negative traits and build an out-group ideological 
representation of “them”. This word is associated with Saudi Arabia and the 
linguistic context clearly points that the location of the assassination crime was 
at the Saudi consulate in Istanbul. It is also important to point out that in Arabic 
language specifically used in media, the verb (يصّفي) jusaffi: ‘to assassinate’ is 
usually used in political contexts and it could be the case that this action is 
usually used when a higher status individual or institution kills a lower status 
one. The word (يصّفي) jusaffi: ‘to assassinate’ is used to represent Saudi Arabia 
with negative traits and show the negative selection of words associated with 
“Them”. Al Jazeera Arabic use of such emotive words contributes to better 
persuade its audience with its ideological point of view in this particular story. 

Form  

The paragraph at hand also includes a passive structure that is ( ت تصفيتهتم
 tammat tasfijatih da:xilha: ‘he has been murdered inside it’. The (داخلها
passivization is usually used to conceal the identity of the agent. However, the 
passivization in this context is meant to accuse Saudi Arabia of being totally 
responsible for this tragic event. What supports this analysis and makes it more 
logical is the use of the adverbial phrase (داخلها بالفعل) da:xilha: bil-fiʕl ‘indeed 
inside it’ implying that the Saudi journalist was in fact murdered inside the Saudi 
consulate in Istanbul. This context emphasizes their negative characteristics of 
“Them”. The use of such passive structure followed by adverbial phrase ( داخلها
 da:xilha: bil-fiʕl indeed inside it. Tend to not only points out to the (بالفعل
location of the crime, but also to the identity of the perpetrators. Al Jazeera 
Arabic uses such structure which aims at better persuading the audience with its 
narrative or point of view.  
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Jazeera’s use of emotive and loaded words serves to persuade its audience with 
its ideological viewpoints regarding this unfortunate event. 

Form 

Al Jazeera’s use of the active structure ( وديا قام بتعذيبه و تقطيعهأن فريقا سع ) 
ʔanna fari:qan saʕu:dijjan qa:ma bitaʕði:bih wa taqti:ʕih ‘that a Saudi team has 
tortured and dismembered him’ explicitly indicates that Al Jazeera Arabic 
directly accuses the Saudi team of assassinating the Saudi journalist. The use of 
the active structure aims to present Saudi Arabia with negative characteristics 
such as criminals, killers and executioners. It also aims to highlight the agency 
of the Saudi team with negative traits. Al Jazeera Arabic choices to foreground 
the agency of the Saudi team additionally, the use of active structure aims to 
delegitimize the actions of Saudi Arabia and seems to build an out-group 
ideological negative presentation of “them”.  

Action 

This paragraph also includes two speech acts, namely accusation and denial. 
The first speech act is made through the use of the adverb of place (داخل) da:xil 
‘inside’ which does not only reveal the location of the crime but also reveals the 
identity of the murderers who committed this crime. The second speech act is 
made through the use of the verb (تصر) tussirru ‘insists’ which Saudi Arabia is 
adamant that the Saudi journalist has left the consulate. Al Jazeera Arabic may 
seem to intentionally delegitimize the actions of the Saudi team through the use 
of the adverb of place (داخل) da:xil ‘inside’. The first presupposition of 
accusation emphasizes their bad negative “Them” presentation and the second 
presupposition of denial de-emphasizes their positive “Us”.  

ولي للشرطة التركية يشير إلى ونقلت رويترز عن مصدرين تركيين ليل السبت أن التقييم األ
أن خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الثالثاء، قد تمت تصفيته 

  .داخلها بالفعل

wanaqalat ro:jtarz ʕan masdarajn turkijjajjan lajl assabt ʔanna attaqji:m al-
ʔawwali: li-ʃʃurta atturkijja juʃi:r ʔila: ʔanna xa:ʃuqdʒi: allaði: ʔixtafa: baʕda 
duxu:lih al-qunsulijja assaʕu:dijja fi: ʔistanbu:l aƟƟula:Ɵa:ʔ qad tammat 
tasfijatih da:xilha: bil-fiʕl 

Reuters quoted two Turkish sources Saturday night that the initial 
evaluation of Turkish police indicates that Khashoggi, who disappeared after 
entering the Saudi consulate in Istanbul on Tuesday, has already been murdered 
inside. (Para 2). 
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radʒdʒaħat aʃʃurta atturkijja maqtal assaħafi assuʕu:di dʒama:l xa:ʃuqdʒi 
da:xil al-qunsulijja assuʕu:dijja ʔistanbu:l wðakarat masa:dir ʔanna fari:qan 
saʕu:dijjan qa:ma bi-taʕði:bih wtaqti:ʕih bajnama: tussirru ʕala: ʔannahu ɣa:dar 
al-qunsulijja baʕda duxu:lih bi-qali:l  

Turkish police report that the Saudi journalist Jamal Khashoggi was likely 
killed inside the Saudi consulate in Istanbul. Sources say that a Saudi team has 
tortured and dismembered him, while Riyadh insists that he left the consulate 
shortly after he has entered it. (Para 1) 

Local meaning and coherence 
This paragraph includes an instance of evidentiality which aims to 

strengthen Al Jazeera’s account in the death incident of the Saudi journalist. This 
instance of evidentiality can be seen in the sentence ( رجحت الشرطة التركية مقتل
 radʒdʒaħat aʃʃurta atturkijja maqtal assaħafi assuʕu:di ‘Turkish :الصحفي السعودي
police report that the Saudi journalist’. The use of the verb (رجح) radʒdʒaħ ‘was 
likely’ implies that the evidentiality is expressed through deduction. The 
deduction of the Turkish police was probably based on concrete evidence and Al 
Jazeera Arabic attempts to further support its narrative by indirectly suggesting 
that the Turkish police have had concrete evidence against Saudi Arabia. The 
use of evidentiality in this context serves Al Jazeera’s aim which tends to build 
an out-group negative representation of “them”. Finally, it can be stated that Al 
Jazeera Arabic also uses evidentiality to better persuade its audience with its 
ideological and political viewpoints concerning this unfortunate event.  

Lexicons 

Al Jazeera Arabic uses emotive language such as (تقطيع) taqti:ʕ 
‘dismember’, ( بذيعت ) taʕði:b ‘torture’ and (مقتل) maqtal ‘murder’ and associates 
them with Saudi Arabia, specifically with the Saudi team. Al Jazeera Arabic 
intentional lexical choice in this paragraph may reflect its political and 
ideological stance towards Saudi Arabia. Al Jazeera Arabic delegitimizes the 
actions of Saudi Arabia and seems to build an out-group ideological negative 
representation of “them” depicting Saudis as violent, dishonest and murderers. It 
is also important to highlight that this paragraph explicitly indicates that the 
crime took place inside the building of the Saudi consulate. The use of the 
adverb of place (داخل) da:xil ‘inside’, explicitly points that the location of the 
crime was inside the building. Al Jazeera Arabic seems to confirm the doubts of 
the Turkish police suggesting if the crime took place inside the Saudi consulate 
in Istanbul, then the murderers themselves should be Saudis. Finally, Al 
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3.1.1.2 Textual analysis 

3.1.1.2.1 Meaning 

3.1.1.2.1.a Semantic Macrostructure (Topic) 

  الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية.. عذبوه وقطعوه

ʕaððabu:h wqattaʕu:h asʃʃurta atturkijja turadʒdʒjiħ maqtal xa:ʃuqdʒi: 
bilqunsulijja assuʕudijja. 

They tortured and dismembered him.. Turkish police: Jamal Khashoggi was 
likely murdered at the Saudi consulate. (headline) 

The headline of the report at hand may have bluntly pointed a finger at the 
responsible party for the death of the Saudi journalist Jamal Khashoggi. This 
explicit accusation aims to attract the attention of the audience to carefully read 
the news report from the beginning till the last word of it. Al Jazeera Arabic uses 
one type of evidentiality that expresses confirmation through deduction. By 
using this type of evidentiality, Al Jazeera Arabic seems to build an out-group 
negative representation of “them”. The deduction of the Turkish police has been 
based on concrete evidence. However, Al Jazeera’s use of the verb ترجح 
turadʒdʒaħ ‘is likely’ supports the assumption that the Turkish police may have 
collected some pieces of evidence that lead them to arrive at this conclusion. At 
first glance, the headline may seem to be composed using active voice structure, 
yet it is in fact written in passive voice structure. In other words, the meaning of 
the phrase “is likely murdered” indicates that the agent of the action is not 
expressed explicitly so the headline remains vague and this way of writing 
catchy headlines forces the readers to read the whole news report. Al Jazeera 
Arabic selects emotive lexicons that are associated with Saudi Arabia and it 
seems that Al Jazeera Arabic attempts to build an out-group ideological negative 
representation of "them" i.e. Saudi Arabia. This can be clearly seen in the choice 
of the verbs (عذبوه) ʕaððabu:h ‘tortured’, (قّطعوه) qattaʕu:h. ‘dismembered’ which 
reflect bad actions about “them”. The use of such emotive language, such as 
 maqtal (مقتل) ,’qattaʕu:h ‘dismembered (قّطعوه) ,’ʕaððabu:h ‘tortured (عذبوه)
‘murder’ is also meant to persuade the audience that the Saudi journalist was 
murdered at the Saudi consulate in Istanbul. 

3.1.1.2.1.b Semantic Microstructure 

رجحت الشرطة التركية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية 
في إسطنبول، وذكرت مصادر أن فريقا سعوديا قام بتعذيبه وتقطيعه، بينما تصر الرياض على أنه 

  لغادر القنصلية بعد دخوله بقلي
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(speech acts). The latter is mainly interested historical events that occurred 
before producing a given text. In other words, contextual analysis is not 
interested in analyzing linguistic structures. As the researchers extensively 
analyze 1 detailed written news report from each news channel, the researchers 
execute the analysis of the reports based on Van Dijk’s ideological square. Each 
report is divided into paragraphs and each paragraph is analyzed both textually 
and contextually in light of the notion of dichotomy of “Us” versus “Them”. 
These paragraphs are numbered so that the analysis will be demonstrated in a 
precisely. 

3.1.analysis 

3.1.1 Al Jazeera Arabic News  

3.1.1.1 Contextual analysis and background of the news 
Five days after the disappearance of the Saudi journalist Jamal Khashoggi, 

several pieces of information were leaked to the press, namely American and 
Turkish newspapers and news websites. According to these sources, these 
information revealed that the Saudi journalist was “murdered” at the Saudi 
consulate in Istanbul. Since that moment, several organizations, news networks, 
activists, and so on started to react towards this event either by believing or 
denying this sad event.  

The report at hand addresses three different views regarding the 
disappearance of the Saudi journalist. These views include one point of view that 
clearly accuses Saudi Arabia of being the perpetrator of this unfortunate event. 
The second view supports the idea that Saudi Arabia is not responsible in a way 
or another for the death of the Saudi journalist. This point of view further insists 
that the Saudi journalist left the Saudi consulate in Istanbul. The third view 
includes international observers, investigators, human right activists as well as 
different political figures who seem not to be absolutely certain about the fate of 
the Saudi journalist but at the same time they still voice their concerns about the 
whole story.  

The international players have started to cast doubts over the fate of the 
Saudi journalist as several human rights organizations started to voice their 
concerns about the fate of the Saudi journalist. These human rights organizations 
started to mount pressure on the significant political power, viz., the United 
States, the United Kingdom and the European Union, urging them to put extra 
pressure on Saudi Arabia in an attempt to clarify what the fate of the Saudi 
journalist was. Finally, the Saudi side started gradually to slowly cooperate with 
the Turkish side and with the rest of the international investigators to reveal 
more information regarding the death of the Saudi journalist. 
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other studies have focused on conducting critical analysis of political speeches, 
news papers, articles, and news reports. However, the study at hand fills a gap in 
the literature; as it may qualify as being the first to investigate the persuasive 
strategies used in Al Jazeera Arabic and Al Arabiya News reports concerning the 
death incident of the Saudi journalist Jamal Khashoggi using CDA point of 
view. Thus, the current study seeks to answer the following question: 

What strategies did Al Jazeera Arabic and Al Arabiya News use to represent 
“us” and “them” in the news reports to persuade their audience with their 
ideological point of view concerning the death incident of the Saudi journalist 
Jamal Khashoggi? 

2. Methodology 

2.1 Sample and instrument of data collection 
The sample of the present study consists of 2 detailed written news reports 

from each Al Jazeera Arabic and Al Arabiya. The two selected reports are 
related to the death incident of Jamal Khashoggi and were collected between 2nd 
October, 2018 and 22 October, 2018. The data were elicited from the official 
websites of both channels.  

The rationale behind selecting news reports, between the (2nd October, 2018 
to 22nd October, 2018), is that the event broke on 2nd October, 2018. Since that 
day, events and news related to this story started to dramatically unfold. In 
addition, media have dedicated huge coverage for this particular event that has 
been broadcasted differently. 

2.2 Selection criteria  

In light of the argument above, the criteria of selection for the current study 
is as follows: 
● The content of the reports selected are directly related to the death incident of 

the Saudi journalist Jamal Khashoggi. 
● News reports that are published on the official websites on the two news 

networks during the period of the 2nd of October, 2018 until the 22nd of 
October, 2018  

● The reports selected are directly downloaded from the official websites of the 
two news channels. 

2.3 Data analysis  

The data of the present study are qualitatively analyzed at both textual and 
contextual levels. The former works at the level of meaning (Topic, local 
meanings and lexical choice), form (syntax, rhetorical structures) and action 
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intertextuality and repetition. Finally, the two presidents resorted to different 
persuasive techniques depending on the ideology of their political and 
ideological stands.  

Fatima (2016) investigated how ideologies were expressed through 
discursive structures and strategies. Findings revealed that when a certain 
discourse is shaped by certain ideologies, they were conveyed by their 
underlying structures such as the polarization between positive in-group and 
negative out-group. This occurred not only explicitly by propositional means 
(topics, meanings, etc.), but also by different discursive strategies that 
emphasized “Our” Good and “Their” Bad or de-emphasized “Our” Bad and 
“Their” Good. 

Furthermore, Ghazani (2016) explored the persuasive strategies used in the 
speeches of both Presidents Bush and Obama. Findings revealed that both 
presidents used a number of persuasive strategies namely logic, emotions, 
credibility among others. Weiwei and Weihua (2015) investigated the language 
of news reports from CDA perspective in China. Findings revealed that the 
ideology system can be uncovered through the use of different strategies viz 
lexical order transitivity and the change that influences news reports as a 
consequence of social practice. Additionally, Zhang (2014) conducted a study on 
the language of political news reports of American media regarding the war on 
Iraq. Findings revealed that the language of the news reports was biased and 
carried an ideology in favor of American policy makers and decision makers. 
Poorebrahim and Zarei (2013) analyzed the depiction of Islam and Muslims in 
western media. Findings revealed that Islam and Muslims are depicted using 
particular linguistic choices and constructions. Interestingly, Biria and 
Mohammadi (2012) analyzed the inaugural political speeches of both presidents 
Obama and Bush. Findings revealed that both presidents made an objective use 
of positive self-presentation and negative other presentation which was based on 
their ideologies. 

Ouayed (1990) conducted a comparative analysis of Arabic and English 
news reports regarding the manipulation of syntax and semantics focusing on the 
notion of emotive language as a persuasive strategy. Findings revealed that both 
English and Arabic news reports and editorials included emotive language 
instances. Additionally, they revealed that manipulation of syntax and semantics 
was intentional and served to persuade the audience with particular viewpoints. 
They also revealed that the strategies that were used to express the notion of 
emotive language included intertextuality, figures of speech, repetition and 
highly loaded and emotive language. In light of the review of related studies 
above, we can state that some studies have focused on the use of persuasive 
strategies in political context from a linguistic point of view. On the other hand, 
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appeals, Emotive language, Evidence, Exaggeration, Generalization, Graphs and 
Diagrams, Hyperbole, Inclusive Language, Irony, Language style, Loaded words 
(also Labeling) Metaphor, Perspective or Point of view-also stance, Pun, Reason 
and logic, Repetition, Rhetorical questions, Sensationalize; sensationalism, 
Simile, Structure, Sub-texts and Tone. However, these strategies are not the only 
strategies that can be used in media. 

Jamal Khashoggi, a Saudi journalist, was born in Saudi Arabia on the 13th of 
October 1958. He worked in different positions of journalism and was one of the 
most renowned journalists in the Arab world. His last position was in the United 
States where he worked as a columnist for the Washington post. His death was 
extensively covered by major news outlets in the Arab world as well as across 
the globe. One of these major news outlets is Al Arabiya News Channel, which 
was established in 2003 with major support from the Saudi government. Another 
major Arabic news outlet which covered this tragic event was Al Jazeera Arabic. 
Al Jazeera Arabic was first established in 1996 with major support from the 
Qatari government (Britannica Encyclopedia, online). 

Different studies have been conducted on the topics of persuasion in media, 
CDA and ideology. Rabab’ah and Hamdan (2019), conducted a critical analysis 
of political speeches of both Benjamin Netanyahu and Mahmoud Abbas. 
Findings revealed that the speeches of both political figures included instances 
of positive presentation of “self “and negative presentation of the “other”. 
Similarly, Amer (2019) conducted a critical analysis of the European Union 
representation in Palestinian media news. Findings revealed that the overall 
representation of the EU in the Palestinian outlets was negatively evaluated.  

Additionally, Al-Omari (2019) investigated persuasive strategies used in 
King Hussein’s speeches and interviews. Findings revealed that King Hussein 
used a host of persuasive devices along with the three notions of Aristotle’s 
model. These devices were evidentiality, vocabulary, pronouns, passivization, 
metaphor, intertextuality and modality. 

Dhayef (2018) conducted a critical analysis of news reports in CNN and Al 
Jazeera English. The aim of the current study was to explore linguistic features 
and reflect various ideologies through investigating different discursive 
strategies. Findings revealed that the language of the news reports is 
ideologically manipulated in both channels. Findings also revealed that both 
channels presented the in-group and the out-group in a way that served their own 
ideologies through the reproduction of the language of their news reports. 

Moreover, Al-badareen (2018) investigated the persuasive strategies used in 
the speeches of both presidents Obama and Trump. Findings revealed that the 
two presidents employed a host of persuasive strategies namely, creativity, 
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not mainly interested in the linguistic features of a text solely. For this reason, a 
multidisciplinary approach was necessarily needed. Fairclough (1995:10) 
maintains that CDA is concerned with "how language is structured to tackle its 
primary social functions". This means that language is seen as a “social 
practice”, thus discourse is “socially constitutive as well as socially conditioned” 
(Fairclough and Wodak, 1997: 258). Moreover, Wodak and Meyer (2009) 
suggest that CDA studies are of various fields derived from various theoretical 
background and probably oriented to analyze different types of data and 
methodology. Therefore, they suggest that the complex relationship between text 
and context must be revealed, that is why CDA is therefore concerned with a 
number of social issues like social inequality, racism, injustice, ideology, and 
power relations through analyzing the linguistic elements of discourse and 
discourse structures in relation to social structures and social cognition. 

Discussing CDA automatically sparks the notion of ideology in our minds. 
Barth (1976)  reports that the term ideology was first coined by Antoine de Tracy 
during the French revolution and it means “the science of ideas”. Van Dijk 
(2009a) states that Tracy’s coinage vaguely affected the notion of “false 
consciousness” which was proposed by Marx and Lenin. It is worth noting that 
Marx was also among the first who researched the concept of ideology hence, 
Marx’s stance on this concept is that it is a system with complex and rich history 
which contains ideas, culture, economic views and political ideas. Thus, 
ideology may refer to “the study of ideas” which may include individual specific 
elements such as self and identity. Moreover, Fairclough (2003) has similarly 
defined ideology as a reflection and representation of traits of the environment 
which aim to support the establishment and the maintenance of power relation, 
domination and exploitation. These ideologies are gradually introduced by 
means of interaction and by different styles. He ibid states that textual analysis 
should enable us to execute ideological analysis in discourse. 

As noted earlier, CDA and ideology are closely connected and they 
eventually lead us to the notion of persuasion. Johnstone (2020) suggests that 
one major advantage of persuasion is its ability to produce or create a lasting 
influence or impact on the targeted group of audience. Media, particularly news 
agencies, resort to numerous persuasive strategies that they employ to persuade 
their audience with their ideological viewpoints. These strategies include 
different linguistic and rhetorical devices that primarily aim to convince the 
viewers or the readers with the ideological viewpoint of a given news agency. 
According to Huggard et al. (2006) these persuasive strategies can be 
exclusively used in media and they include the following: Adjectives, 
Alliteration, Anecdote, Associations, Attacks/Praise, Bias, Clichés, Colorful 
words and descriptive language, Connotations of words, Contention, Emotional 
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اإلسرتاتيجيات املقنعة املستخدمة في تقارير الجزيرة العربية والعربية في حادثة وفاة 
  منظور تحليل الخطاب النقدي: الصحفي السعودي جمال خاشقجي

  

  .الجامعة الهاشمية ،ة انجليزيةاستاذ مساعد لغ، صبري الشبول

  .طالبة دكتوراه في اللغويات، الجامعة األردنية، عالء محفوظ

  

  ملخص

تهدف الدراسة الحالية إلى االستقصاء في استراتيجيات االقناع المستخدمة في تقارير الجزيرة العربية 
إلى تحليل خطابات كلتا  كما تهدف. والعربية اإلخبارية في حادثة وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وتتكون بيانات . السلبية" هم"االيجابية و " نحن"القناتين اإلخباريتين بشكل نقدي وتقييم كيفية تمثيل 
الدراسة الحالية من تقريرين إخباريين مفصلين؛ أحدهما يعود لقناة الجزيرة العربية واآلخر يعود لقناة 

ويتم تحليل بيانات الدراسة الحالية في ضوء . السعودي العربية، اللذان يناقشان حادثة وفاة الصحفي
حيث ان البيانات جمعت في الفترة من الثاني إلى الثاني والعشرين من . المربع اإليديولوجي لفان دايك

وتكشف نتائج الدراسة . من الموقعين الرسميين لكلتا القناتين اإلخباريتين 2018أكتوبر /تشرين األول
السلبية في كلتا القناتين اإلخباريتين يتم تمثيلهما من خالل الموارد " هم"إليجابية و ا" نحن"الحالية أن 

واالستراتيجيات اللغوية مثل األدلة، والمفردات، ونزع الشرعية، والتكرار، المبني للمعلوم والمبنى للمجهول، 
اإلخباريتين قد استخدمتا وعالوة على ذلك، كشفت النتائج أيضا أن كلتا القناتين . واالفتراضات المسبقة

استراتيجيات إقناع مختلفة، أال وهي األسئلة البالغية، واللغة المجازية، واألدلة، واسلوب القصة، ووجهة 
 النظر، والصفات، واللغة االنفعالية، واستراتيجية الخوف، والتكرار، واختيار المفردات، واالفتراضات المسبقة

إلقناع، تحليل الخطاب النقدي، الجزيرة العربية، العربية، والتقارير استراتيجيات ا: المفتاحية الكلمات
 .اإلخبارية

 

1. Introduction 

Critical discourse analysis henceforth CDA has started to emerge as a 
relatively independent field of study in the 1970s. It started to appear namely in 
the works of Fairclough whose works contributed the main core of CDA. 
Fairclough is a leading figure of the Lancaster school of linguistics. The likes of 
Ruth Wodak and Van Dijk are among the founders and key scholars of CDA. 
The primary goal of CDA is to analyze the relationship between language and 
the complex structure of the complex social context. To make this clear, CDA is 
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Persuasive Strategies Used in Al Jazeera Arabic and Al Arabiya 
News Reports in the Death Incident of the Saudi Journalist Jamal 

Khashoggi: A Critical Discourse Analysis Perspective 
  

Sabri AlShboul  * and Alaa Mahfouz  **  

  

Abstract 
The current study aims at investigating the persuasive strategies used in Al Jazeera 

Arabic and Al Arabiya news reports in the death incident of the Saudi journalist Jamal 
Khashoggi. It also aims to critically analyze the discourses of both news channels and 
evaluate how the positive “us” and negative “them” are represented. The data of the 
current study consist of two detailed news reports; one report belongs to Al Jazeera 
Arabic and the other belongs to Al Arabiya that discuss the death incident of the Saudi 
journalist. The data of the current study are analyzed in light of Van Dijk’s ideological 
square. The data are collected between the 2nd to the 22 of October 2018 from the official 
websites of both news channels. Findings of the current study reveal that the positive 
“us” and the negative “them” in both news channels are represented through linguistic 
resources and strategies such as evidentiality, lexicons, delegitimization, repetition, 
active and passive structures and presuppositions. Moreover, findings also revealed that 
both news channels have employed various persuasive strategies, namely rhetorical 
questions, figurative language, evidence, anecdote, point of view, adjectives, emotive 
language, fear strategy, repetition, lexical choice and presuppositions. 

