
  
  

 



     

 

  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

  رئيس هيئة التحرير

 األردن / رئيس جامعة جرش/  األستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس

Yousef900300@yahoo.com 

  هيئة التحرير أعضاء
  األستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل

  .السعودية /عام جائزة الملك فيصلأمين 
alsebail@hotmail.com  

  

  بربارا ميخاالك بيكولسكا ةالدكتور ةاألستاذ
  .بولندا /جامعة ياجيلونسكي

stetkevy@gmail.com  
  

  أبو الفضل بدراناألستاذ الدكتور محمد 
  .مصر /نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا

badranm@hotmail.com  
  

  األستاذ الدكتور أسامه الفقير
  .األردن /جامعة اليرموك/ عميد كلية الشريعة

fakeer@yu.edu.jo  

  الدكتور محمود الحبيساألستاذ 
  .األردن /جامعة البلقاء التطبيقية

alhabees@bau.edu.jo  
  

  األستاذ الدكتور أحمد حوامدة
  .األردن/جامعة جرش /نائب رئيس الجامعة

ahmedalhawamdeh@hotmail.com  
  

  األستاذ الدكتور زياد محمد ربيع
  .األردن/ جامعة جرش/ نائب رئيس الجامعة

Dr.zyad.law@gmail.com  
  

  األستاذ الدكتور هاني عبد الرحمن
  .األردن/ الجامعة األردنية/ كلية العلوم التربوية

htawil@ju.edu.jo  
  

  :المحرران اللغويان
  .جامعة جرش/ قسم اللغة العربية / الدكتورة عبير بني مصطفى  -
  .جامعة جرش/ قسم اللغة اإلنجليزية/ ة رشا مقابله       الدكتور -

 السيد يزن أبو حمودة: سكرتير تحرير المجلة



 

  

 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  جامعة اليرموك  جمال أبو دولة. د.أ

  األردن  رئيس الجامعة الهاشمية  فواز عبد الحق. د.أ

  فلسطين  جامعة القدس  شاللدةمحمد . د.أ

  األردن  رئيس جامعة الزرقاء  جهاد حمدان . د.أ

  اإلمارات العربية المتحدة  جامعة العيننور الحجايا               . د.أ



  المراسالت

   :البحوث إلى العنوان اآلتيترسل 

  جرش للبحوث والدراسات

  رئيس هيئة التحرير

  األستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس

  األردن-جرش-رئيس جامعة جرش

  

  ) ةحمود بوأيزن (  :المجلة تحرير سكرتير

  00962795981715:  هاتف   

  Jrs@jpu.edu.jo: البريد اإللكتروني

 www.jerashrs.com:الموقع اإللكتروني                        

  

  

 

  م2021جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش   ©

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

  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        

  .العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومفهرسة في قواعد البيانات الدولية

  

  :الرسالة

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

  .وفق معايير عالمية متميزة

  

  :األهداف

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

 .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

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

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

، الناشرتدخل من  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

معلومات تخص البحث  أين عدم الكشف عبيسترعى 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 -
اد بمنشورات محددة وعدم الضغط على الباحثين لالستشه ،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   الباحثين المهتمين بالنشر في مجّلة جرش للبحوث والدراساتعلى 

  :باإلرشادات العامة اآلتية

  .ينبغي أن يمثل البحث المقدم عمال أصيال للباحث  -

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

يحوي بيانات أو نتائج المؤلفون مسؤولون عن محتويات البحث الذي ينبغي أن  -
  .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 (وق النشر والتوقيع عليه على جميع المؤلفين قراءة نموذج إصدار حق -
  ).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

لبحوث ينبغي أن يسهم المحكمون في قرارات هيئة التحرير من خالل تقييم ا -
على أساس مزاياها العلمية، واإلشارة إلى األصالة ، واإلضافة إلى األدبيات 
الموجودة، والدقة ، وكفاية المراجع ، واالستشهادات المستقبلية المحتملة ، 

  .ووضوح البحث وتنظيمه

كانوا  ما أي إذا(على المحكمين معالجة قضايا أخالقيات البحث والنشر   -
بما يتناسب والمعايير األخالقية، أو إذا كان لديهم  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 -
  .حكيم غير المتحيز ممكناالتحرير من تقرير ما إذا كان التهيئة لتمكين رئيس 

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

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

ليتم إبالغه للباحثين الذين  ؛على المحكمين كتابة تقرير مفصل عن تحكيمهم -
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/ المؤلفعند استالم بحث مقدم للنشر، يرسل إقرار باالستالم إلى  -

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

ى العلمي للورقة، وال ال يعتمد قرار عدم إرسال البحث للتحكيم إال على المحتو -
  . أو المؤسسة التي يعملون فيها ،يتأثر بالرأي المسبق تجاه المؤلفين

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

  .ين يرسل البحث إليهم لتحكيمهوجود تضارب محتمل في المصالح مع الذ

يطلب من المحكمين تقييم البحث المقدم وتقديم تقرير مكتوب يتناول أصالة  -
، 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

من التحرير التأكد  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  اتعلى المؤلفين أن يذكروا المصادر واالقتباس -
  . المستخدمة في البحث

- النسخ  أو ،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

سيؤدي اكتشاف أي مخالفات مؤكدة إلى الرفض الفوري للبحث وأي بحث في  -
 . 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 إذا كانت استجابته غير مرضية، فإن رئيسف
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

يجب االحتفاظ بالبحوث التي تم سحبها عبر اإلنترنت، ووضع عالمة عليها   -
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 ،المنقحة إلى المجّلة في غضون أسبوعإعادة النسخة 

  . ما لم ُتطلب من الباحث على البحث في هذه المرحلة

  

  :رسوم النشر

  .عند قبول البحث للنشر 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

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

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

 يجب أن تتوافر في البحوث العلمية المرسلة للمجلة األصالة، والمنهجية العلمية، -
 .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 -

ال تصبح البحوث بعد قبولها للنشر حقًا محفوظًا للمجلة، وال يجوز النقل منها إ -
 .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 إوبمسافة مزدوجة بين السطور، ويرسل بوساطة البريد اإللكتروني 

 .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 في الصفحة األولى من البحث اسمه ورتبته األيذكر الباحث  -
 .، وبريده اإللكترونيالتي يعمل فيها

 .تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وُتعد   قراراتها نهائية -

 .ال ُترد األبحاث التي لم تقبل للنشر إلى أصحابها -



ءات التحكيم في حال سحبه يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجرا -
 .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 -

آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء األبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن  -
  .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* 

  :كتابًافي حال كان المصدر أو المرجع  -

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 -

   .الصفحة

  

  :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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  ملخص

بديع الزمان  وأشهرهم أهم أعالمهشكلت المقامة نموذجا نثريا عربيا فريدا ومتميزا، كان من 
 الهمذاني، بل ليس هذا فحسب؛ إذ إن بديع الزمان الهمذاني هو مؤسس هذا الجنس األدبي المتميز

  . ، الذي جمع بين النظم والنثر في قالب واحدومنشؤه

حظي بديع الزمان الهمذاني بمكانة مرموقة عند أدباء األندلس بشكل خاص، دل على ذلك ما ورد في 
صحيح أن الحريري قد نالت مقاماته شهرة واسعة، وانتشرت . ؤلفاتهم، فضًال عن محاكاتهم لمقاماتهم

بشكل واسع، لكن هذا ال ينفي بتاًتا المكانة العالية، والمنزلة الرفيعة التي نالها بديع الزمان الهمذاني عند 
  .أدباء األندلس

إذ من الطبيعي أن يقلد الالحق السابق، حاكى األندلسيون المشارقة، وهذا أمر ال جدال فيه، 
وهذا تماما ويحاكي المثال الثاني المثال األول، مع عدم إنكار ما أظهروه من محاوالت التجديد، واالبتكار، 

مقامات بديع الزمان الهمذاني بشيء ليس بالقليل، عندما حاكى  )التوابع والزوابع(ما فعله ابن شهيد في 
نقاط االختالف،  تماما كما وجدتلتشابه بينها وبين مقامات بديع الزمان الهمذاني ت نقاط االلتقاء واوجدف
، بشكل شبه العنصر المميز للمقامة الهمذانيةالكدية،  عنصرعن  تخلت )التوابع والزوابع(رسالة  أن ن ذلكم

وبلغة أكثر , ةكان أكثر سالسة وعفوي) التوابع والزوابع(باإلضافة إلى أن سير األحداث في رسالة , تام
  .وأبعد عن التكلف ،رشاقة

  .بديع الزمان الهمذاني، ابن شهيد، التوابع والزوابع: الكلمات المفتاحية
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The Impact of Maqamat of Badi’zaman Al- Hamazani in the 
Andalusian Stories  

(Al- Tawabue and Al-Zawabie Letter as an Example)  
 

Asma Abdul-Wahhab al-Zugali, Arabic Department, The University of 
Jordan, Jordan. 

Nawal Abdul-Rahman al-Shawabkeh, Associate Prof., Arabic Department, 
The University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
Almaqamuh formed a unique and distinct Arab pros model, One of the most 

important and best Known of him was Badi AL-Zaman AL-Hamdhani not only that ; as 
Badi AL-Zaman AL-hamdhani is the founder of this distinguished literary genre, that 
combined systems and prose in to one template. Badi AL-Zaman AL Hamdhani was 
especially prominent in the writers of Andalusia. This is indicated by what was stated in 
their literature, as well as simulation his magamih. It is true that AL-Hariri has won the 
ranks of wide fame and spread widely, but this doesn’t negate at all the high position that 
Badi Al- Zaman AL-Hamdhani obtained from AL-Andalus writers.  

The Andalusians Simulated the Eastern this is natural that the second example 
simulates the first One. With no denying what they showed of attempts to renew and 
innovation, this is exactly what Ibn shahid did in (AL-tawabue and AL-Zawabie) when 
he simulated the maqamih of Badi AL-Zaman AL_Hamdhani with something not much. 
The points of convergence and similarity were found between them and the positions of 
Badi AL-Zaman AL-Hamdhani, just as differences were found. From this that AL-
tawabue and AL-Zawabie leaved the most important element in the Hamdania mugamat 
which is (AL-Kaniyat) almost completely, In addition to the sequence of events in (AL-
tawabue and AL-Zawabie) it was more smooth and spontaneous and in a more graceful 
language, and away from exaggeration. 

Keywords: Badi AL-Zaman AL-Hamdhani, Ibn shahid, AL-tawabue and AL-Zawabie. 
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  المقدمة

 الخامس، القرن نهاية حتى بالمقامات وتأثرا أثرا تتناول أنها في أوًال الدراسة أهمية تكمن
 األدبي للجنس األول) األندلسي( المغربي التلقي صورة تعكس ألنها األهمية؛ ايةغ في الِحقبة وهذِه

 طويًال َظلَّ جانب على الضوء تسلط أنها في كذلك أهميتها وتكمن ،)المقامات( النشأة مشرقي
 إلى تضيف كما األندلسية، القصة في الهمذاني الزمان بديع مقامات أثر وهو أال مغفًال، هامشيا
 دراسة توجد ال وإذ عليها، وتبني تثمنها سابقة، جهودا وُتكمُل الصلة، ذات السابقة تالدراسا
 إلى جديدا شيًئا تضيف أن إلى تسعى ألنها بمكان؛ األهمية من فإنها الموضوع هذا في اختصت
 نهجبالم تتوسل الدراسة أن كما. والزيادة اإلضافة إلى دوما بحاجة برحت ما التي العربية، المكتبة
 المقامة أثر ببحث ستنهض أنها من، أهميتها كانت هنا من بالموازنة، مشفوعة التحليلي، الوصفي

 من بكثير بعضهما من اقتربا اللذان الفنان والرسالة المقامة األندلسية، الرسالة في الهمذانية
 كـان الذي شهيـد، بنال والـزوابـع الـتـوابـع رسالـة خالل من األندلس في أحياًنا والتداخل التشابه،

  .– الله شاء إن -  عليهم، الـتفوق على وحـريصا الـمشرق، كّتاب لـمعـارضة مـحبا

 دافعا كانت التي المقامات، موضوع حول األسئلة من مجموعة الباحثة لدى تشكلت لقد
  : وهي الدراسة، هذِه إلجراء

 تقليده في األندلسيون لكتابا يتسابق أنموذجا الهمذاني الزمان بديع مقامات شكلت هل ـ
  ومحاكاته؟

 البراعة وإظهار للتجديد األندلسيين للكّتاب حافزا الهمذاني الزمان بديع مقامات شكلت هل ـ
  والتفوق؟

والقصص األندلسية من  جهة، من الهمذاني الزمان بديع مقامات بين والتشابه االلتقاء نقاط ما ـ
  جهة أخرى؟

 جهة والقصص األندلسية من جهة، من الهمذاني الزمان بديع اماتمق بين االختالف نقاط ما ـ
   أخرى؟

 األعمال من نرى إذ األدب؛ دراسة في بارزا وملمحا مهما، مظهرا والتأثير التأثر شكل لقد
 يجد لم التي الجديدة األدبية األعمال بآخر، أو بشكل السابقة، األدبية األعمال يحاكي ما األدبية

 بعضها نرى كما بذلك، يفتخر من وجد حتى السابقين، خطى وتتبع األثر اقتفاء في احرج أصحابها
 خاصة، أدبية شخصية إلبراز جادة محاولة في والتفرد، والتفوق البراعة إظهار يحاول بل يجدد،

  .مميز طابع ذات
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 التقليد بين األندلسية، األدبية الشخصية في المشرقي األثر الدراسات بعض تناولت وقد
  . القصص ذلك ضمن من أحياًنا، التفوق إبراز ومحاولة واإلبداع، والتجديد والمحاكاة،

بعض المصادر والمراجع األندلسية ليرى حديًثا عاما عن تأثر رسالة التوابع  في الناظر إن ثم
 ناولتت أن الدراسة هذِه على ِلزاما كان هنا من والزوابع البن شهيد بمقامات بديع الزمان الهمذاني،

 دراسة دون عليها ُأطلقت متوارثة وأحكام متسرعة آراء خالل من ال نفسها، المقامات من األثر هذا
 جهة، من الهمذاني الزمان بديع لمقامات والفنية الموضوعية،: الناحيتين من لها، حقيقية موازنة

  . أخرى جهة من األندلسية لرسالة التوابع والزوابع، القصةو

  :اآلتية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى

 الزمان ومحاكاته لبديع وتقليده األندلسي األديب والمترسل ابن شهيد تأثر جوانب تجلية ـ
  .الهمذاني

  . األندلسي ابن شهيد والمترسل األديب عند واإلبداع التجديد جوانب تجلية ـ

ورسالة التوابع  هة،ج من الهمذاني الزمان بديع مقامات بين التشابه االلتقاء نقاط الكشف عن ـ
  .أخرى جهة والزوابع من

ورسالة التوابع والزوابع  جهة، من الهمذاني الزمان بديع مقامات بين االختالف نقاط الكشف عن ـ
  . أخرى جهة من

 تناولت كما بالبحث، الهمذاني الزمان بديع مقامات السابقة الدراسات من مجموعة تناولت
 المقامات بين موازنة هناك يكون أن دون بالبحث، يةاألندلس أخرى القصص سابقة دراسات

  :منها سابقة دراسات اطلعت الباحثة على وقد واحدة، دراسٍة في األندلسية والقصص الهمذانية

 ،)الخامس القرن في األندلسي النثري الخطاب في الكريم القرآن أثر( ،)م2010( طارق السالمين،
  . األردن الكرك، مؤتة، جامعة ،)منشورة( ماجستير رسالة

 غير(ماجستير رسالة ،)نقدية رؤية الهمذاني مقامات في دراسات( ،)م2003( أحالم الطباخي،
  .األردن عمان، األردنية، ، الجامعة)منشورة

 ،)هـ422 ــ 316 األموية الخالفة عصر في األندلسي الفني النثر( ،)2008( منال العقباني،
  . األردن عمان، األردنية، ةالجامع ،)غيرمنشورة( أطروحة دكتوراه

أطروحة  ،)والمرابطين الطوائف عهدي في األندلسي النثر في الرسائل فن( ،)م2011( هال العلي،
  .سوريا البعث، جامعة ،)غيرمنشورة( دكتوراه
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 الخامس القرن في األندلسي الفني النثر الثقافي الموروث توظيف( ،)م2007( سطام القويدر،
  .األردن الكرك، مؤتة، جامعة ،)منشورة غير(تيرماجس ، رسالة)الهجري

 الهجريين والسادس الخامس القرنين في األندلس في الخيالي النثر( ،)م2016( دينا ملكاوي،
 عمان، العالمية، اإلسالمية العلوم جامعة ،)منشورة( دكتوراه أطروحة ،)والتأويل التشكيل(

  .األردن

 مضامينه: الخامس القرن في األندلسي ألندلسا األدبي النثر( ،)2011( علي محمد، ابن
  .الجزائر الجزائر، جامعة ،)غيرمنشورة( دكتوراه أطروحة ،)وأشكاله

 بديع مقامات أثر بالبحث تتناول موازنة، التحليلي، والدراسة الوصفي المنهج تتبع الدراسة
 العملين هذه بين موازنةال خالل من األندلسية، رسالة التوابع والزوابع القصة في الهمذاني الزمان

 من صورة يمثل الثاني وكون المشرقية، اآلداب من صورة يمثل األول كون المذكورين، األدبيين
 ما الدراسة وتشمل والفنية، الموضوعية، الناحية حيث من وذلك ،)األندلسية( المغربية اآلداب

  :يلي

   الهمذاني الزمان بديع مقامات -

  شهيد بنال والزوابع التوابع رسالة -

  : من البحث ويتكون

  ـ المقدمة

  .الدراسة الموضوعية: األول الفصل ـ

  .الموضوعات: الثاني المبحث* .الهدف: األول المبحث* :هما مبحثين الفصل ويضم

  :الدراسة الفنية: ـ الفصل الثاني

  .العناصر: المبحث الثاني* .العناوين: المبحث األول* :ويضم الفصل مباحث خمسة هي

  .الشعر: المبحث الخامس* .السجع: المبحث الرابع* .التأثر بالموروث الثقافي: مبحث الثالثال*  

  ـ الخاتمة

من أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة مقامات بديع الزمان الهمذاني 
ة بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، باإلضافة إلى كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزير

البن بسام الشنتريني، بتحقيق إحسان عباس وبتحقيق سالم البدري، ورسالة التوابع والزوابع 
  . بتحقيق بطرس البستاني

  .والله ولي التوفيق
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  يةالدراسة الموضوع: الفصل األول

مذاني في رسالة التوابع والزوابع البن هقبل تلمس األثر الذي تركته مقامات بديع الزمان ال
ذا األثر، في الدراسة ها سيتم مالحظة هأوًلا من وضع المعايير التي على أساسالبد  يد،هش

  .الموضوعية أوًلا، والفنية ثانيا

 فهدال :ولالمبحث األ  

التي دعت بديع الزمان الهمذاني إلى تأليف مقاماته ـ كما يظهر من المقامات  هدافمن األ
بطرائق الحيلة والكدية التي كانت شائعة تبصير الناس قد يكون تعليم الدرس اللغوي، ونفسها ـ 

محاولة هدفا آخر دعاه إلى تأليف المقامات، كما أن ، كضرب من النقد االجتماعي، ذلك العصرفي 
ومدى تفوقه على غيره من األدباء  اللغوية،مذاني إبراز قدرته البيانية، وبراعته هبديع الزمان ال

س يد الغرض الرئيهحين يتضح بارزًا عند ابن ش ، فيتبرز هدفا واضحا المعاصرين، والسابقين
الطعن على أنداده ومنافسيه "و ها بالتوابع والزوابع، أال وهالذي ألف من أجله رسالته التي سما

ل السياسة والقلم، ثم المنافحة عن أدبه بالرد على غمزات نقاده، ثم هن الوزراء واألدباء، وأم
  .)1( المتأخرينار محاسنه وفضائله في المتقدمين وهإظ

مع هدف بديع الزمان الهمذاني من تأليف  –إلى حد ما  -وعلى هذا يتفق هدف ابن شهيد 
يتفق معه في الهدف الخاص بإظهار المحاسن والفضائل . مقاماته في نقطة، ويختلف معه في أخرى

رض له ابن في المتقدمين والمتأخرين، ويختلف معه في أن بديع الزمان الهمذاني لم يتعرض لما تع
شهيد من الطعن والنقمة عليه، من المعاصرين؛ فما هي إال مجرد مناظرة جرت بينه وبين 
الخوارزمي ال غير، فجاءت رسالة التوابع الزوابع ردًا على بدء، في حين لم تأت مقامات بديع 

  . الزمان الهمذاني كذلك

 موضوعاتال: ثانيالمبحث ال  

تعددت الموضوعات التي طرحها بديع الزمان الهمذاني في أما فيما يتعلق بالموضوعات، فقد 
مقاماته؛ فتجد الكدية والحيلة، وتجد النقد األدبي، والنقد االجتماعي، والمدح، والوصف، والنقد 
األدبي الذي كان الموضوع األبرز في رسالة التوابع والزوابع، النقد األدبي الذي قدمه ابن الشهيد 

إياه بطريقة رائعة وذكية بالواقع المؤلم الذي تعرض له من الحاسدين له،  بشيء من الخيال، مازجًا
  . والطاعنين عليه

ومن األفكار والمعاني المشتركة بين بديع الزمان الهمذاني، وابن شهيد، فكرة شيطان الشعر، 
الزمان  عن المقامة اإلبليسية عند بديع) التوابع والزوابع(يد قد أخذ فكرة هأو التابع، فتجد ابن ش

ا، فينزل في واٍد أخضر به أشجار باسقة، هفيخرج ليطلبمذاني؛ إذ يفقد عيسى بن هشام إبله هال
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ار متفتحة، فيرى شيًخا يستنشده أشعارا لكبار الشعراء، فينشده أشعارًا المرئ هوأثمار ناضجة وأز
يرعلى أنه له، ثم لم منها، وينشده الشيخ شعرًا لجر القيس، وعبيد، ولبيد، وطرفة، فلم يعجبه أي

، ويكتشف عيسى بن هشام أن اءيرض الشيخ إال بشعر أبي نواس، وفضله على غيره من الشعر
ذه المقامة هيد قد اطلع على هو إال شيطان جرير، ويغيب الشيطان ويختفي، فابن شهالشيخ ما 
ما يطلب اإلجازة يد متأثرا بالمقامة الجاحظية عندها، وتجد ابن شها، وطورها، ونماهوأخذ فكرت

عبد الحميد، العلمين الكبيرين في عالم النثر، فقد ذكر بديع من صاحبي الكاتبين، الجاحظ، و
ما الجاحظ وابن همذاني في المقامة الجاحظية علمين كبيرين من أعالم النثر أيضا، هالزمان ال

المقفع العالية في الترسل  مذاني كان قد اعترف بمنزلة ابنهالمقفع؛ مع الفارق في أن بديع الزمان ال
ا ينقص من قدره كما فعل بعد أن ذكر الجاحظ، الذي نيا؛ إذ لم يذكر تعليًقوصناعة اإلنشاء ضم

يد بفضل الجاحظ صاحب األسلوب المزدان بالحضارة، هحّط من قدره، في حين اعترف ابن ش
اية يأخذ اإلجازة هي النوحط من شأن عبد الحميد صاحب األسلوب الذي يمتاز بالبداوة، إال أنه ف

   ....أخذ عليه بعض المآخذ، على حد السواءممن أشاد به، وممن 

مذاني همذاني في الوصف، فترى بديع الزمان الهيد قد تأثر ببديع الزمان الهكما أن ابن ش
يصف بغلة، ) التوابع والزوابع(يد في رسالته هفي المقامة الحمدانية يصف فرسا، وترى ابن ش

مذاني في مقامته هثعلبا، وبرغوًثا، وحميرا، كما تراه متأثرا أشد التأثر ببديع الزمان الوإوزة، و
ذا الماء ما أصفاه أزرق كعين هبالله ترى ": مذاني الماء بقولههالمضيرية؛ إذ يصف بديع الزمان ال

معة في فجاء كلسان الش. السنور، صافٍ كقضيب البلور، استقي من الفرات، واستعمل بعد البيات
لخاص بتوابع الكّتاب، عندما يد في الفصل اهذا الوصف ذاته أورده ابن شه، و)2("صفاء الدمعة 

ر تفوقه على بديع الزمان هيد أراد أن يظهمذاني، إال أن ابن شهالتقى صاحب بديع الزمان ال
؛ ينصب انظره يا سيدي، كأنه عصير صباح، أو َذوب قمر لياح: "مذاني؛ إذ وصف الماء بقولههال

عفريته، كأنه خيط من غزل ُفِلق، أو من إنائه، انصباب الكوكب من سمائه، العين حانوته، والفم 
، ال بل ويخجل صاحب )3("ِمخصر يضرب به من وِرق؛ يرفع عنك فتردى، ويصدع به قلبك فتحيا

  . ذا الوصف الذي ذكر، حتى غار صاحب بديع الزمان في األرضهمذاني بهبديع الزمان ال

مذاني للماء أوًلا، ثم أورد هنا ملحظ مهم، إن ابن شهيد حين أورد وصف بديع الزمان الهو
وصفه لذات الشيء ثانيا، كأنك به يريد القول إن األديب البد له من المحاكاة والتقليد أوًال، إلى 

والتفرد والغلبة، ا إلى مرحلة، التفوق هأن يصل إلى مرحلة التجديد واإلبداع واالبتكار، ومن
مذاني الحلواء في المقامة البغدادية، األمر الذي يفعله ابن هكما يصف بديع الزمان ال .والتميز

   .يد مطيًلا مفصًال في رسالة الحلواءهش



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزغلي والشوابكة

  654

وتراه مادحا؛ فقد مدح أبا بكر بن حزم، كما مدح بني الحكم، تماما كما مدح بديع الزمان 
المقامة الناجية، والخلفية، والنيسابورية، والملوكية،  الهمذاني األمير خلف بن أحمد، في كل من

  .والسارية، والتميمية

دار العبادة، والخمر، وذلك عندما يلتقي صاحب : كما ترى ابن شهيد يجمع بين متناقضين
أبي نواس في دير حنَّة؛ إذ يشق سمع ابن شهيد قرع النواقيس، حتى يصل ابن شهيد بعد ذلك 

، تماما كما استطاع بديع )4("ديرعظيم تعبق روائحه، وتصوك نوافحه"ير إلى بصحبة زهير بن نم
ومن بينهم  - الزمان الهمذاني في المقامة الخمرية فعل ذلك؛ إذ جعل جماعة كانت تعاقر الخمر 

في دار العبادة،  )5("وتقوم وراء اإلمام، قيام البررة الكرام"تلبي منادي الصبح،  -عيسى بن هشام 
  ...وهكذا حتى يشتم اإلمام منهم ريح أم الكبائر، ويؤّلب عليهم جمع المصلينالمسجد، 

وصحيح أن الكدية لم تحَظ بمكان لها في األدب األندلسي، كالمكان الرحيب الذي حظيت به 
في مقامات بديع الزمان الهمذاني، إال أن ابن شهيد كان قد فطن إلى مسألة الحيلة والخدعة 

رأى الحلوى " ؛ إذ لم يخدع بسهولة، ولم تنطل عليه حيلة ذلك الشخص الذين بالكديةيالمرتبطت
في صدره العصا، فجلس القرفصا، يذري الدموع، ويبدي "فأثبت الحلواني  )6("فاستخفه الشره

، مدرًكا بذلك أن هذا )8("وْفر وقد تجمل الصدقة على ذوي: "، حتى قال ابن شهيد)7("الخشوع
اب األموال الوفيرة، غير المستحقين للصدقة، إال أنه مع ذلك يشتري الشخص قد يكون من أصح

  .له ما اشتهى ووصف من أطايب

أما الجدل، وفنون الحوار واإلقناع، والِحجاج فقد كان لدى كل من بديع الزمان الهمذاني، 
ازية، وابن شهيد منها حظ وافر؛ فهذا بديع الزمان الهمذاني يطرح قضية للنقاش في المقامة األهو

زخرف الحياة الدنيا وزينتها، أم الزهد واالنقطاع عن الدنيا؟، وفي : التساؤل -ضمنيا - ويطرح 
المقامة المارستانية يثير جدًلا بين تيسير اإلنسان وتخييره، ويرد على المعتزلة في ادعاءاتهم 

: الكرم، يقول له الباطلة، وفي المقامة الوصية حين ينهى أبو الفتح اإلسكندري وصيته البنه بترك
بلى إن الله لكريم ولكن كرم الله . إنها خدعة الصبي عن اللبن. إن الله كريم: ودعني من قولهم"

يزيدنا وال ينقصه وينفعنا وال يضره ومن كانت هذِه حاله فلتكرم خصاله، فأما كرم اليزيدك حتى 
فيعطيه الدليل والحجة  ،)9("ن بقريولك. فخذالن ال أقول عبقري. ينُقصني وال يريشك حتى يبريني