Keywords: Persuasive strategies, Critical discourse analysis, Al Jazeera Arabic, Al 
Arabiya and news reports. 
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 Proverb in English Proverb in Arabic Its literal meaning 
5 More haste less speed  في التأني السالمة وفي

  العجلة الندامة
In caution is safety and in 
haste repentance 

6 If you were a liar, have a 
good memory 

 إن كنَت كذوبًا فكن َذكورًا
  

If you are a liar, be a 
remembering person 

B. Culture Specificity  

Culture-specific terms, which are abundant in proverbs, remain a challenge 
to translators. They can be represented in a galaxy of ways such as ecological 
aspects, material things, habits, customs, and morals, in addition to political and 
religious matters (See Aziz, 1981:46). There are proverbs which include culture-
specific proper names as in) جنت براقش نفسها/ على أهلها  lit. Baraqesh victimized 
her own people, meaning ignorance is the worst acquaintance). This proverb is 
opaque to non-native speakers and even some native ones. In such cases the 
translator seeks a non-corresponding translation or even a paraphrase. Another 
example is  نين رجع بخفيح (lit. He came back with Hunayn’s shoes, meaning he 
returned empty-handed). Of course this is hard to understand unless one knows 
who Hunayn is and something about the background of the proverb. There are 
some cases where a corresponding proverbis available in the TL. Every Jack has 
his Jill is an English proverb where names of people are used. An equivalent is 
available to express exactly the same idea by using names of people, a man and 
a woman. The TL counterpart is طبقه وافق شن (lit. Shan matches Tabaqah) which 
matches the SL proverb.  

Concluding Remarks 

The present study is a practical rather than a theoretical one. It has focused 
on comparing a considerable number of proverbs used in English and their 
Arabic counterparts. It has focused on the cultural aspect of proverbs and 
discussed how some SL proverbs can be rendered into the TL by keeping form 
and content, manner and matter structure and meaning. However, this is not 
always the case, owing to cultural differences and the way each language looks 
to the world. As a general rule, the more universal the text, the easier it is to 
translate. This is a true especially when dealing with proverbs. Human 
experience is basically similar that is why a lot of proverbs that express a certain 
wisdom or advice are found in different cultures which makes translation easy. 
This is not always the case since proverbs are full of culture-specific concepts. 
No matter how difficult or easy the translation of proverbs is, they remain a 
source of interest and attraction to researchers.  
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In the table above, the English proverbs are borrowed in form and content. 
The first one is devised by Shakespeare in The Merchant of Venice. It tells that 
one should not be deceived by appearances. The Arabic version is said to be a 
translation of the English one, and that is why they are identical in manner and 
matter. Translation of the second proverb, as can be seen, is identical with the 
original all culture-specific elements are not included in this proverb in 
comparison with the older version 'An ounce of prevention is better than a pound 
of cure'. The word 'mind' in the third proverb is sometime rendered into Arabic 
as 'heart'. The fourth proverb is translated with the same SL elements except that 
the proverb is put into a conditional structure. The remainder six proverbs are 
borrowed wholly in form and content. 

Unavoidable Problems Encountered  

A. Sound Effects 

Sound effects are often inevitably lost in translation. However, in certain 
few cases both the SL and TL have similar rhythmic effects. 

 Proverb in English Proverb in Arabic Its literal meaning 
1 A fault confessed is half-

redressed 
 confession erases committing االعتراف يمحو االقتراف

2 nature surpasses nurture الطبع غلب التطبع  Character overcomes 
naturalization 

3 Man proposes and God 
disposes 

العبد في التفكير والرب في 
  التدبير

man thinks and God disposes 

4 A friend in need is a friend 
indeed 

 A friend is in hard time  الصديق وقت الضيق

5 Give and spend and God will 
send 

اصرف ما في الجيب ياتيك 
  ما في الغيب

Spend what is in the pocket, 
what is in the unseen will 
come to you 

6 Those who in quarrels 
interpose must often wipe a 
bloody nose 

من تدخل فيما ال يعنيه لقي 
  ما ال يرضيه

Whoever interferes with what 
does not concern him will 
find what does not satisfy him 

At some other cases the TL is not rhymed while the SL is. 
 Proverb in English Proverb in Arabic Its literal meaning 

1 A disease known is half-
cured' 

دواءلإذا عرف الداء سهل ا  if the illness is known the 
cure becomes easy 

2 A full purse never lacks 
fiends' 

الكيس المآلن ال يفتقد 
 الخالن

a full does not purse miss 
friends 

3 envy never enriched any man الحسود ال يسود  the envious will not last 
4 A full purse never lacks 

friends 
الكيس المآلن ال يفتقد 

  الخالن
The full bag does not miss 
friends 
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In the table above, the English proverbs are translated into a line (or part of 
a line) of verse in Arabic. The image in proverb one is not the same as that in 
Arabic, since it is related to food and poison while the translated Arabic proverb 
is part of a line of verse by Mutanabbi and talks about disasters and benefits 
though the general idea is similar. The second proverb and its Arabic equivalent 
deal with the same image of not putting healthy animals with scabbed ones, so 
the image is almost identical. The third proverb says that misfortune does not 
come alone singly but in abundantly. The translation in Arabic is a line of verse 
by Abu Al-Ataahiya which is an equivalent to the SL. The SL and TL images in 
the fourth proverb are different. While the first part of the proverb is similar in 
both SL and TL by referring to sweetness of tongue, the second part has a 
different image. Both SL and TL in the fifth proverb carry the same idea of 
company which show who you are. However the line of verse in translation has 
more details. The sixth proverb is about words and actions. The same idea is in 
the translation but with a different form. The famous line of verse by Abu 
Tammam talks about the sword and books which is similar in matter but not in 
manner. Proverb seven is similar in SL and TL in content and to some extent in 
form. The translation is a line of verse by Imam Al-Shafie and talks about 
advising prople in private rather than in public. The eighth proverb suggests that 
misfortunes gather very different people together. The translation is part of a line 
by Ahmed Shawqi which is a good equivalent to the English proverb, though the 
image is not identical. In the ninth proverb both SL and TL refer to time and 
both say that the future will show what is unknown today. The translation is part 
of a verse line by Tarafa bin al-Abd. The last line is about exerting effort to get 
what one wants. The SL is a rhymed short proverb while the translation is part of 
a line of verse by Mutanabbi. The content is similar but the form is not.  

D. Proverb borrowed in form and content  
 Proverb in English Proverb in Arabic 
1 All that glitters is not gold ما كل ما يلمع ذهب  
2 Prevention is better than cure الوقاية خير من العالج  
3 Out of sight, out of mind  القلب/ عن العقلالبعيد عن العين بعيد  
4 Speech is silver, silence is golden إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب  
5 Walls have ears للحيطان آذان  
6 To fish in troubled water يصطاد في الماء العكر  
7 When the cat is away, the mice will play غاب القط العب يافار  
8 History repeats itself التاريخ يعيد نفسه  
9 Necessity is the mother of invention الحاجة أم االختراع  

10 The end justifies the means الغاية تبرر الوسيلة  
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cold iron, which is also a futile thing to do because it does not give desired 
results. Both proverbs in 8 refer to how Almighty God deals with wrong doers. It 
is true that judgment or results take time but the results are surly inevitable. 
Though the message in both proverbs is similar, the way they are formed is not. 
A wise man does not commit the same mistake twice or is not cheated twice. 
This is what is said in proverb nine. The SL proverb has to use an animal, 
namely the fox, to pass the message whereas the TL again refers to religion to 
express the same idea. Number two is there in both proverbs. The last proverb in 
the table above has to do with not putting off what one has to do sooner. The 
image in the English proverb is about the proper time of doing something and 
number nine is employed to show how to save time and effort. On the other 
hand, the Arabic counterpart is more direct in expressing the same idea taking 
about doing what one has to do today rather than tomorrow.  

C. Proverb into a Line (or part of a Line) of Verse  
 Proverb in English Proverb in Arabic Its literal meaning 
1 One man’s meat is 

another man's 
poison 

 some people's disasters are other's  مصائب قوم عند قوم فوائد
benefits 

2 A scabby sheep 
infects a whole herd 

ال تربط الجرباء حول صحيحة 
  خوفا على تلك الصحيحة تجرب

Do not tie the scabbed around the 
healthy,  
for fear that the healthy get 
scabbed  

3 An evil chance 
seldom comes alone  

  تأتي المصائب حين تأتي جملة
  وترى السرور يجىء في الفلتات

When misfortunes come they come 
in whole 
But pleasure rarely comes  

4 A honey tongue, a 
heart of gall 

  ويعطيك من طرف اللسان حالوة
  ويروغ عنك كما يروغ الثعلب

He gives you sweetness from the 
tip of the tongue 
But evades you like a fox  

5 A man is known by 
the company he 
keeps 

عن المرء ال تسأل وسل عن 
  قرينه

  فكل قرين بالمقارن يقتدي

Ask not about a person but his 
companion 
for every peer follows his 
companion 

6 Actions speak 
louder than words 

 The sword is a truer informer than  السيف أصدق إنباء من الكتِب
books 

7 Admonish your 
friend in private, 
praise them in 
public 

  تعمدني بنصحك بانفرادي
  وجنبني النصيحة في الجماعة

Advise me when I am alone 
And avoid advice among others 

8 Adversity makes 
strange bedfellows 

 Misfortunes unite the injured  إن المصائب يجمعن المصابينا

9 Time will tell سُتبدي لك األيام ماكنت جاهال  The days will show you what you 
were unaware of 

10 No pains, no gains ال بد دون الشهد من إبر النحل  To get honey, bee stings are a must 
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 Proverb in English Proverb in Arabic Its literal meaning 
4 Let bygones be bygones عفا الله عما سلف  God forgives what had happened  
5 What is done cannot be 

undone 
 The sword preceded the blame  سبق السيف العذل

6 A burnt child dreads the 
fire  

من تلدغه الحية يحذر 
  الرسن األبلق 

Whoever is bitten by a snake 
warns the piebald halter 

7 To beat a dead horse  إنك تضرب في حديد
  بارد

You are striking cold iron 

8 God's mill grinds slow but 
sure 

 God waits but does not neglect  إن الله يمهل وال يهمل

9 A fox is not taken twice in 
the same snare 

ال يلدغ المؤمن من جحر 
  مرتين

A believer is not bitten twice 
from the same hole  

10 A stitch in time saves nine  ال تؤجل عمل اليوم إلى
  الغد

Do not postpone today's work 
until tomorrow 

In the table above, the English proverbs are given non-corresponding 
proverbs in Arabic. The first proverb is from Shakespeare in Hamlet whose 
Arabic with a semantically as well as stylistically not matching counterpart. The 
SL relates wit to brevity while the TL relates it to good speech. However, both 
encourage brevity. The second proverb says that things get better after hard and 
stressful times. The Arabic counterpart differs in the metaphorical image. While 
English likens difficult times to a storm, the Arabic one is more direct and 
simply say after hard times comes easy time and prosperity. The third SL 
proverb is attached to animals while the TL equivalent relates it to people. No 
time is specified in the SL unlike the Arabic TL where 40 days is includes. Of 
course the main idea behind the SL proverb is there in TL counterpart. The main 
idea in the fourth proverb is that we should put our differences and disagreement 
behind our backs and forgive others. This is found in both SL and TL proverbs 
in different ways of expression. In the English proverb the word 'bygones' is 
repeated while in Arabic, and because of the religious background where God is 
there in every step one makes, the proverb states that God forgives what we do. 
Proverb five expresses an idea that you cannot change what has already 
happened, no one can. The Arabic counterpart is of the same meaning but is 
rooted in the Arab culture with allusion to sword. Of course there is a story 
behind the proverb. The sixth proverb is about facing some bad incident and 
becoming more aware of avoiding them. The image of the SL proverb revolves 
around avoiding fire while the TL centers on avoiding snakes. In spite of this 
difference the main idea behind the proverb is similar. Proverb seven is about 
doing a time and effort consuming fruitless thing, one cannot instigate a dead 
horse. The image in Arabic is different since the metaphor used is about hitting 
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In the table above, the ten English proverbs have corresponding ones in 
Arabic. In the first one, though the weight measures are different, the idea the 
proverb carries is almost identical. The English proverbs talks about an ounce 
and a pound, while the corresponding Arabic version mentionsدرهم and قنطار. In 
the second proverb the meaning is that it is easy to catch a liar which is exactly 
the same in Arabic but the way of expression is different. In English it talks 
about short legs while in Arabic it refers to a rope. The third proverb refers to 
birds (or humans) of similar type of character come together which has the same 
meaning and effect in Arabic and is used in similar contexts. The fourth proverb 
has the idea that there is definitely a reason behind certain events or acts. The 
Arabic counterpart is exactly the same. The fifth proverb according to Longman 
Online Dictionary stipulates that "people can make plans but whether or not they 
are successful depends on God". It goes without saying that the Arabic 
equivalent has the same meaning and effect. Both SL and TL proverbs in 6 have 
similar meaning and effect. Proverb seven encourages hygiene and tidiness. 
Being clean makes you righteous and close to God. It says that being clean is as 
important as being virtuous. In the Arabic corresponding proverb, it gives the 
same message by saying that cleanliness is part of faith. Proverb eight is 
basically related to reciprocal justice. Both SL and TL proverbs have religious 
backgrounds; in English it comes from the Bible whereas its Arabic 
corresponding one is mentioned in the Quran. The ninth proverb is in the table 
refers to carrying something to place where it is quite abundant, which makes it 
an unnecessary and a futile act. This proverb is a perfect example for talking 
about cultural differences. Here we have two things that are available in Britain, 
coal and Newcastle. In Arabic, there is no coal nor there is a city named 
Newcastle. The cultural equivalent is palm date, which is a main food in Arabia. 
The other thing is the place; Hajar is a well-known city for growing palm date so 
it is mentioned in the proverb. The general meaning is exactly the same though 
the style and means of expression is different. The last proverb in this section 
has also to do with cultural differences. While English uses bird, Arabic 
counterpart uses sparrow. Also, the English proverb uses number two in the bush 
unlike Arabic where the number is ten on the tree. In spite of these stylistic 
difference the proverbs in both languages is semantically similar.  

B. Proverb into Non-corresponding Proverb  
 Proverb in English Proverb in Arabic Its literal meaning 

1 Brevity is the soul of wit  خير الكالم ما قل ودل  The best speech is the brief and 
meaningful 

2 After a storm comes a calm سراسر يإن بعد الع   After hardship there will be relief 
3 He who hangs around with 

wolves, learns to howl 
من عاشر القوم أربعين 

  يومًا صار منهم
He who lives with people for 
forty days becomes one of them 
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to say that the "difference in values that a translator will sometimes encounter in 
dealing with proverbs is another challenge" (p.25). 

One may suggest that when there is a cultural gap in the proverb, which is 
the case in many of them, it can be bridged by giving a footnote. However, 
another problem arises: how many footnotes are appropriate or enough in a page, 
a chapter, or a whole text? There is no ready answer for this question. One may 
suggest that he number is as many as necessary provided that it will not hinder 
the smoothness of reading. 

Proverbs are universal. One cannot imagine that there are cultures or 
languages that do not have proverbs since they are an integral part of any nation. 
This is partially because if you study them thoroughly across various languages 
you will be surprised at the similarity of concepts and topics that constitute the 
core of proverbs. There is the similarity of structure like 'out of sight out of 
mind' which is rendered into Arabic as 'البعيد عن العين بعيد عن القلب'. The part that 
defies universality seems to be that which constitutes the identity and distinctive 
characteristics of the TL.  

Techniques Adopted 
Techniques and methods for translating proverbs are probably as many as 

those who have addressed this topic. Some of them approached it from 
localization vs. foreignization point of view, others from communicative vs. 
semantic perspective, while others dealt with it from equivalence and 
correspondence angle. The present study classifies the approaches for rendering 
proverbs into four; proverb into corresponding proverb, proverb into non-
corresponding proverb, proverb into a line (or part) of a line of verbs, and 
proverb translated literally. 
A. Proverb into Corresponding Proverb 
 Proverb in English Proverb in Arabic 
1 An ounce of prevention is better than a pound 

of cure درهم وقاية خير من قنطار عالج 

2 Lies have short legs حبل الكذب قصير  
3 Birds of a feather flock together الطيور على أشكالها تقع  
4 There is no smoke without fire  ال دخان بال نار  
5 Man proposes and God disposes العبد في التفكير والرب في التدبير  
6 Like father like son الولد على سر ابيه  
7 Cleanliness is next to godliness  النظافة من اإليمان  
8 An eye for an eye and a tooth for a tooth العين بالعين والسن بالسن  
9 Carry coals to Newcastle  ر) مستبضع(كحاملجالتمر الى ه  
10 A bird in the hand is worth the in the bush عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة  
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Introduction 
Bradeanu (2007:22) describes proverbs as "the flowers of popular wit and 

the treasures of popular wisdom". She quotes Eminescu who describes proverbs 
“exquisite flowers of human reason”, “jewels of thought”. Moreover, Cervantes, 
in Don Quixote, sees a proverb as "a short sentence based on a long experience." 

In spite of their presence in all cultures, they may be formed in different 
ways to mirror the culture in which they are employed. Proverbs are often 
metaphorical or metonymic expressions, and as such they are sayings, usually 
short, that express general truth about life. They give moral lessons, make 
observations, or present general wisdom in a brief and influential manner. They 
are considered simple literary forms, presenting such features as rhyme 'haste 
makes waste' and 'man proposes and God disposes', alliteration 'it takes two to 
tango' and 'a man is known by the company he keeps', rhythm 'failing to plan, 
planning to fail' and 'one man's meat is another man's poison', repetition 'easy 
come, easy go' and 'let bygones be bygones', parallelism 'if you lie down with 
dogs you get up with flies' and 'when the cat is away the mice will play', 
antithesis 'he that praises himself spatters himself' and 'You can lead a horse to 
water but you can't make it drink, etc. They are sometimes contradictory; you 
have a proverb that postulates a certain concept and another that suggests a 
contradicting one, as is the case with "absence makes the heart grow fonder' in 
comparison with 'out of sight, out of mind', 'love is blind' and 'love will find a 
way'. In this context Mieder (2004:1) opines that there exist "proverbs for every 
imaginable context, and they are thus contradictory as life itself." For Barajas 
(2010). 

The proverb’s particular properties (e.g., pithy, witty, analogical, poetic, 
mnemonic, traditional) allow more than the expression of an abstract idea in a 
highly efficient way; they, perhaps more importantly, also stress how that idea 
and its expression in that particular form reaffirm cultural bonds. (p.17). 

Proverb and Translation 
Culture includes all characteristic features of any language that distinguish it 

from other languages. Of course this will raise some difficulty on the part of the 
translator when rendering cultural elements from the source language (SL  ) into 
the target language (TL). Cultural aspects constitute stumbling blocks for 
translators especially when dealing with proverbs.  

Due to cultural differences translation of proverbs are expected to raise 
some difficulties. The difficulty in finding equivalence, according to Marks 
(2012), is that "proverbs are primarily intended to impart a value or lesson 
deemed to be important onto the listener. Values can and often do vary greatly 
across cultures and, therefore, quite often across languages" (p.24). She goes on 
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Abstract 
Just like other studies that compare two cultures from linguistic, stylistic, and 

semantic aspects by means of translation, the present study compares English and Arabic 
proverbs by focusing on points of similarity and difference in structures, meaning and 
sound features. This helps to a better understanding of the way the two cultures see the 
world and the way they interact with it. Culture and language are two facets of the same 
coin and as a corollary the thorniest problems faced are due to cultural gaps between the 
two languages. Failure to transfer the usually highly condensed language and rhymed 
memorable expressions is due to linguistic reasons as well as cultural aspects which are 
related to the way each language sees the world around it. Moreover, both form and 
content are to be taken into account because in translating proverbs, just like in dealing 
with literary texts, the manner and matter are inseparable. 
Keywords: Proverbs, Culture, Translation, Loss in translation, Equivalence. 
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- Conduct a comparative study in the field of human rights and tourism sector 
between Jordan and other Arab countries to determine the level of 
achievement that Jordan has made.  

- Enact legislation to support human rights in the tourism sector, such as 
education and health care. 

- Increase awareness of human rights in tourism, and compare the level of 
growth with other developed foreign countries. 
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- Interview (4): It was conducted on tourism and travel agency employees to 
know about the number of persons with disabilities who came to Jordan and 
their opinion about the services provided. (Abukias, 2020) (Qutishat, 2020) 

- Interview (5): It was conducted on some members of the local community 
in general about the problems they face from visitors to Jordan, their 
opinion about the services provided, besides the level of respect for 
Jordanian law for persons with disabilities in tourist sites. (Al-Omari, 2020) 
(Elqasem, 2020) 

- Interview (6): It was conducted on some tourists arriving from Spain to 
Jordan to unveil their opinion about the services provided and the cost of 
such services given to the disabled. (Cardenas, 2020) (Talayero, 2020) 

Interviews were also conducted on employees of the Ministry of Tourism 
and Antiquities, tour and travel agencies, tourist guides, and members of 
tourists; to discover the level of respect for human rights in the tourism industry, 
in addition to the services provided and prices offered to them. The interviews 
were documented through audio recording for each sample using a smartphone 
then analyzed for comparison with the questionnaire results. 

Conclusion and Recommendations  

Conclusion 

The researcher found, through the study of human rights in the tourism 
sector in Jordan, that the sector meets the requirements needed in most of the 
services provided to them. They, in fact, need legislation to secure such rights. 

The researcher also concluded that the tourism sector in Jordan is still a 
growing industry, but is able to create more job opportunities and encourage 
income-generating projects for the benefit of local communities. The study also 
elaborated on the benefits of supporting human rights which might help in the 
development of tourism as manifested in economic, social, cultural, and 
environmental developments via increasing awareness and knowledge regarding 
the rights of the disabled. The study also found out that there is an inverse 
relationship between human rights and Jordanian tourism sector. 

Recommendations  

From what the researcher discovered, she would like to recommend the 
following: 
- Develop policies to protect human rights in the Jordanian tourism sector and 

to implement valid relevant strategies. 
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of income for the country and the most influential means of development at 
present, in the absence of safe tourism in the Arab region and because of wars 
and ongoing security conflicts in the regions (Razzaz, 2017). Such conditions 
lead to a noticeable increase in human rights issues in Jordan`s tourism industry 
for human rights. Thus, when classifying hotel facilities, authorities take into 
account the importance of respecting guests, ensuring safe accommodation, 
preserving their privacy and beliefs, and guaranteeing the safety of tourists and 
the food served to them; while the Ministry and its supervisory committees work 
in cooperation with the competent authorities to monitor tourist restaurants to 
ensure readiness and safety of foodstuffs in them. Tourist guides have been 
instructed to respect the visitor,while touring archaeological sites, by 
highlighting the concept of moderation and balance. The Ministry was keen to 
implement projects that ensure provision of an infrastructure that serves people. 
It is also working on a strategy to develop management and operation of tourist 
sites to rehabilitate them in order to receive and respect tourists, regardless of 
their religious beliefs, principles, customs, and traditions. It attempts to promote 
social responsibility and constant commitment to improve quality and living 
conditions via adopting initiatives that concern the human dimension and links 
economic development to the environment to support it in implementing tourism 
projects and activities in these areas (Antiquities, 2014). 

The Ministry also confirmed that affordable tourism would be of importance 
and priority when implementing projects in tourist and archaeological sites. The 
belief was that everyone should have access to tourism and entertainment 
services, especially people with disabilities (Antiquities, 2014). 

Interviews  

Validity of the study and interviews method were applied as follows:  
- Interview (1): It was conducted on employees in the Ministry of Tourism 

and Antiquities enquiring about the availability of services provided to 
disabled people and about the upcoming projects to support those people in 
the industry. (Odibat, 2020) 

- Interview (2): It was conducted on competent authorities in Jordanian 
tourism industry to determine the difficulties they encounter in obtaining the 
rights of persons with disabilities on the ground, besides the level of 
acceptance and dealing with such rights. (Al-Farajat, 2020) 

- Interview (3): It was conducted on tourist guides in Jordanian tourist sites 
to learn about the level of knowledge they have in dealing with persons with 
disabilities regarding services provided, and how Jordanian laws respect and 
promote human rights of the disabled. (Al-Rawabdeh, 2020) 



Human Rights and Tourism Sector in Jordan   Jerash for Research and Studies 

 5269

first initiated by Thomas Cook, the leader of organized tourism. He made the 
first organized trip in history on (4/7/1841). He organized for the railway 
company a paid group trip for (570) passengers and set a program that included 
many paragraphs (Twain, 2018). Such an act greatly increased the number of 
travellers and the concept of organizing group trips (Manai, 2018). 

In 20th century, industrialization, exemplified by discovery of steam 
machines, railways, trains, ships, technology, and cars besides a high standard of 
living in many countries, high-income level, development in economic, social, 
cultural and more leisure time, and higher levels of education resulted in tourism 
development in the world. The development of safe and speedy transportation 
also provided speed and safety through the development of transport and 
communication which added more to the importance of tourism. In addition, 
railway transportation, maritime transportation, and air transportation created 
tourism companies throughout the world that encouraged mass tourism (Tourism 
W., Evolution and Historical Development of Tourism, 2021).  