 .المقنعة عندما يذكره بأن كرم الله ال يْنقصه، في حين ينِقص البشر

: تماما كما ترى الجدل واضحا في حوار ابن شهيد مع اإلوزة األديبة؛ إذ تبدؤه هي بقولها
: ابن شهيد فيجيب" ماذا تحسن؟: "، ثم تسأله"كيف تحكم في الفروع وأنت ال تحكم األصول؟"
ليس عن : "فلم يعجبها رده وقالت" ارتجال الشعر، واقتضاب خطبة، على حكم المقترح والنُّصبة"

، فلما رأت إجابته لم توافق سؤالها "والبغير هذا أجاوبك" :فرد ابن شهيد عليها" هذا أسألك
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الغريب اللذين حكم الجواب أن يقع على أصل السؤال وأنا إنما أردت بذلك إحسان النحو و: "قالت
فتحتج اإلوزة  )10("ال جواب عندي غير ما سمعِت: "، فيرد عليها"هما أصل الكالم، ومادة البيان

وتقسم أن هذا من ابن شهيد غير داخل في باب الجدل، فيخبرها ابن شهيد أن ما أجاب به هو 
عليه السالم  -يم هإبراو محاجبة هأنفذ سهام الجدل، ضاربا على ذلك مثاًلا من القرآن الكريم، أال و

َأَنا : "بقوله" ربي الَِّذي يحيي ويميُت: "- عليه السالم  -يم هقول إبراللنمرود الذي جادل بعد  -
ذا مع أن عليه مقاًلا، هعن كالمه  -عليه السالم  -يم ه، فحاد إبرا]258: البقرة[" ُأحيي وُأِميُت

َفإن اللَّه يْأِتي بالشمس ِمن اْلمشرق " :ا فأفحمه حين قالهوأتى بالحجة الواضحة القاطعة فرماه ب
َت الَِّذي َكَفرهِب َفبْغراْلم ا ِمنهو برأيه فعل نفس الشيء، فلم يجب عن هو ]258: البقرة[ "َفْأِت ب

اية الجدال ها إلى نها بقية األسئلة، وانتقل بهي، بل حاد بها إلى إجابة مسكتة تكفيهسؤال قصدته 
ا بقوله إنه مجاز شاعرا هما، إذ قصدت أن تبين ضعفه في النحو والغريب، فأسكتهي دار بينالذ

وما يلبث أن يثير جدًلا آخر بطرحه . ناثرا؛ فال داعي لمثل أسئلتك التي تسأل في البدايات
تلك أيا ا ال تمها بأنه، فيخبر)11("بل العقل: "فتجيب" األدب أم العقل؟: أيما أفضل: "التساؤل

ا أوًلا أن تحصل العقل، الذي ال سبيل إلى هو األدب، فعليهمن االثنين، ولكنها إذا أرادت الثاني، و
ا بعقل هم األدب إال به، ثم المناظرة في األدب، حتى وإن لم تكن تمتلك عقل الطبيعة، فعليهف

ذا الجواب هدب، كان ر في األا أن تناظهالتجربة تطلبه، وال تعدم الوسيلة، ثم فيما بعد يحق ل
ذا قد تأثر ببديع هيد رسالته التوابع والزوابع، ويكون ابن شهيد بهالمسكت الذي ختم به ابن الش

ا أساليب مقامات بديع الزمان، فقد هأسلوب المجادلة والمناظرة التي حوت"مذاني في هالزمان ال
يد ه؛ فقد أسكت ابن الش)12("زةاإلو استفاد من محاورته، حين حاور شيطان اإلفليلي، وحين جادل

أيضا شيطان أبي القاسم اإلفليلي حين قال له إن األمر ليس ما تعتقد من إجادة النحو، وإحسان 
، ويسمعه عن )13("تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسَنه"الغريب، بل األمر بأن 

ع أنهما مما يتصف بالصفات السيئة من الحيوانات، ذلك مثالين من خالل وصفه لبرغوث، ولثعلب، م
  . ما حًقا، ووفق في ذلكهما وحسن صورتهما رفعهحتى إذا وصف

وال يغَفل قياسه خالف أبي القاسم اإلفليلي معه،على إفحامه شيطان أبي القاسم؛ إذ قال له 
فليلي، ورأى ما صاحب أبي إسحاق بن حمام لما رأى ابن شهيد قد أفحم شيطان أبي القاسم اإل

وهل يضر قريحتك، أو ينُقص من بديهتك لو تجافيت عن : "في شيطان أبي القاسم من انكسار
وهل كان يضر أنف الناقة،أو ينُقص من علمه، أو يُفلُّ : "فرد ابن شهيد" أنف الناقة، وصبرت له؟

ن تالميذه، ويجعلها شفرة فهمه، أن يصبر لي على زّلة تمر به في شعر أو خطبة، فال يهتف بها بي
" إن الشيوخ قد تهفوا أحالمهم في الندرة: "، فيرد صاحب أبي إسحاق"َطرمذة من طراميذه؟

 .)14("إنها المرة بعد المرة" :فيرد ابن شهيد
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كما أخذ ابن شهيد عن بديع الزمان الهمذاني فكرة اتخاذ الصحبة والرفقة في مقدمة رسالته 
وهذا ما يفعله تماما بديع  ،)15("من األصحاب، وُثبٍة من األترابخرجت في ُلمة : "الحلواء، يقول

الزمان الهمذاني في مقدمة مقاماته جّلها، فيجعل الراوية عيسى بن هشام يرتحل من مكان إلى 
آخر، وبرفقته صاحب، أومجموعة من األصحاب، فقد كان ذلك في كل من المقامة القريضية، 

رجانية، واألصفهانية، واألهوازية، والبغدادية، والبصرية، والجاحظية، والكوفية، والغيالنية، والج
والبخارية، والقزوينية، والموصلية، والمضيرية، والمارستانية، والمجاعية، والحمدانية، والشيرازية، 

  .والحلوانية، والنهيدية، واألرمنية، والناجمية، والخلفية، والشعرية، والسارية، والخمرية، والمطلبية

ومن األمور التي تأثر فيها ابن شهيد ببديع الزمان الهمذاني أيضا، إعجابه وتقديمه ألبي 
نواس على غيره من الشعراء؛ فتجد بديع الزمان الهمذاني في المقامة اإلبليسية ال يجعل الشيخ 
يطرب إال بسماع شعر أبي نواس، مع أن عيسى بن هشام أنشده لكبار الشعراء، كذلك ابن شهيد، 

  .طلب لقاء أبي نواس مرتين، بل ويطيل البقاء عنده، واالستماع إليه، وإنشاده الشعري

  الدراسة الفنية :الفصل الثاني

 عناوينال: ولالمبحث األ  

 مقاماته بعض فقد سمى بديع الزمان الهمذانيعناوين مقامات بديع الزمان الهماذاني،  أما
حيوانات، أو طوائف، أو أشياء ورد ذكرها في  بأسماء المدن واألماكن، وبعضها اآلخر بأسماء
 )16("لما فيها من تهكم ودعابة"؛ )شجرة الفكاهة: (المقامة، أما ابن شهيد فقد سمى رسالته باسم

، يشبه هذا االسم إلى حد كبير المقامة اإلبليسية عند )التوابع والزوابع: (التي اشتهرت أيضا باسم
هذه التسمية من ابن شهيد إال ألنها تمس موضوع رسالته التي  بديع الزمان الهمذاني، وما كانت

وقد "أقام أحداثها المتخيلة في عالم الجن، مستوحيا من فكرة شياطين الشعر أحداث قصته، 
فال عجب أن يصلوا الشعر بالجن، وال عجب أن يتخيلوا ... نسب العرب كل أمر عجيب إلى الجن
   .)17("أن لكل شاعر شيطاًنا يلهمه القريض

 عناصرال: ثانيالمبحث ال  

لكل رسالة مرسل، ومرسل إليه، ورسالة، وغرض، أما المرسل بالنسبة لرسالة التوابع 
و أبو بكر بن حزم، كما يشير إلى ذلك ابن هيد األشجعي، وأما المرسل إليه فهو ابن شهوالزوابع ف

رف و متعاهع والزوابع، كما ة، أو التوابهي شجرة الفكاهيد في مدخل رسالته، وأما الرسالة فهش
وإذا أردت اإلشارة إلى اختالف  .دفها، وأما الغرض فقد تم الحديث عنه في البند الخاص بالهعلي

مذاني، فاالختالف واضح، وذلك راجع إلى هبين رسالة التوابع والزوابع، ومقامات بديع الزمان ال
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عناصر السابقة بشكل ضمني في المقامة، والرسالة، مع وجود ال: اختالف الجنسين االدبيين
  . المقامة

 تأثر بالموروث الثقافيال :ثالثالمبحث ال  

يد تأثر كغيره من األدباء بموروثات ثقافية، شأنه شأن بديع الزمان همن المعلوم أن ابن ش
ذه ه، وقد أخذ "كيف أوتي الحكم صبيا: "ا القرآن الكريم، يقولهمذاني في مقاماته، على رأسهال

الكالم  ز بجذع نخلةه: "كما قال بعيدها، ]12: مريم[ وآَتيَناه اْلحْكم صبيان اآلية العبارة م
وهزي إَليِك بجْذع النَّْخَلِة ُتساِقْط عَليِك  : ذا مأخوذ من قوله تعالىهو" فاساقط عليه رطبا جنيا

مَثُل الَِّذين حمُلوا  ،من اآلية )18(" أسفارا  كالحمار يحمل: " كما قال ،]25: مريم[ رَطبا جِنيا
 )19("كلمح بالبصر: "وقال عبارة ،]5: الجمعة[التَّوراَة ُثم َلم يحمُلوها َكمَثل اْلِحماِر يحمُل َأسَفارا

بالصافنات : "قال في شعر لهكما ،]50: القمر[وما َأمرَنا إلَّا واِحدٌة َكَلمح باْلبصر  من اآلية 
كما ] 31: ص[إْذ عرض عَليِه باْلعِشي الصاِفَناُت اْلجياد  و مأخوذ من اآلية ه، و)20("الجياد

الرحمن ] الرحمن[ (4)علَّمه اْلبيان  (3)َخَلق اْلإْنسان  (2)علَّم اْلُقرآن (1)الرحمن  : أورد اآليات
َفإن اللَّه  "، و]258: البقرة[ ربي الَِّذي يحيي ويميُت َقاَل َأَنا ُأحيي وُأِميُت  : ي، واآلياتهكما 

 َت الَِّذي َكَفرهِب َفبْغراْلم ا ِمنهَفْأِت ب قرشاْلم ِمن سمالشْأِتي بي]مع مالحظة  )21("]258: البقرة
يد إلى القيمة المضافة ها إشارة من ابن شها، بورود اآليات؛ لعلهتايهلة، ونأنه اختص بداية الرسا

الموجودة في رسالته، باإلضافة إلى طبع الرسالة بالطابع الديني، الذي يضفي القوة على أي عمل 
  .أدبي

 "وفي كل ذي كبد رطبة أجر: "أما من الحديث النبوي الشريف، فقد ورد في رسالة الحلواء
بينما رجل يمشي  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله " –رضي الله عليه  – من حديث أبي هريرةوهو مأخوذ 

بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل : العطش، فقال الرجل من الثرى

يا : قالوا" أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر لهالبئر، فمأل خفه ماء ثم 
  .)22("في كل كبد رطبة أجر: "رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال

أما من الشعر، فقد ساق أبيات شعر المرئ القيس، وطرفة، وقيس بن الخطيم، وكثير عزة، 
ة، ومسلم بن الوليد، والمتنبي، وعمر بن أبي وأبي تمام، وأبي نواس، واألفوه األودي، والنابغ

  .ربيعة

في كل واد بنو : "، والمثل)23("وافق شن طبقة: "أما األمثال فقد ورد عنده المثل الشهير
وسعد المنية في كل : "الذي صاغه بأسلوبه حيث قال في شطر بيت من الشعر )24("سعد
  .)27("ن الطوقشب عمرو ع"، و)26("العصا من العصية" :وورد ،)25("واد
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  السجع: رابعالمبحث ال

ال تخلو رسالة التوابع والزوابع من سجع رائق، مطبوع غير متكلف وال مصنوع، سجع ال 
يكون إال في موضعه، فإذا نظرت إلى السجع عند بديع الزمان الهمذاني، رأيته سجعا أكثر ثقًلا 

في رسالة ابن شهيد أقل منه في  وتكلًفا، مفقدا بعض المعاني جمالها وقوتها، على أن السجع
مقامات بديع الزمان الهمذاني، كما أنه في الحرف والحرفين أكثر منه في الثالثة واألربعة أحرف، إذ 

مجاجة الزنابير، أجريت على : "يندر عنده السجع بأربعة أحرف، من ذلك قوله في رسالة الحلواء
  .)28("شوابير

  الشعر: خامسالمبحث ال

التوابع والزوابع من الشعر أيضا، ال بل قد كثر ورود الشعر في الرسالة،  لم تخل رسالة
بشكل يكاد يكون مساويا للنثر فيها؛ ذلك أن ابن شهيد قصد من رسالته هذه أن يجاز شاعرا 
وخطيبا، أي ناثرا، فال ريب أن يكثر من سوق أبيات الشعر، التي كانت تتخلل الجمل النثرية، بكل 

  .ابرشاقة وانسي

لقد تنوع ابن شهيد في األغراض الشعرية التي تناولها في رسالته، فتجد الوصف، والغزل، 
والمدح، والرثاء، والشكوى، والخمريات، مبرهًنا لكل من انتقص من شأنه أنه شاعر قد ملك زمام 

نظم في الشعر، يطرق المعاني فتأتيه، ويطوع الكلمات يعطيها وتعطيه، مبيًنا قدرته الفائقة على ال
أي غرض شعري، وأي معنى شاء، فضًلا عن األغراض والمعاني التي كان يطلب منه أن ينظم 

  . فيها، فيلبي على الفور

نحو بديع الزمان الهمذاني في أنه كان يورد من شعره، ومن شعر  اكما أن ابن شهيد قد نح
كان يرد عندهما من شعر ، عدا ما -بطبيعة الحال  -غيره من الشعراء، الذين يعجب بهم ويقدمهم 

  .ضعيف، لم يستحسناه؛ فكانا ينقدانه ويعلقان عليه

ومن المالحظات المهمة، إعجاب كل من بديع الزمان الهمذاني، وابن شهيد بأبي نواس 
  :وشعره؛ فهذا الشيخ أبو مرة في المقامة اإلبليسية ال يطرب إال بسماع شعر أبي نواس

  )29(لست أصبو إلى الحادين بالعيسو  ال أندب الدهر ربعا غير مأنوس 

قبحك الله من شيخ ال أدري أبانتحالك شعر جرير أنت : "فيرد عليه عيسى بن هشام بقوله
أما ابن شهيد فقد اشتاق لرؤيته، . )30("أسخف أم بطربك من شعر أبي نواس وهو فويسق عيار؟

، فما كان من )31(ات، والمجونبل طلب رؤيته مرتين، وأنشد بين يديه في الغزل، والرثاء، والخمري
  .أبي نواس إال أن أجازه، وذلك بعد أن قبله بين عينيه
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  الخاتمة

  :َخُلص البحث إلى مجموعة من النتائج الموجزة في النقاط اآلتية

، ومنهم ابن شهيد في رسالته بديع الزمان الهمذاني أديب عمل على محاكاته أدباء األندلس .1
 ).التوابع والزوابع(

قصة التقت مع مقامات بديع الزمان الهمذاني بنقاط عديدة  التوابع والزوابع البن شهيد رسالة .2
   .من التشابه

رسالة التوابع (األندلسية  ةنقاط االلتقاء والشبه بين مقامات بديع الزمان الهمذاني، والقص .3
  .ا، من الناحية الموضوعية خاصة، أكثر من نقاط االختالف بينه)والزوابع

ابن شهيد االنعتاق من المحاكاة والتقليد رغم محاوالته الجادة للتجديد واالبتكار، لم يستطع  .4
 .شأنه في ذلك شأن األدباء بعامة

ابن شهيد من األدباء األندلسيين الذين حاكوا بديع الزمان الهمذاني في رسالته، مع الفارق  .5
وابن شهيد أديب هو  في معيار الطبع والصنعة، إذ إن بديع الزمان الهمذاني أديب مصنوع،

 .إلى الطبع أقرب منه إلى الصنعة

توصي الباحثة بدراسة أثر رسائل بديع الزمان الهمذاني في رسائل المترسلين األندلسيين، 
ودراسة أثر مقامات بديع الزمان الهمذاني ورسائله في النثر الفني في األندلس؛ إذ يوجد فيهما 

  .مجاالن واسعان للدراسة

  الهوامش

رسالة التوابع :)هـ426ت ( ابن شهيد األندلسي، أحمد بن عبد الملك بن أحمد، أبو عامر األشجعي ):1(
   .96، صت.د، دار صادر، بيروت ـ لبنان، )بطرس البستاني :تحقيق(والزوابع 

 - القاهرة، )ي الدين عبد الحميديتحقيق محمد مح(الهمذاني، أبي الفضل بديع الزمان، المقامات  ):2(
  .95ـ  94م، ص2012ر الطالئع، دا مصر،

   .173ص ، ابن شهيد، التوابع والزوابع) 3(

  .141ص  ،المرجع السابق) 4(

  .284الهمذاني، المقامات، ص ) 5(

  .162ص  ،ابن شهيد، التوابع والزوابع) 6(

  .164ص  ،المرجع السابق) 7(

   .165ص  ،المرجع السابق) 8(

  .219 - 217الهمذاني، المقامات، ص ) 9(
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   .بتصرف 208 -207ص  ،ابن شهيد، التوابع والزوابع) 10(

  .بتصرف 209ص ، المرجع السابق) 11(

الدار العربية لبنان،  -موضوعاته وأشهر أعالمه، بيروت  –سالمة، األدب العربي في األندلس) 12(
  .509ص  م،1989للموسوعات، 

  .170ص  ،ابن شهيد، التوابع والزوابع) 13(

  .بتصرف 177ص  ،المرجع السابق) 14(
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 نموذجا" شمعون بوزاغلو"قصة نجاتي صدقي  - الفضاء النصي 
  

  * عدوان نمر عدوان

  

  13/6/2021 تاريخ القبول   17/4/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

الذي يظهر إيقاعا " شمعون بوزاغلو"يهدف البحث إلى تبين فضاء النص العام لقصة نجاتي صدقي 
العنوان إلى فضاء الفاتحة النصية إلى فضاء المكان، ومنفتحا خاصا منفتحا على أبعاد فنية ابتداء من فضاء 

رغم صغرها " شمعون بوزاغلو"على الفضاء االجتماعي والسياسي والثقافي والنفسي واالقتصادي، فقصة 
إال أنها نص خصيب قابل للتأويل وللدراسة، وهو كاللوحة الفنية الممتلئة باألسئلة التي تتعلق بشخصية 

الشحاذ، وبشخصية المجتمع اإلسرائيلي من اليهود السفارديم، وبشخصية قطاع من شمعون اليهودي 
  .الناس الذين يعيشون في حالة انفصام بين جشعهم النفسي والقمع المجتمعي

ال يتوقف عند كونه سمة ما أو اسما لمؤلَّف، بل إن قراءة  تبتدئ الدراسة بتحليل العنوان الذي
ناوين يمثل حالة ثقافية عند المستمعين، ويمثل حالة اتصال مهمة ال نصوص بعناوينها، وذكر هذه الع

شمعون "؛ ومن هنا ينفتح عنوان القصة سيما إذا اشترك عدد من المستمعين في معرفة عنوان ما
  .على تعدد الرؤى والتاويالت المتعلقة في الحالة اليهودية والرؤية الفلسطينية لها" بوزاغلو

ترتبط في الحديث عن د المقاربات التي تخرجها الفاتحة النصية التي ثم تذهب الدراسة إلى عق
مبني من الخشب والصفائح القديمة والبيوت : المكان، فتحيل القارئ على حي شعبي فقير يعرف بحي التنك

المتشابكة لتحمي ساكنيه من األمطار والرياح شتاء، ولتجلب لهم الفيء والبرودة صيفا، وتلك بطبيعة الحال 
وجسد النص " شمعون بوزاغلو"، فتكون الفاتحة النصية جسرا للعبور بين العنوان مات البؤس والشقاءعال

  .سواء على المستوى النسقي أو السياقي

ثم تذهب الدراسة إلى معالجة باقي العناصر السردية في الرواية من زمان ومكان وشخصيات، 
 . لتاريخ والفكر، وعلى الحدث اليومي الحياتي المعيشوانعكاساتها السياقية والثقافية والتأويلية على ا

  .الفضاء النصي، نجاتي صدقي، شمعون بوزاغلو: الكلمات المفتاحية
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The Textual Space  
Najati Sidky’s Novel of "Shimon Bouzaglo" as a Model  

 

Adwan N. Adwan, Assistant Prof., Anajah University, Palestine. 

 

Abstract 
The study aims at highlighting the text’s public sphere of the shot story “Shimon 

Bouzaglou” by Najati Sidki, which depicts several artistic dimensions that include both 
the open sphere of the text and the place. It also shows how the text’s sphere converges 
with the political, psychological, economical and socio-cultural spheres. Although short, 
the story’s text comprises a fertile ground for several interpretations. It resembles a 
portrait that carries several questions related to Shimon the beggar and to the character of 
the Sephardic Jews. Also, it has to do with a proportion of people who go through a 
double personality ruptured between psychological greed and societal oppression. 

The study begins by analyzing the title, which does not refer to an attribute or a 
name of a certain author. However, mentioning and reading texts with their titles 
represent a cultural status for listeners, and an important state of communication , 
especially if a considerable number of listeners come to an agreement in recognizing a 
certain title. Thus, the title "Shimon Buzaglo" provides the opportunity towards a 
multiple visions and interpretations vis-à-vis the Jewish situation and how it is viewed 
by Palestinians. 

The study includes different approaches about the beginning of the text that is 
related to the place. It refers the reader to a destitute neighborhood known as the Tanak 
neighborhood whose houses are built of wood, old shingles, and interlocking houses to 
protect residents from rain and wind in winter, and to bring them shade and cold in 
summer. These of course are signs of misery and destitution. The beginning of the text 
plays a bridge to cross between the title “Shimon Buzaglo” and the bulk of the text in 
terms of both the layout and context. 

The study also addresses other narrative elements of the novel in terms of time, 
place and characters, as well as their contextual, cultural and interpretive implications 
pertaining to history, thought and daily events. 

Keywords: Textual space, Najati Sidky, Shimon Bouzaglo. 
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  :فضاء العنوان

العنوان في الكتابة حالة إكراهية يلتزم بها المؤلف مستغنيا عن السياق في المنطوق، ففي 
الّنص المكتوب ال يمكننا الحديث عن سياق موقف مشترك بين المرسل والمستقبل، فالعالقة بين 

ح سياقا وجودا المرسل والمستقبل تتحول من كونها سياقا خارجيا في االتصال الشفاهي؛ لتصب
  .)1(في الكتابة، مما يزيد في الرؤى، ويبعث على التأويل المضاعف

شديد "يمكننا أن نعد العنوان من أعلى الدرجات األيديولوجية المفكر فيها في الّنص، فهو 
عدد من الكلمات المحددة التي  )2("الفقر على مستوى الدالئل، وأكثر غنى على مستوى الداللة

الدالالت وشحنات المعنى، فالعنوان رأس الّنص وسؤاله والّنص جسد العنوان  تنتج مجرة من
وجوابه، والعنوان هو بمثابة ورقة الطابو للنص، واالسم الذي يكتب في شهادة الميالد للطفل 

وظائف شكلية جمالية وداللية تعد مدخال لنص كبير "وهو بداية كينونة الوجود، ويؤدي العنوان 
  .)3("ه بالجسد رأسه هو العنوانكثيرا ما يشبهون

واختيار العنوان ليس اعتباطا إنما يقصده المؤلف دون غيره قصدا وفق طبيعة الّنص؛ ألن 
، )4(العنوان سيعيد إنتاج نفسه وفق سياقات الّنص فهو محور الّنص، ويربط جميع أجزائه وعالقاته

الطريق التي إما أن تكون صحيحة أو  وهو العتبة األولى التي يمر منها الناقد إلى الّنص، وبداية
خاطئة، وهو الفكرة المحورية التي تتجمع فيها أفكار الّنص، مشكلة بؤرة مركزة من المعاني أو 

  .)5(األحداث

؛ ألنه يشكل عامل "العنوان الجميل هو القواد الحقيقي للكتاب" ذهب جيرار جينيت إلى أن
و تخففنا من هذا القول غير المهضوم أخالقيا في ، ول)6(إغراء لجذب القارئ واإلمساك بتالبيبه

إن العنوان هو سمسار الّنص، فكما يغري السمسار الزبائن : الثقافة العربية فإننا نستطيع أن نقول
بشراء العقار؛ فإن العنوان يقوم بتمجيد الّنص، وبعث اللذة في القارئ ليشتري الكتاب أو يحثه 

  .على قراءته

العناوين المهمة ذات الدالالت المكثفة هي أكثر ما يبقى مع القارئ، فما وإنه لمن المالحظ أن 
أن يذكر موضوعا ما حتى يثب القراء إلى التنبيه إلى عناوين الكتب وذكرها ولفظها بإيقاعات 
مهمة، وقد يتناسى القارئ أحداث رواية ما أو كتاب ما، لكن العنوان يبقى منقوشا في رأسه لزمن 

  .ليال قويا على المحاججة، وتقرن األحداث والّنص بهطويل، ويبقى د

ال يتوقف العنوان عند كونه سمة ما أو اسما لمؤلَّف، بل إن قراءة نصوص بعناوينها، وذكر 
هذه العناوين يمثل حالة ثقافية عند المستمعين، ويمثل حالة اتصال مهمة ال سيما إذا اشترك 

  .عدد من المستمعين في معرفة عنوان ما
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في أن الّنص ينحو منحى  )7("شمعون بوزاغلو"شف العنوان عن نفسه من الوهلة األولى يك
العَلمية، فهو يشير إلى اسم شخص مما يبعدنا مباشرة عن الدخول في عوالم مختلفة مثل أن 

  .تكون القصة قصة فكرة أو مكان أو زمان، فشمعون اسم شخص محدد

ل له تجلياته إال أن الّنص والعنوان جاءا ورغم أن نص القصة القصيرة نص أدبي متخي
فتظهر الشخصيات األخرى " شمعون بوزاغلو"مقترنين ببعضهما بعضا، فكل القصة تتحدث عن 

القليلة مساعدة في صناعة الحدث وتبرير منطقية السرد، إذن فالعنوان هو الصورة الكلية التي 
دون أن يخرج الّنص عن حدود ما رسمه  ترافق القارئ أثناء قراءة الّنص، والتفاعل مع أدبيته

  .العنوان، وما أقره لهذه الشخصية

يثير رغبة القارئ إلى معرفة المزيد من المعلومات عن " شمعون بوزاغلو"ورغم أن العنوان
 هذه الشخصية إال أن صياغة العنوان بهذه الطريقة ال يحيل إلى روح إبداعية خاصة، بل يمكن عد

وين التي تعطي هوية للنص أو تسجيًلا خاصا بالوالدة غير متشابه مع غيره هذا العنوان من العنا
ومنفردا في كينونته، وبمعنى آخر فإن هذا العنوان أقر عنوانا عضويا عقيما دون أن يعطي روحا 
أدبية خصبة تمنح القارئ أبعادا تأويلية في هذه اللحظة المحسوسة المكثفة التي تجمع بين القارئ 

  .والكتاب

لو واجه القارئ هذا العنوان دون أن يعرف أن الّنص الذي أمامه نص أدبي خيالي، فقد ال 
يذهب ذهنه إلى األدبية وحدها، بل قد يذهب ذهنه إلى أن هذا العنوان يتحدث عن شخصية 
سياسية أو اجتماعية أو تاريخية؛ لذا فهذا العنوان دون وجود العقد بين الكاتب والقارئ الذي 

شمعون "ة الّنص، ودون خيالية الّنص يضع القارئ في َلبس وريب تحديد نوع شخصية يحدد ماهي
إن كانت شخصية تنتمي لحقل السياسة أو التاريخ أو االجتماع، لكنه في الوقت نفسه ال " بوزاغلو

يمنح القارئ لعبة التحايل األدبي والفني والشعري بل مجرد ما عرف القارئ نوع هذه الشخصية 
  .ذهنه لعبة التحايل والجدل والترميز واالستعارة المخاتلةتسقط من 

غير معروف بين الناس بكونه " شمعون بوزاغلو"ـهذا العنوان ال مرجعية مسبقة له، ف
شخصية مهمة أو اسم مكان مهم؛ لذا ال يحيل العنوان على مرجع بشري أو مكاني سابق بل يولد 