Human Rights and Tourism Sector in Jordan  

This section highlights the role of human rights in Jordan`s tourism sector. 
According to the constitution, Jordan laws provide equal rights to all without 
any discrimination.According to article 6 all Jordanians are equal before the law 
with no discrimination between them in rights and duties related to race, 
language, religion (Huda, 1965). This was mentioned in the Universal 
Declaration of Human Rights in 1948 in Article 1: all human beings are born 
free and equal in dignity and rights (Nations U., Universal Declaration of 
Human Rights, 2020). 

In the Jordanian tourism sector, the Ministry of Tourism and Antiquities 
(MTA) tries to promote the concept of human rights in its directions by 
confirming global code of ethics of tourism (GCET) of the world tourism 
organization (WTO), as the government had signed and approved what was 
stipulated on in ten articles to respect human rights of individuals and groups 
within the measures it takes to implement in line with the visions of the 
Hashemite leadership of King Abdullah II. Such laws conform to the laws of 
international organizations such as: UDHR, the international covenant on civil 
and political rights, the covenant on economic, social, and cultural rights in 
December 1966, and convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) in 2008 (Thompson, 2018). Tourism is an inherent right to every 
individual; it is the right to rest and relax, regardless of customs, traditions, and 
beliefs. The advantages of Jordanian tourism industry such as, its closeness to 
large regional markets, diversity of landscapes and climates, and the presence of 
major archaeological and religious sites. It is one of the most important sources 
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necessary infrastructure and its ability to meet the needs of tourists (Xhiliola 
Agaraj and Merita Murati, 2009). 

Historical Background  

Humans have been traveling and wandering ever since the beginning of 
time. Travel started in the prehistoric period, while tourism grew as a new 
phenomenon after the industrial revolution period of the 19thc. 

In the prehistoric period, tourism was practiced in the form of moving from 
one place to another in search of basic needs such as shelter, food, water, escape 
from danger, expanding region and search for warmth. After that, humans settled 
in primitive societies such as Pharaonic Egypt, Greeks, and Romans from (4800 
BC-300 AD), Persia, Phoenicia, and Babylon. It later took another form by 
princes who did it for entertainment, hunting, learning. For some travelers, 
through tourism, they wanted to explore other countries around Europe, the 
Middle East, North America, and North Africa. 

In the Middle Ages, individuals traveled for trade and performance of 
religious rituals, as seen in pilgrimage to the holy shrines. People traveled to 
different religious places to please God, now known as holidays or holy days. 
The original basis for the phenomenon of non-random travels developed into an 
organized phenomenon, a pilgrimage, where millions of moslems travel yearly 
to perform Hajj and Umrah (Walton, Tourism, 2020). Travelers and explorers 
added new concepts to tourism as it is no more limited to trade or religion, but 
encompass culture and businesses.  

In the (17th-18th) centuries, the renaissance period of tourism, in which 
Western Europe started what was known as the grand tour where children of 
nobles were sent on educational trips to learn about different cultures. While in 
the 18th century, the early history of tourism started, and the word tourist became 
familiar. That century was the golden age of grand tours and itinerant visitors 
visited several countries for various purposes; those trips lasted till the middle of 
19 century (Erkan Sezgin , and Medet Yolal, 2012). 

Late 19th and early 20th, the industrial period of tourism flourished as 
agricultural cities grew into industrial ones through rural-to-urban migration. 
The middle class grew in number and had a better education, more leisure time 
as a result of paid vacations, so the demand for entertainment increased. In the 
20th century, some countries started to take interest in serving visitors by 
assigning simple hotels in major cities and by asphalting main roads between 
cities. Travel before taking such measures took a long time and was full of risks, 
insecurity on roads, and needed large sums of money. Thus, travel was restricted 
only to the wealthy at the beginning. The idea of developing mass tourism was 
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Tourism 

Before engaging into the relationship between human rights and tourism in 
Jordan, it is essential to take a closer look at the history of tourism such as what 
it means and why it is so important. 

Definition  
Defining what tourism is can be difficult, for it emerged as a new 

phenomenon after the industrial revolution. The researcher here down opts for a 
few definitions outlined as follows:  
- Tourism: The first definition of tourism was provided by Joyer Fuller in 

1905. It is a phenomenon, from ancient times to the modern era, which 
depends on people`s need to change and relax, the desire to learn about the 
beauty of nature and art, to view a group of activities, services, and 
industries, to provide a travel experience which includes transportation, 
accommodation, eating and drinking, entertainment, and other hospitality 
services to individuals or groups travelling away from home (Mumin, 
2016). 

- Tourism: Is the social, cultural and, economic phenomenon that includes 
movement of people to countries or places outside their usual environment 
for personal and commercial purposes. These persons are called visitors 
who may be either tourists or excursionists; residents or non-residents which 
tourism relates to their activities, some of which involve tourism 
expenditures (UNWTO, 2020). 

Importance of Tourism  

Tourism has become one of the most popular global leisure activities. It 
developed in most countries because of the material profits that it brings. It helps 
bring in the flow of wealth through economic development. It is a varied source 
of income for people and is one of the industries that is reasonably reliable as it 
provides a steady flow of income into the country. Additionally, it provides job 
opportunities for people and helps to build the infrastructure of countries, due to 
the influx of wealth got from tourists. Tourism enhances the social advantages of 
the sense of pride that local tribes and villages feel about their communities and 
traditions. It helps to protect environment by encouraging tourists to respect the 
areas they visit (Tourism S. l., 2019). It also provides the feeling of cultural 
exchange through exhibitions, conferences, and events (Yehia, 2019). It has also 
become an important sector that has an impact on the development of the 
country's economy. The main benefits of tourism are income and job creation. It 
is the most important source of well-being. The ability of the national economy 
to benefit from tourism depends on the availability of investment to develop the 
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The First Geneva Convention (1864) 

The diplomatic conference of 1864 in Geneva issued an extra important 
document of human rights which was confined to the treatment of the wounded 
soldiers in warfare. The central principles set down in the Convention and 
maintained by the later Geneva Conventions provided for the commitment to 
extend care without any discrimination to wounded and sick military personnel. 

The United Nations Charter (1945) 

At the end of the First World War, in 1918, the Second World War erupted 
in 1939; and after that, the United Nations Charter (UNC) was drafted and 
approved to put an end to the suffering of people of whom millions died and 
other millions were displaced starving. As a result, representatives of fifty 
nations met in San Francisco to put an end to the suffering of people. In April 
1945, the conference of the United Nations began as if it were an international 
organization. Thus, an international body was created to promote peace and 
prevent future conflicts. The charter of United Nations organization joined into 
force on October 24, 1945, the date is celebrated every year for the Protection of 
mankind. The idea of the United Nations convention treaty was mentioned in the 
preamble as it stated, “We, the peoples of the United Nations, are determined to 
save future generations from the scourge of war, which has twice in our lives 
brought untold grief to humankind”. 

The Universal Declaration of Human Rights (1948)  

On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) was adopted by the United Nations General Assembly (UNGA) as a 
historical document issued after the end of the Second World War in 1948. It 
was the original legal document that defined the fundamental human rights 
universally perceived to be the sources of all laws of international human rights. 
It comprised 30 articles presenting the principles and structures of current, future 
human rights conventions, treaties, and other legal instruments which determine 
the rights and freedoms for everyone as a common standard to be achieved by all 
peoples and nations. The declaration set the basic civil, political, economic, 
social, and cultural rights for all. It became widely accepted to be the basic 
human rights standard of everyone's demands, respect, and protection. The 
UDHR, along with the International Covenant on Civil and Political Rights, and 
the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, a series of 
actions that has been taken at the international, regional, and local levels since 
1945, to give the basic human rights to all,Preserving these rights through 
accepting several treaties, conventions, and instruments.  
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was also crucial in the struggle to establish freedom for all humankind. It is 
universally confirmed to be the first promulgation that the subjects of a country 
had legal rights and that the state itself was bound by law (Afzal, 2013).  

United States Declaration of Independence (1787) 

The Declaration of Independence was the first formal statement by nations 
asserting their right to determine their government was adopted on (July 4, 1776) 
by the United States Congress (USC), an important document of human rights 
which focused on two points. 
1- Individual rights  
2- The right of revolution  

Through this declaration, the idea of human rights became widely held by 
Americans and spread internationally as well (Ellis, 2021). 

The Constitution of the United States of America (1787) and, the Bill of 
Rights (1791)  

On December 17, 1787, the Constitution of the United States of America, 
the primary source of the basic rights to citizens, to federal policy, to United 
States (US) government, and a guidance text to the western world was 
established.It is today considered the oldest written national constitution to be 
used. It defined the principal organs of the government, their jurisdictions, and 
the basic rights to citizens. On December 15, 1791, the Bill of Rights was put 
into effect to control powers of the federal government of the US through 
protecting the rights of all citizens as well as visitors of American land. Now the 
Bill of Rights preserves several human rights such as freedom of speech, 
freedom of religion, right to keep and bear arms, freedom of assembly, and 
freedom to petition; it also prohibits unreasonable search and requisition, cruel 
and unusual punishment, and compels self-incrimination. 

The French Declaration of the Rights of Man and Citizen (1789)  

In 1789, France took the first step against absolute power, which set the 
next stage to the establishment of the first French republic. At that time the 
Declaration of the Rights of Man and Citizens appeared. It was ratified by the 
National Constituent Assembly (NCA) to be the first move in writing the 
constitution of the first French republic. The Declaration asserted the rights of all 
citizens for “liberty, property, security, and resistance to oppression”. It argued 
the need for a law to be derived from the actual practice of the natural rights of 
each human. So, the declaration recognized law as an “expression of the general 
will, “intended to promote this equality of rights and to check, “only actions 
harmful to society. 
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The interest in human rights increased in the seventeenth, eighteenth, and 
nineteenth centuries, after the end of World War II, and led to the crystallization 
of philosophy of the first generation of human rights which adopted the United 
Nations Charter (UNC) of 1945 Universal Declaration. Human rights issued in 
1948 helped spread such rights around the world as seen in the first and in the 
two covenants: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
of 1966, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR) of 1966 to protect women's rights, abolish slavery, and racial 
discrimination (Jonsson, 2003). 

The second generation of human rights of the twentieth century added the 
development and promotion of economic, social, cultural, and minority rights 
through promoting economic and social security to minimally provide the basic 
needs of people as stipulated in the International Covenant on Civil and Political 
Rights and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of December 
1966. 

The third generation occurred late twentieth century in development-
oriented human rights (K.M.Smith, 2007) Such as: Canadian Charter of Rights 
And freedoms 1982, Convention against Torture, and Other Critical or Design or 
Human Assistance or Punishment 1984, Convention on the Rights of the Child, 
1989, Bill of Rights (United States of America) Charter of Fundamental Rights 
and Freedoms (Czechoslovakia) 1991 (Shiman, 2004). 

Human Rights Sequence  

The important landmarks of human rights development are outlined as 
follows: 

The Magna Carta (1215) 

On 15 June 1215, the great Charter or Magna Carta, a legal document in the 
development of modern democracy, was established and became a significant 
turning point in the struggle to establish freedom. It is recognized as one of the 
most important documents in the world of human history and human rights. It 
was issued by King John of England as a powerful tradition of civil liberties and 
an effective solution for the political crisis encountered in 1215. For the first 
time, it emphasized the principle of (everyone is equal), even the king was 
constrained to law. The most significant impact on the historical process was 
that the Magna Carta provided people with the right to be free from church 
interference, to be free to own and inherit properties, and to be protected from 
excessive taxes. It set the right of widows, who owned properties, to choose not 
to remarry. It also established principles of due process, equality before the law. 
It also contained provisions forbidding bribery and misbehaviour. The document 



Human Rights and Tourism Sector in Jordan   Jerash for Research and Studies 

 5263

Historical Background of Human Rights  

This part of the study examines the developments of human rights from its 
inception to the present time. In the past, people struggled too hard to reach their 
fundamental rights to live with dignity trying to explore the impact of human 
rights on our world. (539) BC, Cyrus, the Great the oldest evidence on human 
rights of today, was found in the "Cylinder of Cyrus", the document whose 
outlines for the first four rights are found in the Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) which are as follows (Nagel, 2013): 
Article 1: All peoples are born free and equal in dignity and rights. They are 

endowed with reason and conscience and have to treat each other in a spirit 
of brotherhood. 

Article 2: All persons have the right to enjoy all rights and freedoms stipulated 
in the declaration, without any discrimination of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinions, national or social 
origin, property, birth or anything else. Moreover, no discrimination may be 
exercised based on the political, judicial, or international status of the 
country or territory to which a person belongs, whether autonomous, under 
guardianship, non-self-governing, or subject to any other restrictions on 
sovereignty. 

Article 3: Everyone has the right to life, liberty, and security. 
Article 4: No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave 

trade shall be prohibited in all their forms (Nations T. U., The Universal 
Declaration of Human Rights 30 Article, 2020).  

The idea of human rights goes back to 800, to the ancient civilizations, 
which called them "Natural Rights" that belong to all humankind including 
family, nation, religion, class, community, and the country, irrespective of laws, 
customs, or beliefs of any particular culture or government. Civilizations 
throughout the world have ethical standards to deal with each other, as 
represented by rules, laws, and legislations to transact with what's right or 
wrong, lawful or, not lawful. These ethical standards were created and changed 
over time in communities. Thus, it's a social standard set for everyone, but not 
derived from scientific discovery. Women and children were often excluded 
from these rights and that prompted human rights supporters to establish and 
strengthen measures to protect all humanity from exploitation and control by 
kings, emperors or states. Such rights witnessed an incessant growth in this 
world over time. The crimes, atrocities, and violations of human rights that 
occurred in World War I and II led to an increase in global public opinion for 
human rights to be protected and promoted. 
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equal status; rejection of one right invariably impedes enjoyment of the 
other.  

- Interconnection: Human rights are interdependent and intertwined because 
the performance or application of any of them cannot take place without 
understanding the other, for each one contributes to achieving human 
dignity by satisfying his developmental, physical, psychological, and 
spiritual needs (Anonymous, 2013). 

- Equality and Non-discrimination: All humans are equal under the 
inherent dignity of each person, so no one should suffer from discrimination 
based on race, colour, ethnicity, gender, age, language, sexual orientation, 
religion, political opinions, national, social or geographical origin, 
disability, property, birth or any other status established by human rights 
standard (Rights T. A., What are Human Rights ? 2020). 

The following are the original human rights guaranteed to all human beings 
under the international treaties without any discrimination:  

The right to life, liberty, and security; the rights of freedom to association, 
expression, assembly, and movement; the right to enjoy the highest available 
standards of health and not to be subject to temporary arrest or detention, the 
right of a fair trial, the right of equitable and favourable conditions of work, the 
right to adequate food, housing, and social security, the right to education, the 
right of equal protection in the law and freedom from slavery, the right of 
nationality and, freedom of thought, conscience and religion,etc.  

Importance of Human Rights  

Interest and awareness of human rights have risen in recent years. The 
United Nations (UN) issued the Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) in 1948 to be the most important document which should be considered 
the standard for fundamental equality and human dignity for particular reasons:- 
- Human rights ensure people have basic needs like food, housing, education, 

medicine, water, clothes, and shelter. They also ensure protecting vulnerable 
groups from abuse and allow people to stand up to societal corruption by 
encouraging freedom of speech and expression by giving people the 
freedom to practice their religions (Commission A. H., 2016). 

- The rights allow people to love what they choose and encourage equal work 
opportunities and give people equal access to education. 

- They also help to protect the environment and provide a universal standard 
that holds government accountable (Soken-Huberty, 2020). 
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Defintion  

This section attempts to explain the concept of human,the term human 
includes men,women,and children,rights by identifying its features, as there has 
been no universal definition for the term. It implies that all nations should live in 
dignity and freedom.  

The following definitions are elaborations on the term, human rights of 
which the researcher presents the following: 
- Human Rights: They are fundamental rights and freedoms that belong to 

every person in this world, from birth to death. They are practiced 
regardless of where you are from, what you believe in, or how you want to 
live your life; it can`t ever be taken away although can be sometimes 
limited. These basic rights are based on shared values like dignity, fairness, 
equality, respect, and independence. Such values are defined and protected 
by law (Commission E. a., What are Human Rights? 2019). 

- Human Rights: They are universal legal guarantees that protect individuals 
and groups from acts and omissions that conflict with fundamental 
freedoms, entitlements, and human dignity, as human rights law mainly 
binds governments and duty-bearers to do certain things and prevent them 
from doing others (Nations T. U., What are human rights? 2006). 

People recognize human rights, as a set of moral principles that refer to 
everyone in the world. They are also a part of international law, included in 
treaties and declarations, which clarify specific rights that states must confirm, 
and many states whether international, national, or domestic should include in 
their laws.  

Characteristics of Human Rights  

At the end of the Second World War (WWII) in 1948, human rights became 
a more respected standard and were approved by international, regional, and 
national legal systems of each country. The main points of human rights are 
analyzed as follows:  
- Universality and Inalienability: Human rights are universal and 

inalienable to all humans everywhere because they are not given by any 
person or any authority and do not have to be purchased, earned, or 
inherited. They belong to all people simply because they are humans, thus 
every person is entitled to them as they are universal (UNFPA, 2005). 

- Indivisibility: Human rights are indivisible, whether they relate to civil, 
cultural, economic, political, or social issues. They are inherent to dignity of 
every person, so there is no hierarchical order for human rights that have 
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Tourism Sector Development in Jordan Constituents, Challenges and 
Requirements 

This thesis examines the National Tourism System (NTS) in Jordan in order 
to shed some light on the structure of tourism industry by explaining the real 
resources present in the country, evaluating the quality of services, and exploring 
management efficiency. In addition; the thesis draws a connection between 
various elements in the area regarding evolution and sustainability of tourism 
products, using five Jordanian tourist destinations. The first dimension of the 
framework is resources, the second is services such as (accessibility, 
accommodation, food and beverage services, and entertainment), and the third is 
Governance. The author highlights the impact of policies and strategies adopted 
by both public and private sectors on the development of the tourism industry in 
the country, and finally the efficiency of tourism statistical system and its impact 
on the availability of tourist databases in Jordan (Alrawadieh, 2010). 

Factors affecting willingness of tourists to visit cultural heritage sites in 
Jordan 

The current study also examined the factors that affect the willingness of 
tourists to visit the cultural heritage sites located in the northern Badia of Jordan 
and estimated expenditures for their visit to the Cultural Heritage Sites (CHS) 
using a questionnaire developed to collect demographic and economic 
information about tourists during their visit to Jordan. Three hundred tourists 
were included in this survey at nine different sites in Jordan during the summer 
of 2010. The study concludes that CHS should be improved and should work 
closely with local communities to expand training and funding (Ismaiel Naser 
Abuamoud, James Libbin, Janet Green & Ramzi ALRousan, 2014). 

Tourists Assessment of the Services Provided in Tourist Sites in Jordan 
from Jordanian Tourists Point of View  

The article aimed to identify Jordanian tourism assessment of the services 
provided in tourism facilities in the country. It recommended that tourism 
strategic planners focus on the needs of tourists: to improve the infrastructure, to 
secure health facilities, and to continuously follow-up tourist evaluation of 
whether his tourism experience was positive as that would leverage tourism in 
Jordan. (Assaf, 2019)  

Human Rights  

This article provides a historical background of human rights: definition, 
characteristics, history, and their importance for humanity. It will also review the 
historical background of tourism with regard to: definition, importance, and the 
relationship between human rights and tourism in Jordan. 
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Hypothesis of the Study  

This study assumes that the tourism sector in Jordan meets human rights 
requirements in most tourism services, tourist sites, laws, and activities. 

Limitation of the Study  

The current study is limited to tourism sector in Jordan in order to figure out 
whether or not human rights are applied to the sector.  

Methodology  

This study adopted an analytical method to determine the relationship 
between human rights and the Jordanian tourism sector, by using primary and 
secondary data. The former is collected through recorded interviews and the 
latter is collected from books, journals, dissertations, newspapers, websites, and 
government archives. The study also used many historical and descriptive 
methods, including the application of modernity theory. 

Literature Review  
No previous studies were conducted in Jordan to answer the questions 

posited in this study. To the knowledge of the researcher, few studies dealt with 
the relationship between human rights and tourism sector in Jordan. The 
researcher lists hereunder some of the relevant literature. 

Human Rights in Tourism: Conceptualization and Stakeholder Perspectives 

This paper is an attempt to integrate the concept of human rights into the 
mainstream of tourism discourse and to examine the human rights perspectives 
of the main stakeholder groups in tourism to finally arrive at a comprehensive 
picture that concludes the sustainable development of tourism which was not 
possible until human rights, as a relevant category, were recognized by all 
stakeholders (Babu P. George,Vinitha Varghese, 2016). 

Tourism and Inequality: Problems and Prospects  

This section examines the links between tourism and human rights. The 
rationale for developing tourism in less economically developed countries 
(LEDCs) is to achieve economic prosperity and to improve the standard of 
living. The study concludes by providing a feasibility one for tourism companies 
to look into human rights issues. It has also investigated how tourism impacts 
the human rights of people living in destination communities in several ways 
illustrating this by examining links with employment, housing, water, and 
privacy (Stroma Cole,Nigel Morgan, 2010). 
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that respect their tourism right. In light of that, the problem might be viewed 
through the following: 
1- Does the Jordanian tourism sector take into account the standards that respect 

human rights? 
2- How do human rights rules in Jordan help in the tourism sector? 
3- Does increasing awareness of human rights help the tourism sector to 

develop? 

Significance of the Study  
The significance of this study might be outlined in the following:  

First, it highlights the role of human rights in Jordan. 
Second, it is one of the few studies conducted in this field to identify the 

relationship between human rights and the tourism sector. 
Third, it highlights the importance of human rights in improving the Jordanian 

tourism sector. 
Fourth, it provides recommendations for governments, humanitarian 

organizations, and other stakeholders to review the human rights in tourism. 

Objectives of the Study 

The main objective of this study is to identify the role of human rights in 
Jordan's tourism sector and to explain the relationship between such rights and 
tourism in order to raise awareness regarding realizing these rights in this field. 
Thus, the study attempts to serve all humans in tourism sector regarding their 
rights through the following: 
1. Assessing the role of human rights in the Jordanian tourism sector  
2. Increasing awareness of human rights in that sector  
3. Analyzing the obstacles facing the application of human rights in Jordanian 

tourism  
4. Pointing out the benefits of supporting and respecting human rights in the 

development of tourism through economic, social, cultural, and 
environmental developments  

Questions of the Study  
This study attempts to find answers to the following questions: 

1. Are human rights applied in the field of tourism? 
2. Are people aware of human rights provided in tourist sites?  
3. What is the role human rights play in fields of legislation and law to protect 

lives? 
4. Does the tourism sector in Jordan meet the requirements of human rights? 
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global Gross Domestic Product (GDP) in 2018 amounted 3.2% ($2,750.7 
billion). The total contribution of the sector was $811.0 billion 10.4% of (GDP). 
Regarding employment, it generated 122,891,000 direct jobs (3.8% of total 
employment), and the total contribution of the sector generated 318,811,000 jobs 
or 10.0 % of the total employment ((JSF), Jordan’s economic growth, 2020).  

Through the revenue generated by tourism industry, other productive 
industries benefit economically, socially, politically, culturally, and humanely 
from such industry. This increased the interest of researchers and businessmen in 
Jordan for being one of the first countries in the Middle East interested in 
tourism to achieve future Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030,when 
hopefully there will be no poverty, will have gender equality, decent work, and 
economic growth.  

Through tourism industry, Jordan gained many achievements during the 
past decades and witnessed economic, social, cultural, human, and political 
transformations in all areas of life. Economic growth rates during the first 
decade of the millennium were about 6.5% manifested in decent job 
opportunities and improved living standards for all citizens (Nations T. U., 
2015). Given that Jordan is located in the heart of the most active regions in the 
world, it regenerated and revived its culture and heritage. It continued to 
introduce strong structural and political reforms to improve the role of the 
private sector to promote its economy. Which was achieved through the 
flexibility it maintained in facing the emerging big challenges, turning these 
challenges into opportunities.  

Jordan is classified, by the World Bank, as a lower-middle-income country 
due to the GDP per capita being $5,749 and the country's political stability. The 
geographical location of Jordan makes it an attractive tourism destination. 
Tourism is of vital importance to national economy: it is the Kingdom's largest 
export sector, it is the second-largest private-sector employer, and the second-
highest producer of foreign exchange as it amasses about 10% per cent of the 
country's gross domestic product (GDP). This total monetary, or market value, 
of all the finished goods and services produced in any country within a specific 
period, is a broad measure of the overall domestic production;it functions as a 
comprehensive scorecard of the country's economic health (Fernando, 2021). 

Statement of the Problem  

The problem of this study is concerned with the role of human rights in the 
Jordanian tourism sector as it focuses on such rights that are provided to tourists, 
including examining any law or legislation obtained to protect their rights. The 
researcher noted that the tourism sector includes accommodation, restaurants, 
tourist sites, and transportation, but does not take into consideration standards 
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  قطاع حقوق اإلنسان والسياحة في األردن
  

  .، باحثةالسواعير جعفر موفق أبرار

  

  ملخص

تتميز بتنوع األماكن السياحية  .يعتبر األردن من أهم المواقع السياحية في الشرق األوسط والعالم
قطاعات لذلك ، تعتبر السياحة من أهم ال. كالمواقع األثرية والدينية والعالجية والثقافية والترفيهية

 .االقتصادية في االقتصاد األردني

تبحث هذه الدراسة في دور حقوق اإلنسان في قطاع السياحة في األردن وما إذا كانت تلبي 
هل القطاع : وتناولت الباحثة الموضوع بطرح السؤال التالي. احتياجات هذه الحقوق في مواقعها السياحية

ان في المواقع السياحية؟ لتحقيق أهداف الدراسة ، السياحي في األردن يلبي متطلبات حقوق اإلنس
 .استخدمت النهج التحليلي الذي أجرت من خالله مقابالت مع المتخصصين في هذا المجال

ووجدت الدراسة أن القطاع في األردن يفي بالمتطلبات المطلوبة في معظم الخدمات المقدمة 
 .للسياح

 .السياحة ؛ المواقع السياحيةحقوق اإلنسان؛ مقابلة؛ : المفتاحية الكلمات

 

Introduction 

The current study analyzes the issue of human rights and tourism sector in 
Jordan to identify its role as interpreted in Jordanian laws and legislations. It also 
assesses that role to protect and raise awareness of such rights, which is the 
pivotal issue of this work. The study also highlights the claim that human rights 
play a significant role in all countries to achieve peace and equality for all 
human beings through improving economy. It also examines the tourism system 
in Jordan to find outwhether or not tourists needs are met through the services 
provided. 

Although Jordan suffers from slow economic growth in recent years, 
persistent financial shortages, and an increase in public debt, it aims to overcome 
these challenges through several measures whose goal is to increase economic 
growth by focusing on promising sectors like tourism that can create job 
opportunities, according to World Travel Tourism Council (WTTC) and 
Tourism Economic Impact 2019. The direct contribution of travel and tourism to 
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Human Rights and Tourism Sector in Jordan 
  

Abrar Ja`far Mowafig Al-Swaeer  *  

  

Abstract 
Jordan is one of the most important tourist locations in the Middle East and the 

world. It is characterized by the diversity of tourist places such as archaeological, 
religious, therapeutic, cultural, and entertainment sites. Therefore, tourism is one of the 
top economic sectors in Jordanian economy. This study investigates the role of human 
rights in the tourism sector in Jordan and Whether it meets the needs of such rights in its 
tourist sites. 

The researcher approached the issue by posing the following question: Does the 
tourism sector in Jordan meet the requirements of human rights in tourist sites? To 
achieve objectives of the study, she used the analytical approach by which she 
interviewed specialists in this field. 

The study revealed that the sector in Jordan meets the requirements needed in most 
of the services provided to tourists. 

Keywords: Human rights, Interview, Tourism, Tourist sites. 
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chief causes why native speakers of Arabic may be faced with translation 
problems in sports register is the linguistic interference between Arabic and 
English. The problem of searching for ‘acceptable’ collocations is intensified by 
the lack of suitable bilingual resources on collocation on which the translator 
may depend. 

8. Recommendations  
The researcher, as a result of this study, recommends that the translation 

courses taught to students at Jerash university and generally in other Arab 
universities must deliver adequate training on rendering collocations in specific 
registers. Also, the lack of bilingual Arabic-English specialized sports 
dictionaries urges the need for collocational dictionaries to meet the needs of the 
Arab translator and learner. Sports corpus would be principally supportive in the 
process of overcoming the translation challenges in the sports field. Another 
complementary approach to the question of collocation is to list the verbs along 
with their nouns (Abu-Ssaydeh 2007). This interest rises from an awareness that 
collocation is vital to the process of translation and foreign language learning. 
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perfectly the SL verb ‘يلعب’ at a percentage of 100%. Whereas sentences (3, 4, 5 
and 6), the students’ answers are below average for the collocational verbs ‘go’ 
 Table (4) indicates the poor performance achieved by .’يمارس‘ ’and ‘do ’يذهب‘
translators in the test for those verbal collocations. Only 45% of students render 
the Arabic collocation ‘يذهب’ correctly for the verb ‘go’. As for the verb ‘do’ 
 the percentage 60% shows a slight improvement in translation compared ,’يمارس‘
to the collocational verb ‘go’ ‘يذهب’. Chief causes of the informants’ substandard 
performance in test 2 is that register-specific collocations are much more 
problematic to render than those of the general nature, and the translator’s 
unfamiliarity with the equivalent target language collocation. Therefore, the 
students tend to give the meaning of the collocation or endeavoring a literal 
interpretation of the collocation. This can be attributed to the translators’ mother 
tongue interference. In fact, being engrossed in the translation process and under 
the influence of their native language, the translators, most probably, 
instinctively following closely the collocational pattern of the SL collocations 
end up creating non-existent collocations in English. According to Larson 
(1984:15) literal translation is form-based “i.e. it tries to follow the form of the 
source language”, while free translation is meaning-bound “i.e. it tries to 
communicate the meaning of the source language in natural forms of the 
receptor language”. 

As shown in both tests, the informants’ use and rendering of Arabic 
collocations into English seems to be even further difficult than rendering 
English collocations into Arabic. This variation may be partly attributed to the 
fact that a person’s capability in the foreign language is much more limited than 
in mother tongue.  

7. Conclusion 

The analysis of the renderings in Table 4 shows that the students make 
considerable mistakes in rendering the appropriate English verbal collocations 
for the verbs ‘يذهب’ ‘go’ and ‘يمارس’ ‘do’. Some of the mistakes were made due 
to lack of familiarity of satisfactory translation equivalents in English. The 
inadequate translations appear as a result of literal translation. Generally 
speaking, the study shows that the level of awareness of translators when 
rendering verbal collocations with ‘يلعب’ ‘play’ into English is high. 

The findings approve the hypothesis that Arab translators and learners of 
English experience trouble with English collocations. Collocations present a 
great difficulty to render from Arabic into English and vice versa even for 
qualified translators. The data elaborated above bring us to the conclusion that 
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Thus, we can assume that the collocational equation for sports verb in 
English and Arabic is not completely correlated, although there is a considerable 
degree of matching between them as shown above. 

As mentioned before, test 2 is developed to gauge the students’ ability in 
dealing with sports verbal collocations. In particular, it seeks to evaluate their 
proficiency level in translating the sports practice verbs into English. The data 
gained from test 2 is analyzed in Table 4 below.  

Table 4: Students’ performance in translating Arabic sports verbs into the 
equivalent English collocations 

Sentence 
Number 

Arabic 
sentence 

Correct 
English 

translation 

Equivalent 
verb 

Results of 
correct 
answers 

Results of 
wrong 

answers 

1 

رونالدو يلعب 
كرة القدم مع 

فريق مانشستر 
 يونايتد

Ronaldo plays 
football for 
Manchester 

United 

Play 20 None 

2 
لعب الشطرنج 
تمرين ذهني 

 جيد

Playing chess is 
a good mental 

exercise 
Play 20 None 

3 
هل تريد ممارسة 
المشي لمسافات 
 طويلة برفقتي؟

Do you want to 
go hiking with 

me? 

Go + gerund 
hike 9 11 

4 
انا ال أذهب 

 للسباحة
I do not go 
swimming 

Go + gerund 
swim 9 11 

 

5 

في الساعة 
السادسة مساء 
أمس، كنت 
 أمارس اليوغا

At six in the 
evening, I was 

doing yoga 
Do 12 8 

6 

انا أمارس 
التمارين 

الرياضية كل 
 صباح

I do exercise 
every morning Do 12 8 

The results clearly show that the informants’ overall performance in test 2 
for sentences (1 and 2) are totally correct, 20 students out of the total 20 
informants answer correctly. Their use of the TL verbal collocation ‘play’ match 
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Table 1: the students’ collocational distribution for the verb ‘play’ يلعب and 
other possible verbs in Arabic 

Sports Play يلعب Do يمارس Go يذهب 
Football Yes No No 

Basketball Yes No No 
Badminton Yes No No 

Cards Yes No No 
Chess yes No No 

As shown in Table 1, the Arabic verb ‘يلعب’ for ‘play’ is not used 
interchangeably in Arabic with ‘do’ ‘يمارس’ or with ‘go’ ‘يذهب’. Interestingly, 
both languages Arabic and English show that the English verb ‘play’ and its 
equivalent the Arabic ‘يلعب’ share the same semantic range in terms of their 
collocations with sports names.  

Table 2: the students’ collocational distribution for the verb ‘do’ يمارس and other 
possible verbs in Arabic 

Sports Do يمارس Go يذهب Play يلعب 
Gymnastics Yes No Yes 

Judo Yes No Yes 
Yoga Yes No Yes 

Exercises Yes No Yes 
Athletics Yes No Yes 

As seen above in Table 2, unlike English the two verbs ‘do’ and ‘play’ can 
be used interchangeably in Arabic with the English ‘do’ sports.  

Table 3: the students’ collocational distribution for the verb ‘play’ يذهب and 
other possible verbs in Arabic 

Sports Go يذهب Do يمارس Play يلعب 
Fishing Yes Yes No 
Skiing Yes Yes No 

Jogging Yes Yes No 
Swimming Yes Yes No 
Camping Yes Yes No 

Table 3 clearly shows that the two Arabic verbs ‘يذهب’ ‘go’ and ‘يمارس’ ‘do’ 
can interchange with sports that only use ‘go’ plus gerund in English. 
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students are able or unable to translate the Arabic verbal collocations into their 
correct English counterparts.  

6. Discussion of results 

The question of collocations in sports language will be analysed through the 
prism of the sports collocations related to verbs ‘play, go and do’ which usually 
collocate with particular sports names and which are quite frequently used in 
language. The examples of such sports collocations are given below (Budincic, 
V.& Dabic, T. 2015): (1) English sports terms which collocate with ‘play’: 
football, basketball, table-tennis, cricket, snooker, volleyball, rugby, squash, 
badminton, billiards, hockey, golf, bowls, golf, baseball, chess, darts, cards, 
dominoes, ice hockey, and horseshoes. (2) English sports terms which collocate 
with ‘go’: riding, fishing, skiing, bowling, cycling, skateboarding, surfing, 
snowboarding, climbing, jogging, swimming, sailing, kayaking, camping, 
canoeing, ice skating, bobsledding, cycling, and running.  

(3) English sports terms which collocate with ‘do’: aerobics, gymnastics, 
judo, weightlifting, yoga, wrestling, archery, athletics, high jump, taekwondo, 
karate, kung-fu, exercise, and ballet.  

In reference to the terms given above, we can make several general 
conclusions: 

- English sports names which collocate with ‘play’ are mainly those which 
denote team competitive sports, and those sports which need a ball or similar 
objects.  

- English sports names which collocate with ‘go’ are usually found in the 
form of gerund nouns and denote that we go somewhere to practice this sport.  

- English sports names which collocate with ‘do’ are mainly martial arts and 
denote sports which can be done in groups, and sports in which a ball is not used 
(ibid).  

What is important to be mentioned here and is related to correlation between 
these sports English collocations and their Arabic equivalents is the fact that the 
above given conclusions are not totally applicable to the same sports terms in 
Arabic. Because of that, these terms are to be paid particular attention to in a 
translation process. However, the results show a high degree of collocational 
correspondence between both languages use of sports verbs in test 1. 
Significantly, the analysis outcomes in translation test 2 show that the students’ 
translations vary in rendering the Arabic collocations into their English 
equivalents. Tables 1, 2 and 3 show the students’ choices that reveal what 
Arabic verbs which may and may not collocate with certain sports in Arabic.  
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to yield unsuitable collocations very often, mainly, because the English words 
are not stored in their memory linked with other words, but in isolation 
(Shraideh and Mahadin 2015). Additionally, non-native speakers of English 
experience difficulties with English collocations because the collocational 
patterns that exist in English are not universal. On the contrary, collocations are 
habitually culture-specific (Shraideh and Mahadin 2015). Despite their culture-
specific nature, great many collocations are really cross-linguistic, meaning a 
particular collocation used in one language has a counterpart in the other 
languages as well (Yamashita and Jiang 2010). 

3.3 Translation strategies  

Vinay & Darbelnet (1995) classify two general sorts: a) direct translation 
strategies which include: borrowing, calque, and literal translation; and b) 
oblique translation, which consists of modulation, transposition, equivalence, 
and adaptation. Borrowing “involves the transference of the SL word into the 
TL”; whereas calque occurs when “a language borrows an expression from 
another, but then translates literally each of its elements”. Literal translation is “a 
word-for-word rendering. Transposition “concerns grammatical shift such as 
word class changes”; modulation entails “a variation of the form of the message, 
obtained by a change in the point of view”; equivalence refers to cases where 
languages describe the same situation by means of different stylistic or structural 
means”, and adaptation involves “changing the cultural reference when a 
situation in the source culture does not exist in the target culture”. 

4. Sample of the study 

The study sample consists of a group of 20 undergraduate students from the 
department of translation at Jerash University. 

5. Data collection 
Two tests are administered to students majoring in translation. The first test 

(test 1) is purely in Arabic, it is based on multiple choice answers. The test 
consists of 15 sports which are divided into three categories according to the 
English verbal collocations that are equally distributed using the English sport 
verbs ‘play, do, go’. Five sentences are assigned for each verb. It mainly seeks to 
discover the possible Arabic verbs that collocate with certain sports. For the 
purposes of the study, a second translation test (test 2) is prepared; it consists of 
6 relatively short Arabic Sentences. The sentences contained 6 Arabic verbal 
collocations which must have English collocations as their equivalents. All 
collocations selected for the test are not of the general type, they are associated 
with a specific register, i.e., sports register. This test investigates whether the 
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The process of translating collocations from one language into another is a 
work which requires a translator to have a good knowledge of both languages 
and cultures and be able to realize and cope with the liable problems in the 
process of finding a suitable equivalent for the inter-lingual collocations (Toury 
1995). Furthermore, geographical, ideological, religious, and social aspects 
make the process of understanding and translating collocations from one 
language into another so hard (Hatim & Mayson 1997). 

Farghal and Shunnaq (1999) claim that word collocations in any language 
of the world regularly associate with its culture. The collocational ranges of 
many Arabic words may not have English equivalents due to the inconsistencies 
in the cultural structure of both languages. They mention some examples of 
collocations that are translated into one English lexical item due to the cultural 
differences in the two languages. Two examples are ‘fate’ ‘قضاء وقدر’ and 
‘destiny’ ‘قسمة و نصيب’. However, literal translation may sometimes work in the 
case of multi-word units like collocations and idioms, as ‘The cold war’ ‘ الحرب
 .’الباردة

Due to its hidden meaning on one side, and its rhetorical aspect on the other 
side, translating collocations continue as a problem and a difficult mission 
specially for the nonnative speakers. Hatim and Mason (1990) claim that one of 
the key problems that a translator encounters is coming up with proper 
collocations in the target language. They note that “even for experienced 
translators, source language interference will occasionally escape unnoticed and 
an unnatural collocation will flaw the target text” (Hatim & Mason, 1990:204). 
Baker (1992) warns that a translator can simply misinterpret a collocation in the 
source text due to interference with native language. 

According to Newmark (1988: 32) ''the chief difficulties in translating are 
lexical, not grammatical, i.e. words, collocations and fixed phrases or idioms''. 
(Baker 1992) states that in strategies of translation of the idiomatic expressions 
and collocations, the translator should convey the implicit meaning of the 
original text because translating the explicit meaning is not enough. Krenn & 
Evert (2001) describes applied strategies in translation as the proposed solutions 
applied by the translator in order to solve different translation problems in the 
framework of a translation task. Translators resort to apply different methods 
such as modification, deletion, addition, compensation, paraphrasing, using a 
collocation of similar meaning and form which is literal translation, and other 
methods in order to produce an equivalent meaningful target text. 

Native speakers of English commonly acquire and use collocations 
unconsciously, quickly and naturally. On the contrary, non-native speakers tend 
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Sinclair (1991: 121) defined collocation as "the concept of word co-
occurrence, where certain words appear predictably next to or within a certain 
number of words". 

Smadja (1993: 143) deems collocation as a “… recurrent combination of 
words that co-occur more often than expected by chance and that correspond to 
arbitrary word usages". According to Smadja (ibid), collocations have four 
properties: they are arbitrary, domain-dependent, recurrent and form cohesive 
lexical clusters. 

Bussmann (1998: 200) collocations are “word combinations which have 
developed an idiomatic semantic relation based on their frequent co-
occurrence.” 

Robins (2000: 64) argues that collocation is “the habitual association of a 
word in a language with other particular words in sentences.”  

Generally, all definitions revolve around the same concept, i.e., the term 
‘collocation’ has been generally used to refer to a phenomenon in language 
whereby a lexical item tends to keep company with other words. It is a lexical 
relation of co-occurrence that binds words together (Bahumaid 2006). 

3.2 Translation of collocation  

Baker (1992: 47) points out that new collocations are formed all the time. 
Yet, collocations sometimes do present actual challenges for both non-native 
learners of English as well as for translators. the translator’s chief concern is 
searching for suitable collocations in the TL. At the level of translation, 
collocation presents a main obstacle as the translator faces the laborious duty of 
finding acceptable collocations in the TL. As Newmark (1988: 180) writes, “the 
translator will be ‘caught’ every time, not by his grammar, … not by his 
vocabulary, … but his unacceptable or improbable collocations’’. 

Stubbs (1996) lists some applications for collocations: a) natural language 
generation, b) computational lexicography c) parsing and d) corpus linguistic 
research. But the significance of collocation to language pedagogy and translator 
training far outweighs those applications (Abu-Ssaydeh 2007). 

Collocations are inseparable parts of each language found in huge numbers. 
Since the meaning of some collocations might not be understood from the 
apparent meanings of the single words constituting them, there are some 
problems in both processes of comprehending and translating them (Baker, 
2011). If we take the English collocation ‘spring onion’ and attempt to translate 
it into Arabic, we find that a literal translation of ‘spring’ yields the wrong result 
as ‘بصل الربيع’ instead of the frequent use of ‘بصل أخضر’ ‘green onion’.  
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collocational forms of different languages (for instance, in English ‘eat a soup’ 
while in Arabic ‘drink a soup’ (Bahumaid 2006). 

There are certain common verbs in all languages which have attained 
tremendously extensive collocability with nouns (Thomou 2013). The paper 
provides a contrastive analysis of English and Arabic verbal collocations in 
sports based on the supposition that there are likenesses in the way the two 
languages form collocations. 

2. Sports register 

Recent international development of a lot of new sports and advent of 
corresponding new sports terms has created a specialized register in sports. The 
position of sport as a global phenomenon in the society, the wide range of sports 
consumers and sports language users, make sports register the arena which earns 
an actual linguistic consideration (Budincic, V.& Dabic, T. 2015).  

Baker defines register as “a variety of language that a language user 
considers appropriate according to what about we are talking (education, sport, 
etc), to whom we are talking (the boss, teacher, etc) and how we are talking to 
them (in a letter, in an e-mail, etc)’’. Baker adds that some collocations are 
associated with specific registers (Baker 1992: 47). Familiarity with a wide 
range of collocations in various registers in the TL is, therefore, pretty vital for 
the translator (Bahumaid 2006). Register is the term normally used for language 
variation of a nondialectal type; for example, differences between polite and 
familiar language, spoken and written languages, scientific, religious, legal 
language, etc. (Leech & Short, 1981:80). 

3.1 Definitions of collocation 

The linguist J. R. Firth tackled the concept of collocation in English 
language for the first time in 1957, he is widely considered father of collocation. 
The British linguist popularized both the term and the study of the subject 
(Palmer 1976). In (Firth 1957), he was the first major figure to approach 
collocation in a systematic way. Collocation was defined as “mutual 
expectancies” (ibid: 195), where words tend to cooccur with other words in 
certain environments with significant frequencies. 

Cruze (1986: 40) indicates that collocations can be defined as “sequences of 
lexical items which habitually co-occur, but which are nonetheless fully 
transparent in the sense that each lexical constituent is also a semantic 
constituent”. 
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1. Introduction 

The translation of verbal collocations generally has not received sufficient 
devotion and deserves additional considerations. It focuses on verbal 
collocations in English and Arabic in sports register. This option has been 
selected as it is deemed far more difficult to translate from one’s mother tongue 
into one’s foreign language (Newmark 1981). The study seeks to discover the 
performance of the students in dealing with the verbal collocations and how they 
translate them from Arabic into English.  

This study is perhaps the first of its kind to inspect analytically the genuine 
method of rendering Arabic-English verbal collocations principally in sports 
register. Although research about the use of collocations is growing, there seems 
to be no single study, to the best of my knowledge, which inspects the 
translation of sports’ verbal collocations between English and Arabic. This 
practical study has been carried out to bridge this gap in the research works and 
assess the collocational capability of translators. 

In order to speak natural English, you need to be accustomed with 
collocations. You need to know, for example, that you say ‘a heavy smoker’ 
because ‘heavy’ collocates with smoker. If you do not choose the right 
collocation, you will possibly be understood but you will not sound natural. 
Translation has also played a role in adding new collocations into Arabic 
language. These collocations that are referred to as borrowed collocations 
become established Arabic collocations specifically in the arena of journalism. 
Brashi (2005) argues that the borrowed collocations form a major source for 
Arabic collocations that cannot be disregarded. 

There are English verbs that collocate with sports: ‘go’, ‘do’, and ‘play’. 
Those are not compatible. In Arabic there are equivalent verbs to those of 
English that collocate with the practice of sports. For example, the English verb 
‘play’ has a main arabic equivalent ‘يلعب’, whereas ‘do’ and ‘go’ have different 
Arabic verbs like ‘يمارس’ for ‘do’, and the verb ‘go’ ‘يذهب’. All those Arabic 
verbs collocate with the practice of sports. This research investigates the 
translating of those verbal collocations between Arabic and English in sports 
register.  

For translators whose mother tongue is Arabic, the translation of Arabic 
collocations into English has been found to be more problematic than that in the 
reverse direction. The translators’ ability in Arabic as their source language 
(henceforth, SL) and more precisely, their knowledge of Arabic collocations are 
fairly greater than that of English as a target language (henceforth, TL). 
Translators need to be conscious that there are obvious differences in the 
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This research attempts to shed light on the translation of verbal collocations in 

sports register from Arabic into English by Arab students majoring in translation at the 
department of English and translation in Jerash university. The article embarks with an 
introduction about verbal collocation and sports register. Many definitions of collocation 
are gathered and placed chronologically. Next, the researcher elucidates the crucial role 
that collocation plays in translation and language learning. Before the analysis, I explain 
the methodology of identifying sample of the study and data collection. At a later stage, 
the researcher thoroughly analyzes data and comes up with conclusions and 
recommendations that end this unique study. 
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The only pattern that can emerge from the analysis of languages 
combination is that traditional literal translation is generally found in the official 
signs where texts are duplicated from Arabic into French and/or Tamazight, 
however, the non-official signs show various ways of presenting different 
languages in the same signs including both translation and language switching. 
Furthermore, it is always seen that translation or language switching occurs 
between an official language (Arabic and sometimes Tamazight) and a foreign 
language (French and/or English) but two or more foreign languages together 
without any of the two official languages has never occurred. This refers to the 
state’s attempts to apply the language policy through using one of the official 
languages in all domains including street signs. On the other hand, the fact that 
the two foreign languages French and English have never appeared together on 
the same sign is due to the low level of contact between these two languages in 
Algeria.  

8. Conclusion 

This study has investigated the streets signs of Algiers, 366 pictures of 
streets signs have been analysed in terms of language, type, status, and the 
characteristics of bi/multilingual signs. The study showed that the predominance 
of the first national and official language, Arabic over other languages on the 
bi/multilingual signs reflects the state’s efforts to apply the linguistic policy. 
However, the study has found that the LL of Algiers shows some discrepancies 
about the general linguistic policy in Algeria that is manifested in the limited use 
of the second official language, Tamazight as compared to the first official 
language, Arabic. The results also showed that the state’s language practices 
support the use of the first foreign language French as compared to the 
international language, English, this is indicated by the strong presence of 
French side by side Arabic in the official signs with no instance of English in 
such signs while in the non-official signs English enjoys a considerable 
presence. A further study could examine the attitudes of the Algerians towards 
the languages found in the street signs and the effects of their visibility on 
people’s linguistic behavior. 