صبح إشهاريا مع ميالد القصة، وال يحيل إال على العنوان ويتكون ويأخذ اسمه، أو بمعنى آخر ي
نوتردام،  بكتدرائيةتحيل على مرجعية سابقة معروفة محددة " أحدب نوتردام"نفسه، فمثال رواية 

  .تحيل إلى مرجعية واقعية معروفة" القاهرة الجديدة"و

ص اسم شخ" شمعون بوزاغلو"هذا العنوان ال يثير التساؤل إال عندما يعي القارئ أن 
يهودي وأن الكاتب فلسطيني، وهنا يبدأ العنوان بمنح القارئ المفارقة التي يطلبها حافز القراءة، 
إذا ال يأخذ العنوان كينونة مثيرة إال بمعين جانبي يتمثل هنا بمؤلف القصة نجاتي صدقي 
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ر الّنص الفلسطيني، فيبدأ القارئ بطرح األسئلة عن المقاربات والمفارقات والتأويالت؛ ألن تطو
يبدأ بتطور األسئلة أكثر مما يجيب عنها، بل إن تطور األدب وتطور البشرية مرتبط بطرح 
األسئلة، ولو كانت األجوبة حاضرة لما تطور شيء، فعمق الّنص يتحدد بأسئلته، وبكونه موطنا أو 

  .مجرة لألسئلة المتولدة

يضيع المؤلف جهدا في نحته، هذا العنوان استراتيجيا ال يحيل على بعد جمالي متميز، ولم 
إنما أخذ أهميته بالنسبة للقارئ؛ ألنه جماع الّنص؛ وألنه يتحدث عن اليهودي المرتبط في الذهنية 

  .قارةالعربية والفلسطينية بمرجعية عدائية 

  فضاء الفاتحة الّنصية 

وهي التي  الفاتحة الّنصية مهمة في أي نص أدبي فهي الوجه الذي يستقبل فيه الّنص القارئ،
تحدد إن كانت مالئمة كي ندخل عالم الّنص أو نكتفي بالعودة، وممكن من خالل الفاتحة الّنصية أن 
نصدر حكم قيمة على ما نقرأ؛ لذا يطلب من الفاتحة الّنصية أن تكون مثيرة للقارئ وخالبة لخياله، 

حته سلسة ومختلفة عن والفاتحة من أصعب ما يواجهه الكاتب؛ ألن كل كاتب يبغي أن تكون فات
إنه : غيره، وتحدث ماركيز عن صعوبة الفاتحة في أحد نصوصه وبالتحديد الجملة األولى، فقال

  .)8(أمضى ثالثة أشهر بحثا عن جملة أولى في رواية خريف البطريق

الفاتحة الّنصية تحدد كذلك طبيعة الجنس األدبي إن كان سردا تخيليا أم كتابة غير تخيلية، 
  .ها أو قصرها ممكن أن يحدد نوع الجنس األدبي التخيلي إن كان رواية أو قصة قصيرةوإسهاب

والفاتحة الّنصية استراتيجية يعمدها السارد لتنظيم العمل األدبي، فمن الممكن أن يبتدئ 
بالحوار أو الفضاء أو تلخيص الشخوص، لكن بال شك فإن السارد يعمد إلى الفاتحة الّنصية 

  .ة تبيح له التحرك بما يرتئيهكاستراتيجي

كما أن الفاتحة الّنصية تحدد للقارئ استراتيجية القراءة المعتمدة على العمل األدبي، وعلى 
  .تخيالته ومرجعياته القرائية

؛ ألنها )9(وكما أنه ال عنوان بريء فإن ال فاتحة نصية بريئة، وال يمكنها أن تكون غير ذلك
العنوان يحدد الهوية ولحظة الوجود؛ فإن الفاتحة تحدد طبيعة  تحدد طبيعة الوجود، فإذا كان

الوجود أي طبيعة الّنص ومقوالته وإثارته واستراتيجياته، وهي الجسر الذي يربط بين السارد 
  .والقارئ

الفاتحة الّنصية هي استراتيجية يتغياها السارد لتثير القارئ، وهي منطقة وصل بينهما، 
ية أن تراعي نقاط التواصل والمرجعيات السابقة، والمقوالت التي حددها وتحاول الفاتحة الّنص
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الذهن بين السارد والقارئ؛ لذا ال توجد الفاتحة من العدم إنما هي وجود من الوجود، وهي 
  .)10(سوق من الفضاء الالمحدود للعالم إلى فضاء لساني مفترض

ر الّنص في موضع لساني محدد ومعين، وإذا كانت الفاتحة الّنصية هي من دفع الكاتب لحص
فإن الفاتحة الّنصية تعاود االنفتاح أمام قرائها لتغازلهم حسب اتجاهاتهم، وحسب تخيالتهم 

  .الالمحدودة، فهي بهذا المعنى حصر وانفتاح، قيد وحرية

الفاتحة الّنصية وهي تتشكل ال تقطع أو تستقل استقالال تاما عما سبقها من فواتح نصية، 
ممكن أن نرصد منها عالئق نصية تصل نصا بعينه بغيره من الّنصوص، وفي الوقت نفسه موطنا ف

  .لتتعالق معه في لعبة تناصية ال نهائية )11(أدبيا فذا إليه ستتطلع نصوص الحقة

ال تدرس الفاتحة الّنصية بوصفها كيانا مستقال عن الّنص األدبي، إنما هي جزء عضوي من 
: وب عنه بل يعضده، وينبغي أن تدرس متكاملة مع أركان الّنص األخرى البنيويةالّنص نفسه وال ين

كالسرد والزمكان والشخصيات والموضوعية منه؛ أي أن العتبة الّنصية مالزمة للنص في وحدته 
  .العضوية والموضوعية

ج ويعفي من الممكن في الدراسات العلمية أن يهتم القارئ بدراسة العناوين والمقدمات والنتائ
؛ ألنه حياة )12(نفسه من قراءة باقي العمل، لكن الّنص األدبي مختلف فال شيء يعدله أو ينوب عنه

تكاملية تنبني جماليات السرد فيها على بعضها بعضا، وفي كل ركن منها موطن لجذوة تتوقد في 
  .ذهن القارئ، إنه رحلة إلى األعماق ال يكتفي منها الوقوف على الشواطئ

جيد التنويه إلى أن الحديث عن الفاتحة الّنصية هو حديث الفاتحة السردية أي بداية ومن ال
الكالم والسرد، وليس بداية الحدث، فقد تكون نهاية الحدث كامنة في الفاتحة الّنصية كما في 
الروايات البوليسية، أو كما هي مثال في المقامة المضيرية للهمذاني، فنرى فاتحة المقامة تبتدئ 

  .بنهاية القصة

فإن أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ ارتباط الفاتحة " شمعون بوزاغلو"أما فيما يتعلق بنص 
الّنصية بالعنوان، فإذا كان العنوان يشير إلى شخصية يهودية، فإن توقع القارئ يذهب إلى تكوين 

لتدخل القارئ في " ودحي اليه...في مدينة"انسجام بين الفاتحة والعنوان، فتأتي العبارة األولى 
  .االنسجام مع الّنص

ترتبط هذه البداية في الحديث عن المكان، فتحيل القارئ على حي شعبي فقير يعرف بحي 
مبني من الخشب والصفائح القديمة والبيوت المتشابكة لتحمي ساكنيه من األمطار والرياح : التنك

  .لحال عالمات البؤس والشقاءشتاء، ولتجلب لهم الفيء والبرودة صيفا، وتلك بطبيعة ا
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من البداية يعرض السارد لهذا الحي الفقير من منطلق أنه سارد غير مشارك، وأن ال صلة 
بينه وبين المكان باعتبار أن هذا المكان منبوذ حياتيا، وبالتالي منبوذ سرديا، فالسارد يسرد عن 

ع الشخصيات؛ لذا ال نرى أثرا هذا المكان من الخارج كي يوصل الحكاية، وال يبغي التواصل م
  .لشخصيته

استحوذ وصف المكان على كامل الفاتحة الّنصية، فال وجود لشخصيات، وال وجود لتطور 
زمني بل توقف الزمن السردي عند هذا الحي؛ ليشعر القارئ بتوقف عجلة الحياة فيه، ففي هذا 

  .يمكن أن يحدثالحي، وفي هذا السرد ثمة هدوء حياتي وهدوء سردي يمهد لما 

وإذا كان المشار إليه في ذهن القارئ يذهب إلى عالم الواقع الذي يستطيع البشر أن يخبروه 
بحواسهم؛ ألنه يخضع لقوانين عالم الحقيقة كوجود األسطح المتشابكة، وحلقات الشيوخ 

رافية إنما والعجائز، فإن هذه الواقعية ال تعني انتفاء التخييل والركون إلى التسجيلية والفوتوغ
كما  )13(يكمن األمر في أن الكاتب ذهب إلى عرض صورة أكثر حقيقة وكماال من الحقيقة نفسها

ذهب إلى ذلك الكاتب الفرنسي جي دي موباسان، ومن هنا فإن السارد ال يستطيع أصال إال أن 
منظم يأتي بنماذج ذات تكوين فيزيائي مشابه لما هو موجود على أرض الواقع؛ أي أن الّنص 

بطريقة مشابه للتنظيم الكوني المتحقق، فتجمع العجائز والوقوف في موقف السيارات والشحاذ 
الذي يستعطف المارة ومحادثات روبيكا مع شمعون كلها أمور متحققة على أرض الواقع ومفهومة 

  . للذهن اإلنساني

: لة سردية لألولىتؤسس الفاتحة الّنصية لما سيأتي بعدها من السرد، فالفقرة اآلتية تكم
األولى تمهد، والثانية تكمل وصفها لحي التنك ولروائحه الكريهة، لكن إذا جاءت الفاتحة الّنصية 
بالعموم فإن الفقرة اآلتية لها جاءت بالتخصيص، فاألولى تتحدث عن الحي كامال ببيوته المتشابكة، 

لمنشور وأسالك الكهرباء أما الثانية فهي مجرد تقريب سردي، فبات القارئ يرى الغسيل ا
والتلفون، وحلقات العجائز، وأرى أن الفقرتين األولى والثانية تمثالن الفاتحة الّنصية لهذه القصة، 
فال يمكننا أن نحدد الفاتحة الّنصية بالنقطة إنما الفاتحة الّنصية بوحدتها العضوية والموضوعية، 

  .وفرشها للقصة

استوى على سوقه، وهو كاللوحة مشهدها وصورتها  القصة هي مشهد كامل متكامل وعمل
متكاملة في الّنص، لكن الفاتحة مثلت هنا خلفية المشهد؛ ألنها فاتحة مكانية ثابتة، وكل ما جاء 

يمثل مشهدا لهذه الخلفية الثابتة، أي مشهد متحرك " شمعون بوزاغلو"بعد ذلك من حديث عن 
  .في ظل خلفية ثابتة

لخلفية المكانية لهذا الّنص؛ فإننا نالحظ اتباعه النمط الكالسيكي في وإذا أمعنا النظر في ا
السرد حيث يكون وصف المكان مستقال عن باقي القصة، فال اختالط بين الوصف والسرد، وكأن 
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كل منهما يعيش حالة تكامل مع ذاته، وانسجام مع غيره، فحي التنك ليس مفصوال عن شمعون بل 
  .ن غير متواجد فيه كحاضر سرديهو مؤسس لصورته، لكن شمعو

يمثل حي التنك النموذج القار في الذهنية عن اليهود الذين كانوا يعيشون في جيتوهات 
فقيرة منعزلين عن العالم، فبالرغم من كونهم قدموا إلى فلسطين أي ابتعدوا عن أوروبا قارة كاملة 

  .من اآلخرينإال أن نموذجهم بقي موجودا فالتكدس في الحي يشهد على خوفهم 

إن الزحمة وتشابك األسطح والمشاركة في الحمامات، وحلقات العجائز تشير إلى شدة 
التدخالت االجتماعية ومعرفة الناس لبعضهم بعضا، ويشير إلى تدخلهم في كل شؤون الحياة، 

  .وهذا يكون في األحياء الشعبية الفقيرة والمهملة

لى عدم عراقة هذا الحي، فهو حي طارئ كما تشير كلمات التنك واألخشاب والصفائح إ
يسكنه الجئون قادمون من بعيد يعيشون حالة البؤس، فلم يقدموا أغنياء، ولم يجدوا خيرا وفيرا 
إلى ما قدموا، وهذا يشير إلى صدمة كثير من فقراء اليهود الذين وعدوا بالقدوم إلى فلسطين، 

  .أرض المن والعسل، ولم يجدوا ما وعدوا به

فاظ نص الفاتحة إلى الطبيعة الطبقية لفقراء هذا الحي، ففقراء اليهود وضعوا في وتشير أل
أماكن معينة في فلسطين بينما استحوذ األغنياء على مناطق مرفهة، كما تشير ألفاظ الّنص إلى أن 
سكان الحي من السفارديم أو اليهود القادمين من البلدان العربية الذين انغمست نساؤهم بصنع 

  .ونة والكسكس، ويبدو أنهم من يهود المغرب العربيالمعكر

كما تظهر ألفاظ نص الفاتحة الّنصية أن هؤالء اليهود نقلوا طبيعتهم االجتماعية التي كانت 
موجودة عندهم في البلدان العربية إلى إسرائيل، بل تمسكوا فيها خوفا من فقدان الهوية والتراث 

  .حياء الغنيةال سيما أمام اليهود األشكناز في األ

أظهرت الفاتحة الّنصية توقف الزمان عند هؤالء اليهود سرديا وموضوعيا، فمن الناحية 
السردية جاءت الفاتحة الّنصية وصفية تماما بال خلط سردي، والوصف أو ما يطلق عليه الوقف 

مني، وقد بدأت القصة بوقف تام دون خلل سردي يقدم في الزمن هو أحد تقنيات البطء الز
التصاعدي، وواكبه توقف الزمان الموضوعي في رؤية جماعات الشيوخ الذين يجلسون عند عتبات 
الباب يتسامرون ويتشاورون، وحلقات العجائز وهن يقطعن العجين، واألسطح المتشابكة الحمراء 

ات والغسيل المنشور، فكأن قطار التطور مر عن هذا الحي دون أن يغيره وتركه مهمال كالعشوائي
  .الفقيرة التي تلف مدن األغنياء
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هؤالء القادمون الجدد حددت مصائرهم الطبقية والسياسية، فلن يكونوا من الطبقات 
المرموقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولن يكون لهم دور في الحياة السياسية في قريب األيام، 

  .محارق أغنياء اليهودوسيعيشون خدما أو متسولين على أبواب الطبقات الغنية وجنودا ل

وتظهر الفاتحة الّنصية أن شدة تماسك هذا الحي وحفاظه على التقاليد تكمن في عدم وجود 
شق له أو شرخ، فالرؤية واحدة والشكل واحد والمضمون واحد، فهذا الحي يفتقر لالختالف 

ذاكرة، فهم والتعدد وتالقح الفكر، بل يعتاش على حكايات الشيوخ والعجائز وسردياتهم من ال
مجتمع أقرب للمجتمع الشفوي الذي يحافظ من خالل سردياته على تراث متركم صاغة األجداد 
برؤية واحدة، ومن هنا نالحظ أن تغير البلد، وهجرة الناس إذا بقوا في مخيمات أو عشوائيات ال 

واألحياء يغير من طبيعتهم، بل يزيد من تماسكهم حفاظا على الهوية والذوبان في المجتمعات، 
  .الغنية والقوية بتعددها من غير طبقتهم أو ثقافتهم

هذا المشهد الذي رسخه السارد الذي هو وكيل الكاتب الّنصي أظهر عمق الصورة في ذهن 
القارئ، ووجهه اتجاه ما يبغيه، فنرى أن المشهد كان آلة ناجحة من آالت السرد في السيطرة على 

  .كي يعيش في جو أشبه بالجو السينمائي المتلقي، وجره إلى منطقة السارد

تظهر من خالل الفاتحة الّنصية صورة السلطة وتحكماتها في اإلنسان؛ فال يمكن ألي إنسان 
يعيش في هذا الوسط أن يخرج عليه، ويتكلم لغة خارجة عن تقاليده، فإذا كانت األسطح متشابكة 

ام عاما؛ فإن هذا الشكل يدل على والبيوت حمراوية اللون، ومتشابكة تشابكا تاما، والحم
مضمونه، فالتشابك على مستوى الشكل والصورة يؤدي إلى تشابك على مستوى الرؤية 

  .والمضمون

هناك إشارات تدل على أن حي التنك حي قذر، فالحمام عمومي والفرن عمومي، ويبدو 
، وتنبعث منه روائح للناظر كما لو أنه مصنع لتصليح السيارات أو معمل للتبغ أو مدبغة للجلود

كريهة؛ ألن مجاريه تمتد على وجه األرض، وهذا يدفع القارئ إلى التساؤل عن تأثر الكاتب نجاتي 
  . صدقي بالصورة التقليدية عن اليهود في كونهم عبيدا للمال قذرين

هل حققت الفاتحة الّنصية وظائفها؟ ففي الوظيفة اإلغرائية تعتقد جليلة الطريطر أن 
يات الترغيب ليست حكرا على الفاتحة الّنصية وحدها، ولكنها ال تنشأ مع ذلك إال منها، استراتيج

ففشل البداية ال يمكن له مطلقا أن يضمن متابعة القراءة في حين أن نجاحها قلما يؤول إلى 
فإن الباحث يرى أن البداية المشهدية المكونة من مشهد كلي لحارة التنك، ثم المشهد  )14(انتكاسة

التفصيلي تدفع القارئ إلى التعمق في الّنص ومحاولة سبر أغواره، وأن استخدام ألفاظ سلسة 
وجمل قصيرة ومتوسطة، والسرد من الخلف، وإضفاء صورة الفقر والبؤس على المشهد، وعدم 
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قد حفز القارئ على متابعة القراءة، وأرسى في  - إدخال السرد إال بعد إعطاء صورة عن الحي
  .اإلغراء أسّنصية الفاتحة ال

ال بد أن نشير إلى أن الفاتحة الّنصية أدت الوظيفة اإلجناسية التي تعضد من العقد المبرم 
بين الكاتب والقارئ على غالف الكتاب، فالفاتحة الّنصية في هذا الّنص حددت أن الجنس األدبي 

شعرا وال مسرحا وال سيرة المقروء ينتمي إلى القصة القصيرة من طبيعته الكتابية، فليس الّنص 
  .ذاتية وال رواية إنما قصة قصيرة عرفناها من خالل النثرية والوقفة وعدم اإلسهاب فيها

كما أن الفاتحة الّنصية في الّنص أدت الدور اإلخباري عن حي التنك وطبيعة سكانه من خالل 
التخيلي األدبي لنص  استخدام أسلوب الخبر، فجمل الفاتحة خبرية بامتياز، ومن خالل التكوين
  .القصة، ومن خالل الداللة التي تحيل على واقع يعرف طبيعته القراء نوعا ما

أما الوظيفة الدرامية أو تكون الصراع، فإن نص الفاتحة قد حدد الصراع عن طريق الحضور 
والمغيب، فأحضر سرديا مشهد حي التنك وصفائحه وأسطحه ومداخنه وروائح مجاريه وغسيله 

شور ومزاريب المياه وأسالك هواتفه وكهربائه وجماعات الشيوخ وحلقات العجائز؛ ليدفعنا إلى المن
إحضار المغيب أي األحياء الحجرية التي تدل على الثبات في المكان والبنايات المنتظمة والنوافذ 

ور الخشبية الجميلة والناس الذين يذهبون إلى أعمالهم دون أن يتدخل أحد في حياتهم، إن حض
: اليهود المغاربة أو يهود السفارديم قد استدعى لدينا مغيبين ليكونا شاخصين في الّنص، أوال

اليهودي الغني : العرب الذين هجروا من أرضهم، وجيء باليهود ليسكنوا مكانهم واستدعى ثانيا
فبدال من  الذي رسم له أن يعيش في أحياء غنية يتوفر فيها مصادر الحياة وأسلوب الحياة الغربي،

شفوية العجائز هناك المدارس التي بنيت على النمط الغربي، وبدال من السمر والحكايات هناك 
السينما وقاعات المؤتمرات وبدال من الكسكس هناك الطعام األوروبي، وبدال من تشابك األسطح 

لشيوخ هناك الحدائق، إن شرقية حي التنك استدعت غربية وبرجوازية هيرتسيليا، ومسامرات ا
  . استدعت غرف القيادة، وقاعات الكنيست لتعلو نغمة الدراما وشرارة الصراع

نستطيع القول إن الفاتحة الّنصية كانت نصا مكانيا بامتياز قدمه السارد بآلية الوصف، وبرغم 
قدرة السارد على الرسم المكاني متجنبا الحديث عن الشخصيات بصورة واضحة إال أن فضاءه 

لم يمس الحضور اإلنساني وعالقاته الوجودية في المكان، فكان كل وصف في الفاتحة يعج الروائي 
بالطبيعة اإلنسانية لهذا الحي التنكي، فكلما تشدد الوصف ظهر اإلنسان، وكلما غاص السارد في 

  . وصفه ظهرت الطبيعة اإلنسانة، وطبيعة المكونات الفضائية والثقافية واأليديولوجية
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  لمكاني الفضاء ا

ال شك أن اللغة هي إله النقد الحديث إذ منها تنبع كل التصورات القرائية، وال شك أن الجسم 
اللغوي خالل تكونه يكون مكانه وفضاءه، وال يمكن في أي حال من األحول فصل اللغة عن 

عيا مدلوالتها المكانية والفضائية؛ ألن اللغة تخون الوعي السابق لها وفي الوقت نفسه تشكل و
جديدا على مستوى المكان وغيره، ومن هنا يمكننا االعتراف أن المكان الذي شكلته لغة القصة 
يختلف عن المكان الحقيقي الموجود على أرض الواقع، ربما يحيل عليه، لكنه يختلف، وهذا 
 االختالف هو ما أعطى األدب خصوصيته، وهذا التباين بين األدب الذي هو تقطير للعالم والمكان

فإن قراءة العمل األدبي كما "الواقعي المترامي والمبعثر هو ما يعطي األدب جمالياته وكثافته، 
رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي يعيش فيه القارئ، رحلة في الزمان ): ميشيل بوتور(يقول 

ف عن ، وأضيف فإن قراءة العمل األدبي هي رحلة في عالم مختل)15("وفي المكان غير الطبيعيين
العالم الذي عاشه الكاتب وعن العالم الذي عاشه القارئ، عالم مختلف من صناعة ذهن اإلنسان 
وال يستوعب إال بذهنية اإلنسان؛ ألنه الوحيد من الكائنات القادر على صناعة الفن واألدب، وقد 

محيط من بلغت أهمية األدب والفن في أن اإلنسان اخترعهما، وسكن فيهما وصار يحاكم واقعه ال
  .خاللهما، وكأنهما البديل الجميل عن مرارة عيشه

اللغة هي المادة الخام التي تشكلت منها القصة وهي التي تصنع أدبيتها، وكل ما سيأتينا من 
تصورات عن فضاءات المكان وفضاءات الشخصية سيأتينا محموال على اللغة، فاللغة هي الصانعة 

  .والمشكلة لعوالمنا التخيلية

ال أقصد هنا اللغة المبعثرة في معاجمها إنما اللغة بنظامها وسلطتها التشريعية، فإن تعدد 
الجمل المبنية حسب النظام النحوي، والنظام الّنصي للجنس األدبي هو ما يصنع تلك الرؤية 
المحسوسة في الذهن أو اللوحة األدبية، فاللغة نظاما وأسلوبا وبنيًة تصنع مكانها وفضاءها 

  .تخيالتهاو

تشكل الفضاء والزمان والشخوص، لكن تشكيلها للفضاء " شمعون بوزاغلو"لغة قصة 
المكاني يبدو كأظهر ما يكون، فبانت لغة المكان هادئة كالسيكية تتناسب مع طبيعة الكتابة األدبية 

لحدث في ذلك الوقت، فظهر المكان في الفقرات الثالث األولى مهيمنا هيمنة مطلقة على السرد وا
والزمن، ولم تظهر الشخوص بتاتا، ثم مالت لغة القصة إلى السرد، وصار المكان يحضر ظالال، إن 

  .القصة راوحت بين سطوع المكان واختفائه، لكنه في كلتا الحالتين يمكن أن يظهر ويؤول

يظهر الفضاء المكاني طبيعة الناس القانعين في حياتهم؛ ألنهم مهمشون ومغيبون عن مشاكل 
لدنيا وقراراتها، فهم في موقع المفعول ال في موقع الفاعل، وأنهم راضون بما يقتاتون مما تصنعه ا

أيديهم، وهذا مخالف لطبيعة اإلنسان الذي يسعى للسلطة والنفوذ؛ ألن هناك من سلبهم حق 
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إلى مشاركة القرار، وحق امتالك المال كما في األحياء األخرى، وأمام عملية السلب هذه التجأوا 
  .العبادات

" تاريف"و" كاشير"و" شوحيت"تظهر لغة الفضاء المكاني ألفاظا دينية يهودية مثل 
فيظهر المكان بطبيعته المحكومة من سلطة دينية مسيطرة بقوة على نمط " حاسيد"و"الجويم"و

الحياة، فبطل القصة شمعون من جماعة الحاسيد، وهم جماعة من المتعبدين والزهاد المعروفين 
عصبهم الديني، وتظهر اللغة أن هذا المكان يقبل باليهودي التقليدي المتدين من جهة، والمرابي بت

الذي يقرض من هو غير يهودي من أهل الرجس والكفر والزندقة من غير اليهود الذين يطلق 
  .عليهم الجويم

المتعبد  تظهر اللغة كذلك طبيعة المكان التقليدية، فأهل هذا المكان يقبلون شمعون الطيب
في أيام السبوت، لكنهم ال يقبلون مسألة اختفائه، فظل هذا األمر يحيرهم ويقلق بالهم، وكأن من 
الواجب على كل من يسكن هذا الحي أن يكون واضحا وال يخفي شيئا، فكانوا يلحظونه يخرج 

ارس أعماله، باكرا مرتديا ألبسة بالية ويسير الهوينا متجها إلى المدينة، ثم يظهر بعد غياب ليم
  .وكأن شيئا لم يكن

نحن إذن أمام لغة تصور مكانا له سلطة دينية، وسلطة اجتماعية صارمة جعلت من شمعون 
موطن تساؤالت وتأويالت متعددة، فمنهم من أول غيابه إيجابيا في العمل لزيادة رزقه، أو الذهاب 

إلحسان، ومنهم من أولها تأويال للكنيس للتعبد، وطلب الرحمة والمغفرة، أو القيام بجوالت من ا
  .سلبيا بأن ادعى أن لشمعون حبيبة يستضيفها بين الفينة والفينة

يعد هذا المكان نموذجا لألمكنة التقليدية الشعبية الفقيرة المتدينة في العالم، فنجد ذلك 
ت السلطة واضحا في قوة السلطة الدينية والسلطة االجتماعية التي تحكم هذه األمكنة، فأينما ظهر

الدينية ال بد أن تستدعي توأمها السلطة االجتماعية لحكم الناس وصهرهم في بوتقة الرضا وعدم 
  .طلب المزيد

ترسم لغة القصة صورة عن طبيعة أهل الحي الذين يترصدون بخبث الكتشاف سر شمعون 
راسة لحالة شمعون والسيطرة على أمواله متمثال ذلك في األم سمحة وابنتها روبيكا اللتين قامتا بد

دراسة أشبه بالدراسة األمنية، واتخذتا الحيلة في ذلك، ومن هذا المنطلق نالحظ أن أهل هذا 
المكان ال يتوقف فضولهم عند المعرفة بل إن الحماة وابنتها اكتشفتا أن فضولهما لم يرتو بأجوبة 

عون الذي يساكنهما في مقنعة، وشعرتا بحاجة مفرطة موروثة ومكتسبة في االنخراط في حياة شم
  .نفس الحي، وأدركتا بحسهما المرهف أن السيطرة على شمعون تحتوي على منافع مادية كبيرة
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ورغم عمومية المكان فيزيائيا أي الحي والحارة إال أنه خاص من جانبيه االجتماعي والنفسي، 
ضحي األحياء وإذا ابتعد شمعون خارج الحي فإن الخصوصية تقل بحيث ال يعرف عنه شيء، وت

  .الغنية التي يرتادها أماكن عامة يستطيع أن يمارس فيها نزواته دون قيد أو شرط

شمعون كان يمارس في األماكن الغنية فعال معيبا يتمثل بالتسول دون أن يخبرنا السارد عن 
كونه تعرض لطرد أو مضايقة ما، وهذا يشير إلى أن الشخص الدوني تقل رقابة األمكنة الثرية 