A Linguistic Study of Street Signs of Algiers, Algeria   Jerash for Research and Studies 

 5239

A further example of language switching on signs is given in the 
combination of the French sentence Les Champs Élysées and the Arabic 
sentence مالبس األفراح in sign (24). The two sentences in the sign give too 
different information as the French sentence indicates a famous place in France 
particularly in Paris while the Arabic sentence means ‘wedding wear’ informs 
the audience of the products the shop offers. This type of multilingual language 
use imposes an audience with a good knowledge of Arabic to know the shop’s 
services because the French sentence does not give this information. The shop 
owner tends to use French in this sign only to show prestige and sophistication.  

 
Sign 24: Language Mixing in a Nonofficial Sign. 

Non-official signs show also some instances of literal translation and 
duplicating multilingualism. The sign (25) shows an example of literal 
translation on non-official sign, the Arabic phrase دار الهدايا the literal translation 
for the French phrase ‘MAISON DU CADEAU’ means gifts’ house. The literal 
translation in this sign presents duplication multilingualism where both French 
and Arabic texts give the same information. The multilingual French-Arabic 
audience, as well as monolingual audience of French and Arabic, can understand 
the sign. 

 
Sign 25: A Non-official Bilingual Sign Exhibits Duplication Multilingualism. 
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Sign 22: An Official Sign with Arabic Text Literally Translated into Tamazight and 

French. 

In the non-official signs, switching of languages occurs much more than the 
literal translation. Reh (2004, p.14) refers to this type of translation as 
complementary which means that text in each language gives complementary 
information to texts in the other languages. Sign (23) shows a bilingual non-
official sign indicating a book shop, the sign provides a language switching in 
which complementary information is written only in one language. The French 
text ‘AUX ETOILES D’OR’ means to the stars of gold indicates the French name 
of the shop. While the Arabic text النجمة الذهبية بيع الكتب القديمة means ‘The 
golden star for old books sale’ indicates the Arabic name of the shop and 
provides additional information about what the shop offers. Complementary 
multilingual signs infer multilingual competent audience, as good knowledge of 
all the languages involved in the sign is necessary to understand the whole 
message.  

 
Sign 23: A Non-Official Sign Exhibits Language Switching of French and Arabic with 

Additional Information in the Arabic Text. 
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In the survey area, literal, or word-for-word translation is found in the 
majority of the official signs, where texts are written in Arabic than translated 
into French, or vice versa. Sign 21, for instance, presents a bilingual official 
street sign indicating a name of a public square. The sign provides a total French 
translation ‘PLACE EMIR ABDELKADER’ for the Arabic text  ساحة األمير عبد
 which both mean Ameer Abd El Kader Palace. Reh (2004, p.8) refers to القادر
such practice as duplicating which is one of the four types of languages 
combination on multilingual signs. Using both Arabic and French side by side in 
literal translation is seen as unnecessary if the signs are addressed to the 
Algerian audience because almost all the Algerian inhabitants can read both 
languages as mentioned earlier in this paper. The case would be different if the 
signs are addressed to the non-Algerians, the translation then would be sufficient 
and even necessary.  

 
Sign 21: An Official Sign Exhibits a Total French Translation for the Arabic Text. 

There are also a considerable number of signs that include Tamazight literal 
translation for texts in addition to French. Sign (22) presents a multilingual 
Arabic-Tamazight-French sign for the Algerian Cinema Museum. The use of 
Arabic and/or French translation for the Tamazight texts is necessary because 
the majority of Algiers inhabitants are not Berber so that they do not understand 
Tamazight. Even though there are some Tamazight speakers in Algiers, their 
understanding of the Tamazight texts on signs cannot be guaranteed because not 
all the Tamazight speakers can read and write it.  
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Sign 18: A Non-Official Sign with Roman Scripts for French Text. 

 
Sign 19: A Non-Official Sign with Roman Scripts for English Text. 

 
Sign 20: A Sign with Arabic Scripts for Arabic language and Tifinagh scripts for 

Tamazight 

e. Translation 

The last characteristic included in this study is translation. The analysis 
focuses on total translation, partial translation, and no translation. Total 
translation can be either free or literal while no translation is manifested in 
language mixing and switching.  
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d. Scripts 

It is noticed from the data analysis that the majority of signs are written in 
the original script of the language itself. Arabic scripts for the signs written in 
Arabic language (sign 17), roman scripts for signs written in French (sign 18) 
and English (sign 19), and Tifinagh scripts for the signs written in Tamazight 
(sign 20). The presence of various types of scripts within a LL of an area is 
referred to by Coulmas (cited in Asfaha, Kurvers, and Kroon 2008, p.223) as 
multiscriptalism. The same as multilingualism, multiscriptalism is an indicator 
of LL diversity. Table 7 clearly shows the prevalence of Roman script 87% 
followed by Arabic scripts 69%, this is not surprising because roman scripts 
include two different languages, French and English so the counting will be 
doubled however Arabic and Tifinagh scripts include only one language per 
each, Arabic and Tamazight respectively. The results in general point to the state 
and private sectors’ positive attitudes towards the visibility of Roman scripts in 
the LL in addition to the Arabic scripts.  

Table 7: Scripts on Bi/multilingual Signs. 
Scripts Frequency Percentage 
Arabic 253 69% 
Roman 319 87% 
Tifinagh 20 5% 
Arabic transliteration of Roman 14 4% 
Roman transliteration of Arabic 6 2% 

 

 
Sign 17: An official sign with Arabic Scripts. 
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more amount of information in Tamazight has been noticed in both official and 
nonofficial signs.  

Table 6: The Amount of Information on Bi/multilingual Signs. 
Amount of 

information 
Official Nonofficial 

Frequency Percentage Frequency Percentage 
Arabic more 7 11% 37 23% 
French more 4 6% 17 10% 
English more 0 0% 3 2% 

Tamazight more 0 0% 0 0% 
Same all languages 54 83% 105 65% 

Total 65 100% 162 100% 

 
Sign (15): 
Arabic text: تافورة    
    مرحبا بكم في مترو الجزائر
French text: Tafoura 
 Bienvenue au Métro 
d’Alger 
Translation: Tafoura (a 
place’s name in Algiers) 
Welcome to metro of 
Algiers 

 
Sign 15: An Official Sign with the same Amount of Information in Both Arabic and 

French. 
Sign (16) 
Arabic text:  محضرة قضائية  
French text: Huissier de justice 
Translation: Bailiff 

 
Sign 16: a Non-official Sign with the same Amount of Information in Both Arabic and 

French. 
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sign (13) 
English text: GENTLEMAN. 
Arabic text:  حذية للرجالمالبس و أ  
English translation: Gentleman for men clothes and shoes. 

 
Sign 13: A Nonofficial Sign Shows the English Text Bigger in Size than the Arabic text. 

 
Sign (14) 
Arabic text: زهرة الخليج  . 
English text: GULF 
FLOWER 

 
Sign 14: A Nonofficial Sign Shows the Arabic Text Bigger in Size than the English 

Text. 

c. The amount of information 

The third characteristic that has been investigated in the bi/multilingual 
signs is the amount of information given for each language on the same sign. 
The language that has pieces of information more than another language is given 
special interest. The results in table 6 show that 83 % of the official signs 
provide the same amount of information in all languages on the same sign as in 
(15) which shows an official sign with the same amount of information for both 
Arabic and French. Also for the nonofficial signs, the majority of signs provide 
the same amount of information (65%) as in (16) which shows a nonofficial sign 
with the same amount of information for both Arabic and French. No instance of 
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Sign (11) 
Arabic text: القرض الشعبي الجزائري. 
French text: Credit Populaire d’Algerie. 
English translation: The Public Credit of Algeria. 

 
Sign 11: an official sign shows an equal size for both Arabic and French text. 

 
 
 

sign (12) 
French text: AGENCE DISCOVERY VOYAGE 
Arabic text: وكالة ديسكوفري للسياحة و األسفار 
English translation: ‘discovery’ agency for travel and tourism. 

 
Sign 12: A Nonofficial Sign Shows the French Text Bigger in Size than the Arabic Text. 
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Sign (10) 
Arabic text: مكتبة العالم الثالث. 
French text: LIBRAIRIE DU TIERS MONDE. 
English translation: Third World Library.  

 
Sign 10: A Nonofficial Sign Exhibits a Horizontal Arabic-French Order. 

b. Size of the font on bi/multilingual signs 

The second characteristic to analyze the bi/multilingual signs is the 
investigation of the font’s size of each language comparing to the other on the 
same sign. The language that appears bigger in the sign is the language that 
enjoys a higher status and prestige in the LL of an area. Table 4 demonstrates the 
size of text on the street signs of Algiers. The majority of the bi/multilingual 
official texts are given the same size (90%) as illustrated in sign 11. The analysis 
of the non-official signs shows a considerable difference in terms of text size, 
half of the instances show that the languages on signs are given the same size 
text (56%) while the other half is divided into French (18 %) as in sign 12, 
English (16%) as in sign 13 and Arabic (10%) as in sign 14. The results also 
indicate that the minority language, Tamazight has never appeared bigger than 
any other language else on the same sign. 

Table 5: Size of Font on Bi/multilingual Signs. 

Size Official signs Nonofficial signs 
Frequency Percentage Frequency Percentage 

Arabic bigger 7 10% 15 10% 
Tamazight bigger 0 0% 0 0% 

French bigger 0 0% 29 18% 
English bigger 0 0% 26 16% 
All the same 61 90% 89 56% 

Total 68 100% 159 100% 
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Sign (8) 
Arabic text: التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية  
Tamazight text: ⴰ ⵒ ⵔ ⴰ ⵓ ⵉ  ⵉ ⴷ ⵏ ⴻ ⵙ  ⴷ ⵜ ⵓ ⵒ ⴷ ⵓ ⵜ  
French text: Ressemebelement pour la Culture et la Democratie 
English translation: Rally for culture and democracy 

 
Sign 8: An Official Sign Exhibits a Vertical Arabic, Tamazight, and French Order. 

 
 

Sign (9)  
English text: Fashion Men. 
Arabic text: الرجل األنيق. 
English translation: central café  

 
Sign 9: a Nonofficial Sign Exhibits a Vertical English-Arabic Order. 
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with horizontal language order is the most prominent one. This latter, however, 
is not appropriate in the case when two languages from two different writing 
directions are involved in the same sign, for instance, Arabic and French. Thus, 
these two languages are given an equal preference/prominence if they are 
encountered on the same sign. The results corresponding to language order on 
the signs are presented in table 4.  

Table 4: Language Order on Bi/multilingual Signs. 

Order Official signs Nonofficial signs 
Frequency Percentage Frequency Percentage 

Arabic first 52 77% 64 40% 
Tamazight first 0 0% 0 0% 

French first 3 4% 31 19% 
English first 0 0% 26 17% 
Equal level 13 19% 38 24% 

Total 68 100% 159 100 % 

In relation to status, it is shown that the official language, Arabic is the first 
language in the majority of bi/multilingual signs in both official and non-official 
signs (77%) and (40%) respectively (Table 4). Signs (7) and (8) show clear 
examples where Arabic is the first language on both official and non-official 
signs respectively. The order of Arabic precedes both French and Tamazight on 
both signs. Therefore, Arabic is the more preferred language in this area. 
However, the second official language, Tamazight has never appeared as the 
first language on both official and non-official bi/multilingual signs (0%). 
English, on the other hand, is noticed as the first language in 17% of the non-
official signs (sign 9) whereas there is no instance of English as the first 
language on the official bi/multilingual signs (0%). However, the data has shown 
some instances where Arabic has an equal prominence with other languages as 
in the bookshop sign (10) Arabic and French have equal prominence since they 
have different writing directions and are written horizontally on the same level.  

 

Sign (7) 
Arabic text: المقهى المركزي 
French text: café central 
English translation: 
central café 
 

 
Sign 7: a Nonofficial Sign Exhibits a Vertical Arabic-French Order. 
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combination dominance on the LL of Algiers reveals that the post-independence 
government has applied the dual-policy Arabic/ French because of the failure of 
the Arabization policy as a way to gradually exclude French and replace it by 
Arabic (Berrabah, 2007, p.29). 

Table 3: The Dominant Language Combination on Bi/multilingual Signs. 

Language combination Official Non-official 
Frequency Percentage Frequency Percentage 

Arabic-French 47 73% 123 76% 
Arabic-English 2 3% 31 19% 

Arabic-Tamazight 10 16% 0 0% 
Arabic-French-Tamazight 0 0% 6 4% 

Arabic-French-English 5 8% 2 1% 
Total 64 100% 162 100% 

If the same distinction between official and nonofficial signs is made in 
relation to the visibility of the minority language Tamazight, data shows 
evidence that this language faces tensions at least in the private signs. Tables 2 
and 3 show that Tamazight is more present in official signs like governmental 
institutions than in nonofficial signs like private shops. As Shohamy (2006, 
p.110) argues, the frequency of presence or absence of certain language/es in the 
public spaces sends a message that some language/es have superiority over some 
other languages. This is clearly indicated by the frequency of Arabic presence in 
the street of Algiers, which exceeds the frequency of presence of Tamazight. 
Although they enjoy the same status in the Algerian constitution and they have 
given equal importance as both the national and the official languages of the 
state, their presence in the street of Algiers is not equal. Furthermore, the second 
foreign language, English has a stronger presence in bi/multilingual non-official 
signs than in official ones but always appeared along with Arabic or French. 
This shows the competition between locality represented by the national 
language Arabic and/or Tamazight and globalism represented by English.  

7.2. Characteristics of bi/multilingual signs 

A total of 227 bi/multilingual signs are analysed in terms of language order 
(the way languages are placed with respect to each other on the same sign), size 
of the font, amount of information, scripts, and translation.  

a. Language order 
The way two languages or more are arranged visually on the same sign 

clearly shows the language preference within an area. In the light of Scollon and 
Scollon’s framework (cited in Edelman, 2010, p.22), the first language from the 
top on a sign with vertical language order is considered as the most prominent 
language as compared to the other, and the first language from the left on a sign 
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Sign 6: A Nonofficial Street Sign Presents a Beauty Shop. 

Table 2 shows that the predominant language on the official monolingual 
signs is Arabic (53%) followed by French 47% while in the nonofficial signs 
French (61%) followed by Arabic (19 %) and English (19%). Also, it is shown 
in the same table that the nonofficial signs are more open to the linguistic 
diversity than the official signs. This finding supports the idea mentioned by 
Landry and Bourhis (1997, p.27) that there is a higher degree of multilingualism 
in the nonofficial signs than in the official signs. This result is interpreted in a 
variety of ways. On the one hand, the languages used in the official signs convey 
power as they are put by authorities (Bourhis and Landry, 2002, pp. 124-125) 
and confirm the language policy stated by the government, this is indicated by 
the predominance of the official language on the monolingual official signs. On 
the other hand, the different languages used in the nonofficial signs are seen as a 
part of the individual’s freedom of expression while it is not the case in the 
official signs. Additionally, the foreign and local languages put by private 
sectors in the non-official signs tend to express solidarity with the foreigners and 
local inhabitants, including minorities (Backhaus, 2007, p.63). 

Table 2: The Dominant Language on Monolingual Signs. 

Language Official signs Nonofficial signs 
Frequency Percentage Frequency Percentage 

Arabic 20 53% 20 19% 
French 18 47% 62 61% 
English 0 0% 20 19% 

Tamazight 0 0% 0 0% 
Total 38 100% 102 100% 

Table 3 shows that the predominant language combination on 
bi/multilingual signs is Arabic-French for both the official (73%) and non-
official (76%) signs. The potential explanation for such findings is that these 
signs are addressed to a large multilingual readership who understand two or 
more languages among them Arabic and French. Besides, the Arabic-French 
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Tamazight leads to conclude that the visibility of Tamazight on the street signs 
of Algiers serves identity purposes and signals to some extent the equality of the 
linguistic and cultural communities between Arabs and Berbers.  

c. Status of signs  

Figure 4 shows that in the surveyed area of this study the majority of signs 
are nonofficial (72%), these signs are less controlled by the state as they are put 
by private persons and enterprises. While the official signs, those put by the 
government are only (28%), they generally reflect the state’s language policy. 
Signs 5 and 6 present examples for official and nonofficial signs respectively.  

 

 
Figure 4: Status of Signs. 

 

 
Sign 5: An Official Street Sign Presents a Public Square. 
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Sign 3: A Bilingual Arabic-French Shop Sign. 

The multilingual Arabic-French-Tamazight street sign below (sign 4) shows 
a sign of a museum written in Arabic, Tamazight and French means the Algerian 
cinema museum. Writing in Arabic and Tamazight in the official sign reflects the 
Algerian language policy where Arabic and Tamazight are the two official 
languages of the country however French functions as a foreign language for 
foreigners who do not understand Arabic and Tamazight. 

 
Sign 4: A Multilingual Arabic-Tamazight- French Sign. 

As earlier showed in the data, Tamazight has never appeared on the street 
signs on its own but always attached to Arabic and sometimes to Arabic and 
French. The modest visibility of the minority language, Tamazight on the LL of 
Algiers has a symbolic rather than informational function as mentioned by 
Landry and Bourhis (1997, p.25-27). Also, the inclusion of Tamazight on 
bi/multilingual signs is considered as one way for the Tamazight gradual 
recognition that is applied by the Algerian state to show solidarity and to please 
the Berber community. In the end, a separate look at the signs written in 
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Sign (2) is an example of a monolingual street sign written in French 
indicates the service of a car park with the hours and days of work. 

 
Sign 2. A Monolingual French Street Sign. 

2. The bi/multilingual signs 
Figure 3 shows that the Arabic-French combination signs constitute 79% of 

the total signs followed by Arabic-English 12%. While Arabic-Tamazight signs 
shape only 5% of the LL of Algiers. The less frequent language combinations in 
the street of Algiers are the Arabic-French-Tamazight combination by the 
proportion of 3 % and the Arabic-French-English combination by the proportion 
of 0.50 % (Figure 3). 

 
Figure 3: The Language Combinations Appeared on bi/multilingual Signs. 

Below is a clear example of a bilingual Arabic-French sign (3) that presents 
a shop of women’s clothes. The sign provides a French translation for the Arabic 
sentence سيليا لأللبسة التقليدية which means Celia (a female personal name) for 
women’s traditional outfits. Both writings help the Algerians to understand what 
the shop offers as products since almost all the Algerians understand both Arabic 
and French. 
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 Figure 1: Types of Streets Signs. 

1. The monolingual signs 

As shown in figure 2, the dominant language in the monolingual signs is 
French (59%) followed by Arabic (31%), the visibility of English is very rare 
(1%) while Tamazight is never found on monolingual signs. Although the two 
official languages in Algeria are Arabic and Tamazight, they do not appear alone 
on the majority of monolingual signs, it seems that putting them alone on the 
monolingual signs is not sufficient. Since the capital does not attract only locals 
but also foreigners, relying on an additional foreign language is very necessary. 
Using French as the supplementary foreign language for the official languages 
on signs is explained by the fact that almost all the Algerians understand French 
so that it serves as a lingua franca for the Algerian Arabs who do not understand 
Tamazight, the Algerian Berbers who do not understand Arabic, and the 
Algerian immigrants who understand neither Arabic nor Tamazight. It is also the 
most used foreign language in both the academic (administrations and 
universities) and the nonacademic uses (social media and daily life 
conversations), the LL is not an exception though.  

 
Figure 2. The Appeared Languages on Monolingual Signs.  
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while the collected street signs are very old. Also, Tamazight’s modest presence 
on the street signs may be interpreted as it is a reflection of the people’s negative 
attitudes towards the visibility of this language on the street signs. In addition, 
Tamazight can be considered as an oral language because not all the Tamazight 
speakers can write and read it, so that its presence on the street signs is 
determined by the number of audience who can read it. Another potential 
interpretation for such results is that the data of this study has been collected 
from the streets of an Arabic-speaking region where the majority of the 
inhabitants of Algiers are Algerian Arabs, accepting that Tamazight-speaking 
people represent only 21 % in Algeria, and they have generally settled in the 
Berber provinces away from the capital like Bejaia and Tizi Ouzou provinces. 
Accordingly, the absence of Tamazight on the monolingual signs can be 
explained by the fact that it cannot be understood by non-Berbers who represent 
the majority group in Algiers city. It is worth mentioning that examining the 
presence of Tamazight on the street signs in the LL of a Berber-speaking 
province may provide different results. 

Table 1: The Frequency of Languages Appeared on the Streets Signs. 
Language Frequency Percentage 

Arabic 254 74% 
French 242 70% 
English 39 11% 

Tamazight 20 6% 

b. Types of signs 

The data collected is classified into three types, monolingual, bilingual, and 
multilingual signs. Monolingual signs refer to signs written only in one 
language, bilingual signs are those written in two languages, and multilingual 
signs refer to signs written in more than two languages. Figure 1 shows that out 
of 366 signs, more than the half of signs are bilingual (56%), the monolingual 
signs represent only one third (34%), 3 % are multilingual while the rest (7%) 
were not defined (they were mainly proper names.) Because of the small number 
of multilingual signs found in the data (3%), the analysis throughout this study 
will be based upon only two types namely; monolingual and bi/multilingual 
signs. In principle, it seems that the LL of Algiers is welcoming multilingualism 
in accordance with the cultural and linguistic diversity of the area.  
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a. The languages displayed  

In this part of the analysis, 24 signs are excluded from the data because they 
involve only proper names like brands and names of persons. The language of 
proper names is hard to determine, classify and hence analyze, for instance, the 
American sports brand Nike, is named after a Greek god of victory, one may ask 
if the word Nike is a Greek word or American as it has adopted the language 
where it is regularly used (Edeleman, 2010, p.71). However, signs holding brand 
names and other text written in any language, the explicit language only that is 
counted but not the brand, for instance, the sign 1 is for clothes and shoes shop 
from the famous brand KIABI, the brand name written in Latin letters KIABI 
while cloths and shoes are written in the Arabic language ألبسة و أحذية. So, the 
sign is treated as one instance of Arabic language visibility on signs.  

 
Sign 1: A Street Sign with a Brand Name and Arabic Text 

Table 1 shows the frequency and percentage of the different languages that 
have been found in the street signs of Algiers. The results indicate that Arabic 
appears in 254 out of 342 signs in the street of Algiers, followed by French 
which appears in 242 signs, the frequency is almost the same for Arabic and 
French. This result is not surprising because Arabic is the official and national 
language of the state, thus it confirms the state language policy. Furthermore, the 
first foreign language, French has long historical and political reasons to attach 
to the linguistic and cultural background of the Algerian community. Among 
these reasons the colonization and the francization policy which obliged the 
Algerians to speak and use French.  

Table 1 also shows that the second foreign language in Algeria, English 
appears only in 39 signs, and Tamazight, the second official language that is 
spoken by the Berber minority in Algeria is hardly found in the signs since it 
appears only in 20 signs. This is due to several reasons among them; the late 
recognition by the government which was done before 10 years exactly in 2002 
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6. Methodology: 

Photographing pictures of street signs in Algiers is used to collect the 
necessary data to address the research questions of this study. 366 pictures of 
street signs are photographed using a smartphone in three main commercial 
streets in Algiers; Hassiba Ben Bouali Street, Larbi Ben Mhidi Street, and 
Didouche Mourad Street. The photos were taken in the period of time between 
the 1st and 3rd September 2020. The data is analyzed both quantitatively and 
qualitatively, it is quantified in terms of the languages featured on signs (official 
and nonofficial) and monolingual versus bilingual and multilingual signs. 
However, the data is analyzed qualitatively following the coding scheme 
developed by Cenoz and Gorter (2006) in which they have identified seven 
variables to find out how languages are used and distributed in the LL. The signs 
then are categorized according to:  
1. Languages used on the sign  
2. Types of signs (mono/bi/multilingual) 
3. Status of signs (official/non-official) 
4. Order of languages on bi/multilingual signs (the first/ most prominent 

language)  
5. Size of the font on bi/multilingual signs 
6. Amount of information given on bi/multilingual signs 
7. Scripts 
8. Translation in bi/multilingual signs 

7. Results and discussion: 

This part of the paper aims at presenting and analysing the data collected for 
the present study to answer the research questions. To this end, section (7.1) 
discusses data related to the first research question in which presents a 
quantitative and qualitative analysis of the way languages are used in the streets 
signs of Algiers. While section (7.2) analyses data related to the second research 
question concerning the characteristics of the bi/multilingual signs. 

7.1 The way languages are used in the street signs:  

Determining the way languages are used in the street signs of Algiers in 
relation to signs’ type and status helps to find out the degree of multilingualism 
in the LL of Algiers and therefore examining the linguistic practices encountered 
in the society. 
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LL research in relation to minority languages provides a significant 
approach to understand different types of the minority languages situations. 
They focused on how the presence and/or absence of these languages mirror 
their prestige and status. Cenoz and Gorter (2006, p.71) investigates the status of 
minority language in the LL of two multilingual cities Donostia-San Sebastian 
(Spain) and Ljouwert Leeuwarden in Friesland (The Netherlands). The analysis 
of streets signs revealed that in both cities the official state language is the most 
prominent in the street signs as they are always placed first and in big fonts in 
the multilingual signs as compared to the minority language and the international 
language, English. However, the analysis showed different results in the 
placement of minority language and the international language, In Ljouwert, the 
minority language, Frisian is positioned third after the state language and the 
international language, English. While, in Donostia, the minority language, 
Basque is placed second after the state language followed by English. This refers 
to the status of the minority language in each of the two cities, and also refers to 
the state efforts to protect the minority language.  