ليه، فيأخذ حريته من إهمال أهل الحي له أو نسيانه، وإذا استحضرنا المغيب؛ فسنجد النقيض ع
تماما في أن الشخص الرفيع يمكن أن تحسب خطواته بدقة متناهية، ويحسب عليه أي عمل 

  .ويراقب في روحاته وغدواته، وكأن الرفعة قيد والوضاعة حرية

كة كالمدارس، والحدائق والمستشفيات والشارع، لكن قد تكون األمكنة الفيزيائية العامة مشتر
الذي يحدد ضيق المكان أو اتساعه ليس فيزيائيته بل السلطة االجتماعية والدينية والنفسية القارة 
في المكان، فممكن أن يكون في الحارات التي طاف بها شمعون مدارس أو شوارع أو حدائق، لكنه 

اختار التسول في مجتمع آخر بعيد عنه، فكلما تقاربت لم يكن يستطيع التسول في مجتمعه، ف
  .معارف المرء ضاقت المساحة االجتماعية والنفسية التي يتمتع فيها

وكلما كانت السلطة االجتماعية للمكان سلطة قهرية اغتصابية ارتفع معدل الكذب واالختفاء 
زعاته؛ ألن مجتمعه سيعاقبه وممارسة السلوك الباطني ألهل المكان، وهذا ما دفع شمعون إلخفاء ن

عقابا عسيرا، وسيجعل من ممارسته لطقوس التدين عمال بغيضا ينعكس سلبا عليه، فكما ال سرد 
  .بال مكان فال مكان بال سلطة، إن السلطة تنمو مع المكان وترافقه كما يرافق الرقص الغناء

حادة، فمكان " رانياشيزوف"من المالحظ أن فضاء األمكنة في المجتمع اليهودي يعاني من 
هذا األمر فرض  - يعج بالفقر والبؤس وأمكنة غنية لم يظهرها السارد بوضوح لكن يمكن لمحها

" شيزوفرانيا"واعية وليست " شيزوفرانيا"نفسه على شخصية شمعون فعانت الشخصية من 
ن مغيبة، فعاش شمعون في مجتمعه عيشا فاضال يمارس طقوس العبادة كأفضل ما يكون في حي

  .مارس مهنته في التسول في أماكن أخرى كأسوأ ما يكون

إن المجتمع اليهودي في حي التنك قد نضج نضجا تاما، وتشكل متأثرا بنمط من األفكار 
حتى صارت بمثابة القوانين التي يعاقب كل من يخترقها، فصار يحاكم كل من يخرج عن هذه 

وهذا ما دفع سمحة وروبيكا إلى متابعة شمعون  الدائرة بأحكامه الخاصة، فينكر عليهم ما يخالفه،
وجره؛ ألن عمله نوع من الذل والخزي حسب تصورهن وتصور مجتمعهن الذي يرى في الخروج 
عن طقوسه وقوانينه هرطقة اجتماعية أو دينية بغيضة ينبغي معاقبة كل من يخترق هذه الطقوس 

قوبات المناسبة بحقة كيال ينفلت الناس والهرطقات وإقصائه، ومتابعته إلى أقصى حد، وإيقاع الع
  .من عقال السلطة المفروضة
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ما فعله شمعون ال يشكل حالة عامة بل إنه نموذج لشخص منفصل عن مجتمعه أو شاذ عن 
المجموع، وكما هو معلوم ال يخلو مجتمع من أفراد منفصلين عن مجتمعاتهم ويفكرون باالنفالت 

ن مجتمع سلطوي لم يعد محايدا في نظرته لألشخاص بل منها، وهذا االنفالت انفالت نفسي م
منحازا انحيازا تاما بحيث أن من يقع في دائرة العقاب ال يجد من يدافع عنه، إنه نمط من التعاضد 
االجتماعي والحفاظ على التقاليد الموروثة الذي يحتاج لقرابين بين الفينة واألخرى ليوقع بها 

  .ويبقى الوضع مستقرا

ليهود قد حضروا إلى فلسطين بناء على أفكار مقدسة روجتها لهم الحركة إذا كان ا
الصهيونية، فإن الناظر في حي التنك ال يجد تقديسا للمكان الفيزيائي بل نجد أن المقدس اختلف 

الذي ينبغي عدم " التابو"الفي حي التنك، فصارت العادات والتقاليد وطقوس المجتمع هي 
عه بمنطلق الفسق والجحود والنكران، وهذا ما يقود إلى أن تخرج الخروج عليه، والتعامل م

قداسة األماكن والحجارة والتراب خروجا يميل إلى تقديس العادات واألفكار، فالقداسة في النهاية 
مرتبطة بأفكار من يقدسونها، وليس بالشيء الملموس في حد ذاته، القداسة صناعة اإلنسان 

الفيزيائي إلى المعنوي إلى اإلنسان نفسه، كما هو حاصل في  يحولها كيفما شاء من المكان
  .المجتمعات الديموقراطية التي تؤله اإلنسان على حساب تقديسات أخرى

" شمعون بوزاغلو"أما عن عالقة المكان بالزمان في القصة، فإن المكان المرسوم في قصة 
الماضي إبان تشكل المدن هو في اعتقادي في الثالثينيات واألغلب في أربعينيات القرن 

أي  1951والعشوائيات اليهودية في فلسطين، لكن في المجمل فإن الزمن التاريخي سيكون قبل 
عام زمن نشر مجموعة األخوات الحزينات لنجاتي صدقي، أما تاريخ كتابة القصة فهو كما كتب 

مستطاع لكن يبقى المكان ، ومع محاولتنا اإلحالة على مرجعية مكانية قدر ال)1947القدس ( نجاتي
قصة مكان لغوي متخيل يتجلى في اإلحالة " شمعون بوزاغلو"المؤول أساس العمل الروائي فقصة 

على مكان واقعي فيزيائي طبيعي ملموس، المكان المؤول أثار نجاتي صدقي الذي بدوره أضفى 
أويلي، أو الحقيقي من عليه أبعادا أخرى، فال نستطيع أن نعرف الحد الفاصل بين المرجعي من الت

  . المتخيل

من األقدم لألحدث أي الترتيب الكالسيكي الذي واكبه " الكرونولوجي"إن الترتيب الزمني 
تطور في رؤية المكان قد منح القصة دورا دراميا على مستوى الحدث، فالزمكانية دفعت الحدث 

القصة، ولم يواكبه تشتت على  إلى أوجه، ولم تشتته في ذهن القارئ؛ ألن ال تكسير زمني كان في
مستوى المكان، ونستطيع القول إن الزمكانية وعدم خلط السرد بالوصف أعطى القصة بعدها 

  .الدرامي األقصى، وجعلها مشدودة دون أي هبوط درامي في األحداث
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ح كما أن اإليقاعات الزمانية بين السرعة واإلبطاء في تقنيات الزمن، فمرة يتوقف الزمن لصال
وحدث مرة أن افتقدته زوجته (و )توالت رحالت شمعون( الوقفة المكانية، ومرة يحدث القفز

ومرة تتسارع األحداث باستخدام التلخيص كما في النهاية ومرة يبطئ الزمن  )أسبوعا كامال
  .كل هذه اإليقاعات الزمانية ساعدت في رسم المكان، وصنعت الحدث بطريقة مشوقة –بالحوار 

رئ هذه القصة يخرج بانطباع المعقولية، فال يوجد المعقول فيها، فالحي اليهودي يتسم إن قا
بالمعقولية، وأناسه يعيشون بطريقة معقولة، وهذا الفضاء المكاني يخلق شخصيات جمعية، ويخلق 

حالة جمعية يغلب عليها التدين، وحالة فردية : تعيش في حالتين" شيزوفرانية"معها شخصيات 
ه نزوة من النزوات التي تتحول إلى عادة مستحقة، وشمعون في نزعته إلى التسول في يغلب علي

األحياء األخرى متنكرا يمثل درجة عالية من المعقولية دون خرق أو المعقول أو عجائبي أو ال 
  .منطق سردي

أظهر الّنص غلبة الخيارات الجمعية على الخيارات الفردية، فانصاعت الشخصية إلى قوانين 
لمكان، ففي حي التنك يمارس شمعون كل الطقوس االجتماعية والدينية، وفي األحياء األخرى ا

يمارس نزوته في التسول إال أن القصة انتهت عند امرأتين زوجته وحماته اللتين تمثالن ثقافة حي 
التنك الجمعية، فأمسكتا بشمعون، وجرتاه عنوة وهو يقاوم ويستغيث، وكأن السارد يشير إلى 

  .غليب الثقافة الجمعية على التمرد الفردي والحل الذاتيت

يظهر الّنص قدرة المرأة في هذا المكان على طلب ما تريد، فقد حالفها الّنصر في وضع 
الكمين لشمعون، بعد أن مدت له الخيوط وساعدته وأعدت له األكل، ثم أشعرته بسحب االمتيازات 

المقيت، ثم داعبت غريزتي الجوع والرغبة عنده وقالت عندما ادعت أنها سترحل كي يشعر بالفراغ 
إن روبيكا حلوة مثل قصب السكر، وطلبت منه أن يفكر، ونفت سمحة ما كان شمعون متخوفا : له

منه من كون روبيكا تطمع بما يجمعه من األموال، فهي ال تبغي غير سعادته وخدمة الرجال 
راره وقدرتها على مقاومة الجهد والفشل حتى الصالحين، كما أظهر الّنص فضولها في معرفة أس

  .في اللحظات التي أمعن فيها شمعون في التنكر

إن سلطة المكان ظهرت في أوضح صورها في المرأتين، وهذا يشير إلى أن السلطة 
االجتماعية تتحقق في األمكنة الديكتاتورية واألنظمة التسلطية بواسطة المرأة، فتماهت المرأتان مع 

الجتماعية إلى درجة عالية جعلتهما تندفعان بكل قوة لمعاقبة الرجل ورده إلى المكان السلطة ا
المقيد لنزواته وحركاته وأطماعه، ففي هذه األمكنة االستبدادية تلعب المرأة دورا متكامال مع 

  .الرجل فمن دون هذا التكامل ينفرط العقد االجتماعي في المكان

ت هذا المكان فشخصيات القصة سيطر عليها الطمع، نالحظ كذلك البعد النفسي لشخصيا
سمحة وروبيكا يطمعن في أموال شمعون وينصبن المكائد له، وشمعون يطمع في المال طالبا 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  عدوان

  678

التسول المنبوذ اجتماعيا في األحياء األخرى، فهل هذه طبيعة اليهودي الحقيقة في طلب المال 
لمتصورة عند العربي؟، أم أن شايلوك بكل شكل من األشكال؟ أم أن هذه طبيعة اليهودي ا

شكسبير تسلل إلى األعماق الباطنية لنجاتي صدقي؟ أم هي حالة فردية تخص أفرادا أو طبقة 
  معينة من فقراء اليهود يعيشون في مكان فقير من التنك؟ 

المكان في حي التنك يمثل أعلى درجات السلطة التي ال تسمح ألحد باختراقه لتتحول 
إلى سلطة مركبة من السلطة االجتماعية والدينية اللتين أصبحتا سلطة ديكتاتورية السلطة فيه 

مركبة؛ وبذا فإن البطل في القصة تمثل في المكان الدكتاتوري الذي هندس الشخصيات هندسة 
اجتماعية قابلة للتكرار، ومحاولة شمعون المتمثلة بخرق التابو المسيطر لم تؤت أكلها، وأجهضت 

  .تين رغم محاولته المتكررةبفعل المرأ

المكان اآلخر غير المعلن في الرواية يقرأ على أساس أنه مكان فيه نوع من البحبوحة، فكان 
يسمح لشمعون بالتسول فيه دون ردعه، كما أنه مكان يرصد صحفيا، ففي فضاء الّنص استخدم 

ة للعمل الروائي، ومع السارد تقنية ليست على لسانه إنما على لسان الصحافة كي يعطي مصداقي
ذلك فإن هذا المكان كان محايدا جدا على النقيض من انحياز حي التنك، ففي نهاية القصة 
استطاعت المرأتان سحب شمعون من خناقه وجره عنوة وهو يقاوم ويستغيث دون أن يحرك أهل 

  .المكان ساكنا، وكأن األمر ال يعنيهم وليس أكثر من خبر في صحيفة

الر في أن ما نعرفه عن المكان ليس من خالل الزمن فهو حسب باشالر من سأذهب مع باش
، مع فارق بسيط في أن الوعي لدى القارئ من )16(تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن اإلنساني

خالل تتابع األمكنة يكون في الرواية، لكن وعي القارئ حضر في هذه القصة القصيرة من خالل 
األول حي التنك وما يمثله من عوالم ونماذج، والثاني من مكان التسول وما : انينالمقارنة بين مك
  .يمثله من عوالم

إن السارد يظهر عالمه من خالل التالحم بين كل العناصر التي تظهر فضاء الّنص وعالمه، 
وقد رسم السارد عالمه بصور منظمة جدا وبكالم مقتصد دون انفعال حتى لنستطيع القول إن 

ذه القصة قصة كالسيكية مفصلة فال زيادة في الكالم وال اعتماد على الجمل اإلنشائية، وال يوجد ه
أي عملية تداع في الّنص، وقد هتك السارد بالزمن عندما قفز عن رحالت شمعون في أماكن 
التسول دون أن نعرف حيثيات المكان، وما حدث من سرديات وانفعاالت الشخصية، وكان الهتك 

زمان يرافقه هتك مكاني، فهل زار شمعون في غزواته مكانا واحدا أم عبر عدة أمكنة وما طبيعة بال
  األمكنة المزارة؟ وما األحداث التي جرت فيها؟

وهذا يأخذني إلى سؤال مهم، فهل كان المكان في القصة وعاء أم كان متصال بها مؤثرا 
  ومتأثرا؟ 
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لبداية وعاء ممهدا للحدث وفارشا له، فصار كل الفضاء المكاني لم يكن محايدا فجاء في ا
شيء بعدها مرتبطا بشكل عضوي به، ورغم جنوح القصة في منتصفها وفي آخرها للتخلي عن 
الوصف المكاني لصالح السرد الخارجي إال أن مشاعر الشخصيات ونمط تفكيرها وسلوكها ظل 

  .مرتبطا بالمكان أو بالفضاء العام للقصة

له نجاتي صدقي؟ لكل امرئ طريقته في الهجاء والمديح كان نجاتي ما الذي كان يفع
الفلسطيني يهجو المجتمع اإلسرائيلي بطريقة سردية إنه دس في عقل القارئ شخصية اليهودي 
التسولية دون أن يتدخل أو يظهر بين تالفيف األسطر والكلمات، وعمل على ترسيخ صورة 

ق توقعه، وكأنه يقول هذا هو المجتمع اإلسرائيلي، اليهودي في ذهن القارئ دون أن يخلخل أف
وهذا مكانه وهذه شخصيته في الّنص المواكبة بطبيعة الحال لشخصيته الواقعية في ذهن 

  .الفلسطينيين

الخداع والطمع عند المرأتين اللتين تحيكان المؤامرات كي تسيطران على أموال شمعون 
لة المثلى للسيطرة على األفراد والمجتمعات، والطمع فتظاهرتا بالصالة والتدين والدين هو الوسي

الذي ال حدود له عند شمعون، فصالته واحترامه للتقاليد الدينية وانتسابه لجماعة الحاسيد 
  .المتعبدين الزهاد كل ذلك لم يمنعه عن ارتكاب الّنزوات والتسول متنكرا في الشوارع المخفية

من أين يسيطر على اإلنسان، فهل يسيطر عليه عقله إن الفضاء الّنصي في القصة أظهر لنا 
أم شهواته؟ فالقصة أظهرت أن السيطرة على اإلنسان تتم على النمط الفرويدي أي من شهواته 
وأحاسيسه وليس من عقله، فالعقل اتبع األحاسيس، اصطنعت المرأتان التدين ثم أغرتاه بالراحة 

ه إن كان يستطيع أن يتخلى عن ذلك إن رحلتا، فما والطعام والنبيذ حتى أدمنها، ثم ساءلتا عقل
كان من عقل شمعون إال أن أذعن، فمشط لحيته بأصابعه في إشارة إلى التفكير، ثم عقد قرانه على 

  .الفتاة

ليس الجشع وحده من كان يحكم شمعون بل البخل الشديد والجبن الرعديد، فهذه 
وأحجمت عن الزواج حتى الخمسين العتقادها  لبست المالبس البالية،" الشيزوفرانية"الشخصية 

أن النساء ماديات وأنانيات، وكانت شخصية جبانة؛ ألنها تتنكر في اختفائها وال تستطيع أن تواجه 
مجتمعها، فثالوث الجبن والجشع والبخل كان منطقيا جدا في التعبير عن هذه الشخصية التي نجح 

  .بواقعية هادئة دون توتر سردي أو خلل بنيويالسارد في رسمها وتثبيتها في ذهن القارئ 

وإذا كان فورستر يرى أن وصف المكان ومكوناته وما يحتويه من أشياء يعد في الوقت نفسه 
، وهذا بطبيعة الحال ينطبق )17(وصفا للشخصية؛ ذلك أن لألشياء تاريخا مرتبطا بتاريخ األشياء

وصف هذه الشخصية ذات اللباس على شخصية شمعون، فشخصيته لم تتشكل وحدها بل إن 
البالي والمتدثرة بالصالة إنما تعبر عن مسكنه وعشه واستمراٍر له، كما أن صفات الحي نفسها 
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تعبر عن الشخصية، فحي التنك المتهالك في شكله وصفاته يعبر عن نفسية شمعون المتهالكة، كما 
لوقت، فشمعون يعبر عن مسكنه، أن حي التنك يعبر عن تاريخ المجتمع اليهودي الفقير في ذلك ا

وحي التنك يعبر عن مجتمع اليهود العرب الفقير في العالم الواقعي، إن صورة العالمين الواقعي 
  .واالفتراضي ينموان في ذهن القارئ بصورة تكاد أن تكون واحدة مع انفصال لخصائص كل منهما

ف اإليهامي الذي إن الوصف التوثيقي في إظهار أسباب سلوك شخصية شمعون والوص
يوهمنا بأن صفات هذه القصة حقيقية والوصف التزييني الذي يشبع حاجتنا الجمالية ينبغي أن ال 
يبعدنا عن الوصف التكويني للقصة، فمن دون رسم المكان وتعيين حدوده وسلطته ما كان لهذه 

الكيفية والكمية  القصة أن تكون، لقد كان فضاء المكان في تكوينه هو الجوهر، وكانت تمظهراته
  .والزمانية وأوضاعه ووظائفه تؤكد بعده التكويني أما أفعال الشخصيات فكانت مفعوال لفاعل مكاني
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  ملخص

كريــِة مــن خــالل نصــه األدبــي، وإن جاهــد   يتبّنــى هــذا البحــُث فرضــيَة العثــور علــى مرجعيــاِت الكاتــب الف  
ــًا أخــرى،      ــز أحيان ــالغموض والترمي ــًا وب ــة حين ــز   -كــذلك  –والبحــث  األديــب فــي إخفائهــا بالموارب عــن المرتك

 ة    –االجتمــاعيــي       -فــي هــذه المجموعــة القصصــي ــف المعتمــد علــى إيهــام المتلق ــع مــن فكــر المؤّل ــذي ينب ال
وسيقصـد  . ة فـي إشـكالية تـداخل أجناسـها األدبيـة مـع السـيرة الذاتيـة        بالواقعية التـي تضـع قصـص المجموعـ    

غالب هَلسا الكتابيِة وأسلوبِه الواقعي الحداثي في الوقت نفسه، باإلضـافة إلـى تقنيـات    تقنيات البحُث إلى بيان 
جامه مع عناصر الحـدث  الحلم والالوعي في أدبه، وتضافر ذلك مع اإليقاع الروائي تسريعًا وتبطيئًا، وفي انس

والزمان والمكان ونماذج الشخصية القصصية، بما يجسد رؤيًة فنيًة عميقًة للوجـود اإلنسـاني، رؤيـًة تكشـف     
  .العالقاِت الخفيَة وما يتوّلد عنها من عناصر الّتشويق ومتعة الّتلقي

  .المرجعيات، الفكرية، الفنية، غالب هلسا، قصصية: الكلمات المفتاحية
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Ghalib Halsa's Intellectual References and Techniques in his Stories 
Collection Wadih, Saint Milada and Others  

 

Raihan I. Al-Maseid, Associate Professor, Department of Arabic Language and 
Literature, University of Zarqa – Jordan. 

 

Abstract 
This research adopts the hypothesis of finding the author's intellectual references 

through his literary text, although the writer strives to conceal them by Deceptively at 
times and with ambiguity and coding at other times. It puts it in the problem of the 
interplay of literary races of these stories with the autobiography.The research will aim 
at demonstrating Ghalib's writing techniques and his realistic modernist style at the same 
time, in addition to the dream and unconscious techniques in his literature. A vision that 
reveals hidden relationships and the elements of suspense and pleasure they receive. 

Keywords: References, Intellectual, Artistic, Ghalib Halsa, Anecdotal. 
  

  :مقدمة

م ومرجعياته الفكرية أمام إنسان ذي فكر 1989 – 1932) غالب هَلسا(نحن بحديثنا عن 
سياسي واجتماعي، وقامٍة أدبيٍة، وكاتب مقال، وناقٍد أدبي عالي الثقافة والمعرفة واالطالع، 

يته واضحة المعالم من وتبدو شخص. باإلضافة إلى أّنه مترجم نقل إلى المكتبة العربية كتبًا قيمًة
والمقالي خالل نتاجها الفكري ... ،لكنها غامضة في عمق الالوعي الباطن ضمن نتاجه األدبي

وتظّل شخصيته مثار تساؤل مستمر بدءًا من مولده وظروف حياته الريفية، ومن َثم نشأته 
ي طبيعة المجتمعات العربية وانتمائه الحزبي االشتراكي، ورغم ذلك فقد سجل في نتاجه األدب

  إلخ...ابتداًء من األردن فمصر فدمشق فالعراق

يمكن أن نعد النتاج األدبي لغالب هَلسا وثيقًة تاريخيًة تحمل سمات المجتمع الفكرية 
فضًال عن إسهامه في تحديث الفن الروائي ...  والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

عاش حياًة إشكاليًة، لم يعرف االستقرار االجتماعي والنفسي واألمني "رَغم أّنه  .تجديدهالعربي و
والسياسي واالقتصادي، ومرد ذلك الصراع بين رؤيته مفهوم الحرية ومعطيات الواقع على اختالف 

ب أن ينصب ويتجّلى منظوره الفكري في رؤيته اإلنسان محور الكون وعليه يج... مواقعه وتعدديته
االهتمام والتركيز، وهو محور الحياة ومادتها، ولذا يجب أن يمنح حرية الفكر والرؤية والمنهج 
والحياة دون قلق أو اضطراٍب، ويجب أن ُتسّخر له كّل القوى ليعيش إنسانيته بأبعادها 

ولكن  )1("وإنسانيتهفالحرية هي رائده ومنطلقه، وبها يحّقق اإلنسان حريته ووجوده ... ومعطياتها
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هل تمادى غالب هَلسا في مفهومه للحرية؟ هل كانت الحرية التي يدعو إليها حريًة غير مسؤولٍة؟ 
؟ أظن أّنها طبيعة المثّقف األديب الذي ... وإن كان األمر خالف ذلك، فلماذا حورب وُطرد وشرد

وحّقه في العيش بوصفه إنسانًا بكرامته الكاملة  يقدم لإلنسانية كّل ما يستطيع، ولكّنه ينسى نفسه
  .غير المنقوصة

وقد تنوعت معارف غالب هَلسا وخبراته باإلضافة إلى أفكاره النابعة من فكر وثقافٍة وفلسفٍة 
إنسانيٍة عميقٍة، وقد جمع بين كتابة األدب ونقده، وقّلما نجد من يجمع بين ذلك بخاصٍة إذا علمنا 

أعماله األدبية ويقيمها، وربما يعطينا قراءًة لها، ويفك رموزها وصورها، ويحدثنا عن أّنه كان ينقد 
عديد بؤر الوعي والالوعي والحلم فيها، فقد كتب القصة والرواية في نطاق الحقل األدبي، وكتب 

مؤلفاٍت في النقد األدبي، وفي الفكر الفلسفي، والسياسي، وكذل ،والديني ،ك ترجم كتبًا والحضاري
... ف موسوعيولعّل السمة األوضح في وصف غالب هَلسا هي أّنه مؤلِّ"  )2(يدًةنقديًة وأدبيًة عد

وإذاعي من أبرز المحاورين وأصحاب السجاالت في هو وفوق كّل هذا ف... وهو أيضًا صحفي
  .)3("حياتنا الثقافية والسياسية العربية

لكتابة الروائية الحديثة وأساليب تشكيلها بنيًة ومضمونًا وأنماط وغالب هَلسا يتقن تقنيات ا
ففي روايات غالب هَلسا ثمة حرص واضح على إيهام المتلقي بأن بطل الرواية هو غالب "سرٍد 
إّنه ببساطٍة يقدم ... فيشعر القارئ أّنه بصدد قراءة مذكراٍت شخصيٍة بل وسريٍة للكاتب... نفسه

لتجربًة روائيَلسا... ًة متكاملًة هي مزيج من الواقع والمتخيالشخصيات التي : إْذ يقول ه إن
وهذا ما يدّلل على تأثير فكره االشتراكي الواقعي في  )4("أتحدث عنها ليست حقيقيًة ولكنها واقعية

إلخ، ...ياسيةنتاجه، فهدفه نقد الواقع والبحث عن سلبياته النفسية واالجتماعية واالقتصادية والس
باإلضافة إلى نجاحه في المزج بين الحقيقة والخيال في آن معًا، فال يستطيع القارئ التفريق في 
أحيان كثيرٍة بين األنماط السيرية الذاتية لغالب هَلسا واألنماط التخييلية النابعة من أحالم اليقظة 

الكشف عن المسكوت عنه في الجنس والالوعي وغيرها، باإلضافة إلى جرأته غير المحدودة في 
والدين والسياسة، وربما تكون هذه من األسباب التي جعلته متنقًِّال بين الدول العربية ترحيًال 
وتضييقًا عليه، وهذا ال يمنع من وجود تناقض يكبر أو يصغر في شخصية هَلسا وأفكاره، فمرًة 

االجتماع ويبني عالمًا متحررًا من كّل شيٍء، وقد  يحاول بناء مجتمع مثالي، ومرًة أخرى يرفض
... " نسي أن هناك ثوابت ال ينالها التغيير على مر الزمان حتى لو ظهرت أّنها أفكار بليدة قديمة

إن البنية النفسية والذهنية للمبدع والمفّكر غالب هَلسا من طبيعٍة ناريٍة متمردٍة، ترفض استكانة 
  .)5("دائمًا إلى أمام ترود فيه عوالم جديدًة وغير مسبوقٍةالقطيع وتذهب 

ويلحظ أن اهتمامه في المرأة وقضاياها كان شامًال لنتاجه األدبي والفكري والنقدي كّله، 
والنفسي والفلسفي في أعماق الّتاريخ الديني ة ... فالمرأة في رأيي تمّثل الكيان الممتدلإلنساني

حظيت المرأة بمكانٍة عاليٍة في فكر غالب هَلسا ورؤيته في "؛ إْذ لب هَلسا خاصًةولعالم غا ،عامًة



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  المساعيد

  688

أعماله الروائية، إن لم نقل إّنها المحور الرئيس الذي شكِّلت بوساطته األحداث والمواقف 
 والشخصيات بأوجهها المتعددٍة وحاالتها النفسية ومواقفها ورؤاها ومالمحها اإلنسانية ودورها في

فالمثالية المطلقة تمكث في فكر هَلسا، ولكن فكرة  )6(..."تفعيل الشخصيات الروائية واألحداث
المثالية ال وجود لها في هذه الدنيا، إّنها في عالم آخر ال تعيش فيه هذه البشرية بأطماعها 

ّا إلى األبد كغالب ، ألجل ذلك فكّل من يبحث عنها سيظّل مغترب...وشرورها وأحقادها وكّل ما فيها
عالم ... المرأة الكلية، مجتمع بال شروٍر وال أزماٍت... يبحث عن الكمال المطَلق"هَلسا الذي 
  .)7("عائلة وأسرة حيث الدفء... حزب يخلو من السلبيات واألخطاء.... تسوده العدالة

نحو أكبر من خالل وسيّتضح أسلوب غالب هَلسا ومرجعياته الفكرية والفنية الجمالية على 
األسلوب الواقعي ...) وديع والقديسة ميالدة وآخرون(الدراسة التطبيقية لمجموعته القصصية 

الحداثي في الوقت نفسه، باإلضافة إلى تقنيات الحلم والالوعي في أدبه، وتضافر ذلك مع اإليقاع 
صر الحدث والزمان والمكان والشخصية، الروائي تسريعًا وتبطيئًا، وترتيبًا وانسجامًا وتدّفقًا لعنا