According to Landry and Bourhis (1997, p.25), the power of certain groups 
in a given community is reflected in the predominance of their language on 
public signs compared to other languages. Landry and Bourhis (1997) stated that 
in the case when the dominant language group controls the language on public 
signs, the dominant language becomes a threat to the minority languages. In this 
respect, when two or more languages enjoy the same degree of official status, 
LL research investigates the actual policies of the state and how it regulates the 
appearance of each language in the public signs. Mezgec (2016, p. 70-71) 
investigated the status of the Slovene minority language in the LL of Italy as 
compared to the official language, Italian. The focus of this study is on 
addressing the relationship between LL and the sociolinguistic context in the 
area where the Slovene groups live in Italy. Mezgec (2016, p. 79-82) found that 
the Slovene language struggles for its appearance in the LL of Italy while Italian 
enjoys a great dominance in public signs. This predominance of Italian over 
Slovene is explained by the high status recognized by the government. The data 
obtained, however, showed that the very limited use of Slovene is noticed only 
in private signs because the government control only the public ones. The author 
highlighted that the Slovene groups should be aware of the importance of the 
visibility of their own language in the public spaces where they live in Italy at 
least in the private signs which are not controlled by the government. This study 
concluded that the private Slovene sectors in Italy have the possibility to 
promote the use of Slovene in the LL of Italy and they should benefit from this 
possibility. 
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local language which means “Buy medicine”, the local audience infers the 
information in the sign as there is a near pharmacy where you can buy medicine 
while the English speakers may infer it as a piece of advice that is, “go and buy 
medicine” or “why don’t you buy medicine”. So, the exact translation may go in 
the opposite direction. The last type, complementary multilingual signs, is 
designed for multilingual readers, that is to say, the reader needs to read and 
understand all the pieces of information and their translations in the sign because 
the whole message is rendered in different languages.  

Scollon and Scollon (cited in Edelman, 2010, p.22) have developed a 
preference system in which they stated that there are three types of language 
placement in the multilingual signs for language with left to right writing 
system. First, the language that is placed above the other languages in a vertical 
multilingual sign is the most preferred language as compared to the others on the 
same sign. Second, the language that is placed in the left position in a horizontal 
multilingual sign is the most preferred language among the others following it. 
Third, the most preferred language on a multilingual sign is placed in the center 
of the sign while the other secondary languages are positioned in the margins.  

Backhaus (2006, p.63) investigated multilingualism on official and non-
official signs in the city of Tokyo. He noticed that language diversity is found in 
the non-official signs more than in the official ones. The official signs in Tokyo 
are written in Japanese with a considerable presence of English, this is explained 
by the author as a desire to join the English language community and to create 
an international atmosphere. Backhaus (2006) noticed also that some official 
sings are written in Chinese and Korean, the minority languages in Japan, which 
he interprets as a manifestation of linguistic hegemony with a small number of 
linguistic minorities, and promote the possibility to integrate different minorities 
to reduce conflict. The non-official signs in Tokyo include different languages 
(predominantly English). The researcher states that the use of English shows 
solidarity with the foreign language community and western culture and 
internationalism. Accordingly, Landry and Bourhis (1997, p. 25-27) have earlier 
mentioned that the LL in any area has two main functions; informational and 
symbolic. The informational function refers to the amount of information the 
sign contains and to the message it conveys, such as indicating a brand, an order, 
and/or a direction. In general, the whole structure of the LL that is composed of 
several signs facilitates access to information. The symbolic function, however, 
entails a deeper meaning, one can read a space’s social identity, hierarchies, and 
power relations within the symbolic function of the sign. Hence, the symbolic 
function of a sign stands as a marker that communicates the relative power and 
the status of a certain language as well as the group who speaks this language in 
a geographical territory. 
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“including anything from the small handwritten sticker attached to a lamp-post 
to huge commercial billboards outside a department store. Items such as push 
and pull stickers at entrance doors, lettered foot mats, or botanic explanation 
plates on trees were considered signs, too.”  

Landry and Bourhis (1997, p.25) distinguish between two types of signs; 
‘private’ and ‘government’. The private signs are nonofficial signs put by 
commercial enterprises, private organizations, and businesses and shop owners, 
they generally include names of shops. The government signs, however, are 
official signs put by the national or regional government like the street names, 
road signs, institutions names, national agencies names, metro and bus stations, 
schools, and university names. The private signs are referred to as bottom-up 
signs while the government signs are top-down signs. Studies on the LL have 
found a significant difference between these two types concerning their 
linguistic profile. For instance, the bottom-up signs show more linguistic 
diversity than the top-down signs. The top-down signs, on the other hand, reflect 
the language policy of the state. (Landry and Bourhis, 1997; Cenoz and Gorter, 
2006; Backhaus, 2006). 

Some researchers have tried to characterize the choice and the placement of 
several languages in a single multilingual sign. Reh (2004, p. 8-14) proposed a 
useful typology to facilitate the analysis of multilingual written signs found in 
the streets of Uganda. The researcher gave four parameters to arrange languages 
in the multilingual signs; duplicating, fragmentary, overlapping, and 
complementary. Duplicating multilingual writing refers to the practice in which 
the same information in the sign is written in more than one language, for 
instance, a trilingual sign found in private land in Lira (Uganda) designating a 
dead-end in English ‘‘no way through’’, Lango ‘‘yo pe kan’’ and a local version 
of Kiswahili ‘‘akuna barabara’’. Fragmentary parameter refers to the act where 
the whole information is written in one language but in which selected parts 
have been translated into one or more additional languages, for example, in the 
same city Lira, the author has encountered a sign in a bank which politely 
prohibits the use of the phone, the sign carries the warning is written in both 
languages; English ‘‘use of mobile phones is not allowed in the bank, thanks. 
management’’ and Lango ‘‘tic kede cim cing [mobile phone] pe mite iyi bank. 
opoyo. Management’’. Although the term for mobile phone has been translated 
into the local language of the city in this text (cim cing), the English term is 
added as well to make sure that local audience with limited knowledge of 
English can also understand the information in the sign. The term overlapping 
multilingual writing is used only some parts of the text are translated in other 
languages whereas other parts are not, the author illustrated this parameter with a 
pharmacy signboard that says “DRUG SHOP” in English and “WIL YAT” in the 
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although its competition with the powerful language, French. English is, in fact, 
necessary for professional and interpersonal purposes, according to Belmihoub 
(2018, p.7-12) English language promotion in Algeria is driven by top-down 
government policies in education, science publications and industry, and bottom-
up interpersonal purposes like social media.  

3. Research questions: 
1. How are the languages used in the LL of Algiers? 
2. What are the characteristics of bi/multilingual signs in the LL of Algiers? 

4. The significance of the study: 
The significance of the current study lies in the fact that it is the first of its 

kind to examine the linguistic landscape of Algiers, Algeria. The study further 
investigates the linguistic characteristics of the street signs of Algiers in terms of 
language choice and preference. The investigation of the existing languages in 
the street signs of Algiers ensures having a better understanding of the examined 
community practices with regard to the state language policy, Spolsky (cited in 
Hult 2018, p.340) states: “the real language policy of a community is more likely 
to be found in its practices than in management”. Therefore, the findings of the 
current study can help the Algerian policymakers to acknowledge the linguistic 
rights of multilingualism including the minority and local languages in public 
domains in addition to international and foreign languages.  

5. Literature review: 

Studying signage in the public space was at first done by curiosity or as an 
additional perspective in other studies. Later, the researchers started to explore 
issues specifically related to the LL and gradually it becomes a separate 
discipline. The LL concept has several overlapped interpretations, the first use of 
the term LL refers to the contribution of Landry and Bourhis (1997, p.25) in 
their examination of the role of LL in language maintenance. The authors 
provide a basic definition for the term LL: “The language of public road signs, 
advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and 
public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape 
of a given territory, region or urban agglomeration.”. Furthermore, they 
mentioned that the purpose of the LL studies is to investigate ‘the visibility and 
salience of languages on public and commercial signs in a given territory or 
region’. Afterward, this basic definition has been broadly developed by several 
LL studies. Gorter (2006, p.2) for instance, defines the LL as ‘the use of 
language in its written form in the public sphere’. Backhaus (2006, p.66) on the 
other hand, defines the sign in the LL as “any piece of written text within a 
spatially definable frame”. This definition is rather broad, he specifies 
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Bourhis (1997, p.25) LL is “The language of public road signs, advertising 
billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs 
on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given 
territory, region, or urban agglomeration”. The main goal of conducting research 
in an LL is to identify the languages displayed in public spaces and describe how 
these languages are distributed in the street signs of a given territory.  

2. The sociolinguistic situation in Algeria: 

The co-existence of Arabic, Tamazight, French, English, and Algerian 
Arabic (AA) as the most used languages in Algeria is not an instant phenomenon 
rather it is shaped through time and due to various reasons like colonization, 
conquest, and globalization among others. From a sociolinguistic perspective, 
Algeria is considered as a diglossic society (Taleb Ibrahim, 2000; Sayah, 2014; 
Benrabah, 2014). Ferguson (1959, p.327) defined diglossia as a linguistic 
phenomenon where there are two or more varieties of language in one 
community, one is a dialect or regional and generally refers to as a low variety 
(L) and used in spoken conversations in informal situations. The other is a very 
divergent variety and generally refers to as a high variety (H) and used for 
formal and academic situations. In the Algerian sociolinguistic context, the high 
(H) variety is Arabic, particularly Modern Standard Arabic (MSA) and the low 
variety (L) is the Algerian Arabic in the Arabic-speaking regions and Tamazight, 
in Tamazight speaking regions.  

Algeria is comprised of a population of both Arabs and Berbers (also known 
as Imazighen) each with its own language namely Algerian Arabic and 
Tamazight respectively. Thus, the Algerian people consist of two linguistic 
groups, Arabic-speaking communities forming the large majority and Berbers as 
the minority in scattered parts of the country (Bouhmama and Dendane, 2018, 
p.69). In 2002, the Algerian government recognizes Tamazight as a national 
language and it can be taught in schools in Tamazight-speaking regions. In 2016, 
the late president of Algeria, Mr. Abdelaziz Bouteflika, introduced a bill to 
amend the Constitution, officially recognizing the Tamazight language as the 
official language spoken by Berbers in Algeria. By this recognition, the 
Tamazight language status has been promoted to reflect the identity of Berber 
people in Algeria. (Kouidri, 2017, p.11). 

French, for historical colonial reasons, has a strong status in Algeria. It is 
widely used in many domains including schools, universities, administrations, 
and media among others. During the French colonization, the French language 
was imposed to be the official language of Algeria and Arabic the foreign one. 
The English language, on the other hand, is interesting in the contemporary 
Algerian society. Its status has been increased in this former French colony 
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  دراسة لغوية لالفتات الشوارع في الجزائر العاصمة، الجزائر
  

، الجامعـة  طالبة دكتوراه، قسم اللغة اإلنجليزيـة وآدابهـا، كليـة اللغـات األجنبيـة     ، مريم رشيد حطاب
  .األردن -، عمان األردنية

  .ردنأستاذ اللغويات، قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة، جامعة البترا، األ، محمود أحمد السلمان

  

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل المشهد اللغوي لثالث شوارع في عاصمة 
تركز هذه الدراسة على العالقة بين اللغات الموجودة في األماكن العامة وسياسة الدولة .الجزائر،الجزائر

العاصمة، مكانتها كذلك تركز الدراسة على عدد اللغات المتواجدة في المشهد اللغوي في الجزائر . اللغوية
حيث استندت هذه الدراسة . الرسمية والغير رسمية، والخصائص اللغوية لالفتات ثنائية ومتعددة اللغات

صورة لالفتات الشوارع التي التقطت باستعمال هاتف ذكي في كل من شارع حسيبة بن  366على تحليل 
أن  بينت نتائج الدراسة). م110(اد ، و شارع ديدوش مر)م116(، شارع العربي بن مهيدي )م140(بوعلي 

اإلختالف في المشهد اللغوي في الجزائر العاصمة يتمثل في اللغات المستعملة وعددها على حسب الوضع 
في حين اللغة اإلنجليزية  حيث لوحظ أن اللغة األمازيغية متواجدة في الالفتات الرسمية فقط.الرسمي لالفتات

كما أظهرت النتائج أن المشهد اللغوي في الجزائر العاصمة يعكس . متواجدة في الالفتات الغير رسمية
. بعض التناقضات بين السياسة اللغوية في الجزائر والممارسة اإلجتماعية الموضحة في الالفتات الشوارع
س تقترح هذه الدراسة أن تعزيز إستعمال اللغات المحلية كالعربية الجزائرية و لغات األقليات كاألمازيغية تعك

 .ثقافة الجزائر وتحميها الفقدان

 .المشهد اللغوي، الفتات الشوارع، السياسة اللغوية، الجزائر العاصمة: المفتاحية الكلمات

 

1. Introduction 

Unlike spoken language, written language is unavoidable, it appears 
everywhere around us including street and road signs, shop signs, billboard 
advertisements, instruction and giving direction boards, words printed in 
shopping bags and t-shirts that people put on, the tattoo people have, and the 
like. This visibility of the written linguistic items is considered as the core of the 
linguistic landscape inquiry. The study of the linguistic landscape, LL for short 
is the study of the visual messages that surround people in a given geographical 
area and that people experienced in their everyday life. As stated by Landry and 
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Abstract 
This paper is a descriptive-analytical study of the linguistic landscape (LL) of three 

streets in the capital of Algeria, Algiers. The study focuses on the existent languages and 
their use in the public spaces in relation to the state’s language policy. It mainly 
discusses the number of languages used in the LL of Algiers, the status of the streets 
signs (official/nonofficial), and the characteristics of the bi/multilingual signs. A smart 
phone is used to collect 366 pictures of signs in Hassiba Ben Bouali Street (140 m), 
Larbi Ben Mhidi Street (116 m) and Didouche Mourad Street (110 m). The findings 
indicate that the LL of Algiers shows significant differences in the choice and number of 
languages used with regard to the status of signs, for instance the clear presence of the 
second national language, Tamazight on only the official signs while English has been 
found on only the nonofficial signs. The results also indicate that the LL of Algiers 
shows inconsistencies between the state’s language policy and the social practices as 
indicated in the public signs. The study suggests that the more increased appearance of 
minority and local languages like Berber and Algerian Arabic reflects the culture of the 
country and prevents them from language shift and loss. 

Keywords: Linguistic Landscape (LL), Streets signs, Language policy, Algiers. 
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allowed anyone inside her apartment for more than fifty years, being the center 
of interest for her neighbors seems horrifying, for she notes “I wish to escape all 
this and return home, except I am home”81. Essentially, the reader meets ageing 
Aaliyah with an elevated spirit, helping the neighbors and having conversations 
about books and marriage, acknowledging that these interactions provide 
“needed supports for healing”82. As Aaliyah concludes her memoirs, she also 
notes “during these moments, I am no longer my usual self […]. During these 
moments I am healed of all wounds”, referring to her total healing from the 
unclaimed past 83.  

Conclusion  

All in all, Aaliyah’s experiences of trauma are deeply related to social as 
well as familial neglect. As the novel progresses, the reader learns that Aaliyah 
undertakes a journey of recovery through scriptotherapy, for verbalizing 
unarticulated memories is imperative to both ageing and trauma. To explicate 
this issue, Alameddine employs an array of detailed intertextualities, symbol and 
images to uncover the depth of Aaliyah psychic disorder. As Aaliyah writes her 
memoirs, her feelings of detachment and fragmentations begins to fade, reaching 
her own recovery when she accepts mourning and social support. Thus, one 
argues that trauma begins by the effects of social and familial conditions and 
seems to be totally healed also by the return to community and the help of social 
spheres. Alameddine provides a vivid depiction of the challenges of ageing and 
trauma through his fictional Aaliyah who is caught in the abyss of guilt, 
repression and manifestation of her trauma. Importantly, scriptotherapy proves 
imperatives to the recovery of traumatized ageing characters. By and large, as a 
form of narrative, writing for therapeutic purposes is in line with the contention 
that lives are texts to be written and articulated in old age. 
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renders her greatly fragmented and imprisoned within her world of books, rituals 
and translation.  

To further problematize trauma in the text, Alameddine briefly incorporates 
incidents from the Lebanese civil war. In Post War Anglophone Lebanese 
Fiction: Home Matters in Diaspora (2012), Syrine Hout valorizes the centrality 
of war to the modern post-war literary productions74. However, Alameddine 
does not detailly engage with the historiographic task of depicting the civil war; 
he rather reflects on Aaliyah’s continuing traumatization. As she continuously 
writes, Aaliyah puts: “while everyone around me was either killing or making 
sure he wasn’t going to be killed, I decided it was time I taught myself how to 
listen to music”75. Here, Alameddine reflects on Aaliyah’s isolationist tendency 
even in the midst of a devastating war, in which people experienced a bloodlust 
and civilians were randomly assassinated. As time runs, the reader learns that 
Aaliyah’s indifference towards the war is the result of a traumatizing incident 
when a group of Palestinians broke into her apartment and “defecated on the 
floor of the maid’s bathroom”76. As the novel progresses, Aaliyah writes that she 
closes the maid’s bathroom and is obliged to jump on the spot whenever she is 
obliged to enter the room. This act of avoidance reflects Cruth’s (1995) 
contention that any stimuli can easily reactivate the traumatic memory77; thus, 
Aaliya decides to retreat into her apartment, reads books and write, with the 
company of a Kalashnikov. One may argue that Aaliyah’s experiences of the 
civil war is characterized with what Herman (1997) coins “Hyperarousal” in the 
sense that Aaliyah’s “system of self-preservation seems to go into permanent 
alert, as if danger might return at any moment”78. Significantly, by referring to 
the civil war, Alameddine generates a model of multi-layered traumatization in 
which the subject finds himself in a deer need to verbalize and articulate the 
unspeakable.  

Towards the end of the novel, the reader witnesses Aaliyah’s 
metamorphosis and the beginning of her recovery process. As the final scenes of 
the novel portrays the destruction of most of her translations because of rain, this 
aquatic symbolism represents Aaliyah’s readiness for new life away from her 
ritualistic and traumatized past, for she considers these translations as her shelter 
from the pains of her years and she mourns them. She writes: “I begin to weep 
[…] cry more and louder”79. To understand the correlation between mourning 
and recovery, one should refer to Herman’s recovery stages in which she 
valorizes the necessity of mourning for the traumatized80. Aaliyah; therefore, 
cries for her losses not only her cracks but also her wasted life, memories and 
pains of the past. However, as the rain immersed the maid’s bathroom where 
Aaliyah stored her translated books, Aaliyah’s the three neighbors rush for help 
and aid her in saving her translations and drying them. For Aaliyah who has not 
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person who offers her “the rarest of gifts: unequivocal attention”66. One discerns 
that, ageing Aaliyah tremendously suffers from her social isolations, caused 
initially, by her family and the Lebanese society which is not fond of divorced 
women. In this regard, Laurie Vickroy (2015) accentuates the importance of 
social interaction and support for the traumatized subjects, for “the mechanisms 
of trauma, how it is caused and perpetuated, and the potential to heal wounds are 
all dependent on social interconnections […] Unfortunately, social interests or 
opinions can retraumatize or cause rejection of the traumatized”67. Touching on 
his contention, one notes that social isolation and neglect has always been 
compelling for ageing Aaliyah. As she keeps writing, Aaliyah expressively adds 
“it is the loneliness, the abject isolation. Hannah reappeared in my memories to 
remind me of how alone I am, how utterly inconsequential my life has become, 
how sad”68. Aaliyah goes on in her writing to reveal more details about her 
encounters with Hannah, in the bookstore and in the apartment, reflecting on the 
vital role of Hannah in her life. She puts: “one woman, and only one, Hannah, 
chose to be my friend”69. Essentially, through telling different episodes of her 
life when Hannah was still alive, Aaliyah consciously reworks her traumatic 
past; each time she writes episodes of her life, she immediately establishes a 
correlation between her present status and her family in which no one had 
wisdom, affection or support to offer. Therefore, after the death of her only 
champion, Aaliyah is “condemned to a diminished life, tormented by memory 
and bounded by helplessness and fear”70. Here, one may note that Aaliyah’s 
retreat into scriptotherapy symbolizes the force of her unclaimed memories, for 
they tragically resurface to remind her of how abandoned she is each time she 
attempts to sleep.  

To further touch on the issue of trauma in the novel, Alameddine supplies 
the text with different literary troops. Through the troop of the ghost in the 
dream, Alameddine portrays the manifestations of Aaliyah’s disordered psyche 
to form the kernel of her episodic memoir-writing. In different occasions, Aaliya 
tells the reader about Hannah recurrent appearances in her dreams. She writes 
“Hannah and her ghost stayed away before […] because they felt sorry for me in 
my old age”71. That is, Hannah’s intrusive return into Aaliyah’s life reflects the 
return of her repressed memories of being socially neglected, for the ghost is the 
“symptom of what is missing”72. As the episodes of her memoir reveal, 
Aaliyah’s main concern has always been being alone in the world. Thus, the 
ghost in her dreams which resembles “posthumous oil portrait” recurrently tells 
her to abandon her past and “to move forward, try to live”73. Alameddine’s 
employment of the image of the ghost in Aaliyah’s dreams effectively depicts 
the persistent nature of Aaliyah’s memories. One discerns that, with the 
challenges of ageing, trauma becomes a perplexing factor for Aaliyah, for it 
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father care; she recalls how inferior she was for her mother and how unnecessary 
for her whole family. Another incident, equally revealing to the status quo, is 
when Aaliyah relates how her mother always minimizes her existence, even in 
the worst conditions when Aaliyah injures herself; her mother forgets to tend the 
wounds while keeps remembering hers. In her memoir, Aaliyah mentions her 
mother’s submissiveness to the patriarch, noting that when a male child is 
wounded, the mother hysterically rushes for help. She puts: “my mother loves 
her sons only and never cares to be discreet about me […] I […] hardly register 
in her consciousness”59. To further understand the impact of her maladjusted 
relationship with the mother, one should refer to Melanie Klein’s contention that 
the mother-daughter relationship is full of “hate […] [and] destructive 
impulses”60. As she writes, Aaliyah remembers the memories of her impotent 
childhood and her adulthood alike; after her divorce, her mother reappeared at 
her threshold, ordering her to relinquish her apartment for the benefits of her 
male brothers. For the mother, Aaliyah is “greedy [and] selfish”61 for not ceding 
her home. As she writes to heal her trauma, Aaliyah adds “terror creeps from my 
chest to limbs”62, for she attempts to recover the shattered self. As the novel goes 
on, ageing Aaliyah strives to verbalize her unlanguaged and fragmented 
memories, she repeatedly reminds the reader of her continuous terror, resulting 
from her the abandonment of her family. In a non-linear fashion, Aaliyah 
intermittently engages the reader in the making of her memories to achieve an 
“intimacy in which the reader is under the impression that he isn’t really reading 
this”63 but gaining access into Aaliyah’s fragmented consciousness. All this 
considered, the reader sympathizes with Aaliyah’s actions of refusing to take 
care of her ageing mother, understanding that distancing herself from her mother 
is Aaliyah’s main defense mechanism.  

Interestingly, Aaliyah’s scriptotherapy reveals that she is double-
traumatized. While uncovering episodes of her life, ageing Aaliyah is also 
revealing the structure of her trauma. In addition to her traumatizing childhood, 
the death of her most intimate friend, Hannah, is central factor in Aaliyah’s 
traumatization and PTSD. As she continuously writes her memoirs, Aaliyah 
attempts “to move away from the experience of shock by integrating it into a 
stable understanding”64. Concurring with, ageing Aaliyah suffers a severe 
feeling of guilt, for not being so observant to understand Hannah’s depression. 
She writes “I blame myself. When I wish to feel better, I blame other people: her 
family […] I blame me again”65; here, Aaliyah informs the reader that her 
memories with Hannah keep haunting in her old age. One night, Hannah 
materializes in Aaliyah’s dreams, just as young and healthy as she is in her mid-
thirties, reflecting Aaliyah’s burden and repetitive feelings of guilt towards 
Hannah’s suicide. As she writes her memoirs, Aaliyah explains that she has been 
occupied by starting a new translation, neglecting a psychic disorder of the only 
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with her own mother whom remains nameless throughout the novel and 
Aaliyah’s memoir. It is worth mentioning that critics of trauma such as Cathy 
Cruth (1995), Van der Kolk (2014), Judith Herman (1997), among other, 
accentuate the correlations between insomnia, recurrent dreams and trauma. 
Survivors of any traumatic experience tend to relive aspects of their trauma in 
the form of repetitive dreams. In tune with this, septuagenarian Aaliyah 
mentions repeatedly her sleepless nights and her disturbing dreams in case she 
dozed off. Interestingly enough, her mother is “the protagonist of [her] most 
disturbing dreams”51. This symbolizes that the mother is, by and large, 
responsible for Aaliyah’s trauma, in childhood, adulthood and old age.  