فقد كان غالب هَلسا يحاول دومًا ويجاهد للحفاظ "بما يتوافق مع مرجعياته الشكلية والموضوعية 
إّلا أن حسه ووعيه بوصفه روائيًا كان باألساس ... على جملٍة من المكتسبات الروائية للواقعية

سيطرت على أعماله الروائية وعلى ) الحداثية/ الواقعية (ثنائية حداثيًا بالمفهوم األدبي، وهذه ال
  .)8("مفهوم الرواية كما يتجلى في أعماله

وال يجوز لقارئ أعمال هلسا أن ينسى تقنية األحالم في أدبه، فهو بهذه التقنية يغوص بنا 
المكبوت الباطن إلى عوالم النفس اإلنسانية الالواعية، حيث غرائز الجنس والموت، وحيث 

إن قراءة األحالم في روايات غالب هَلسا أحد المفاتيح األساسية للدخول إلى "والمسكوت عنه 
  .)9(..."عالمه وفهم أعماله اإلبداعية

الحلم لغة خاصة، لغة الالوعي عندما يعبر عن نفسه بصوٍر : "يقول هَلسا في هذا الشأن
والحلم صورة ... لي هي تدّفق هذه الصور والرموز على الورق ورموز، والكتابة الروائية بالنسبة

لهذه البنية الالواعية يقابلها خلق حالٍة من الحرية الداخلية تستطيع فيه الصور والرموز المكبوتة 
فالحلم أكثر العناصر تجّذرًا في اإلنسان وأكثرها صدقًا، ال ... في الالوعي أن تتجّلى وتتجسد

كذب في دالالته على شخص حالم، كما أّنه بطبيعته يحمل تقنيات العمل الفني، يمكن لحلم أن ي
  .)10("مجموعة من الصور والرموز تحمل دالالٍت اجتماعيًة ونفسيًة على شخصية الحالم

  ... دراسة المجموعة الَقصصية وديع والقديسة ميالدة وآخرون

 ة من خمس قصصن هذه المجموعة القصصيتحمل العنوانات اآلتية على الترتيبتتكو :
والقصص . وديع والقديسة ميالدة وآخرون.5العودة، .4عيد ميالد، .3الغريب، .2البشعة، .1
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األربعة األولى متقاربة الطول، أما القصة األخيرة التي آثر المؤلف أن تكون عنوانًا لمجموعته 
  .القصصية فهي أطولها

غالب هَلسا يمكن تطويرها لتصبح أعماًال روائيًة، فكأن غالب  يجدر التنبيه على أن قصص
هَلسا بدأ قاصًا والكتابة الروائية في أعماقه ماثلًة، فقصصه تمّثل خطوطًا عريضًة لرواياٍت 
مستقبليٍة، وال يمكن الجزم بهذه الحقيقة إّلا بدراسة فّنه الروائي ومقارنته بنيًة ومضمونًا وأسلوبًا 

وديع والقديسة ميالدة : (تشكيل وسرٍد مع المجموعتين القصصيتين اللتين كتبهما، وهما وأنماط
إْذ تبدو القصص في هاتين المجموعتين وكأّنها بذور ) "زنوج وبدو وفالحون(و...) وآخرون

ألعمال روائيٍة، أو أّنها على األقل أقرب إلى أن تكون مقدماٍت لرواياٍت أو فصوًال منها، أو 
ألّنها قابلة للتطوير والتوسيع والتعميق من حيث المواقف  ؛تلخيصاٍت لتلك الفصول الروائية

... واألحداث والشخصيات وطرائق الوصف التي عادًة ما تستخدمها الرواية ال القصة القصيرة
ليٍة ويمكن أن نلحظ أن تقطيعه لقصصه وطريقته في وضع عنواناٍت فرعيٍة لها يحيل على رغبٍة داخ

وهذا ما يجعل روح األعمال القصصية لغالب هَلسا أقرب إلى روح  )11("في كتابة أعمال روائيٍة
  .النصوص الروائية

  البشعة: القصة األولى

تبدأ القصة بمشاهد وصفيٍة تبعث العصبية والتشّنج الذي يحيط بالفضاء النصي، إّنه مشهد 
حبٍة مرتجفٍة، وقد صاحب وقت الغروب وبعده صمت ثقيل غروب شمس في قريٍة قصيٍة معتمٍة شا

  .متوّتر إلى أن انبعث الّنور من المصباح المغبش

إّنه حديث ) رجاًال ونساًء(يتداخل في القصة الحدث السردي بالحوار الدائر بين الجلوس 
ٍث حولت يبعث الذكريات التي حدثت بين عائلتين حينما كان أبناؤهما كاألخوة، ولكن عقدة حد

الوئام إلى خصام، والصداقة إلى عداوٍة، إّنه حديث الناس الذي يّتهم أحد أبناء العائلة باالعتداء 
وهي حديدة ) البشعة(على إحدى بنات العائلة األخرى، وقد أرادوا إبعاد هذا اللغط باللجوء إلى 

ّتهم المنكر لجريمته، فإن كان تحمى على الّنار حتى تتحول إلى اللون األحمر، توضع على لسان الم
كان بريئًا نزلت عليه الّنار بردًا وسالمًا كما نزلت من قبل على إبراهيم عليه رق لساُنمذنبًا ح ه وإن
  .)12( السالم

وتجري القصة بأحداثها وحوار شخصياتها، من شباٍب متحّفزين وشيوخ يصرون على طريقة 
فشخصيات القصة تمّثل كّل منها الطبقة . ال يجدن إال السكوتالبشعة في إنهاء المشكلة، ونساٍء 

  .االجتماعية في الريف، رزانة الشيوخ، وطيش الشباب وتسرعهم، واستكانة المرأة وضعفها

تفاجئنا في المرة األولى بخروجها عن إطار النموذج المسبق للمرأة ) أم الجاني(ولكن األم 
ت على أنه إلى ). لن يموت(ابنها  في الريف، إذ أصروبعد ذلك يعود الراوي المفارق لمروي
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الوصف والسرد معًا، ويستريح أحيانًا من عناء ذلك بتكليف الشخصيات بإدارة الحوار والتعليق، 
ونجد الحوار يتضمن نوازع النفس الداخلية رغم أّنه حوار خارجي، لكّنه يعبر عن مضامين نفسيٍة 

ٍة وفكريالبطل في قصة "إلخ ...ٍةواجتماعي وتقاليد معروفٍة في العشائر ) البشعة(إن تجسيد لواقع
ليجسد حالًة ذهنيًة وليكشف زيف هذه التقاليد  -هنا  –البدوية األردنية، وربما العربية، ولكّنه 

ما وبقدر ... حين يجعل أهل البطل يحاولون بكّل ما يمكنهم من الحيل أّلا يخضع ابنهم لالختبار
  .)13("بنيًة ثقافيًة شعبيًة مستقرًة -أيضًا  -تكشف القصة عوالم نفسيًة لشخوصها فهي تكشف 

المعشوقة، وذلك بعد أن يعقدا ) زينة(لقد أعدت األم العدة لتهرب ابنها من القرية مع 
سيضمن قرانهما، وأرشدته إلى الذهاب باتجاه الجنوب حيث هناك الرجال ما زالوا رجاًال؛ إذ 

إن األم والزوجة تتحديان الشرط االجتماعي فتقومان باستئناف الفعل "عندهم الحماية والعون 
يّتخذ شكًال آخر، وهو إعادة ارتكاب الجرم  -هنا  –وبطريقة تكاد تكون علنيًة، بمعنى أن الرفض 

جتماعية رؤيويًا وبين المؤدي إلى الموت، بالتحالف ما بين األم التي تمثل إحدى ركائز البنية اال
إن االستسالم المعلن للحكم االجتماعي ... الزوجة الشابة التي شاركت في ارتكاب الجرم من قبل

  .)14(!)"الجالد والضحية... (واالنصياع الظاهري له يحمل في ثناياه رفضًا من الطرفين

ًة متوسلًة تظهر شخصيًة ضعيف) زوج زينة الذي فقد رجولته(وتظهر شخصية الكسيح 
وقد . مسكينًة خائفًة وربما أقرب إلى الكاريكاتورية التي تثير الضحك والشفقة عليها في آن معًا

اّتضح أن سعيدًا قد عاشر زوجة الكسيح وهي إلى جواره بعد أخذها من بين يديه عنوًة، وهذه 
  .نمط الضعيف المستَغل/ نمط القوي المستِغل: إشارة إلى نمطين اجتماعيين

 يف، وكيف يعاملها الرجل ) الضحية(وزينة ) أم الجاني(وتروي األممعاناة المرأة في الر
 ؛على سعيٍد) زينة(ورغم هذه القسوة على المرأة فقد عطفت . بقسوٍة ويؤيده المجتمع في ذلك

اتها ألّنه سوف يقتل بسببها، ولكن األم بشخصيتها اإلنسانية المتفردة وبمشخصاتها المميزة وقسم
الفارقة تفاجئنا للمرة الثانية بلحظة تنوير تكشف لنا عن شخصية ابنها الذي أغرمت به نساء 
كثيرات، فزينة بوصفها نموذجًا بشريًا يمّثل مجموعًة خاصًة لم تكن الضحية األولى، ولكّنهم 

ع الظالم اصطادوه كاألرنب معها، وعندما تبين لزينة أّنها مجرد ضحيٍة من ضحايا هذا المجتم
 ...أطلقت صرختها مدويًة

)15(.  

بسيطًة مبنيًة على حكايٍة واحدٍة متسلسلة اإليقاع منظمة  -هنا  –نلحظ أن الحبكة القصصية 
األحداث، تقع في حيز مكاني واحٍد في زمن واحٍد، وقد رسم الكاتب شخصيات قصته عن طريق 

ها وأحاسيسها، وكان أحيانًا ينحي نفسه جانبًا الخارج؛ بتحليلها وشرح عواطفها وبواعثها وأفكار
المونولوج (ليتيح للشخصية التعبير عن نفسها والكشف عن جوهرها عن طريق الحوار بنوعيه 

   .)16()والديالوج



  ... لدى غالب هَلسا في مجموعته الَقصصية ُت الَفنيُةالمرجعياُت الِفكريُة والتقنيا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 691
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تتلّخص القصة بشاب جامعي مغترب عن وطنه ومجتمعه، انتقل من مجتمع القرية البسيط ذي 
الجتماعية المحدودة إلى مجتمع المدينة متمثًال بالجامعة وما فيها من عالقاٍت اجتماعيٍة العالقات ا

كانت عائلته تنتظر تخرجه بفارغ الصبر، ولكّنه كان مشغوًال بذاته الغريبة عن هذا . منفتحٍة
أرشده  المجتمع، باإلضافة إلى الحيرة واالضطراب الذي يصيبه من المرأة وكيفية الظفر بها، وقد

مجموعة من األصدقاء إلى بعض الطرق في ذلك، وقد طبق طريقًة منها في لقائه بفتاٍة في السينما، 
والبحث عن الكاتب غالب هَلسا بوصفه الشخصية الرئيسة في . ولكّنه ظّل في نظر هذه الفتاة أبلهًا

إما بشخصه أو أفكاره فالكاتب ينبغي أن يتم العثور عليه داخل روايته، "القصة أمر مشروع 
وقد ظهرت تداعيات هذه الغربة المرّكبة واضحًة جليًة في نتاجه األدبي، حيث  )17(..."وسلوكه

استثمر غالب هَلسا سيرة حياته الواقعية في إضفاء طابع حقيقي على قصصه وروياته، وهذا ال 
فًتى ريفي تطحنه الغربة  ليس مجرد"يعني أن غالب هَلسا ساذج الفكر والمعرفة، إذ إّنه 

، إّنه كذلك مفكِّر ومثّقف كبير له موقف ورؤيا واتجاه وفلسفة كاملة، وقد حاول أن ...والوحدة
فعاش حياته في ... ولكن الحزب كان أكثر ضيقًا منه فضاق به... يجسد ذلك كّله من خالل الحزب

  .)18("قلق وتوّتر دائمين

وجود الراوي المفارق لمرويه الذي يعّلق على األحداث  أما على المستوى الفني فنلحظ
األم، : ويرصد حركتها، وينتقل في فضاءاٍت مختلفٍة، وبخاصٍة التأرجح بين القرية بشخوصها الثالثة

خالد وأصدقاؤه وشقيقه، وفتاة : واألب، والجارة الزنجية، وفضاء الجامعة بشخوصها المتعددة
  ...ن، وطالب الجامعة، وبعض الجيرانمجهولة االسم، وصاحبة البنسيو

أيها : ، إْذ نجد صوت الفتاة التي قالت لنفسها)الغريب(وتظهر وجهة الّنظر من بداية قصة 
وهم المرأة وهم كّل :" استمر بقوله) خالد(لكن الشخصية الرئيسة .... أيها األبله....األبله
فهو على هذا الّنحو  )19("معناه أن حريتها مطلقًة فإذا هي حّطمت القديم اعتقدت أن ذلك ... ثورٍة

وقد اّتضح هذا الخالف من شخصية ... على الضد من تحطيم المرأة لألعراف والتقاليد والدين
الذي كان مترددًا بين رغبته في المرأة وفي الوقت نفسه عدم سماحه لهذه المرأة بتحطيم ) خالد(

أنا في الحقيقة مستغرب، بالله " :أحد أصدقائه مخاطبًا لهالقديم والثورة عليه، ولهذا غمزه 
العظيم مستغرب، البنات عندكم في الجامعة زي الرز، وانت أبدًا ما عندكش أي نشاط، يا ابني بس 

ة ومرتكز أساس في قصص غالب هَلسا، ومن فالمرأة ثيمة مهم )20(..."شكلك جّذاب... مد إيدك
ر القاصعٍة خالل صورة المرأة يعبٍة متنوة في  ،عن قضايا فكريويبوح بمكنونات الّنفس اإلنساني

  .سياقاٍت رمزيٍة وظالل إيحائيٍة تثير شغف القارئ إلى عوالم نصيٍة شّتى
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ويظهر ذلك بكشف طبائع الشخصية المحورية في القصة وعالقتها بالمرأة عمومًا، فواقع هذا 
يرجو ويحلم، ... سار في الشارع يراقب أجساد النِّساء:" لهالشاب مضطرب، إْذ يصفه الراوي بقو

ولكن عقدة األحداث  )21(تلتقي عيناه بعيَني إحدى النِّساء فتشّله العينان وتكبالنه ويمشي كالمنوم
أن "أخذت بالحّل، فبعد ذلك وبطريق الصدفة قرأ قصاصَة صحيفٍة مهملٍة لمقال قديم مكتوٍب فيها 

ولذا أخذت  )22(...."أن يكون صريحًا وجريئًا وإن كان ذلك سيغضب بعضهم الكاتب قد قرر
الشخصية بالكشف عما يحيط حولها من عالقات الرجال بالنِّساء؛ عالقة صاحبة البنسيون بالرجل 

فقراءة سريعة ألعمال غالب هَلسا ... "أحالم يقظته وبكاؤه واشمئزازه وعاداته الجنسية...العجوز
ا إلى أي مدى يصور فيها هذا الكاتب أزمات شخصياته بوصفها محصلًة تكاد تكون توضح لن

  .)23("حتميًة لواقعها االجتماعي والتاريخي دون إغفال المكونات الخاصة للشخصية

... ويتابع الراوي حديثه عن الحرية التي تطلبها الفتاة المجهولة ووصفها ألمها بأّنها رجعية
ل الصوت المضاد الذي يخالفه في توجهاته الفكرية المعلنة، ولكّنه في الوقت نفسه فالفتاة تمث

شخصية ظاهرها االلتزام وباطنها : صوته الداخلي الذي يؤمن به ويبحث عنه، إّنه يمثل شخصيتين
 التحرر واالنعتاق، وقد وجد ذلك في الوعي الذي تمّثله هذه الفتاة المتحررة التي دعته بعد ذلك

لمشاهدة فيلم سينما، وأثناء مشاهدة الفيلم تذّكر إحدى طرق أصدقائه في استدراج الفتيات، 
وفي غمرة ذلك اعتمد الراوي أسلوب الوصف تارًة والسرد تارًة أخرى، وأحيانًا كان يلجأ إلى 

ف ... الحوار الخارجيتصر مًا على أ) خالد(ولكنرأت وجهه متجه هبة لم يعجب الفتاة، وبعد أن
ولكّنه عاد إلى رشده، فاكتشف حقيقة تصرفه الشائن، فكان )... أيها األبله: (البكاء قالت لنفسها

ورغم ذلك ظّلت الفتاة متمسكًة بمبدئها وفكرها رغم ... َخجًال... يسير بجانبها مطأطئ الرأس
  ...محاولته االنسحاب من الموقف

رها االلتزام وباطنها الّتمرد والّتحرر، وفي عن فئٍة اجتماعيٍة ظاه) خالد(تكشف شخصية 
المقابل تكشف شخصية الفتاة عن فئٍة اجتماعيٍة ظاهرها الّتحرر وباطنها االلتزام، وربما أيضًا أن ال 

ٍة دون مواربٍة أو غموضف بتلقائيتناقض بين ظاهرها وباطنها؛ إْذ تتصر... " ومن المؤّكد أن
ألن تاريخ األدب يوازي تاريخ الفكر  ؛وثيقٍة في تاريخ الفلسفة واألفكارباإلمكان معالجة األدب ك

ويعكسه، وفي الغالب فإن التصريحات الواضحة أو التلميحات تظهر انتماء الشاعر إلى فلسفٍة 
ولكن كيف ألديٍب أن يكتب شيئًا  )24("بذاتها، أو تبرهن على أن له صلًة مباشرًة بالفلسفات المعروفة

به ويتمثله تمثًال تامًا؟ بحيث تنبع الفكرة من الداخل وال تفرض من خارج الشعور  ال يؤمن
فاألعمال األدبية التي يقصد بها تأييد المذاهب االجتماعية واألغراض اإلصالحية أو التشيع "

بها التجاهاٍت معينٍة فإما أن تكون قد ُفرضت على الكاتب، وإما أن يكون الكاتب قد ألزم نفسه 
  .)25(..."إلزامًا، وفي كلتا الحالتين يفقد الكاتب شرط اإلجادة الفنية، وهو الطالقة والحرية
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تبدأ القصة كالعادة بمشهٍد وصفي يتبعه سرد لألحداث، يتداخل مع ذلك الحوار، إذ يصف 
بما يتوافق مع عنوان هذه القصة الراوي صباح أحد األيام، وهذا ما يمّثل ميالد يوم جديٍد، ر

القصصية حدثًا مفرحًا، ولكّنها لم تتبينه بعد، وسنلحظ هذا  ، وقد تذكرت الشخصيُة)عيد ميالد(
أواخر القصة )26(الحدث في لحظٍة تنوير.  

تدور أحداث القصة في بالد مصر، إذ نتحقق من ذلك بوسائل متعددٍة كأسماء األمكنة 
عادًة ما يطلقها المصريون عليها، باإلضافة إلى اللكنة المصرية ومسميات األشياء التي 

مكانًا (فغالب هَلسا من أكثر األدباء العرب المعاصرين احتفاًء بعنصر البيئة "إلخ ...المعروفة
، وهو احتفاء نابع في المقام األول من رؤيٍة اجتماعيٍة نشطٍة في تقصي العالقة الجدلية )ومجتمعًا

27("ة وواقعهابين الشخصي(.  

يدور السرد في البداية حول الخادمة التي حضرت إلى بيت الشخصية المحورية في القصة 
ودار حوار بينهما ال يخلو من السخرية الالمبالية، ويلفت انتباهنا قيام الخادمة بنزع ورقة النتيجة 

تيجة المعلقة على الحائط كان التاريخ الذي تحمله الن"التي تحمل تاريخ اليوم السابق  )التقويم(
  .)28("كاسترجاع تعبير وجٍه غابت هوية صاحبه... يذّكره بشيٍء قريٍب

وهذه األحداث اليومية التي ) عيد ميالد(النص إلى اآلن ال يفصح عن الرابط بين العنوان 
قة اعتاد عليها لدرجة أصبحت مقيتًة متساويًة بال جدوى، ولكن القارئ يستطيع أن يكتشف العال

، إّنه )عيد ميالد(بين التقويم والتاريخ والشيء المفرح الذي ال تذكره الشخصية، وبين العنوان 
  .تاريخ ميالد الشخصية أو شخص يمّت إليها بصلٍة، وبهذا تنكشف لحظة التنوير انكشافًا غامضًا

لعالقة بين ويكرر السارد الحدث المرتبط بالتقويم، وكأّنه يقول للقارئ عليك أن تبحث في ا
ولكن األيام واحدة سواء أكانت يوم ميالٍد أم ... األيام المتكررة المتشابهة المرتبطة بتاريخ الميالد

عاد إلى الصالة وتمدد على " :غيره، بل أصبحت أيامه مكررًة معادًة مملًة، فمثًال يقول الراوي
سيج عنكبوٍت مكتمل، أخذ الكنبة، اختفى مستطيل الشمس، وفي أحد الزوايا قرب السقف، كان ن

 )29(..."يبحث بعينيه عن العنكبوت فلم يجده، ثم تذّكر أّنه بحث عنه صباح األمس أيضًا فلم يجده

  ).الخادمة(وأضاف الراوي بعضًا من األحداث التي تحدث كل يوم معتمدًا على وسيٍط ناقل للسرد 

فرحة الشمس : "لحياة بقولهوينتقل الراوي إلى مشهٍد جديٍد أقرب إلى الفرح والبهجة وا
واألطفال الذين يتناثرون في الحدائق بثيابهم ... ومئات السائرين بهذا القرب واأللفة... المنيرة

هذا المشهد مؤقت؛ إذ سيتبعه الملل والهموم والمخاوف )30(..."الزاهية كأنهم قوس قزح ولكن...  
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نموذجًا بشريًا يحمل أطرًا فكريًة تدخل فجأة في محور األحداث شخصيُة فتاٍة صغيرٍة تمثل 
محددًة، ويدور بين الشخصية الرئيسة وهذه الفتاة حوار إلى أن تآنسا بعضهما مع بعض، ويتخلل 

الذي تتداخل فيه القصة بالمسرحية بالسيرة الذاتية  –) يشبه مشهدًا مسرحيًا( - هذا المشهد 
لغربة والشعور بالذنب والملل، باإلضافة إلى تداخُل اللحظات وامتزاج المواقف بين ا - بالرواية 

  .المالحقة والهروب، كّل ذلك في حيز الالوعي الذي انتاب الشخصية

ويرتبط المشهد الثالث في هذه القصة بالمشهد الذي سبقه، إذ ما زال يضم الشخصيتين 
الدخان قليل الكالم،  المتحاورتين حوارًا اجتماعيًا عاديًا، يظهر فيه الرجل خجوًال مترددًا يكثر من

وتظهر فيه الفتاة جريئًة واضحًة تكثر من الكالم، ونجد أن الفتاة المتحكمة بسيرورة الحديث، فهي 
التي تسأل أسئلًة جديًة بعيدًة عن السخرية أو المزاح، وظهر أّنها تحاول استمالته إليها بأن دارت 

 )31("أن تجره من يده وتعقد قرانهماأن بإمكان هذه الطفلة "حول فكرة الزواج، وشعر هو 
وتطورت األحداث بينهما عن طريق وصف الراوي الذي تقطعه جمل حوارية بين الحين واآلخر، 
وربما شعرت الفتاة بأّنها أمسكت به ولن تفلته أبدًا، ولكن المفاجأة وكسر أفق التوقع الذي 

شة المستسلمة في عينيها كانت نهض بعصبيٍة ودفع الحساب، الده: "أدهشها هي قول الراوي
فهل تمارس الشخصية الرئيسة نوعًا من  )32(..."انتصاره الوحيد، سارا معًا وهو يحاذر أن يلمسها

  السادية على نفسها؟، أترغب بتعذيب نفسها؟

وفي المشهد األخير تكتشف الشخصية الرئيسة أن هذا اليوم هو يوم ميالده، ولكّنه يوم بال 
أول ما " فل بميالده من أتم األربعين، وهذا يعني االقتراب شيئًا فشيئًا من الموت عيٍد، فكيف يحت

طالعه عندما دخل الشقة النتيجة المعلقة على الحائط، كان التاريخ ثالثة يناير مكتوبًا بخّط رقعٍة، 
، أحس )مش معقول: (قال بصوٍت مسموع... ارتمى على الكنبة وقد استولى عليه رعب أخرس

فهل ... أّنه ولد البارحة فقط، أما أّنه اآلن في هذه اللحظة يدخل عامه األربعين فذلك ال معنى لهب
إن وجود الكاتب داخل نصه الروائي يضفي "يمكن أن نعد هذه الشخصية تمّثل الكاتب نفسه؟ 

يالد بطلنا وقد انتهى يوم م )33(..."على ذلك النص الصدق والعفوية واإلحساس اإلنساني المرهف
كانت عيونه تمتد إلى الشمس "دون بهجٍة، بل لم يكتشف هذا اليوم إال بعد غياب الشمس 

  .)34("وهو يسرع وسط الموت الذي مس كّل شيٍء... الغاربة

وما يتبعهما أو يقع بينهما من عناصر ) الموت/الميالد(إن جدلية هذه القصة قائمة على 
وهذا ما تدّل عليه بعض العالمات النصية كشروق الشمس وغروبها، أي  العبثية والتراتبية المقيتة،

حياة فموت، وكذلك عيد ميالد الشخصية وشعورها بالموت الذي مس كّل شيٍء، فالشخصية تعبر 
  .عن إيقاع زمني يتحرك في حيز الفراغ والالجدوى
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  العودة: القصة الرابعة

يًا لشخصيٍة عاجزٍة عن إقامة صداقاٍت مع اآلخرين اّتخذ الوصف في هذه القصة منحى تقويم
وقد تطورت حبكة . وذلك بسبب صمته وكبريائه، ولهذا ظّل متوحدًا وراء مكتبه) رجاًال ونساًء(

 األحداث مع هذه الشخصية إلى أن"دخيل د وُأغلق دون أيقد تحد 35("وجد نفسه أمام عالم( 
كان متأكدًا أن لهم "اآلخرين إلى اّتهامهم بدًال من اّتهام نفسه وقد أدى فشله في إقامة عالقاٍت مع 

حياًة خاصًة حافلًة مع زميالتهم أو أخريات، وأّنهم كانوا يتعمدون إخفاءها كجزٍء من خّطتهم 
يظّل مصلوبًا أمامهم ... وأخيرًا يجلس مع وجوٍه حجريٍة متجهمٍة... إلبعاده عن محيطهم

  .)36("...صامتًا

نموذج بشري يعبر عن فئة الُكّتاب المغتربين في عالم الكتابة وأحالم  -هنا  -شخصية إن ال
ة في سبيل الكتابة واإلبداع، اليقظة المنطوية في الالوعي، فيؤثرون االنسحاب من الحياة الواقعي

وحتى لو سنحت لهم فرصة الولوج إلى الواقع فإنهم يختارون الخيال والكتابة، ويستثمرون الواقع 
  .في سبيل الكتابة وليس العكس، أي أن تخدم الكتابُة الحياَة

، وقد كانت الشخصية المحورية )نوال(نتبين ذلك في حدث التقاٍء بإحدى زميالت العمل 
خطوفة الّذهن في فضاء أحالم اليقظة، وظّلت كذلك رغم تطور العالقة االجتماعية مع نوال م

وقد اكتشف أن نظرة زمالئه إليه مختلفة، فهم ... وجلوسه معها إلى أوقاٍت طويلٍة ومتكررٍة
أدهشه ذلك إلى حد ود معه لو أّنه لم يسئ " ويقولون إّنه راجل في حاله وذوق"يحترمونه 

  .)37("يهمإل

االقتراب منه يشعر أّنه بعيد، ويفاجئنا في النهاية باالنسحاب، ولكن ) نوال(وكّلما حاولت 
  ...نوال تعاود المحاولة معه الكرة، المرة تلو المرة

 ة ونوال، ولكنة المحوريد اللقاءات بين الشخصيح الراوي تعدوفي المشهد الثاني يوض
ي هذه اللقاءات، إلى أن أحبته نوال بحق، ولكن الشخصية المحورية الصمت كان أكثر من الكالم ف

انقطعت عن العمل فجأًة، ومن َثم عدم االلتقاء بزمالء العمل ومن ضمنهم نوال، ثم تال ذلك فصله 
، )همه الوحيد الكتابة(من عمله بمبرٍر قانوني، ومضى شهر وهو يحاول البحث عن تجربٍة للكتابة 

بعد أن عجز حتى عن الكتابة، تناول سماعة التلفون ) الوحدة(عاد دائريًا إلى حاله األولى  ولكّنه
إّنها : قالت ببروٍد" وأدار رقم نوال التي لم يستطع أن ينالها؛ ألّنها ردته خائبًا هذه المرة

ونلحظ  )38(..".كان خائفًا وشعر بأّنه وحيد تمامًا... وأعادت السماعة وأنهت االتصال... مشغولة
كلي العلم، يجول في عمق الشخصيات ويخبرنا بمشاعرها الداخلية، خوفها  -هنا  –الراوي 

  ...وحبها وألمها ووحدتها ونوازعها وما يدور في تفكيرها
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إّنها تجربة الكاتب المغترب الذي يبحث عن وجوده في خضم الكتابة، إّنه يقدم للناس مادًة 
، ولكّنه في ...لة البحث والنقاش، ومن خالل األحداث والشخوص والحوارنصيًة تجمعهم على طاو

مضطر إلى أن يعيش في عالم الكتابة أكثر من عيشه في عالمه "الحقيقة يظّل وحيدًا، فالكاتب 
الحقيقي، أو أّنه وبصورٍة ال إراديٍة يجير عالمه الحقيقي لخدمة عالم الكتابة، وارتباط حياة غالب 

لالحقيقية مرتهنة لعالمه المتخيحياته الحقيقي ًا يعني أنًا وقصصيل روائيويقود ... ة بعالمه المَتَخي
ففهم غالب  )39("ذلك إلى معادلٍة مفادها أن نضوب الكتابة أو تعّذرها قد يعني نهاية الحياة فعليًا

  ...طهلطبيعة الكتابة على هذه الصورة جعله أنسانًا مغتربًا عن مجتمعه ومحي

وبما أن القصة فن سردي يتماس مع الرواية، فربما جاز لنا أن نعد المجموعة القصصية 
التي تعبر عن العالقات "ممثلًة لمرحلة الرواية الحديثة ...) وديع والقديسة ميالدة وآخرون(

جمالي ة القائمة أو اإلسهام في خلق عالقاٍت جديدٍة، فهي تصدر عن وعييتخطى  االجتماعي
حدود الوعي السائد ويتجاوزه إلى آفاق جديدٍة، ولهذا فإن مهمة الرواية الحديثة ال تتمّثل في 
الوعظ واإلرشاد والتعليم كما هو الشأن في الرواية التقليدية، بل تتمثل في تجسيد رؤيٍة فنيٍة، أي 

هذا الكشف الجديد تتولد تفسير فني للعالم، والرؤية كشف جديد لعالقاٍت خفيٍة، ومن خالل 
  .)40("المتعة أو التشويق والجاذبية

   ...وديع والقديسة ميالدة وآخرون: القصة الخامسة

 ة أطول نصوص المجموعة، إْذ تكاد تقترب في حجمها من ثالث قصصهذه القص إن
 أحداثها كبقية قصص المجموعة مترابطة متفاعلة مع الشخصية وفق مبدأ العلية. مجتمعٍة

والسببية، وهذا ما أدى إلى سمة التماسك والترابط والتدرج الفني الغالب على إيقاع المجموعة 
 هذه المجموعة تعد من الُكّتاب المجددين رغم أن ز جيلَلسا في حيكّلها، بما يدخل غالب ه

ة ماعين تتلخص أحداث القصة بوصف مجموعٍة من أبناء قري. المرحلة األولى من نتاجه األدبي
فأصبحت ببركتها تشفي الناس من ) مريم العذراء(ظهرت لها ) ميالدة(الذين سمعوا بطفلٍة اسمها 

، )القديسة ميالدة(أمراضهم، ولهذا غادر مجموعة مرضى مع مرافقيهم القريَة إلى عمان حيث 
الشفاء من  وعند التقائم بها رحب بهم والدها وأدخلهم بيته الذي امتأل بالزوار الباحثين عن

أمراضهم، وانتقد عن كّل واحٍد منهم عشرة قروش باإلضافة إلى ثمن الزيت المقدس الذي باركته 
والدة المسيح، ولكن المرضى عادوا أدراجهم إلى قريتهم خائبين متعبين وقد لّفهم الصمت 

يحاول بهذا  وقد قام غالب هلسا بترقيم القصة إلى خمسة أقسام مترابطٍة، وكأّنه... والخذالن
ة من خمسة فصولكتابة مسرحي .  

يبدأ الراوي كعادته بمشهٍد يصف حال أهل القرية بصمتهم مع غياب مالمح واضحٍة لهم مع 
الذي يقرأ الجريدة؛ وسيلة ) وديع(، الصوت الوحيد بين هذا الجمود هو صوت ...قتامة الدار
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الطفل (م عن العالم الخارجي، إن وديع الثقافة الوحيدة التي يستمد منها أهل القرية معارفه
بثقافته البسيطة يعد أكثر أبناء القرية وعيًا؛ فهو مصدر المعرفة الوحيد، رغم ما سنتبينه ) الصغير

  إلخ...ال يخلو من كثير الجهل والبساطة والطيبة -هنا  –بعد ذلك من أن أفضل الوعي 

وليكي والقسيس جريجوريوس األرثوذكسي ويظهر صراع مذهبي ديني بين األب صليبا الكاث
 من جانٍب، باإلضافة إلى صراع هذين المذهبين مع البروتستانت، وقد نتج هذا الصراع؛ ألن
القديسة ميالدة تنتسب إلى أحد هذه المذاهب، ومن َثم فالمذهب الصحيح هو مذهب ميالدة التي 

  .ظهرت لها مريم العذراء

واألطفال ) سعاد(، باإلضافة إلى ابنتها الكبيرة )خليل(وزوجة أم وديع ) نجمة(وتظهر لنا 
وفي هذا المشهد من القسم األول نجد األسرة القروية بأفكارها وأنماطها الجاهزة التي . الصغار

تشي بالبساطة بأفعالها وأقوالها المسكوكة الداّلة على اللكنة األردنية في الريف بهدوئه وطيبة 
  إلخ...أهله

لمشاهد التالية تنطلق قافلة المسافرين إلى مكان انطالق السيارة، وعندها نتعرف وفي ا
، )عزيزة(وزوجته  )عودة التاجر(، و)نوال(وابنته الصغيرة ) متري(بشخصياٍت جديدٍة هي 

وقد سرد لنا الراوي مالمح هذه الشخصيات وهدفها من الوصول ). عيسى أبو راس(باإلضافة إلى 
دة التي قطعت رزق أطباء البلدة؛ بسبب عدم ذهاب الناس إلى األطباء الحقيقيين، إلى القديسة ميال

، ودار بين أبناء القرية وبعض األطباء بوصفهم يمثلون )ميالدة(وحرصهم على أن يشفوا على يد 
الطبقة المثقفة المتعلمة حوار يشي بجهل أبناء القرية وإيمانهم بأشياء خرافيٍة بعد ابتعادهم عن 

  إلخ...لم واألخذ بأسبابهالع

وانطالقها بهم إلى عمان،  ،وبعد وصول أبناء القرية إلى مكان السيارة، وانتظارهم الطويل
  .يودع الراوي القرية ومالمحها االجتماعية والبيئية لينقلنا إلى فضاٍء مكاني آخر هو المدينة

ابن نجمة وشقيق وديع ) الياس(في القسم الثاني من القصة تصل قافلة أهل القرية إلى بيت 
 هو نفسه ) الياس(األكبر، ومن خالل التفاصيل الدقيقة الخاصة التي ال يّطلع عليها أحد يّتضح أن

فوجود . "رغم أّنه يصف نفسه في األغلب بضمير الغائب، وكأنه شخص غريب عنه) غالب هلسا(
ه الذاتية وأصبح شخصيًة من خالل الكاتب الروائي داخل نصه األدبي يعني أّنه قد تجاوز حدود

وقد تطّفل الجميع على بيت الياس كضيوٍف،  )41("التجربة التي عاشها أو شاهدها أو انفعل بها
ويّتضح ذلك من خالل استقبال  )42("فثمة صراع بين القروي والمديني"شعر صاحب الدار بثقلهم، 

ي آخر المطاف، باإلضافة إلى تحقير أبناء القرية وحديثه الثقيل معهم، وتحقيرهم ف) الياس(
  !مهمتهم وسخريته من القديسة، بل امتدت به السخرية إلى الدين كذلك
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في القسم الثالث تابع أبناء القرية سيرهم بين المزابل والمقابر حتى وصلوا إلى قرية ميالدة 
كما بدا ... لوخدان ضامران ال يشبهان خدود األطفا... الطفلة ذات الوجه المستطيل الممتقع"

ولم يصرح بهذه المفاجأة إال  )43(..."فمها وقد انطبقت شفتاه ومالت زواياه إلى أسفل كالهالل
  !أيش هذي القديسة؟: وديع بقوله

أما والد ميالدة ذو اللكنة الفلسطينية الواضحة التي تستبدل الكاف بحرٍف أقرب إلى الشين 
وبعد دفعهم " ...عن شفاء القديسة لمرضى كثرفقد رحب بالضيوف وشرع بسرد قصص مخترعٍة 

حتى دار لغط كثير بين ... للنقود التي طلبها شربوا الشاي وطلب منهم ثمن الزيت المقدس
د ومنهم من يعارض، واستمر الدوي44("الحاضرين، فمنهم من يؤي(.  

قديسة األب واألم وال(وفي المقابل استمر الراوي في وصف حال الضيوف وأصحاب الدار
، وغاص أهل القرية في أحالم يقظٍة قبل النوم يستبشرون فيها بالشفاء، ومنهم )ميالدة واألوالد

 يأخذوا زجاجَة زيٍت "من عاد إلى ذكرى األلم والذنب الذي أوصله إلى هذا المرض، وفّكروا أن
أن يوهمهم أن ولكن أحد الضيوف حاول  )45("واحدٍة ويخلطونها بزيٍت عادي، فالقصد هو البركة

 يسة ميالدة، ولكندهم باستدعاء القدعليه ) متري(هذا األمر يصل إلى درجة الكفر، وهد رد
  .)46("يا أخي ارجع لمنامك واحنا بنتفاهم مع بعضنا: "بعصبيٍة بعد جدال طويل بقوله

إلضافة وفي المشهد الخامس يصف لنا الراوي الصباح القروي بحيواناته وأشجاره وظالله، با
إلى حال أهل القرية من السكان والضيوف، إلى أن وصل عند صاحب البيت الذي سار نحو 

وهذه بداية الكشف  )47("كانت القديسة تصرخ وترفس الهواء"الحوش بعد سماع صراخ طفلٍة 
ولحظة التنوير التي جعلت المتلقي يستيقن هذه المرة أن هذه الطفلة عادية، وربما أقل من عاديٍة، 

  .ل هي بحاجٍة إلى مساعدٍة ورعايٍةب

وهو حال انتظاٍر أو قلق متوّلٍد من "ويدخل عنصر التشويق بعد ذلك في مسار األحداث 
كيسة ميالدة بأبهى صورٍة، وفّكر وديع أّنها  )48(..."الخوف أو الخطر أو الشحيث ظهرت القد

تي ظهرت مريم العذراء فيها وأرشدهم األب باالستعداد لدخول المغارة ال... قديسة بالفعل
للقديسة ميالدة، وكان الخوف باديًا على الجميع حتى القديسة التي أرغمها األب على هذا األمر 

ما بديش، ما : (أن تتملص من يد أبيها وهي تقول بصوٍت مشحون خافٍت حاولْت"بشكل متكرٍر 
  .)49("، ولكن أباها شدها إلى الداخل في هدوٍء وثقٍة)بديش

اطلبوا اللي بدكم إياه من القديسة : قال األب... "وبعد مجموعة من الطقوس المعدة مسبقًا
كانت الطفلة تبدو ... ولكن القديسة ميالدة سقطت على األرض وهي تنشج وتصرخ... مريم

كالنائمة سوى صوٍت منخفض يصدر من فمها وبعض الزبد على شفتيها، كانت ساقاها متصلبتين 
  .)50("عن الوجوه... مدت الشمس الحانية يدها وأخذت تمسح الرعب... بصعوبٍة وتتنفس
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كان السائق قد حاول أن يجتذبهم إلى ... المشهد األخير وفي طريق العودة إلى القرية وفي
  .)51("كانوا يحسون أّنهم خدعوا بطريقٍة ما"الحديث، وفي نيته أن يسخر منهم، ولكّنه لم يوّفق 

في المؤامرة مع ) عودة التاجر(نكشفت لحظة تنوير جديدٍة تشير إلى اشتراك وفي النهاية ا
المقر الشرور قد تأتي من أشد يسة، أي أنعودة (بين، وبدخول عنصر المال وطمع والد القد

في الثراء، وتكشف النهاية عن خيٍط من الوعي لف أبناء القرية؛ حيث أدركوا أّنهم خدعوا، ) التاجر
 يريدون االعتراف بفشلهم وسذاجة تفكيرهم؛ حيث ربطوا مصيرهم بالقديسة ذات القدرة ولكّنهم ال

  ... المفارقة التي اّتضح أّنها مثلهم ضحية من ضحايا الجهل والخداع واالستغالل

  نتائج وملحوظات

من خالل دراستنا لهذه المجموعة القصصية نجد أن الكاتب بدا محافظًا على سيرورة السرد 
اتبيته، فاألفعال السردية ُتبنى بعضها على بعض إلى أن تصل بنا نحو ذروة تأزم لعقدة الحبكة وتر

منّظم وأقرب إلى الّتحديث، بحيث ال يبوح بكّل شيٍء، بل يترك  )52(حتى الحّل، فاإليقاع الروائي
كيز الراوي على للقارئ مسافًة فارغًة تسمح له باالستنتاج والتفسير والتعليل، وهذا ال ينفي تر

بعض األحداث التي تمّثل الحكاية، وتسليط األضواء على بعض المواقف؛ بتقديمه لها بطريق 
فال بد للكاتب من أن يصور لنا موقفه الخاص من هذه الحياة، بطريقٍة " )53(الوصف أو السرد

لبّتة، وقد أسفته وأفكاره مباشرٍة واضحٍة أو بطريقة اإليحاء والتلميح، وقد ال يعنى الكاتب بإبراز فل
... يكتب القصة دون أن يكون له هدف من هذه األهداف، إّلا أن قصته ستشي بانبعاثاته الخفية

وستكشف لنا وجهة نظره من طريقة اختياره للحوادث ومعالجته لها، ومن طريقته في رسم 
  .)54("الشخصيات وتحريكها في القصة

لكّنها زمنيًا ) مصر/ األردن (بيئتين مكانيتين هما ونلحظ أن قصص المجموعة تتوزع في 
وديع والقديسة ميالدة (كتبُت : كتبت في فترٍة واحدٍة، وهذا ما صرح به غالب هلسا نفسه حين قال

وهذا ال ينفي اعتماد بعض القصص على الذاكرة وخاصة ذاكرة . م1956سنة ..) وآخرون
  .الطفولة

كّلها فمحدد بفترٍة زمنيٍة قصيرٍة نسبيًا؛ حيث إن زمن  أما زمن الحكاية في قصص المجموعة
ال يتجاوز أيامًا ) الغريب(ال يتجاوز الليلة، ونجد كذلك الزمن في قصة ) البشعة(الحكاية في قصة 

التي تدور أغلب أحداثها في يوم واحٍد فقط، وال تختلف قصة ) عيد ميالد(قليلًة، وكذلك قصة 
وديع والقديسة (إْذ ال تتجاوز أبرز أحداثها األيام القليلة، أما القصة األخيرة عن غيرها؛ ) العودة(

فزمنها الحكائي قصير نسبيًا، وهو محصور بين التجهيز للسفر إلى القديسة وزمن ) ميالدة وآخرون
 الطريق الذي يبدأ بالبساتين، فموقف السيارة، فبيت الياس، وأخيرًا قرية ميالدة وبيت والدها،

  .وكّل ذلك ال يتجاوز اليومين بليلتيهما
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أما المكان فال يتجاوز القرية الوادعة البسيطة بأهلها وتضاريسها ومنجزاتها الحضارية 
أما ) ووديع والقديسة ميالدة وآخرون/ البشعة(كما تمّثل ذلك في قصَتي ... وبأزيائها وأدواتها

فحيزها المكاني المدينة، فالغريب يسكن ) العودة/دعيد ميال/الغريب: (القصص الثالثة الباقية وهي
 زالبنسيون ويدرس في الجامعة، وصاحب عيد ميالد بشقته وخادمته ولقائه بالفتاة كّل ذلك في حي

  .جغرافي مديني، باإلضافة إلى قصة العودة التي تدور أحداثها بين مكان العمل المكتبي والمطعم

ًة على مشاعر قاطنيه وأفكارهم وتوجهاتهم وخبراتهم، باإلضافة إلى فالمكان يحمل إشارًة داّل
أن المكان يشّكل تموجات التجربة وغناها عند الكاتب وفق تحوالت وجوده، فاإلنسان يندغم في 
المكان سواًء بالوالدة أو االنتقال، ويصبح جزءًا من وجوده ومشاعره وأفكاره وتوجهاته وعالقاته، 

 ة باإلضافة إلى أنة النفسية، يحمل المرجعية النصيالمكان يحمل مرجعية الكاتب أو الشخصي
وديع والقديسة (، إن المكان للمجموعة القصصية ...واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والتاريخية

داّل على المجتمعين األردني الريفي والمصري المديني في تلك الفترة ...) ميالدة وآخرون
، إن ...تاريخية، وداّل على أعراف كل منهما وثقافتهما وتوجهاتهما الفكرية والنفسية واالقتصاديةال

 ة الكامنة في الالوعي اإلنسانيالمكان هو المرآة التي تعكس بواطن اإلنسان وأنماطه الميثولوجي
  . الباطني وانعكاساته الخارجية

ئمة على مرتكز واقعي اجتماعي ينبع من فكره وعلى هذا فمجموعة هَلسا القصصية قا
المعتمد على مبدأ العلية في بناء األحداث والتماسك العضوي، مع إيهام المتلقي بالواقعية التي 
 ها تاريخًا لواقعنعد ة، واألفضل أنالسيرة الذاتي ة تداخل هذه القصص مع فنتضعه في إشكالي

ه واقعي، وهذا ما يدّل على اقتراب غالب هَلسا من الوضوح والتنظيم اجتماعي ليس حقيقيًا ولكّن
لعالمه القصصي، وأّنه كان على وعي بما يحيط به من ظواهر نفسيٍة واجتماعيٍة واقتصاديٍة 

  .وقادر على فهمها وتعليلها وجالء أسرارها... وفكريٍة
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 املصطلح النحوي الرتاثي ومدى توظيفه في الدرس اللساني العربي الحديث
  

  *بـــن يــطــــــــــو بــن عــمــــــران

  

  27/6/2021 تاريخ القبول   4/4/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

تحاول هذه الورقة البحثية الكشف عن مدى توظيف المصطلح النحوي التراثي في الدرس اللساني 
الحديث، وبيان أهمية توظيفه، وإحياء استعماله في الدراسات اللغوية العربية الحديثة، والبحث عن العربي 

أو هجرانه والتنكر له بدعوى أنه ال يؤدي المفاهيم اللغوية الحديثة، أو جريا . أسباب وتداعيات التخلي عنه
المفترض أن يسعى  إذ من. وراء التجديد والتحديث ولو كان ذلك على المستوى المصطلحي فقط

اللسانيون العرب إلى تكريس استخدام المصطلحات التراثية العربية األصيلة إبرازا ألهميتها العلمية، 
وللداللة على االعتراف بالمجهودات العلمية الكبيرة التي قام بها علماء اللغة العربية القدامى األجالء في 

  . ضبط المصطلحات النحوية وغيرها

حديث تـم إرسـال بعثـات علميـة إلـى الـدول الغربيـة لدراسـة العلـوم الغربيـة الحديثـة منهـا             في العصر الف
ــرة أدت إلــى انعكاســات خطيــرة خاصــة علــى النحــو العربــي        اللســانيات، وعنــد عــودتهم حــدثت انتكاســات كبي

  .األصيل، حيث وجهت له انتقادات بلغت إلى حد التعسف في كثير من قضاياه األساسية

  .المصطلح النحوي التراثي، الدرس اللساني الحديث، أهمية توظيفه، أسباب هجره: مفتاحيةالكلمات ال
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The Traditional Grammatical Term and the Extent of Its Use in the 
Modern Arabic Linguistic Lesson and the Repercussions and Causes 

of Its Abandonment  
 

Bin Yatto Bin Imran, Faculty of Arts and Languages, Yahya Fares University 
of Medea- Algeria. 

 

Abstract 
This research paper attempts to uncover the extent of the use of the traditional 

grammatical term in the modern Arabic linguistic lesson, to show the importance of its 
use, to revive its use in modern Arabic linguistic studies, and to search for the reasons 
and consequences of its abandonment. Or his abandonment and denial of it on the 
pretext that it does not lead to modern linguistic concepts, or is in the process of renewal 
and modernization, even if that is only on the terminological level. It is assumed that 
Arab linguists seek to devote the use of authentic Arabic heritage terminology to 
highlight their scientific importance, and to signify recognition of the great scientific 
efforts made by the venerable ancient Arabic language scholars in controlling 
grammatical terms and other things. 

in the modern era, scientific missions were sent to Western countries to study 
modern Western sciences, including linguistics, and upon their return, great setbacks 
occurred that led to serious repercussions, especially in the authentic Arabic manner, as 
criticisms were leveled against him that amounted to arbitrariness in many of his basic 
issues. 

Keywords: The traditional grammatical term, The modern linguistic lesson, The 
importance of employing it, The reasons for its abandonment. 

  

  :مقــــدمـــــة -  1

النحوي على الخصوص خدمة للقرآن و قام علماؤنا األوائل بتأسيس الدرس اللغوي العربي
بدى بشكل ناضج ، وليتوسع البحث اللغوي فيما بعد ،ثم شمل العلوم المتصلة به ،الكريم ابتداء

 تصنيفاو ا تعريفافقد ضبطوا مصطلحاته تحديدا للمفاهيم الدالة عليه .مند تأليف سيبويه للكتاب
اختصار مجمال لتلك المصنفات التي و شرحا مطوالو واقتفى خلفهم على شاكلتهم تأليفا ،تفريعاو

  .التبجيل أحياناو القبولو تلقوها بالرضى

أما في العصر الحديث تم إرسال بعثات علمية إلى الدول الغربية لدراسة العلوم الغربية 
هم حدثت انتكاسات كبيرة أدت إلى انعكاسات خطيرة خاصة عند عودت، والحديثة منها اللسانيات
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اإلجحاف و توجيهات بلغت إلى حد التعسفو حيث وجهت له انتقادات ،على النحو العربي األصيل
  .في كثير من قضاياه األساسية

يسعى بحثنا هذا إلى محاولة الكشف عن مدى توظيف المصطلح النحوي التراثي في  لذا
، إحياء استعماله في الدراسات اللغوية الحديثة، وحديث، وبيان أهمية توظيفهالدرس اللساني ال

التنكر له بدعوى أنه ال يؤدي المفاهيم و أو هجرانه .تداعيات التخلي عنهو البحث عن أسبابو
 .أو جريا وراء التجديد والتحديث ولو كان ذلك على المستوى المصطلحي فقط ،اللغوية الحديثة

ن يسعى اللسانيون العرب إلى تكريس استخدام المصطلحات التراثية العربية إذ من المفترض أ
وللداللة على االعتراف بالمجهودات العلمية الكبيرة التي قام بها  ،األصيلة إبرازا ألهميتها العلمية

من هذا المنطلق و. غيرهاو علماء اللغة العربية القدامى األجالء في ضبط المصطلحات النحوية
   :ساؤل التاليطرح الت

  ؟ما مدى توظيف المصطلح النحوي التراثي في الدرس اللساني الحديث -

  ؟و ما هي أسباب هجر بعض المصطلحات النحوية التراثية في الدرس اللساني الحديث -

  :تعريف المصطلح النحوي -  2

دال على معنى مخصوص في استعمال  ،المصطلح النحوي مركب وصفي متكون من كلمتين
   .اصطالحاو لتحديده البد من تحديد مفهوم جزأيه لغةو.  هو ميدان النحومخصوص أال

ورد  .سنختار منها ما يهمنا في هذا البحث فقط ،)ص ل ح(مشتق من مادة  :المصطلح لغة
المفعول ، واصطلح يصطلح اصطالحا فهو مصطلح« :في معجم اللغة العربية المعاصرة ما يلي

  .مصطلح عليه

فال   - اصطلح أهل القرية "زال خصامهم و توافقوا ،ما بينهم من خالفزال  :اصطلح الناس
اّتفقوا و تعارفوا عليه :اصطلح القوم على األمر .)ق(جَناح عليهما أن يصّطِلحا بيَنهما صْلحا 

  .)1(»"اصطلح العلماء على تسمية العناصر الكيميائية"

لفظ أو شيء  :اصطلح على.. :.اصطالح«ة جاء في معجم اللغة العربية المعاصر :اصطالحا
اصطالحات "لكل علم أو ميدان اصطالحاته ، واتفقت طائفة مخصوصة على وضعه في علم معين

  ."اللغويين/ الفقهاء

عبارة ذات معنى ال يمكن أن يسَتمد من مجرد فهم معاني كلماتها  :)لغ( :العبارة االصطالحية
ح مفهوم المصطلح النحوي بأنه ما اتفق عليه النحاة من ألفاظ من هذا التعريف يتضو )2(».منفصلة

  .للداللة على مفاهيم نحوية معينة خاصة بلغة من اللغات
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ومن المفروض أن يتم االتفاق في الدرس اللساني العربي الحديث على وضع مصطلحات دالة 
كونه مرتبط بالتحليل النحوي بصفة خاصة لو على هذه المفاهيم مستمدة من التراث اللغوي العربي

فكثير من المصادر النحوية التراثية تتطرق إلى مستويات التحليل  .اللغوي في مستوياته المختلفة
أي أنها تقريبا شاملة  .)الداللي أحياناو الصرفي والتركيبيو الصوتي(اللغوي األربعة المعروفة 

في بعض المفاهيم مما  هذا يعني على األقل تقارب، ولمستويات التحليل اللساني الحديث
إن أهم « :يقول عبدو الراجحي .يستوجب وجود بعض المصطلحات النحوية التراثية الدالة عليها

هو بذلك يصل اللغة ، والداللة، والنظم، ويدرس الصوت ،نحو شاملما في النحو العربي أنه 
الحديث في دراسة  هذه الخصائص هي التي يهدف إليها التطور، وويعالج الشكل والمعنى ،بالفكر
  .)3(»اللغة

ولهذا ينبغي على الباحث العربي المتشبع بكنوز التراث العربي األصيل البحث الدقيق العميق 
التي ربما لها أصول تراثية ال و -على المصطلحات التراثية الدالة على هذه المفاهيم الحديثة 

إن نظرة « :حسام البهنساوييقول  .وتوظيفها توظيفا صحيحا –تكتشف إال بالتمحيص الدقيق 
 ،بين القواعد النحوية، ومقارنة دقيقة بين األسس التي اعتمدت عليها المدرسة التوليدية التحويلية

 لم يكن بعيدا عن هذه األسس ،أن النحو العربي ،لتؤكد لنا ،التي أرساها العلماء العرب
فإن هذا يحتم علينا عدم التخلي  ،مادام هناك تقارب أو تماثل في بعض المفاهيمو )4(».األفكارو

يمكن لنا إردافها بتلك المصطلحات األجنبية المقابلة لها ، وعلى المصطلحات التراثية الدالة عليها
   .دفع اللُّبسو بلغتها األصلية لضبط معناها

   :أهمية توظيف المصطلح النحوي التراثي في الدرس اللساني الحديث -  3

راثي في الدرس اللساني الحديث هو اعتراف ضمني بالقيمة إن توظيف المصطلح النحو الت
هو ، والمحافظة على استعمال هذا اإلرث اللغوي الرصين الفصيح، والعلمية لجهود علمائنا األوائل

هذا ما يؤسس ، ويسمح بربط األجيال الصاعدة من الباحثين اللغوين بإرث أجدادهم اللغوي
يحول دون االنقطاع ، وبقاءهاو مساهمتها في قوة اللغةو اإبقاء حيويتهو للتمسك باللغة األصيلة

   .اندثار تراثهم اللغوي القيمو عن الماضي العربي العريق

من أجل الوقوف على ما يتضمنه  ،إن العودة إلى التراث اللغوي« :يقول حسام البهنساوي
 ،على المواضع العديدة التي من شأنها أن تلقى ،هذا التراث من أراء متطورة لهو من األمور الهامة

ال يخفى علينا مدى الفائدة و. التي يلتقي فيها هذا التراث مع أحدث ما توصل إليه البحث اللغوي
الذي بال شك سيظهر مدى استمرارية ، والكبرى التي يمكن أن نتوصل إليها من خالل هذا الربط

للغويين من خالل عودتهم إلى ذلك سيزيد من استفادة الباحثين او )5(».الفكر اللغوي عبر الزمان
سيميطون اللثام عن كثير من و المصادر التراثية للبحث عن المصطلحات الدالة على هذه المفاهيم
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يزيلون الغبار عن الكثير من الحقائق العلمية التي ، والقضايا اللغوية األصيلة التي تنطوي عليها
  .غيرها من الفوائدو ب مَلَكة لغوية فصيحةباإلضافة إلى اكتسا ،ظن الناس أنها من إنتاج المحدثين