Remarkably, the title of the novel undoubtedly invites readers to establish 
some interesting connections between Aaliyah’s present status and being 
abandoned, for she is not “like everybody else […] adequately”52. It is apparent 
that Aaliyah’s isolation and refusal of social interactions of any sort are the 
outcome of her earlier traumas, because “to describe people as traumatized is to 
say that they have withdrawn into a kind of protective envelope, a place of mute, 
aching loneliness”53. This idea is clearly understood from the Aaliyah’s 
behavior. By focusing on the privacy of her liminal space, she is undoubtedly 
referring to her traumatized self, indicating that her home is the only place where 
she “suppress[es] trauma so very well” and “postpone[es] the unbreathable 
darkness that weights [her] down”54.  

Importantly, the mother-child relationship is already well documented in 
psychoanalytical theory; early critics in the field, such as Freud and Lacan, have 
enormously discussed the role of mother in the psychic development of the 
child. Similarly, in “The Bodily Encounter with the Mother” (1992), Luce 
Irigaray comments on the mother-daughter relationship, indicating that the 
figure of mother is a threat, for the relationship with her is “a mad desire because 
it is the ‘dark continent’ par excellence”55. Extrapolating this to Aaliyah’s 
encounters with her mother, one discerns that the nameless mother represents “a 
devouring monster”56, consequently, Aaliyah finds a relief in her liminal 
relationship with her. Throughout in the novel, Aaliyah, the first-person narrator, 
informs readers that her relationship with her mother is the main cause of her 
traumatization, for as she is writing about her fear of what one may become, she 
simply puts “the word is just mother” indicating that her mother is 
“contagious”57. In other occasions as she verbalizes her repressed memories, 
Aaliyah notes: “if you read these pages and think I’m the way I am because I 
lived through a civil war, you can’t feel my pain”58. Here, Aaliyah is offering 
readers a view into her real trauma that begins in childhood, referring 
particularly, to her dysfunctional mother. Predominantly, as she writes her 
memoir, Aaliyah recalls her childhood’s memories which are devoid of mother-
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Here, Path explains that women gaze at mirrors to see who they really are 
and what they become. Mirrors, in this sense, provide the truth of self and aid in 
the process of self-discovery. By repeatedly reflecting on her concern with 
mirrors, ageing Aaliyah ultimately informs the reader about her failure to 
discover her true self in childhood and adulthood. These existential crisis 
surfaces in her old age to form the kernel of her different traumas, for Aaliyah is 
“caught between the compulsion to complete the process of knowing and 
inability or fear of doing so” 44. That is, her concerns with mirrors foreshadows 
her inability to achieve self-actualization.  

The therapeutic benefits of discursively articulating intrusive traumatic 
memories are imperative, for in old age “we come to a point where our past lies 
unfold before us, and the questions, is what should be done with it”45. Thus, for 
the healing to take place, survivors of any traumatic experience must tell their 
stories. What is noticeable, through the novel, is Aaliyah focus on the potential 
of narrative. In a retrospective fashion, Aaliyah reflects on her childhood 
memories. As she spends “sleepless nights relieving earlier years”, she tells the 
story of how art (writing, reading, music) becomes her passion from an early 
age, for she has always been rejected, being a female and a first-born 46. In this 
regard, Donald W. Winnicott (2012) notes that there exists a third space between 
reality and fantasy, termed as potential space where objects, the first possessions 
of a child, plays a vital role in child’s experience 47; therefore, it is no 
coincidence that Aaliyah’s first object was Charles Dickens’s A Tale of Two 
Cities (a comic book designed for children) which she kept on her desk for more 
than sixty years. One discerns that Aaliyah escape to literature in her early 
childhood to defy her familial vacillations towards her. Thus, her comic book, 
torn now, symbolized her life to come. In other words, Aaliyah transforms her 
traumatic experiences of neglect and abuse into art. 

Almost in every scene, the reader meets Aaliyah either translating or 
writing, as she notes “I long ago abandoned myself to a blind lust of the written 
world”48. According to Aaliyah, writing becomes her own shelter from the pains 
and the hunting memories of her past, for its ability to transmit and redeem. One 
may argue that finding a language for her unarticulated past helps Aaliyah to 
“work through traumatic experiences and their memories, wrapping them in 
meaning” to cope with the overwhelming event of the past 49. In similar vein, 
Faria and Belohlavek (1984) claim that writing is essential in psychotherapy 
especially for survivors of sexual and familial abuse, insisting that scriptotherapy 
assists in reclaiming the individual’s self-esteem. Therefore, Aaliyah puts: “As I 
write this, as the nib of my pen follows its shadow, slowly from right to left, my 
mind floods with memories […] I feel my temperature arise”50. Here, Aaliyah 
refers to persistent nature of childhood memories, particularly her relationship 
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with dedicated cleanliness except for the mirror, of course” 36. In this regard, 
gerontologists such as Mike Featherstone and Andrew Wernick (2003), Kathleen 
Woodward (1991) and Simon Biggs (1999) reflects on the unpleasant image of 
the ageing body and its effect on the psychic health of the aged, for there an 
antagonism between the real self and its double in the mirror37. As the novel 
runs, the reader learns that ageing is a great concern for Aaliyah who is, 
paradoxically, ageing into the same condition she entirely abhors; a 
dysfunctional body with an “inoffensiveness incarnate” 38.  

Recurrently in the novel, Alameddine uses the mirror scenes to inform the 
reader about the Aaliyah’s psychic disorder. As italicized in the previous 
passages, each time Aaliyah faces a mirror, she stands in horror, transfixed, 
indicating her estrangement and inability to face her new reality. Despite 
mirrors, according to Lacan (1977), are imperative to the subject identity and 
his/her relation to the real world39, Aaliyah’s rejection of mirrors and reflections 
accentuate her desire to isolate herself from her surrounding reality and her 
reluctancy to recover from her multilayered psychological traumas which are 
apparent without the need “to consult Freud or one of his many minions to know 
that there’s an issue here”40. Accordingly, Alameddine, employs the mirror to 
reflect on Aaliyah’s reluctancy to achieve self-actualization and re-integration 
into the real world. Remarkably, Alameddine explains the issue of trauma and 
ageing through the use of an array of detailed intertextualities and different 
literary techniques such as temporal shifts. As the novel runs, the reader learns 
that Aaliyah is a translator who identifies herself with great musicians, 
composers, authors and philosophers such as Pessoa, Joseph Brodsky, Lord 
Tennyson and Gustav who symbolize her gods after hers left “in 1975. And in 
1978, and in 1982, and in 1990”41. Interestingly, Aaliyah intentionally revises 
and quotes great authors with great psychological issues and suicidal thought; 
despite she never attempts to suicide, Aaliyah is metaphorically dead, for, as she 
notes “I am no more than a dust, a mote, dust to dust. I am a blade of grass upon 
which the stormtrooper’s boot stomps”42. Here, Aaliyah comments on her retreat 
from the real world which has no concern for her, similar, to her banishment of 
all mirrors in her house. Furthermore, one may note here, rejecting the reflection 
in the mirror and isolating herself symbolize rejecting her traumatic past. To 
further explicate the analogy between banishing mirrors and her isolationist 
status, one should refer to Sylvia Path’s poem Mirror in which she valorizes the 
correlation between looking glasses and women. She puts: 

Now I am a lake. A woman bends over me, 
Searching my reaches for what she really is […] 

In me she has drowned a young girl, and in me an old woman 
Rises toward her day after day, like a terrible fish. 

I see her back, and reflect it faithfully43 



Ageing and Trauma: Narrative as a Scriptotheraphy …   Jerash for Research and Studies 

 5199

Alameddine persistently incorporates the image of the mirror in the text, 
reflecting on Aaliyah’s frustrations at old age. As the novel opens, the reader 
meets Aaliyah, in her bathroom, ready to shampoo her hair blue, commenting on 
her disavowal of her new self and dwelling on the strange look of her skin, face, 
and body which “barely functions”, displaying “swollen limbs [and] arthritis”31. 
In her seventies, the isolationist Aaliyah continuously comments on the ravages 
of old age on women, reflecting Simon de Beauvoir’s contentions that ageing 
women feel strangers to themselves. She notes: 

The troubling sight of the recalcitrant wrinkles on my face holds me still. I 
stand transfixed before the mirror in my bathroom. I reach for my glasses to see 
more clearly. What happened to me? What happened to my face, so gaunt and 
inexpressive? The person looking back at me is a stranger 32(Italics added)  

Aaliyah, here, is anxious towards the physical changes and deteriorations of 
old age, feeling disconnected from her own face and body as reflected in her 
mirror. She considers her own reflections as a new unfamiliar self which she 
paradoxically bypasses each time she gazes at the mirror. In this context, 
Kathleen Woodward (1991) coins the ‘the mirror stage of old age’ to accentuate 
that the second mirror stage contrasts the outcomes of the first stage, indicating 
that ageing individuals misrecognize and reject their uncanny faces and bodies. 
Intermittently coalesced, looking glasses and old age intensify the feelings of 
knowing and not knowing, in the sense that, they are potentially traumatizing, 
for the ageing subject knows the internal self, but misrecognizes its external 
appearance. In similar vein, Ann Kaplan (1999) contends that ageing can be 
considered a trauma, for it is essential to human existence and is paradoxically 
outside the range of usual human experiences33. That is, the process of ageing 
transforms the subjects, such as Aaliyah, from an individual into an image, 
rejected and misrecognized. Therefore, ageing Aaliyah puts: 

I’ve also lost quite a few eyebrow hairs. They’re all white now. I’ve noticed 
the change in color before but not the sparseness. I used to have a pair of heavy 
lines for eyebrows. On the other hand, my melanin-deprived skin has 
accumulated a number of different colors […] once more I stand transfixed 
before the mirror in my bathroom34 (Italics added)  

Continuing with ageing as a traumatizing factor, In Ageing and its 
Discontent (1991), Woodward discusses Freud’s “shocking of recognition” upon 
coming across his double in the mirror, contending that what ageing subjects see 
through the looking glass is the image of the Other that they wish to dismiss35. 
Throughout the novel, Alameddine portrays Aaliyah’s detestation of mirrors and 
reflections. She repeatedly notes that she averts her gaze from the woman in the 
mirror and banish all mirrors from her house where “every surface […] shines 
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characters “stubbornly persist[ing] in bearing witness to some forgotten wound”, 
ageing bibliophile Aaliyah employs scriptotherapy as a method to articulate her 
unclaimed memories; thus, recovering from her past traumas25.  

To begin with, Alameddine reflects on Aaliyah’s traumatic symptomology. 
As the novel begins, the reader learns that Aaliyah suffers from insomnia, 
despite her pleas to the Gods for rest. She puts: “When I was planning for my 
later years, I hadn’t considered that I’d be spending sleepless nights reliving 
earlier years” 26. Here, Aaliyah refers to inability to sleep coupled with what 
Freud’s terms as “the repetition compulsion”. In this regard, in Explorations in 
Memory (1995), Cruth argues people with trauma do commonly experience a 
severe lack of sleep, avoidance of provocations of the event and recurrent 
dreams and hallucinations 27. From early in the novel, Alameddine establishes a 
correlation between Aaliyah’s past and its haunting memories in the present to 
showcase the traits of her traumatic experiences. This notion is clearly projected 
in the use of the temporal shifts within the text. The reader understands the 
nature of the persistent memories of Aaliyah when she constantly puts “allow 
me to stray once more, briefly, I assure you. I promised you I wouldn’t stray too 
far”28. By directly referring to the reader, the narrator assures the fragmented 
nature of memories and thoughts and attempts to engage in a dialogue with the 
reader for sympathy and understanding. Thus, one may argue that An 
Unnecessary Woman “partakes in a female tradition of life writing given its lack 
of linearity, its indulgence in details and small episodes of everyday experience, 
[and] its deeper emotional engagement” with the reader29. In furtherance with 
this, Alameddine also employs images from Greek mythology to reflect on 
Aaliyah’s insomnia; as the novel begins, ageing Aaliyah refers to sons of Nyx as 
she puts “Hypnos fades as Thanatos approaches” 30. According to Greek 
mythology, Hypnos is the god of sleep; having Hypnos faded, significantly 
reflects Aaliyah sleeping issues. Concurring with this, the rise of Thanatos (the 
guide of the dead), metaphorically, refers to the materializations of dead people 
in Aaliyah’s retrospective mind. Through the use of intertextuality and temporal 
shifts within the text, Alameddine skillfully explicates that ageing Aaliyah is a 
severely traumatized subject, wishing to be unburdened from the weight of her 
past through art and writing.  

Psychoanalytical theory is widely rich with investigations of how 
individuals become selves in their infancy and how their childhood experiences 
greatly contour their adulthood and old age. In this regard, Jacque Lacan (1977) 
coined the “Mirror Stage” to comment on how children recognize themselves as 
individuals in the mirror, visualizing the image of their ideal self. However, 
when the subject ages, this image of real self begins to fade as physical 
appearances change. Thus, to problematize the issue of ageing in the novel, 
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subjects to fully achieve the integrity of their unclaimed memories into 
consciousness, they have to distance themselves from their trauma. Similarly, 
Richard J. Riordan (1996) and Gladding and Wallace (2018) consider 
scriptotherapy as therapeutic, because it cognitively allows the subject to access 
to his/her repressed memories and claim his/her agency 19. Consequently, one 
may discern that, the confrontation of traumatic memories becomes imperative 
to working them through. Therefore, the healing potentials of scriptotherapy 
help traumatized subjects to confront the exacerbations of their early trauma.  

Importantly, ageing is “narrative phase par excellence”20, for narrative 
explicate the complexities of old age and reveals its ironies. In this regard, critics 
of narrative gerontology such as Randall and McKim (2008), Kenyon, 
Bohlmeijer and Randall (2011) valorize the effectiveness of narrative, be it 
verbal or written, to ageing subjects, they argue that lives are texts and human 
existence is essentially textual 21. Based on the contention that humans are 
subjects in and of narratives, ageing traumatized individuals verbalize their 
traumatic past as a first step in their healing process. Their discursive accounts, 
be it autobiography, memoir or written confessions, are ineluctably testimonial. 
In this respect, Felman and Laub (1992) maintains that trauma narratives are 
testimonial, for they are not only addressed for one’s self, but are committed to 
others22. All these considered, this discussion explicates the connection between 
ageing, trauma and scriptotherapy in Rahib Alameddine’s An Unnecessary 
Woman. It probes the efficiency of scriptotherapy in reformulating the elderly’s 
psyche to achieve recovery. 

II- Discussion  

1- Scriptotherapy as a Healing Tool in An Unnecessary Woman 
what words are these have fallen from me  

Alfred, Lord Tennyson 
Ô rage! ô désespoir! ô vieillesse ennemie!” 23 

Rabih Alameddine’s An Unnecessary Woman portrays the septuagenarian 
Aaliyah Saleh, who narrates the events of her childhood, adulthood and old age. 
Retrospectively, Aaliyah comments on her familial abuse as a child and an adult, 
along with her dire experiences of the Lebanese Civil War. In non-linear 
fashion, Aaliyah writes her memoirs in order to articulate her traumatic 
memories of being her family’s “unnecessary appendage”24. In many ways, An 
Unnecessary Woman appears in line with the model of scriptotherapy initiated 
by Henke, in its narrator’s appeal to recount and verbalize her traumatic events. 
Aaliyah uses memoirs-writing to express the after-effects of the traumatic 
experiences she endures in her youth and utter her untransmissible past 
recollections. In tune with Cruth’s contention that the traumatized literary 
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Ionescu and Maria Margaroni (2020) also discuss the quintessential role of 
language and the potential of narrative to typically conveys the truth of traumatic 
events. One may discern that through narrating traumatic experiences, the 
traumatized subject integrates his/her disjoined thoughts into consciousness. 

Again, in Opening up: The Healing Power of Expressing Emotions (1997), 
James W. Pennebaker notes that: 

Writing about thoughts and feelings associated with trauma […] forces 
individuals to bring together the many facets of overwhelmingly complicated 
events. Once people can distill complex experiences into more understandable 
packages, they can begin to move beyond the trauma14.  

Through the access to language, survivors of shocking events should, to use 
LaCapra’s words, write trauma to reconcile their traumatic past and come to 
terms with their disturbing experiences. Simply, putting the experience of 
psychic debilitation into words is the first step in the alleviation of traumatic 
symptoms. In tune with this, Suzette A. Henke (1998) coined scriptotherapy to 
refer to “the process of writing out or writing through the traumatic experience 
in the mode of a therapeutic reenactment”15. That is, writing traumatic 
experiences is a discursive task to undo the enfeeblement of shocking and 
catastrophic events and allow traumatized subjects to claim their unclaimed 
memories. Significantly, the process of writing traumatic experiences reinvents 
the subject and pave the way for their full agency. In this regard, scriptotherapy 
allows subjects to construct an audible verbal account out of their disjoined 
fragmented images.  

In this context, Richard J. Riordan (1996) notes that the term scriptotherapy 
stems from the Latin “scriptum, meaning things written, and therapia [standing 
for] to nurse or cure” 16. That is, scriptotherapy refers to the therapeutic effects 
of writing and putting one’s unintegrated memories into words. Similarly, in 
Shattered Subjects: Trauma and testimony in Women’s Life Writing (1998), 
Suzette A. Henke argues that scriptotherapy is imperative to the mental healing 
of the traumatized subject. Through her reading of the twentieth century 
female’s autobiographies such as that of Hilda Doolittle, Audre Lorde and Janet 
Frame, she contends that scriptotherapy is a therapeutic tool to voice the 
unlanguaged past and repressed psychic fragmentations 17. That is, the task of 
scriptotherapy both evokes recovery and integration of unarticulated memories. 
In similar vein, Herman (1997) maintains the written disclosures of trauma are 
highly imperative to the recovery process, for it unfolds in the establishment of 
safety, remembrance and mourning, and reconnection with ordinary life18; 
accordingly, remembrance and mourning revolves around telling the story of the 
trauma and put its imagery and sensations into words. Thus, for traumatized 
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2- Trauma and Narrative: Scriptotherapy as a Therapeutic Tool  

The issue of articulating the unclaimed traumatic experience through 
language has been widely debated by critics and theorists of trauma. In 
Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychology, and History (1992), 
Shoshana Felman and Dori Laub contend that traumatic and stressful events 
cannot be articulated or uttered through language and narrative, for “there are 
never enough words or the right words, there is never enough time, or the right 
time, and never enough listening or the right listening to articulate the story that 
cannot be fully captured in thought, memory, and speech” 9. That is, what the 
subject remembers is not the real event but distorted fragments that are not 
momentarily accessible and verbalized. Similarly, in Trauma: Exploration in 
Memory (1995), Cruth contemplates that the recovery from trauma requires 
integrating the shattered memories into consciousness. However, the 
verbalization of any traumatic experience may distort the traumatic memory 
perse, for trauma is characterized by uncontrolled recall of memory10. 
Accordingly, any attempt to transform the traumatic memory into a narrative is 
paradoxically an attempt to distort the traumatic history and its 
incomprehensibility. In similar vein, critics such as Kali Tal (1996) and 
Dominick LaCapra (2001) also contend that the traumatic truth is imply 
untransmissible and that language, as a medium of expression, is not effective in 
projecting trauma experiences. Interestingly, the impossibility to verbalize the 
traumatic experience can be the point of departure in the process of telling the 
story, because “the act of refusal is therefore not a denial of knowledge of the 
past, but rather a way of gaining access to a knowledge that has not yet attained 
the form of narrative memory” 11. That is, the pre-narrative nature of trauma 
significantly hinders the subject’s healing journey.  

In contrast with these theorizations that are seriously questioned, many 
critics emphasize the importance of narrative in the articulation of the 
unspeakable and in the recovery process. In Trauma and Recovery: The 
Aftermath of Violence (1992), Judith Herman valorizes narratives as a focal 
point in the process of healing from trauma, regarding the narrative construction 
of traumatic experiences as an empowering therapy. Nevertheless, she notes that 
“the physioneurosis [sic] induced by terror can apparently be revered by the use 
of words”12. That is, narrating the dire experiences is fundamental for the 
resolution of trauma and the reconstruction of the self. In similar vein, 
Luckhurst’s contention that “trauma is anti-narrative, but also generates the 
manic production of retrospective narratives that seek to explicate the trauma” 
asserts that the ability to articulate any shocking event ensures that the 
traumatized subject is in control of his/her memories and narratives13. Other 
theorists such as Bessel van der Kolk and Charles Ducey (1989) and Arleen 
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of survivors, old age may be said to be a reactivating factor of traumatic 
exacerbation.  

One of the main after-effects of trauma is the intermittent nocturnal re-
experiencing of the event with the same exactness, however the frequency of 
these repetitions may increase when the subject approaches old age. In this 
context, Paul E. Ruskin (1996) maintains that the archetypal image of the elderly 
as wise and calm promotes the preposition that they response less sorrowfully to 
traumatic experiences; however, ageing individuals are prone to severe trauma 
exacerbation, for the brutality of an event and the excessive potentials put to 
cope with its occurrence suggest that it is equivocal for ageing subjects to escape 
the present or reconcile the past. Accordingly, “it would seem logical that rate of 
[…] psychiatric symptoms would be higher among the elderly than among the 
young”7. It is already well documented that ageing and trauma’s sequelae are 
highly related; in “Prior Traumatization and the Process of Aging: Theory and 
Clinical Implications” (2007), Petra G.H. Aarts and Wybrand Op Den Velde 
assert that traumatic reactivation is commonly reported to exhibit in old age. In 
their study of survivors of the German persecution and veterans of WWII, they 
contend that “posttraumatic states and the specific developmental problems 
belonging to old age interfere with each other”8. That is, ageing individuals are 
highly vulnerable to the re-emergence of prior traumatization and undoubtedly at 
risk of developing severe anxiety disorders especially, survivors of war, 
environmental disasters, familial abuse and torture.  

In furtherance with this, the vulnerability of senior subjects to traumatic 
events that took place earlier in their lives is a conflicting debate. However, 
modern gerontological studies reveal that this debate concerning ageing process 
and trauma re-emergence has widely been researched from the perspective of 
developmental psychology. In this vein, Erik Erikson’s (1965) postulates a 
model of life cycle, showing that the individual ages through eight main stages; 
each stage contains its own conflicts, challenges and chances. Accordingly, this 
epigenetic model contributes to the reconciliation of past events by which ageing 
subjects are burdened and to cope with the losses and pains of old age, for their 
only choice is integration or despair. Extrapolating this to the process of trauma 
recovery, ageing individuals must reconcile and accept their past traumatic 
experiences to defy their existential crisis (Coleman 1986, Schmid 1991). The 
late stage of life is the constellation of the different disturbing realities that 
requires articulation. However, with the inability to freely access the traumatic 
history, how do ageing subject articulate their traumatic past?  
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In Unclaimed Experiences: Trauma, Narrative and History (1996), Cathy 
Cruth contends that the terrifying repetition of the exact same scenes is striking, 
for it occurs beyond the individual’s own acts and will3. That is, the traumatic 
experience is not the violent event perse, it is rather the unexpected intrusive 
return of the unclaimed memories and dreams that is traumatic, symbolizing the 
inability of the mind to bypass and avert the unintegrated event. Similarly, Judith 
Lewis Herman (1997) also asserts that the unassimilated nature of these 
intrusions reflects the continuous hunting of memories in the form of flashbacks 
or nightmares which intrude into the survivor’s consciousness and become an 
atypical memory devoid of linearity and comprehensibility4. Suffering from 
these prolonged pathological conditions, survivors of stressful events may 
develop extreme forms of posttraumatic stress disorder, indicating the persistent 
reenactment of the traumatic past. In the furtherance with this, Dominik 
LaCapra, Dori Laub and Cathy Cruth, among others, define PTSD as 

A response, sometimes delayed, to an overwhelming event or events, which 
takes the form of repeated, intrusive hallucinations, dreams, thoughts or 
behaviors stemming from the vent along with numbing that may have begun 
during or after the experience, and possibly also increased arousal to (and 
avoidance of) stimuli recalling the event5. 