  :ات هجر المصطلح النحوي التراثي في الدرس اللساني الحديثيتداع -  4

له تداعيات سلبية تتمثل في  هجر المصطلح النحوي التراثي في الدرس اللساني الحديثإن 
نسيان من بذلوا ، ومتصدر البحث فيهاو نسبة المفاهيم العربية األصلية إلى غير مكتشفها األول

هذا استخفاف بكنوز تراثنا و. إنقاص من قيمتها العلميةو تأسيسها،و جهدا كبيرا في تأصيلها
 إذا كان المفهوم قديما« :في هذا الشأن يقول عبد الرحمن الحاج صالحو .العلمي أو تغافل عنه

يث يغطي ذلك ألن هذا اللفظ الحد ،انقطاع عن التراث ،اللفظ جديدا فهو انقطاع عن الماضيو
فتصبح هذه األخيرة  ،المصطلحات الحديثةو فتحدث قطيعة بين المفاهيم التراثية ،المفهوم القديم

لكي تكتشف الحقيقة و. هذا غير صحيح، ووكأنها تحمل مفاهيم جديدة لم يتطرق إليها أحد سابقا
  .)6(»التفتيش بعمق في كتب القدامى العرب المبدعينو البد من التمحيص

  :باب هجر المصطلح النحوي التراثي في الدرس اللساني الحديثأس -  5

   :غياب المفهوم العربي في اللسانية الغربية -1 -  5

هو ما يحول ، وبعض المفاهيم النحوية العربية ال وجود لها في الدراسات اللسانية الغربية
لتراث النحوي هذا يحتاج إلى اطالع واسع على ا، ودون توظيفها في الدرس اللساني الحديث

من جهة أخرى اطالع عميق على الدرس اللساني الغربي ليتمكن الباحث من ، والعربي من جهة
من الباحثين العرب الذين توّفرت ، وما يدل عليها في الثقافة األخرىو المقابلة بين هذه المفاهيم

 ،أبحاثهو مؤلفات يظهر ذلك في جّل، وفيهم هذه الميزة الباحث الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح
استخالصه و دفاعه الشديد عنهو حيث يالحظ المطلع عليها تمسكه الشديد بالتراث اللغوي العربي

   .األسس العلمية التي قامت عليها الدراسات اللغوية العربية عند النحاة األوائل المبدعينو للمبادئ

ال يجد فيها مقابالت لبعض تمكنه من اللسانيات الحديثة أنه و ومما يدل على اطالعه العميق
مما يحتم عليه وضع مصطلحات جديدة بلغة أخرى لتبليغ هذا المفهوم الغائب  ،المفاهيم العربية

قد اضطررنا أحيانا أخرى بسبب القراءة و« :يؤكد ذلك بنفسه فيقول، وتماما في اللسانيات الغربية

اإلنجليزية في و الفرنسيةب(بعض المصطلحات بلغة أجنبية  – وضع لغة جديدةالجديدة إلى 
لعدم وجود ما يقابل المفهوم  –) رسالة الدكتوراه ،اللسانيات العربية واللسانيات العامة :كتابنا

مفهوم الفائدة ، و)Akinesis/kinesis(وذلك مثل الحركة والسكون  ،العربي في علوم اللسان الحديثة
  .)7(»وغير ذلك) Informèmeمن حيث الكم (
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مفهوم الوزن  ،النحوية التراثية التي ال وجود لها في الدرس اللساني الغربيومن المفاهيم 
بناءها فهو مفهوم عربي و أما مفهوم مثال الكلمة أو وزنها« :يقول الحاج صالح .الصرفي للكلمة

فمثل هذه المفاهيم التراثية من  )8(».ال يوجد ما يماثله إلى اآلن في اللسانيات الحديثةو أصيل
   .ن يتعّذر توظيفها في اللسانيات الحديثةالطبيعي أ

   :الترجمة – 2 – 5

منها الترجمة الحرفية التي تستهدف  ،فالترجمة لها أنواع كثيرة ،"الترجمة خيانة" :كما يقال
دون التعبير عن المفاهيم اللغوية العلمية التي تختلف المصطلحات  ،المعاني المعجمية لأللفاظ فقط

 .قد تكون ال عالقة لها بالمدلول اللغوي المعجمي الوضعي ،لى أخرىالدالة عليها من لغة إ
عبارة ذات معنى ال يمكن أن يسَتمد من مجرد فهم معاني كلماتها « :فالعبارة االصطالحية هي

 مدلول استعمالي والتخليط بين الوضعو فاأللفاظ اللغوية لها مدلول وضعي )9(».منفصلة
  .)10(ا قال الحاج صالحاالستعمال يوقع في الخطأ كمو

فترجمة المصطلح اللساني الغربي إلى العربية قام به باحثون من أقطار عربية مختلفة بشكل 
هذا التعدد المصطلحي ، واختلفت مصطلحاتهم الدالة على المفهوم الواحدو فتعددت ،فردي غالبا

ن غيب توظيف في كثير من األحيا، ويعد مشكلة حقيقية في تلقي الدرس اللساني الحديث
أحدث شرخا كبيرا في تحصيل ، والنحوي بصفة خاصةو المصطلح اللغوي التراثي العربي عموما

وكان من المفروض أن تقوم بذلك جهات متخصصة تنسق جهود  .المفاهيم الحديثة المترجمة
إن كانت هناك هيئات و. تلزمهم باعتماد مصطلحات متفق عليها وفق ضوابط معينةو الباحثين

إال أنه لم يظهر  - "اتحاد المجامع اللغوية العربية"و" مكتب تنسيق التعريب بالرباط" - بية عر
  . أثرها جليا بالنسبة لتوحيد المصطلح اللساني

تأسيس بنك لغوي معلوماتي، و وقد سعت مبادرات فردية من أجل توحيد جهود الباحثين
حاج صالح من خالل مشروع الذخيرة وصاحب هذه المبادرة هو الباحث الجزائري عبد الرحمن ال

 :قد بين ذلك في مقال لهو توحيد المصطلحات العربيةو العربية الذي يهدف من خالله إلى انتشار
قد نبه الحاج صالح إلى بعض و. )11(توحيدهاو الذخيرة العربية ودورها في شيوع المصطلحات

األخطاء في تأدية  :ي مقال لهاألخطاء في نقل المفاهيم من لغة إلى أخرى بالترجمة خاصة ف
فما يمنعنا أن نبحث عن كلمة « :في هذا المجال يقولو. )12(المفهوم في التعريب والترجمة خاصة

غيره من وسائل الوضع و عربية في التراث قريبة المعنى من المفهوم المحدث أو نلجأ إلى االشتقاق
بتلك  ،في أوسع نطاق، ودان العربيةاللغوي مادامت الكلمة األجنبية لم تحظ بعد في جميع البل

  .)13(»قوة اإليحاء للمفهومو الهالة من النفوذ
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عبد المالك مرتاض في  :ومن الباحثين الذين تناولوا ظاهرة اضطراب المصطلح اللساني
علل و بحث في المفاهيم -السيمائيات و إشكالية المصطلح في اللسانيات :مقال له بعنوان

أثر توحيدها في تنمية و ألفاظ الحضارة ماهيتها :لي القاسمي في بحثهع :ومنهم، )14(- االضطراب
  .)15(اللغة العربية

   :عدم التمكن من التراث النحوي العربي أو تجاهله – 3 -  5

إن عدم تمكن بعض الباحثين العرب من اإلحاطة بكنوز التراث النحو العربي األصيل دفعهم 
فاقد الشيء ال "  :كما تقول المقولة العربية ،البحث فيهو إلى العزوف عنه وعدم االشتغال بدراسته

بين و حيل بينهم، وبالتالي غابت عن أفكارهم الكثير من المفاهيم اللغوية التي يحتويهاو ".يعطيه
اعتبارها و الكثير من المصطلحات العلمية التراثية، نتيجة تركيز اهتمامهم على اللسانيات الغربية

إنما و أن النحو العربي أصبح قديما ال يلتفت إليه، واللغوية الحديثة المصدر الوحيد للدراسات
يقول الحاج صالح في نطاق حديثه عن  .يوضع في المكتبات والمتاحف كنوع من التراث البالي فقط

هنات الكثير من البحوث التي يقوم بها الباحثون العرب المحدثين على محتوى التراث اللغوي 
 أخرى هي تجاهل بعض الباحثين للتراث العلمي العربي في ميدان اللغةوصفة سلبية «  :العرب

لم يوجد ما يقابله في و ما أبدعوه من المفاهيمو خصوصا ما اختص به العرب دون غيرهمو
هذا التجاهل ناتج و. ال في المذاهب اللغوية الغربية الحديثةو التراث الفكري اليوناني الالتيني
ثانيا لالعتقاد الراسخ عند أكثر ، والمفاهيم والتصورات العربية بالطبع عن جهل أوال لجوهر

  .)16(»لم يثبته اللغويون الغربيون فال قيمة علمية لهو المحدثين أن ما ظهر عند العرب من األفكار

   :الولوع بابتكار مصطلحات جديدة – 4 -  5

قابالت يتعمد بعض اللسانيين المحدثين العرب استحداث مصطلحات عربية جديدة كم
التنقيب بعمق في التراث اللغوي العربي األصيل إليجاد و للمصطلحات األجنبية دون البحث

عدم الحاجة الداعية إلى اعتماد ويرى الحاج صالح  .مصطلحات تقابل هذه المفاهيم اللغوية
أعتقد أن و. مصطلح جديد ما دام يوجد في التراث اللغوي العربي مصطلح أصيل يمكن توظيفه

و الصواب مادام يوجد في التراث اللغوي العربي األصيل مقابل للمصطلح األجنبي يمكن هذا ه
لو كان اللفظ و )كثرة المصطلحات المقابلة(استعماله دون التباس فال داعي للترف المصطلحي 
ذلك من أجل إحياء المصطلحات التراثية ، والحديث داال داللة صحيحة على المعنى المقصود

لو كان ذلك على المستوى و االعتراف بالسبق العربي األصيل، ولها خشية إهمالهابإبقاء استعما
قد تأسف الحاج صالح من استحداث و .المفهومي فقط تقديرا لجهود علمائنا القدامى األجالء

  .)17(لها لفظ يدل عليهاو مصطلحات جديدة لمفاهيم علمية موجودة قديما
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الدرس اللساني العربي الحديث التي قام الذين وبين سلبية استحداث مصطلحات جديدة في 
بعض اإلخوة المصريين الذين درسوا على يد عالم إنجليزي اسمه «منهم  ،درسوا في أوربا

المصطلحات اإلنجليزية ترجمها  ،عرفها العرب قديما لكن األلفاظ جديدة جاء بأشياء"... فيرث"
 ،اللفظ جديدا فهو انقطاع عن الماضيو وبذلك إذا كان المفهوم قديما. العرب بألفاظ جديدة

  .)18(»انقطاع عن التراث

   :اعتبار أن الحداثة ال تتوافق مع التراث – 5 – 5

انتقد عبد الرحمان الحاج صالح منهجية الكثير من البحوث اللغوية التي يجريها اللغويون 
د القدامى من علمائنا نقّل - ما يزال الكثير مناو –كنا « :بين خطأ توجههم فقالو العرب المحدثون

ويجدر بنا بهذا الصدد أن ندلي . من يقلد اآلن الغربيين فاستبدلوا تقليدا بتقليٍدثم جاء منا 
ما يقومون به من أبحاث حول التراث و غير اللغويينو برأينا فيما يقوله اللغويون العرب المحدثون

على .. .اآلن اللغويون العربإن الكثير من البحوث التي يجريها .. .العلمي اللغوي العربي

الّتبِني بدون نظر سابق لما جاءنا  - 1 :تتصف في نظرنا بهذه الهَنات محتوى التراث اللغوي
المذاهب اللغوية بدعوى أن هذه األقوال هي آخر ما توصل إليه العلم و من الغرب من األقوال

، هم بكل ما قاله الغربيونعدم إلمامو ذكر منها تعصب بعضهم لمذهب غربي،و )19(»....الحديث
على و تجاهلهم التراث العلمي العربي في ميدان اللغة، وعدم التأكد من صحة ما نقلوه عنهمو

هذا أحد أسباب هجر و. ما أبدعوه من المفاهيمو الخصوص ما اختص به العرب دون غيرهم
تمام بتقليد االهو توظيف المصطلحات التراثية في الدرس اللساني الحديث بسبب التخلي عنه

  .التعصب إلى مذاهبهم دون غيرهمو الغربيين

اعتبارها فتحا جديدا لم و انبهار اللغويين العرب المحدثين باللسانيات الغربية – 6 -  5

  :تسبق إليه

غالبا ما تصيبهم لوثة فكرية مما  ،تعمقوا فيها وتعصبوا لهاو إن الذين درسوا المناهج الغربية
العتقادهم عدم صالحيته لدراسة  .أحيانا يهجموا عليه بشراسة، والمجيديجعلهم يتنكرون لتراثهم 

حسب ظنهم أن كل ما هو جديد من البحوث اللغوية ، واللغة دراسة علمية موضوعية شاملة
لذلك زاد تعصبهم للسانيات  ،ألن القديم ال يواكب الحديث،أفضل من غيرهو الغربية يعني أنه مفيد

إال أن المنصفين من الباحثين العرب  .ب هجر المصطلحات التراثيةو هذا أحد أسبا.الحديثة

كما أشار  –لكننا نقصد « :يقول عبدو الراجحي .المحدثين يدركون أهمية التراث العلمية
كان أكثر اقترابا من الطبيعة اإلنسانية في " بالنحو التقليدي"أن نؤكد أن ما سمي  –تشومسكي 



 المصطلح النحوي التراثي ومدى توظيفه في الدرس اللساني العربي الحديث   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 715

إعادة أصوله على أسس أكثر  –في األغلب  –ن قد يكون أن ما نحتاجه اآل، ودراسته للغة
  .)20(»علمية

لقد باتت األوساط العلمية اللغوية الحديثة مصابة و« :ويقول صبحي الصالح في هذا الشأن
 بالنتائجو ألنها تبدي إعجابها بتعريفات الدارسين المعاصرين للغة ،بضعف الذاكرة على ما يبدو

نما تنسى رد جمهرة تلك التعريفات إلى أصولها األولية عند أسالفنا بي ،المترتبة على تعريفاتهم
طفقوا و ذلك ما يحدث ألساتذة الجامعات عندنا كلما عادوا إلى وطنهم األم .العرب الخالدين

يرطنون ببعض المصطلحات األجنبية أو بعض التحديدات التي يحاولون تطبيقها على كل لغات 
  .)21(»كل لغة من اللغات هي نظام بَنوي لمجرد اعتقادهم بأن ،اإلنسان

   :انتقاد النحو العربي – 7 -  5

هذه القضية أسالت الكثير ، وانتقد بعض اللسانيين المحدثين معيارية النحو العربي القديم
مما  ،ليست هذه فحسب بل انتقدوه من جوانب متعددة، ومتصٍد لهاو من الحبر بين مؤيد لها

 لذلك أعرضوا عن دراستهو ألنهم انتقصوا قيمته العلمية ،اتهدفعهم إلى هجر بعض مصطلح

حين انتقل المنهج الوصفي إلى الدرس العربي بعد اتصال « :يقول عبدو الراجحي .االستزادة منهو
باحثينا به في الغرب، بدأت هذه االنتقادات التي أخذها الوصفيون على النحو التقليدي و أساتذتنا

  .)22(»مؤلفات الحديثة التي تعرض للنحو العربياألوربي تظهر في معظم ال

وتحدث عبد الرحمن الحاج صالح عن بعض الباحثين العرب الذين درسوا اللسانيات في 
الذين رجعوا إلى مصر أساءوا إلى « :فقال .أوربا ثم عادوا إلى بالدهم بعدما أكملوا دراساتهم

، طبقوه كما هوو ...،وه على اللغة العربيةالتراث كثيرا ألنهم أرادوا أن يطبقوا هذا الذي تعلم
فهذا الذي أداهم .. .للعربية خصوصية ،ال تفعلوا هذا ،كنت شابا أقول ال، وأحّذرهمو كنُت معهمو

 ،التعسفو انتقدوه انتقادا يشبه اإلجحاف ،لكي يبرروا أنفسهم، وإلى أن شوهوا النحو العربي
بحيث جعلوا الحقائق التي توصل إليها العرب في القديم جعلوها شيئا من  ،تعسفوا إلى حد بعيد

  .هذا الكالم يتفق مع ما قاله صبحي الصالح المذكور أعالهو )23(».المشبوهات

  :أهم المصطلحات النحوية التراثية الموظفة في الدرس اللساني الحديث -  6

رس اللساني الحديث عمل شاق إحصاء المصطلحات النحوية التراثية الموظفة في الد إن
ال يتأتى ذلك إال بالمسح الشامل لكل المؤلفات ، ويحتاج إلى مؤلَّف كبير يستغرق وقتا مناسبا لذلك

متضافرة من طرف العديد من الباحثين العرب و هذا يتطلب جهودا كبيرةو اللسانية العربية الحديثة
ذلك لبيان ما ، وق المفاهيم الدالة عليهاتدقيو لالستقصاء كل هذه المصطلحات الموظفة وتصنيفها

  .إذا كانت مقحمة أم دالة داللة صحيحة على ذلك
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وال يسعنا في هذا المجال إال اإلشارة إلى النزر اليسير من هذه المصطلحات النحوية على 
من أبرز هذه المصطلحات ما و. سبيل التمثيل ال الحصر ألن المقام ههنا ال يتسع للتوسع فيها

   :يلي

مؤول لها ، ولكن استعملهم لها دار بين منتقد لها ،استعملها اللسانيون المحدثون :القياس
إن فكرة « :يقول عبد الراجحي .ومدافع عنها مبينا مفهومها العربي األصيل ،بالمفهوم األرسطي

 قد بين، و)24(».على كثرة ما قيل فيها لم تكن عند سيبويه غير متابعة الكالم العربي" القياس"
مفهومه في الثقافة و عبد الرحمن الحاج صالح الفرق بين مفهوم القياس عند النحاة العرب القدامى

  .في مواضع أخرى من مؤلفاته، والغربية في كتابه منطق العرب في علوم اللسان

قد عرض و« :يقول عبد الراجحي :العالمة، والفرع، واألصل، واالستعمال :مصطلحات
" ذات العالمة"والفرعية في مواضع كثيرة منها بحثهم لأللفاظ و يةالتحويليون لقضية األصل

marked تلك التي بال عالمة وunmarked روا أن األلفاظ غير وهي و هي األصل" المعلَّمة"قر
فهذه المصطلحات كثيرة الدوران في التحليل  )25(».أكثر تجردا، واألكثر دورانا في االستعمال
  .حويلياللساني خاصة في المنهج الت

قضية هي األخرى أسالت الكثير من الحبر بين منتقد رافض لها خاصة عند  :مصطلح العامل
" النحو التوليدي التحويلي"بين مدافع عنها مثبت لوجودها في اتجاه لساني آخر و الوصفيين،

األغلب أن يتجه رأي ، ولم يكثر حديث عن قضية من قضايا النحو العربي« :يقول عبد الراجحي
إن .. .صفيين خاصة إلى رفض فكرة العامل من أساسها لما تصدر عنه من تصور عقليالو

البنية العميقة تمثل ، وببنية السطح" البنية العميقة"التحوليين يقررون أن النحو ينبغي أن يربط 
ودراسة هذه البنية تقتضي ، conceptual structuresالعملية العقلية أو الناحية اإلدراكية في اللغة

التأثر و لكن باعتبارها عالقات للتأثير، وفهم العالقات ال باعتبارها وظائف في المستوى التركيبي
قد عادت اآلن في المنهج التحويلي على صورة ال تبتعد كثيرا عن و ...في التصورات العميقة

صل أ" العاملية"« قد عد الباحث رشيد بوزيان أن و )26(».الصورة التي جاءت في النحو العربي
المشترك ال بين اللغات " النحو الكلي"من األصول الكلية للعقل النحوي أو مبدأ من مبادئ 

هناك مصطلحات نحوية تراثية أخرى كثيرة و. )27(».لكن بين اللغات النحوية االصطناعيةو الطبيعية
 ،لحذفا ،االشتقاق :نصادف في بعض المؤلفات اللسانية العربية منها على سبيل التمثيل ال الحصر

  .)28(.. .الموضع ،التقديرو اإلضمار
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  :أهم المصطلحات النحوية التراثية المهجورة في الدرس اللساني الحديث -  7

كل ما قيل في تمهيد المصطلحات النحوية التراثية الموظفة في الدرس اللساني الحديث 
هجرها و إن توظيفها إذ ،ثم إن الحكم بتوظيفها من عدمه هو حكم نسبي إلى حد ما ،يقال ههنا

ألن االصطالح اللساني العربي الحديث ليس متفقا  ،فقد يوظفها باحث ويهجرها آخر ،ليس مطلقا
كما ال يمكننا الجزم بعدم توظيفها لعدم تمكننا من القيام بالمسح الشامل الكامل  .عليه في الغالب

ألن  –تى نكون موضوعيين لكل ما كتب في اللسانيات باللغة العربية بكل فروعها ومناهجها ح
إنما نستند في ذلك على االحتمال فقط من خالل االطالع على و. - المقام ههنا ال يتسع لذلك 

ألن الحكم على  .اعتمادا على أقوال بعض الباحثين الكبار في هذا المجال، وبعض المؤلفات
إذ إن الحكم  ،فيتوظيف مصطلح ما أسهل بكثير من الحكم بعدم توظيفه في هذا المجال المعر

أما  ،األول يمكن أن تصدره بعد أن تصادف هذا المصطلح أو ذاك عدة مرات في بعض المؤلفات
مع ذلك يمكن أن نرصد بعض هذه و. اطالعا واسعاو الحكم الثاني فيتطلب جهدا كبيرا

  :ليمن أهمها ما ي، والمصطلحات النحوية التراثية المهجورة في الدرس اللساني العربي الحديث

نظام "استبدلوه بعبارة و بعض اللسانيين العرب المحدثين هجروا هذا المصطلح :الوضع
أكثر الباحثين  ،"La langue et La parole"يظهر ذلك في ترجمتهم لثنائية دوسوسير و "اللغة

إن كانت هذه المقابلة و .)29()كالم/ لسان (بعضهم ترجمها ، ووالكالم) كنظام(يترجمونها باللغة 
 :يقول ،الحاج صالح قد تشبت بالمصطلح التراثي األصيل في ترجمته لهذه الثنائية حة إال أنصحي

 :الوضع :هو بالنسبة للنحاة العرب" La langue et La parole" التقابل الذي وضعه دوسوسير«
هذا هو أساس التفكير اللغوي و. La parole :استعماله بالفعل هو، وLa langueالنظام اللغوي 

 الخطاب":استعمل هذا المصطلح في عنوان كتابهو )30(»...لم يأخذوه من أي واحد، وربيالع
  ". االستعمال العربيةو التخاطب في نظرية الوضعو

البالغة في االهتمام و اتحاد النحوو« :فقال ،وبين الحاج صالح أصل هذا االصطالح تاريخيا
د أثبته النحاة في إطار مقابلتهم بين اللغة خاصة في تنوعها بالنسبة للمعنى الواحد قو بالتراكيب

فهي  .هي أساس نظريتهم اللسانية التي بنيت عليها علوم العربيةو استعمالهاو والكالم أي بين اللغة

اشتهرت هذه المقابلة بعدهم باصطالح خاص و. سيبويهو من وضع النحاة األولين مثل الخليل

لئن كان هذا هو األساس و. ي في القرن الرابعذلك ابتداء من الزجاجو الوضع واالستعمال هو
فإن النظرية العربية أعمق وأوسع  paroleو langueالذي بنى عليه دي سوسور مقابلته بين 

  .)31(»بكثير
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 :يلي ومن بين أهم المصطلحات التي نعتقد أنه تم هجرها في البحث اللساني الحديث ما
حرف المد  ،وجوه التصرف في تقاليب الفعل ،للكلمةِمَثال الكلمة وجمعها مُثل أي الوزن الصرفي 

  ... استبدلوها بالصائت الطويل

  :اقتراحاتو نتائج :خـاتـــمــــــة

تباينت مواقف اللسانيين العرب المحدثين إزاء توظيف المصطلحات اللغوية التراثية  -
منهم ، وسبيال فمنهم متشبث بها مدافع عنها ما استطاع إلى ذلك ،عموما والنحوية على الخصوص

، على النقيض من ذلك تماما متنكر لها فار منها العتبارات مختلفة منها االعتبارات اإليديولوجية
محجم أخرى لحاجة في نفس يعقوب ال و مقبل تارة ،منهم بين ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالءو

 .يعلمها إال هو

اللساني الغربي ليس و التراثي في حالة تماثل المفاهيم أو تقاربها بين الدرسين العربي -
هجرها يعتبر سلبية من سلبيات البحث ، وهنا عذر أو داع لهجر المصطلحات النحوية التراثية

 ،اللغة العربية عموماو اللساني العربي الحديث له عواقب وخيمة على تلقي الدرس النحوي العربي
بالتالي العزوف عن دراسة ، وعلميةتناسيها وإنقاص من قيمتها الو ألن هجرها يؤدي إلى إهمالها

 .النحو العربي

هناك مبررات فعلية مقبولة لهجر بعض المصطلحات على قلتها في حالة غياب المفهوم  -
التي هي  ،أو تباعد وجهات النظر في بعض القضايا النحوية ،النحوي العربي في اللسانيات الغربية

لكنها ال تهمل بل تدرس .يها اللغات األخرىمن صميم خصائص اللغة العربية والتي ال تشاركها ف
 .ضمن الخصائص المميزة للغة العربية

ذلك بالعودة ، وضرورة توحيد االصطالح اللساني العربي الحديث في الفترة المستقبلية -
استحداث مصطلحات عربية موحدة في حالة غياب ، وتكريس توظيفهاو إلى المصطلحات التراثية
تلقي الدرس و ألن ذلك يسهل التواصل اللغوي ،في التراث اللغوي العربيالمفهوم اللساني الغربي 

  .اللساني العربي

يجب تدريس النحو العربي األصيل في كل المراحل الجامعية بحجم ساعي كاف ليتمكن  -
  .يهضمها بما يؤهله لتوظيفها في كتاباته اللسانيةو الطالب من التشبع بالمفاهيم النحوية التراثية

توجيهها في قالب جماعي على شكل و وحيد جهود الباحثين العرب الفرديةضرورة ت -
على غرار  –لو كانت غير حكومية و هيئات أو لجان متخصصة في كل فرع من فروع اللسانيات

ألن الهيئات الحكومية  –هذه المجموعات المتخصصة المتواجدة على شبكات التواصل االجتماعي 
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أو تحد من فعاليتها كما حصل لهيئات اللغة العربية  ،تعرقل عملهاتتأثر بسياسات الدول التي قد 
تضع مقابالتها بالبحث ، وتقوم هذه اللجان بإحصاء مصطلحات مجال تخصصها .الرسمية سابقا

ثم  ،إن لم يوجد يتم االتفاق على مصطلحات جديدة مناسبة، وأوال في التراث اللغوي العربي
تتبنى هذا العمل مخابر البحث العلمي في ، وع على الجامعاتتنشر في كتاب أو مجالت علمية توز
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 دراسة في الرؤية والّتشكيل: "الّتني الشوكي ينضج قريبا"رواية 
  

  *أسماء عزام داربكر

  

  30/12/2020 تاريخ القبول   1/11/2020 ستالمتاريخ اال

  ملخص

لألديـب  " التـين الشـوكي ينضـج قريبـا    "تكشف هذه الدراسة عن جماليـات الرؤيـة والتشـكيل فـي روايـة      
بدأ الدراسة بمقدمة تبـين أهميـة هـذه الدراسـة وأهـدافها والمـنهج المتبـع فـي         الفلسطيني عبد الله تايه، إذ ت

تحليل الظواهر واستخالص قيمها الفنية من ثنايا البنيـة السـردية   و رصد الّظواهر الفكرية والفنية في الرواية
تايـه وثقافتـه   ثم تقسم الدراسـة إلـى ثالثـة فصـول، يتحـدث الفصـل األول عـن حيـاة األديـب عبداللـه           ، للرواية

وتجاربه، ثم يأتي الفصل الثاني في البحث في موضوع الرواية ورؤيتها وجدتها، ثـم يـأتي الفصـل الثالـث فـي      
البحث في بنيتها وتشكيلها من حيث األساليب السردية وبناء الشخصيات واللغة وتقنياتها وعوامـل التجديـد   

  .ليها الدراسةإوصلت م النتائج التي تهفيها، ثم ينتهي البحث بخاتمة تبين أ

  

 
The Prickly Peer Ripens Soon, a Study of Vision and Structure  

Asma A. Darbaker, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 
Art, The University of Jordan, Jordan. 