As explained by trauma critics, PTSD is a perplexing condition in which the 
traumatized subject relive the shocking event and confronts its hauntology. One 
may note that trauma and PTSD are pathological conditions and symptoms of 
the history of the traumatized. That is, subjects carry memories, hallucinations 
and the incomprehensibility of an event that they cannot ultimately possess, 
remember or articulate, within them, causing the traumatic experience to be 
persistent over decades. However, the traumatized subject may relive the 
stressful event till their old age, because these unusual occurrences are not bound 
neither to biological, nor social and political boundaries. In this regard, 
understanding trauma in relation to ageing has been further complicated by the 
different changes associated with old age, for it is poses a question of 
diminishing capacities, physical deterioration and emotional as well as social 
depravation as a result of age-related issues such as loss, death, widowhood and 
retirement. As such, critics of social gerontology such as Roberta Graziano 
(2004), Petra G.H. Aarts and Wybrand Op Den Velde (2007) maintain that 
earlier trauma may surface in later life even after extended periods of time. 
Importantly, the intensity of the stressful event generates a sense of victimhood 
in ageing traumatized individuals who are “still burdened by the consequences 
or earlier trauma or dominated by the struggle to make sense of what has 
happened”6. Despite that traumatization often reveals similar inward responses 
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Introduction 

Arab American literature is a diverse and heterogenous and mainly 
concerned with a plethora of issues such as identity, islamophobia, 
marginalization and race. However, an Arab American ageing population is 
emerging and are being lumping with other younger groups. This growing 
population has not been the subject of any literary gerontological study. 
Accordingly, a research that investigates Arab characters and ageing process 
from a literary perspective might provide important insights to how trauma 
affect the lives of ageing characters. Furthermore, the study of ageing is growing 
apace. However, as already mentioned, a literary gerontology that discusses 
Arab diasporic fiction is slower to develop. Given to growing visibility of the 
portrayal of ageing characters in diasporic fiction such as, Nada Awar Jarrar’s 
Somewhere, Home (2003) and Hala Alyan’s Salt Houses (2017), age and ageing 
remain a missing category in Arab diasporic literary criticism. Consequently, 
this article fills the gap by delving into the representation of ageing in 
Alameddine’s An Unnecessary Woman, centering on the correlation between 
ageing, trauma and narrative. 

I- Theoretical Framework:  

1- Preliminaries on Trauma, posttraumatic stress disorder and ageing  
Since the return of veterans from the devastating battles in World War II, 

the potential of shocking events to permanently damage the psyche has been 
widely known. As the century progresses, discussions of the impact of domestic 
violence, rape and child abuse also recognize the psychic consequences of these 
dire events. In their different oeuvres, Bessel Van Der Kolk (2014) Judith 
Herman (1997) and Dori Laub (1992), among others, challenge Sigmund 
Freud’s theorizations that neurosis or traumatic experiences are the 
consequences sexual repressions and fantasies in childhood and valorize that 
psychic tribulations are, by and large, the outcome of real events. On this basis, 
trauma is thoroughly defined as “the confrontation with an event that, in its 
unexpectedness or horror, cannot be placed within the schemes of the prior 
knowledge […] thus continuously returns, in its exactness at a later time”1. Here, 
Cruth draws on the concept of ‘belatedness’ which refers to the process by 
which an event moves to its repression then its return; any traumatic experience 
is linked to its temporal latency and is mainly articulated through its forgetting. 
Thus, the traumatic event is not momentary but is deferred to a later time to be 
retrospectively experienced, reflecting the “effect of the interplay between two 
moments, the second of which […] determines the meaning of the first”2. In this 
context, survivors of any traumatic experience, be it war, domestic violence, or 
environmental disasters, endure the inadvertent repetition of trauma.  
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Abstract 
This article discusses trauma, posttraumatic stress disorder and ageing as they 

appear in An Unnecessary Woman (2014). It investigates how ageing characters cope 
with their traumatic experiences and attempt to re-build their shattered selves through 
narrative. It also aims at explicating the therapeutic function of writing memoirs in old 
age. The study centrally focuses on the memoirs of Alameddine’s ageing character and 
essentially reads them as a tool of empowerment. Since, hardly any critical study has 
been done on trauma and ageing in Arab diasporic novel, this study ventures into trauma, 
ageing and scriptotherapy as outlined by Cathy Cruth, Judith Lewis Herman, Suzette A. 
Henke, and Roberta Graziano. 
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  ملخص

امراة بدون "في رواية  اضطراب ما بعد الصدمة والشيخوخة كما تظهر,تتناول هذه المقالة الصدمات
تجاربهم المؤلمة ومحاولة إعادة بناء مع  حث في كيفية تعامل الشخصيات المسنةالمقالة تب هذه". اهمية
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Judith Lewis Herman, Suzette A. Henke, and Roberta Graziano.  
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by lecturers with students, disappointments with online technologies from the 
students, and the difficulty of engaging some cohorts in learning. Lastly, the 
main risks for engaging the students in online learning were participating in 
online learning live sessions because of the issues like Internet connection, home 
environment, lack of appropriate computer equipment, and family 
responsibilities. Lastly, Ebaid (2020) suggested that future studies should 
investigate the perception of accounting lecturers on accounting education 
through e-learning system during the Covid-19 pandemic in developing and 
developed countries.  

6. Conclusion  

The main aim of this study was to review the literature about online 
accounting education during the Covid-19 pandemic to enhance the knowledge 
in this area and provide suggestions and recommendations for future studies. 
Thirteen articles were reviewed, of which eleven were empirical articles, one 
was a personal reflection of the author, and one was a review study of 
projections and economy.  

This study categorised the online accounting education literature during the 
pandemic into seven aspects which are the perceptions about accounting 
education during Covid-19, the effect of the Covid-19 pandemic on accounting 
education, improving the accounting education quality by using online methods, 
cheating in online exams, factors that influence accounting understanding during 
the covid-19 pandemic, learning outcomes before and during the Covid-19 
pandemic, and acceptance of online learning by accounting students.  

Most of the selected studies were conducted in developing countries. Also, 
almost all of them used online questionnaires to collect the data of their studies, 
and the respondents were accounting students or academic staff and lecturers. 
Furthermore, the selected studies showed the importance of using online 
accounting education, especially during the Covid-19 pandemic. Finally, the rest 
of the studies focused on examining the perception of using online accounting 
education from accounting students, the effect of the Covid-19 pandemic on 
accounting education. However, a few studies concentrated on cheating on 
online exams, acceptance of online learning, and learning outcomes before and 
after the pandemic. Future studies are required on these areas and other new 
areas such as students achievements from using online learning, learning 
motivation to use online learning systems and the challenges that face both the 
students and lecturers to use online learning. 
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4.7. Acceptance of Online Learning  

Lazim et al. (2021) investigated the relationships between perceived 
usefulness, acceptance of online learning as independents variables and 
acceptance of online learning behaviour during Covid-19 as the dependent 
variable, with the mediating effects of attitude towards online learning. The 
study’s theoretical model was based on the technology acceptance model, which 
used to examine the student’s acceptance of online learning behaviour during 
Covid-19. Data were collected from 333 questionnaires distributed to accounting 
students at University Tunku Abdul Rahman Malaysia. The study's findings 
revealed that the technology acceptance model was useful to explain the 
perceived usefulness, acceptance of online learning as the factors that influence 
the acceptance of online learning behaviour. Also, it showed that attitude 
towards online learning was positively mediated the study’s relationships. 

5. Suggestions and Recommendations of Selected Articles 

This section provides the suggestions and recommendations of selected 
studies for future studies to enhance the knowledge about online learning 
education during future pandemics. 

Alhelou et al. (2021) recommended that the Palestinian universities adopt 
cloud processing to make the learning system more powerful and diverse. Also, 
these universities must use online learning in accounting education to improve 
the technical skills for the students to face the requirements of the labour market. 
Lastly, faculty members and students should have training programs to properly 
use the online learning system, especially during a pandemic. Furthermore, 
Lazim et al. (2021) recommended that future studies consider external factors 
such as system characteristics, environmental structuring, and Internet 
accessibility. 

Sarea et al. (2021) and Alshurafat et al. (2021) suggested that future studies 
use qualitative research methods such as interviews with accounting students 
and lecturers to investigate the effects of Covid-19 on accounting education in 
different countries and expand the understanding of these factors. At the same 
time, because the main samples of Ebaid (2021) study were male students, he 
suggested focusing on both male and female students to investigate the cheating 
behaviours between them on online accounting exams.  

Ali et al. (2020) suggested that some strategies, challenges, and risks existed 
for engaging accounting students in online learning. The strategies included 
proactive facilitating and providing learning support to students using both 
asynchronous and synchronous online learning channels. The challenges related 
to engaging students in online learning consist of making personal connections 
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4.5. Factors that Influence Accounting Understanding During the Covid-19 
Pandemic 

Hermawan et al. (2021) examined the factors that might influence 
accounting understanding during the Covid-19 pandemic. These factors included 
the implementation of e-learning, the availability of technological facilities, and 
emotional intelligence. The data were collected from 194 questionnaires 
distributed to accounting students in the Faculty of Business Law and Social 
Sciences University Muhammadiyah Sidoarjo between April and May 2020. The 
findings revealed that the E-learning implementation and emotional intelligence 
affected accounting understanding; however, the availability of information 
technology had no effect.  

Alshurafat et al. (2021) examined the factors that impacted the use of online 
learning systems by accounting students in Jordanian public universities. The 
study used the model that integrated the theory of reasoned action, the social 
capital theory, the technology acceptance model. The data were collected from 
274 questionnaires distributed to accounting students from July to September 
2020. The study findings showed that perceived ease of use and perceived 
usefulness of the use of online learning and subjective norms by the students 
influenced online learning. 

4.6. Learning Outcomes Before and During Covid-19 Pandemic 

White (2020) did his study during the Covid-19 pandemic to examine the 
relationships between potential impact, reflect on the shift of assessments online, 
academic integrity and misconduct. The author used personal reflections and 
experiences to examine the conflicts between the keeping assessment security, 
accreditation requirements of professional accounting bodies during the shift of 
assessment tasks online in 2020, and the risk of academic misconduct. The 
author gained these reflections, experiences, and integrity by teaching 
undergraduate auditing subjects conducted online for around 500 local and 
international students. The findings revealed that students are faced with 
incentives and pressures to engage in misconduct and possibilities arising from 
online learning and evaluation. They also have different ideas about academic 
integrity and justifications for misconduct behaviour. 

Kustono et al. (2021) did their study to compare learning outcomes before 
and during the Covid-19 pandemic. The data were collected from an online 
survey distributed to 367 accounting lecturers in Indonesia. The findings 
indicated that online learning is more effective if it designed from the beginning 
before the pandemic.  
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the pandemic. The study findings revealed that COVID-19 had a crucial role in 
the adoption of online education learning in the universities, the academic staff 
changed their methods of teaching to online learning because of the influence of 
Covid-19, and lastly, online education improved the time management efficiency 
of the academic staff.  

Ademola and Otitolaiye (2020) investigated the effects of the Covid-19 
pandemic on accounting education in Sub-Saharan Africa. The study employed 
an exploratory research method by using systematic and qualitative methods to 
achieve the study's objective. The study showed that Covid-19 influenced the 
use of online learning in accounting education. 

4.3. Improving the Accounting Education Quality by Using Online Methods  

Alhelou et al. (2021) identified the role of using cloud computing for 
improving accounting education quality among the Palestinian universities 
during the Covid-19 pandemic. Questionnaires were used to collect the data 
from 63 staff members working in the accounting department in the faculties of 
management and commerce in Gaza Strip universities. The study results showed 
that the use of cloud computing by the accounting staff and students in 
accounting education helped them access their applications and files from 
anywhere and time, especially during the pandemic and helped improve 
students' technology skills, which the labour market needs.  

4.4. Cheating in Online Exams 

In Saudi Araba universities, Ebaid (2021) explored the perceptions and 
experiences of accounting students on the occurrence of cheating in online 
exams during the Covid-19 pandemic, how simple it is to cheat between face-to-
face exams and online exams, and which are the common cheating behaviours in 
online exams. The data were collected from 123 questionnaire survey distributed 
to accounting students in level seven and eight from three Saudi universities 
(King Saud University, King Abdulaziz University, and Umm Al-Qura 
University. The study's findings revealed that, during the online exams, the 
cheating level was high compared with face-to-face exams. It also revealed that 
the common cheating behaviours during the online exams were using the open 
book method, using cell phones to send messages to get the answer and 
consulting each other during the online exams. Lastly, different persons rather 
than students can enter the online exams. Finally, cheating during online exams 
become a common phenomenon among the students in online exams, especially 
during the Covid-19 pandemic.  
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4.1. Perceptions About Accounting Education During Covid-19 

Ali et al. (2020) examined the perceptions of accounting students who 
changed their way of learning from face-to-face learning to online learning 
during the COVID-19 pandemic. Their study was based on the thoughts of the 
academic staff members of the two of the largest New Zealand universities and 
information received from student feedback collected by paper evaluations. The 
findings of the study revealed that online accounting learning during the 
pandemic had successes and several challenges. These challenges include 
disappointment with online learning and technologies, difficulty creating 
personal connections between academic staff members and students, and 
difficulty engaging some student’s groups in learning. 

Ebaid (2020) uncovered the opinions of accounting students using e-
learning systems applied because of the Covid-19 pandemic in Saudi 
universities. The study used a cross-sectional survey method to collect the data 
from 106 accounting students who had experience with the e-learning system at 
Umm Al-Qura University in Saudi Arabia. The findings of the study revealed 
student perceptions of the benefits and drawbacks of e-learning. These benefits 
were ease of studying accounting courses, improving student communication 
with teachers, increased flexibility, improved communication with other 
students, and improved ability to solve accounting course learning problems. 
Furthermore, the study revealed that the most important drawbacks of e-learning 
were technical problems, a lack of human contact, and too much dependence on 
computers.  

In Vietnam, Thuya (2020) explored students opinions on the benefits of e-
learning and their satisfaction with e-learning courses during the Covid-19 first 
outbreak in the country. The 113 undergraduate students from the National 
Economics University in Vietnam from three major economic departments 
(accounting, auditing, finance) participated in an online survey conducted in 
June 2020 to collect the study data. The findings of the study showed that most 
students were not satisfied with online courses. However, they agreed that e-
learning study had many benefits, such as deciding the best place to learn and 
the best time to learn, the ability to review learning materials repeatedly, and no 
instructor and student communications problems in online courses. 

4.2. Effect of Covid-19 Pandemic on Accounting Education 

To examine the effect of the Covid-19 pandemic on accounting education, 
Sarea et al. (2021) conducted a study among higher private and public 
universities in the Gulf countries (Bahrain, Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, 
Oman, Qatar, and United Arab Emirates). The data were collected from 
questionnaires distributed to the academic staff on examined universities during 
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No Author &  
year  
of the study  

Journal /  
conference  

Study  
keywords  

Data  
collection  
Method  

Responder  Country  

accounting, 
emerging 
countries 

11 (Meade & 
Parthasarathy, 
2020) 

Business 
Education 
Innovation 
Journal 

    

12 (Thuya, 2020) International 
Conference 
on Finance, 
Accounting 
and Auditing 

COVID-19, E-
learning, Online 
learning, 
Students’ 
satisfaction 

Online 
questionnaire 

Finance, 
Accounting, 
and Auditing 
students 

Vietnam 

13 (White, 2020) Accounting 
Research 
Journal 
 

Academic 
integrity, 
Academic 
misconduct, 
Online 
assessment, 
Online exams, 
Online 
invigilation, 
Online proctoring 

 Personal 
reflections 

Australia 

The above table shows that the majority of the studies were conducted in 
developing countries. Also, they used online questionnaires for data collection. 
Lastly, the respondents were the accounting students or accounting academic 
staff and lecturers. The next section provides the analysis of the selected studies.  

4. Selected Studies Analysis  

The analysis of the selected studies is provided in this section. In this study, 
the selected studies have been placed into six categories, which are:  
1. The perceptions about accounting education during Covid-19 
2. Effect of Covid-19 pandemic on accounting education 
3. Improving the accounting education quality by using online methods  
4. Cheating in online exams 
5. Factors that influence accounting understanding during the Covid-19 

pandemic 
6. Learning outcomes before and during Covid-19 pandemic 

In the following sub-sections, an analysis of each category is provided. 
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No Author &  
year  
of the study  

Journal /  
conference  

Study  
keywords  

Data  
collection  
Method  

Responder  Country  

4 (Hermawan, 
Hanun, & 
Junjunan, 
2021) 

International 
Journal of 
Social 
Science and 
Business 

E-Learning; 
Accounting; 
Covid-19 
Pandemic 

Online 
questionnaire 

Accounting 
students 

 Indonesia 

5 (Ebaid, 2021) Asian 
Journal of 
Economics, 
Finance and 
Management 
 

Cheating; online 
exams; 
accounting 
students; 
universities; 
Saudi Arabia 

Online 
questionnaire 

Accounting 
students 

Saudi 
Arabia 

6 (Alshurafat, Al 
Shbail, 
Masadeh, 
Dahmash, & 
Al-Msiedeen, 
2021) 

Education 
and 
Information 
Technologies 
 

Online learning 
system, 
Accounting 
education, Higher 
education 
Institutions, 
Universities, 
Developing 
countries 

Online 
questionnaire 

Accounting 
students 

Jordan  

7 (Alhelou, 
Rashwan, & 
Abu-Naser, 
2021) 

Journal of 
Economics, 
Finance and 
Accounting 
Studies 

Cloud 
computing, 
accounting 
education, 
Palestinian 
universities, the 
Covid-19 
pandemic 

Teaching staff 
working in the 
accounting 
departments 

Questionnaires Palestine  

8 (Ademola & 
Otitolaiye, 
2020) 

European 
Journal of 
Business, 
Economics 
and 
Accountancy 

Accounting 
education, Covid-
19, Economy 
recession, 
Pandemic, 
Tertiary 
education. 

Reviewed 
studies of 
projections 

 Sub-
Saharan 
Africa 

9 (Ali, Narayan, 
& Sharma, 
2020) 

Accounting 
Research 
Journal 
 

Student 
engagement, 
Effective 
teaching 
practices, 
Accounting 
education, Online 
learning 

Staff members 
teaching 
accounting 

Reflection of 
staff members 
and students 
feedback 

New 
Zealand 

10 (Ebaid, 2020) Journal of 
Management 
and Business 
Education 

Saudi Arabia, E-
learning, 
accounting 
students, 

Questionnaire Accounting 
students 

Saudi 
Arabia 



Jerash for Research and Studies   Alastal    

  5180

learning to finding all literature focusing on online accounting learning during 
the pandemic. The search produced thirteen articles directly related to online 
accounting learning during the pandemic. The content analysis method was used 
to review these articles and generate accepted conclusions and recommendation 
for future studies.  

3. Characteristics of the Studies Found 
The thirteen studies that were found were categorised by author and year, 

journal or conference, article keywords, data collection method, responder, and 
country for each study to provide a quick overview of online accounting 
education during the Covid-19 pandemic. Table 1 provides a summary of the 
selected studies. 

Table 1: Summary of the Selected Studies 
No Author &  

year  
of the study  

Journal /  
conference  

Study  
keywords  

Data  
collection  
Method  

Responder  Country  

1 (Sarea, 
Alhadrami, & 
Taufiq-Hail, 
2021) 

PSU 
Research 
Review 
 

GCC, COVID-
19, Digitising 
accounting 
education 

Questionnaires Teaching staff 
at public and 
private 
universities 

Gulf 
Countries 
cooperation 
(Kingdom of 
Saudi 
Arabia, 
United Arab 
Emirates, 
Bahrain, 
Kuwait, 
Oman and 
Qatar) 

2 (Lazim, Ismail, 
& Tazilah, 
2021) 

International 
Journal of 
Business, 
Economics 
and Law 
 

Online learning, 
technology 
acceptance model 
(TAM), 
perceived 
usefulness, 
perceived ease of 
use, accounting 
students 

Online 
questionnaire 

Accounting 
students 

Malaysia  

3 (Kustono, 
Winarno, & 
Nanggala, 
2021) 

International 
Journal of 
Learning, 
Teaching 
and 
Educational 
Research 
 

online learning 
playfulness; ease 
of use; self-
efficacy; 
usefulness; 
behavioral 
intention to use; 
achievement of 
learning outcome 
 

Online 
questionnaires 

Accounting 
lecturers 

Indonesia  
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achieve the objectives planned for each course (Almarzooq, Lopes, & Kochar, 
2020; Kapasia et al., 2020).  

Several have noted the advantages of online learning. Amer (2007) 
highlighted that online learning decrease stress and increased satisfaction among 
lecturers and students. According to Davis (2014), online learning offers 
advantages to students such as efficient feedback and discussion, using course 
material at any time and place, less costly than physically going to university, 
and enhances the dialogue between lecturers and their students. Furthermore, 
Mukhtar, Javed, Arooj, and Sethi (2020) indicated that online learning is 
comfortable for students, and most students can access it. Other benefits include 
staying at home, accessing online materials easily, and learning at student’s 
residences (Bączek et al., 2021). 

On the other hand, online learning has disadvantages. For example. 
Hiranrithikorn (2019) and Bączek et al. (2021) argued that the main 
disadvantages of using online learning during education were a lack of social 
interaction between the students and lecturers, some courses required students to 
do activities and technical problems with the Internet. Furthermore, despite the 
advantages of using online learning during the study, many lecturers and 
students prefer the traditional teaching method, which is face-to-face rather than 
online learning (Bali & Liu, 2018; Robinson & Hullinger, 2008). 

The objective of the current study is to review the literature on online 
accounting education during the Covid-19 pandemic. This review of online 
accounting education literature during Covid-19 includes 13 articles published in 
2020-2021. These articles included 11 empirical articles, one personal reflection 
of the author and one review study of projections and economy.  

The remainder of this paper is organised as follows: the first section 
presents the study's introduction, and the methodology of this study is discussed 
in section two. Section three summarises the characteristics of the chosen 
studies. In section four, the analysis of the selected studies is discussed. Section 
five provides the recommendations and suggestion of the selected studies. 
Lastly, section six provides the conclusion of this study, followed by 
recommendations for future studies.  

2. Methodology  
This study provides a review of online accounting education articles related 

to the Covid-19 pandemic published in academic research journals in 2020 and 
2021. The online databases included Google Scholar, Mendeley, JSTOR, 
Emerald journal, Science direct, and Elsevier. A search was performed using the 
keywords online accounting education, Covid-19 pandemic, and accounting e-
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  الخاصة األدبيات مراجعة: فايروس كورونا أثناء اإلنرتنت عرب املحاسبة تعليم
  

  .قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة جرش، االسطل مصطفى يحيى احمد

  

  ملخص

فايروس  جائحة أثناء اإلنترنت عبر المحاسبة تعليم أدبيات مراجعة إلى الدراسة هذه تهدف
 هذه استخدمت. مقاًال عشر ثالثة مراجعة تمت. 2020 عام منذ األرضسكان  على أثرت كوروناالذي

 عبر المحاسبة تعليم أدبيات الدراسة هذه صنفت. المقاالت هذه لمراجعة المحتوى تحليل طريقة الدراسة
 جائحة تأثير فترة الوباء، خالل المحاسبة تعليم حول التصورات وهي جوانب سبعة إلى الوباء أثناء اإلنترنت

 اإلنترنت، عبر األساليب االلكترونية باستخدام المحاسبي التعليم جودة المحاسبة، تحسين تعليم وناعلىكور
 نتائج ، الجائحة أثناء المحاسبة فهم على تؤثر التي اإلنترنت، العوامل المحاسبية عبر االمتحانات في الغش
وفقا للدراسات التى تم  .المحاسبة طالب قبل من اإلنترنت عبر التعلم ، وقبول الجائحة وأثناء قبل التعلم

 أخيرا، تعد. الوباء انتشار وقت في يعتبر مهماخاصة اإلنترنت عبر المحاسبة تعليم فإن استخدام مراجعتها
 جائحة خالل اإلنترنت عبر المحاسبة تعليم أدبيات استعرضت التي الدراسات أولى من واحدة الدراسة هذه

 .مؤلفلل معرفة ألفضل كورونا وفًقا

 .األدبيات اإللكتروني، مراجعة كورونا،التعلم جائحة اإلنترنت، عبر المحاسبة تعليم: المفتاحية الكلمات

 

1. Introduction 

In December 2019, the coronavirus that influenced China began to spread 
worldwide (Yuki, Fujiogi, & Koutsogiannaki, 2020). In March 2020, the World 
Health Organization (WHO) declared that the coronavirus was a pandemic and 
asked the world's countries to take necessary steps to stop its spread (Jebril, 
2020). This pandemic impacted all sectors and institutions, including educational 
sectors. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisations 
(UNESCO) reported that one hundred eighty-nine countries in the world 
announced the closure of educational institutions to stop the spread of COVID-
19 (UNESCO, 2020).  

Many universities worldwide changed their teaching methods from 
traditional face-to-face teaching methods to online learning methods, closed 
campuses, and postponed student activities (Sahu, 2020). By using online 
learning methods, universities expected to continue the learning process and 
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Abstract 
This study reviewed thirteen articles dealing with online accounting education 

during the Covid-19 pandemic, using content analysis. This study categorised the online 
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perceptions about accounting education during covid-19, the effect of the Covid-19 
pandemic on accounting education, improving the accounting education quality by using 
online methods, cheating in online exams, factors that influence accounting 
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