Abstract 
This study aims at discovering the vision and structure esthetics of Abdullah 

Ttayeh's Prickly pear ripens soon. The introduction of the study includes the significance 
of the study ,the goals of the study and the methodology. The study has three chapters 
;the first chapter discusses the life of the author; his education and experience.the second 
chapter discusses the topic and vision of the study as well as its seriousness. The third 
chapter discusses the form and structure of the novel that includes ; the narrative styles 
,the character and language building with its techniques and regenerative factors in the 
novel. The research ends up in a section that has the most important findings of the 
study. 
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 :المقدمة

أعمال األديب الفلسطيني عبد الله تايه الروائية، وقد تميز هذا أحد تتناول هذه الدراسة 
األمر اّلذي يشّكل دافعا قويا لسبر أغوار  ،بغزارة إنتاجه الروائي وعمق الرؤى في كتاباتهاألديب 

 .كتاباته والبحث في سر كثافتها وإيحاءاتها وتميزها لتشكل صوًتا روائيا فلسطينيا خاصا

ُت أّنها وجد في الروايةالقراءة واالّطالع على بعض أعمال الكاتب والروائي عبدالله تايه  وبعد
أعمال مؤّثرة لها طابع خاص، وقد وّلدت في نفسي أسئلة عديدة حول سر جمالها وتفردها 
وتميزها، وأسباب قوتها وتماسكها وتأثيرها، وأين يكمن هذا كّله؟ أفي الرؤية اّلتي تجسدها 

الل الّتشكيالت الموضوعات اّلتي تتناولها أم في صياغتها وأسلوبها من خو والقضايا اّلتي تعالجها
  السردية والتقنيات واألساليب اللغوية والفنية؟

  :هذه األسئلة وغيرها أحببت أن أجيب عنها في هذا البحث اّلذي اخترت له عنواًنا هو

  دراسة في الرؤية والّتشكيل": الّتين الشوكي ينضج قريبا"رواية 

و كاتب وروائي فلسطيني، الجئ األديب عبدالله تايه وه رواياتوتتناول هذه الدراسة إحدى 
من قرية بيت دراس يقيم في أحد مخيمات قطاع غزة، وهو األمين العام المساعد لالتحاد العام 
للكّتاب واألدباء الفلسطينيين، ينشر مقاالته السياسية وأعماله األدبية في الصحافة الفلسطينية 

كه عناصر القص وتقنياته، وقدرته على والعربية، وهو أديب متميز مبدع، يتمثل إبداعه في امتال
توظيفها للتعبير عن قضايا فردية وجماعية وتقديم وجهات نظر في قضايا متنوعة برؤية جديدة 

فقد أصدر خالل  ،تناسب طبيعة المرحلة والفترة الزمنية التي ُكتبت فيها تلك األعمال القصصية

  :هي ئيةوخمسة أعمال روا ،رحلته اإلبداعية ست مجموعات قصصية

  القدس-وكالة أبوعرفة للصحافة والنشر )1979( .اّلذين يبحثون عن الشمس) 1

  القدس- وكالة أبوعرفة للصحافة والنشر )1982( .العربة والليل) 2

  .منشورات البيادر )1983. (الّتين الشوكي ينضج قريبا) 3

  .دسالق -اتحاد الكّتاب الفلسطسنيين )1996(.وجوه في الماء الساخن) 4

  .القدس -اتحاد الكّتاب الفلسطسنيين )2001.(قمر في بيت دراس) 5
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  :البحث وأهميته موضوع

وتستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تساهم في تشكيل صورة شمولية لكاتب روائي له 
حضوره في الرواية الفلسطينية وبصمته الخاصة التي لم تحظ بالدراسة العميقة من قبل الدارسين، 

  :جاءت هذه الدراسة لتعالجف

  .أحد األعمال الروائية لكاتب متفرد له صوته الخاص وأسلوبه المتميز) 1

  .من منظور فني يتصف بالعمق في األسلوب" الّتين الشوكي ينضج قريبا"البحث في رواية ) 2

  .من زاويتي الرؤية والفن" الّتين الشوكي ينضج قريبا" البحث في رواية) 3

4 (قصصي خاص تجسيد صوت إبداعي.  

 :ة الدراسةمشكل
بشكل خاص " الّتين الشوكي ينضج قريبا"بشكل عام وروايته  تعد أعمال األديب القصصية

بيئة خصبة توّلد عند القارئ والباحث أسئلة عديدة تثير في نفس الباحث الدافعية للبحث في كنهها 
ما سر جمال هذا العمل األدبي وتفرده : األسئلةوالتوصل إلى مدلوالتها وخباياها ومن هذه 

يكمن هذا الجمال أو هذه القوة في الرؤية اّلتي  هلو ما أسباب قوته وتماسكه وتأثيره؟ وتميزه؟
هل يكمن هذا الجمال أو  تجسدها الرواية والقضايا اّلتي تعالجها أو الموضوعات اّلتي تتناولها؟

  وأساليبها اللغوية والفنية؟ تها السردية وتقنياتهافي صياغتها وأسلوبها في تشكيال

 :الدراسة وأهدافها حدود
" الّتين الشوكي ينضج قريبا"تقتصر الدراسة على أحد أعمال الكاتب الروائية وهي رواية 

 تهدف هذه الدراسة إلى تجسيد صوت إبداعي خاص، واّلتي سيتم دراستها من الجوانب كاّفة
البحث في ة وضمن خارطة السرد الحديث، من خالل دراسة أحد أعمال الكاتب الروائي بيان موقعهو

الوقوف على جماليات البناء والتشكيل في الرواية وجماليات الرؤية ، ثم وتفردها هاأسرار تميز
  .وأبعادها، وصوًلا إلى نسق داللي خاص

 :وإجراءاته البحث منهج

وتتمّثل  والمنهج االجتماعي في دراسته للرواية جمالييعتمد البحث المنهج التحليلي ال
 :منهجية البحث في اّتباع الخطوات اآلتية

 .رصد الّظواهر الفكرية والفنية في الرواية -

 .تحليل الظواهر واستخالص قيمها الفنية من ثنايا البنية السردية للرواية -

 .لمقارنات كلما أمكن ذلكالّلجوء إلى التفسير والتحليل والتأويل والموازنات وا -

  .بسياقه األدبي والتاريخي والحضاري) الرواية(ربط العمل األدبي  -
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وكل هذه الخطوات المتتابعة تفرض اإلفادة من المنهج االجتماعي الذي يهتم بالتشكيل الدال 
 يوالسياق الثقافي واالجتماعي والسياسي، باإلضافة إلى المنهج الجمالي في دراسته للبناء الفن

  .الخاص بأعمال الكاتب القصصية

 :خطة البحث

تقسيم البحث إلى مقدمة وخاتمة  فرض العمل األدبي المدروس واألسئلة اّلتي وّلدتها الرواية
وثالثة فصول، فجاء الفصل األول للحديث عن حياة األديب عبد الله تايه وثقافته وتجاربه، وجاء 

رواية وعن طبيعتها وجدتها، أما الفصل الّثالث فجاء الفصل الّثاني للحديث عن الرؤية في ال
للحديث عن الّتشكيل الفّني للرواية من حيث األساليب السردية، ورسم الشخصيات واللغة، وجاءت 

  .الخاتمة لبيان أهم الّنتائج اّلتي توصل إليها البحث

  :الدراسات السابقة

إجابات لألسئلة السابقة في الرسائل واألبحاث وفي سياق ما تقدم ومع استمرارية البحث عن 
  :والكتب توصلت إلى اآلتي

اقتصرت الدراسات السابقة للرواية على مقاالت متناثرة ال تفي بأغراض البحث األكاديمي، وهي  -
  .ال تقدم صورة شمولية نقدية للرواية

  .من ناحيتي الرؤية والّتشكيل لم أجد بحًثا مستقلا متكامًلا اختص بدراسة هذه الرواية -

للقاص عثمان " تايه في القصة والرواية مقاربات نقدية حول أدب عبدالله"وجدُت كتابا بعنوان  -
، جمع فيه الباحث ما كتبه النقاد والكّتاب عن األعمال 2002صدر عام  ،خالد أبو جحجوح

ن الحالة التي عاشها الكاتب لتوثيق هذا المشهد النقدي وبيا األدبية للكاتب عبدالله تايه
الفلسطيني زمن االحتالل، وقد ضمن الكتاب كّل المقاالت النقدية والكتابات الصحفية التي 

منذ بداية رحلته في نشر نتاجه القصصي حتى  ،دارت حول هذا الكاتب الفلسطيني المبدع
عن آراء  إنجاز هذا العمل، وهو يهدف من هذا الكتاب إلى إعطاء القارئ صورة واضحة

المهتمين والمختصين في إبداعات عبدالله تايه األدبية، وهو بهذا يقدم جانبا حول المشهد 
نجد " الّتين الشوكي ينضج قريبا"النقدي في فلسطين في تلك الحقبة، وفيما يخص رواية 

 للكاتب فتحي درويش بعنوان في الكتاب إشارة إليها في مقال للكاتب رجب أبو سرية، ومقال
  " رواية التين الشوكي ينضج قريبا لعبدالله تايه، هل يعود الشهداء مرة أخرى؟"
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  : الفصل األول

  حياته وتجاربه: أوًلا

هو عبدالله حسن محمد تايه، كاتب وأديب فلسطيني، ولد في الخامس والعشرين من شهر 
في فلسطين، هجرت عائلته  من أحياء قطاع غزة حي ؛في حي الشجاعية 1953تشرين الثاني عام 

 عاش جّل حياته في مخيم جباليا، من قرية بيت دراس اّلتي تقع في الشمال الشرقي من مدينة غزة،
الماجستير (ثم أكمل دراسته العليا  ،1982درس الّلغة العربية وتخرج في جامعة الخليل عام 

العالم األمريكية اّلتي كان لها فرع في غزة في اإلعالم الّثقافي وتخرج في جامعة ) والدكتوراة
   .سابًقا

، وترأس خاللها )1995-1973(عمل مدرسا لّلغة العربية في المدارس الحكومية من عام 
م، ثم تقّلد بعد ذلك منصب نائب رئيس اّتحاد 1991لجنة فرع اّتحاد الكّتاب في قطاع غزة عام 

ثم تقّلد منصب القائم بأعمال رئيس اّتحاد الُكّتاب ) م 2003-1995(الُكّتاب الفلسطينيين من عام 
ثم تقّلد منصب األمين العام المساعد لالّتحاد العام للُكّتاب واألدباء  ،)م2005- 2003(من عام 

- 2005(، وعمل خاللها مستشارا لوزير الّثقافة من عام )م2010- 2005(الفلسطينيين من عام 
وعمل خاللها في ) م2013-2009(م في وزارة الّثقافة من عام ثم تقّلد منصب مدير عا ،)م2009

ثم تقاعد في  .م2010منصب نائب رئيس فرع منّظمة الُكّتاب األفروآسيويين في فلسطين عام 
  .)1(م2013أواخر 

اكتسب موهبة الكتابة  ،وفي مجال العمل الّنقابي كان من أوائل مؤسسي الحركة الّثقافية
ابة الشعر ثم عزف عنه إلى كتابة القصة األدبية، إذ لم يجد في الشعر مالًذا رحبا األدبية، فبدأ بكت

للّتعبير عن قضايا مجتمعه الوطنية والسياسية واالقتصادية والّثقافية، وما يعانيه المجتمع من 
يخاطب  االحتالل، وأثر االحتالل على بنية المجتمع وتماسكه، إضافة إلى رؤيته في الشعر كونه

   .الوجدان، وهو كصاحب قضية يعتمد الفكر والّثقافة ويخاطب العقل أوًلا

ومن القصة القصيرة انتقل إلى الرواية فكان يراوح بينهما وال يميل إلى لون دون اآلخر، بل 
 .هي الفكرة والموضوع من يحدد أي الشكلين أنسب

، وعمل محررا في عدة مجّلات أدبية منها وشارك عبدالله تايه في كثير من المنتديات الّثقافية
مجّلة الزاوية اّلتي كان يصدرها التوجيه السياسي، ومجّلة أوراق الّثقافية اّلتي كانت ُتصدرها وزارة 
الّثقافة، ومجّلة أشبال فلسطين وغيرها من المجّلات، وكان يكتب في جريدة الحياة الجديدة مقاًلا 

، وكتب مجموعة كبيرة من المقاالت في مجّلة العلوم والمنتدى األدبي "دأما بع"أسبوعيا باسم 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  داربكر

  730

اّلتي كانت تصدر في غزة، وتم اختياره من مؤسسة الصحافة العالمية ضمن أفضل كّتاب سنة 
  .)2(م2009

  ثقافته: ثانيا

ب اكتسب ثقافته من خالل الّتثقيف الّذاتي، فكان كثير االّطالع والقراءة وخاصة في األد
العربي، منطلًقا منه إلى األدب العالمي، وكان يرى أن األدب عامة والقص خاصة ال بد أن يحتوي 

هو قضية  : "فكرة، ويدافع عن مضمون، وال يكون للمتعة فقط، ففي تعريفه للكتابة األدبية يقول
وقضايا شعبي وهي طريقة إنسانية وبها أنشر تصوري لألفكار والقيم والّتطّلعات وتعبيرا عن هموم 

لفك الحصار عن روح الكاتب ومكنونات الّنفس اّلتي تزخر بعوالم متعددة، فالكتابة األدبية فيها 
  .)3(انطالًقا من وعي ورغبة في الحرية والّتغيير. الّذات الخاصة والّذات العامة

وفي  ،مالية واللغويةوهو يرى في األدب إعادة بناء الواقع من خالل األساليب الفنية والج
الموهبة إبداع يزداد ألًقا وال يضمحّل إذا صاحبه اّطالع وتجربة، من خالل التعرف إلى األجناس 

وقد راوح في كتاباته بين القصة القصيرة والرواية ولم يتحيز للون دون اآلخر،  ،األدبية وجماليات
  .)4(ون الذي سيكتب فيهفالمعيار لديه كان الفكرة والموضوع هما من سيحددان الل

أما في مجال كتابة الشعر فلم يحظ هذا الجنس األدبي باهتمام الكاتب إذ كان مسكوًنا بزخم 
لم يجد في و القراءات األدبية والروايات األدبية والعالمية والبحث في أساليب الكتابة والتعبير،

والسياسية واالقتصادية والثقافية الشعر مكاًنا يستطيع التعبير فيه عن قضايا المجتمع الوطنية 
فكان يرى  مقاومة االحتالل وما يطرأ على المجتمع من تغيرات في البنية جراء االحتالل، وقضايا

  .في الشعر أنه يخاطب الوجدان وهو كصاحب قضية يعتمد على الفكر والثقافة وإعمال العقل

  :الكاتب وتصوراتهومن العوامل التي شكلت هذه الثقافة وساهمت في بلورة رؤى 
  .ما عاينه في المخيم من بؤس وقهر، مع سوء أحوال الّناس في ظّل االحتالل والتشرد. 1
حركة القوميين العرب التي كان لها دور بارز في توعية الشباب العربي بعد النكبة، وبلورة . 2
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 : الفصل الّثاني

  طبيعتها وجدتها: الرؤية

ال شك في أن لكّل رواية طريقة متفردة في معالجة الموضوع اّلذي تطرحه أو الرؤية الخاصة 
ما أن الكاتب واألديب عبد الله تايه، لم يخرج في أدبه الروائي عن موضوع األرض وب ،بها

لم تخرج عن " الّتين الشوكي ينضج قريبا"واإلنسان، اّلذي جعله بؤرة موضوعاته، فإن روايته 
جة في معال) نبوءة(هذا اإلطار، لكّنها تفردت بالّطريقة واألسلوب، فلجأ الكاتب إلى استعارة حدث 

رؤية الرواية، هذه الرؤية اّلتي تعبر عن أزمات وقضايا مصيرية يعاني منها اإلنسان من خالل عرض 
مجموعة من الصور واألحداث اّلتي تبدو للوهلة األولى مفّككة غير مترابطة إّلا أّنه بعد االنتهاء من 

هذا من أبرز مظاهر الّتجديد  قراءتها يستطيع القارئ استخالص رؤية كّلية شمولية للرواية ولعّل
 .، وهذا ما سنبينه ونفصل الحديث عنه في هذا الفصل)5(في الرواية العربية الجديدة

تدور أحداث الرواية حول نبوءة كانت منتشرة في الواقع تؤّكد سماع أصوات في مقابر 
الّناس ومعتقداتهم الشهداء، وعودتهم أحياء من قبورهم، في حي من أحياء غزة، فُتظهر آراء 

المتباينة حول هذه الّنبوءة، إذ تختلف باختالف فئات الّناس وطبقاتهم، كرجال الدين والمثّقفين 
والمخاتير وعامة الّناس، ويتخّلل هذه الحادثة كثير من القضايا والموضوعات الشائكة في المجتمع 

 .في تلك الفترة

ء، وما يهيأ للّناس من حركتها وخروج أيادي إذ تبدأ الرواية بوصف دقيق لقبور الشهدا
الشهداء من قبورهم، هذه األيادي اّلتي وصفت بالخضراء، لتدّل على الخصوبة والعطاء، فهم 

ويسهب السارد وهو محمود القاضي في السرد في  )6("يذوبون في تراب األرض اّلذي أحبوه"
لمقبرة وقد امتثلت أمامه كّل أشكال الّتخيالت مناخ مشحون بالخوف والرهبة، فيمضي في اجتياز ا

أحداث حرب حزيران فيشتد األلم، وتزيد الرهبة، فهي الحرب اّلتي  تتداعى إلى ذهنه ثم واألوهام،
ولم أنس كيف كّنا "ال تنفك تغيب عن أذهان أهلها، فقد تركت أثرا عميًقا وجرحا غائرا ال يندمل 

 .)7("ربعة وخمسة دفعة واحدة، أثناء حرب حزيراننضع القتلى في قبور تّتسع أل

يشترك أدب عبدالله تايه مع أدب المقاومة في فلسطين المحتّلة، هذا األدب اّلذي وّثق و
إذ  .)8(العالقة بين الّناحية االجتماعية والسياسية في المجتمع وجعلهما مّتصلين ال انفكاك بينهما

كغيره في المخيم إلى تحمل " محمود"ت الحياة، إذ يضطر تصور الرواية مصاعب العمل ومشّقا
واستغالله لحاجة العمال إلى ) بنحاس اليهودي(مشّقة العمل وصعوبته وتسّلط صاحب العمل 

العمل، فما يكون منهم إّلا الصبر على مشّقات العمل من أجل تأمين لقمة العيش ومصاريف األوالد 
 .االجتماعية باإلضافة إلى إلزامهم بدفع الضرائب المفروضةومدارسهم وعالجهم، ومناسباتهم 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  داربكر

  732

وتبرز الرواية دور المرأة، إذ تحتّل مساحة كبيرة في الرواية، فتراها حاضرة في المواقف 
محمود "واألحداث جميعها، وتظهر دائما في صورة إيجابية فتراها داعمة لزوجها ومبادرة فزوجة 

. اهدته للقبور تتحرك وتذهب هي إلى الشيخ لتسأله عن األمرتقوم بتهدئته بعد مش" القاضي
ويظهر دور المرأة بارزا كذلك عند تصوير المرأة اّلتي استشهد زوجها، فزوجة الشهيد تظهر في 
صورة المناضلة والمكافحة لمصاعب الحياة اّلتي تواجهها خاصة بعد استشهاد زوجها، فتصبح هي 

تعليم أبنائها ليسيروا على خطى أبيهم، فهي ترى في الشهادة المعيل لعائلتها وتصر على 
صرُت أنا رب "  -زوجة الشهيد–والمقاومة طريق لتحرير األرض، وفي وصف ما تعانيه أم حسام 

األمم كّلها اعترفت بأّني رب العائلة، ورب العائلة في الّتراب، وفي أعناق ... العائلة، الوكالة كّلها
حبوه، في المخيم، لم تكفينا المعونة يا أبو حسام، صرت أنسج الصوف، وغيرنا الّناس اّلذين أ

يتدّثر به، أما نحن الفقراء فلننتظر صرر اإلعانة، وكسوة الميسورين، ولننتظر لحم األضاحي في 
العيد، وتوزيع الّتموين كّل شهرين مرة، ودلف القرميد، وبرد الشتاء، وقّلة الدراهم، وقنوات 

 .)9("حل، والحشرات القارصة، والروائح العفنةالو

وتبرز المرأة كرمز للخصب والعطاء، فهي ُتنجب طفًلا في الشهر الخامس مكتمّل النمو كأّنه 
اّلذي ال يؤمن إّلا بالعلم، وكذلك " فاروق عوض"في شهره الّتاسع، هذه المرأة هي زوجة الكاتب 

عندما "اؤنهن تتحرك بطفل وطفلين بسبب بركة الشهداء بدأت أحش الّنساء الّلواتي أصبن بالعقم
تؤّكد زمن المعجزات اّلذي يكمن في  ، وكأن هذه الحوادث)10("يأتي الشهداء ستتفّتح أرحامنا

نبوءة الشهداء فهم من سيصنع المعجزات من خالل تأكيدهم على حق الدفاع عن األرض فهم رمز 
فتتحرر األرض بعد طول احتالل، ويزول الّظلم وينتشر العدل  ،للمقاومة اّلتي ستصنع المعجزات

 .بين الّناس، رغم كّل الّظروف القاسية اّلتي تحيط بالّناس

ويأتي في الرواية وصف لفئات عديدة من الّناس، من خالل موقفهم تجاه نبوءة قبور 
خالل ما عانوه في المخيمات، الشهداء، أولهم عامة الّناس اّلذين ذاقوا مرارة االحتالل وقسوته من 

ألّنهم يعتقدون أّنه بعودة الشهداء ستعود  ،وهذه الفئة كانت أشد الّناس فرحا بنبوءة الشهداء
 الحياة، ويعود لكّل أسرة من كان يعيلها من الشهداء، ويتحررون من ظلم االحتالل وعدوانه، أما

فهو يحاول أن يستغّل هذه الّنبوءة في اإلصالح " األستاذ عليان"فئة المثّقفين واّلذي يمّثلهم 
والحديث عن أهمية السير على خطى هؤالء الشهداء، ويستغّلها كذلك في جعل الّناس يثورون 

هي الشعلة وهي المحرك األساس  - فئة المثّقفين–، وكأن هذه الفئة على السلطة ممّثلة بالمخاتير
ور األبرزللّثورة والّنضال، فكان لها في الرلطة واّلتي يمّثلها . واية الدا فئة السالمخاتير"أم "

فتظهر في الرواية سلبية للغاية، إذ ال تهتم إّلا بمصالحها وأموالها، وال يأبهون بالّناس وحاجاتهم، 
هذه الفئة ال تّتخذ موقًفا من الّنبوءة وال تصل إلى مرحلة  ويتمّلكهم الجشع واألنانية وحب الّذات،

الّتحاور في األمر، إذ ينشب خالف بين المخاتير على من يرأس جلسة الّتشاور، وينتهي بهم األمر 
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، فيجبر المخاتير إلى االحتكام إلى األستاذ عليان مكرهين، فهم يعرفون أّنه دائما ما يحرض الّناس
خلع عكازاتهم وخواتيم مخترتهم فيرميها في الّنار ليهاجم على  -بحيلته وفطنته -في نهاية األمر

أما فئة رجال الدين واّلتي تتمّثل بالشيخ إبراهيم، والشيخ عبد . الّناس المخاتير ويرموهم باألحذية
اّلذين يحسنون  الجواد، فتنقسم إلى قسمين فالشيخ إبراهيم يمّثل فئة رجال الدين المتعّلمين

فيمّثل رجال الدين  كان يرى أن هذه عظة وكرامة، أما الشيخ عبد الجوادفقد  الحديث مع الّناس
فكان يرى أن القبور مسكونة، فهو  اّلذين يدعون الّتدين ويتظاهرون به لكسب المغانم من الّناس

  .متخصص في عمل الشعوذة والحجابات

عاش الّناس أجواء القصف  حرب حزيران وما صاحبها من تبعات ومآسي، فقد وتصور الرواية
 وهم يجرون جر آخرونهوتدمير المنازل ومناظر الجثث الممزقة، فاستشهد عدد كبير من الّناس و

عزت "مهاجرين إلى مناطق عديدة، وقبع كثيرون في سجون االحتالل منهم  أذيال الهزيمة
ما يصف موقف ك. اّلذي يصف السجن ورداءته، ويصف ظروف الّتحقيق وشدتها" التومرجي

أطعموا لحمي للكالب في الخارج : "الّناس قي الخارج والداخل من هذه االنتهاكات فيقول
أكلت  ..ويصبحان ضمن أعداد المتفرجين ،اللعنة على الداخل والخارج حين يصمتان ،والداخل

كل  والكالب تشرب الشمبانيا في ،شربت بولي ،والكالب يأكلون في أفخم المطاعم ،لحمي الكالب
اللعنة على الكالب التي تمشي على قدمين . .وداخل الحدود. .وراء الحدود. .هناك. .العواصم

وكأّنه  ،)11("وأنا أنام على منقوع البول. .وتـنام على الحرير. .تشرب دم. .وتشرب بعشرين فم
ب هذه بهذا يصور لنا الموقف المتخاذل من الّناس جميعا تجاه القضية الفلسطينية، فهم بسب

االنتهاكات اّلتي خّلفتها الحرب أصبحوا يعيشون ظروًفا قاسية تشمل كّل ما ذكرناه آنفا من الفقر 
 .والبؤس وأزمة العمل واليأس اّلذي أصاب الّناس في ظل ظروف المخيم القاسية

وتنتهي الرواية بمشهد قراءة أحدهم لرسالة من السجناء يتحدثون فيها للّناس في المخيم، 
يصفون حالهم في السجون اّلتي لم ترحمهم ألّنهم قرروا اختيار طريق المقاومة، لكّنهم يصرون ف

على هذا الّطريق رغم قساوته، ويلومونهم بسبب ما آلت إليه أسرهم وأوالدهم، فأوالد السجناء 
ق تركوا المدارس بحًثا عن العمل وأوالد المخيم في المدارس، ويلومونهم بسبب تركهم طري

أّنكم تركتمونا، وصرتم في الّليل تنامون، وفي الّنهار " همتالمقاومة والشهداء وتقاعسهم عن نصر
وينتهي المشهد  )12("تنامون، أما نحن فنهارنا ينام في الّليل، وليلنا ينام في الّنهار، ونحن ساهرون

  .بإقرار أهل المخيم بذنبهم واختيارهم طريق المقاومة والّثورة

وان الرواية فهو يعبر عن مضمونها ورؤيتها ففي الوقت اّلذي تدور أحداثها حول قيام أما عن
الشهداء من قبورهم، والشهداء رمز للحياة فهم يخّلدون أسطورة المقاومة اّلتي تحمي األرض 
وتدافع عنها رغم أّنهم يسكنون في أرض شديدة القسوة، يعبر العنوان عن نبتة تحمل في داخلها 

رة طيبة المذاق رغم قسوة المكان اّلذي تسكنه، فالّتين الشوكي أو الصبار نبات شوكي لكّنه ثم
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عندما ينضج يعطي ثمارا حلوة المذاق كما تعطي المقاومة والّثورة ومواجهة االحتالل والقمع 
 .والّتهجير الفوز باألرض والحفاظ عليها من كّل مغتصب

  :الّتشكيل :الفصل الّثالث

افر الرؤية وطريقة معالجتها مع الّتشكيل الخاص للرواية ليشّكال بناء متكامًلا ال ينفصل، تتض
 رديا لها، فجاء األسلوب السمؤية ومدعا للرواية موازيوفي هذا اإلطار جاء الّتشكيل في الر

م الشخصيات للرواية مختلًفا متجددا مازجا بين تقنيات عديدة ومتنوعة للسرد، كما جاء رس
متنوعا إذ ابتعد الكاتب عن الشخصية المحورية بل جعل من الشخصيات رموزا لفئات المجتمع 
المختلفة، أما اللغة فتعددت مستوياتها وتراوحت بين الفصيحة الواضحة في الحوار وبين الفصيحة 

  . سنبينه تفصيًلا في هذا الفصلالمكتنزة بالصور الفنية والّتشبيهات في الوصف والّتأمل، وهذا ما 

  :األساليب السردية: أوًلا

للشاعر محمود درويش اّلتي تشير  )13("أحمد الزعتر"تبدأ الرواية بمقتطفات من قصيدة 
وهي مقدمة  ،إلى الشهداء والثوار اّلذين يدافعون عن األرض والّناس في المنفى وفي المخيم

بل هي دافع مثير للقارئ ليتوّغل في ثنايا الرواية فيدرك مدى ارتباط  للقضايا اّلتي تثيرها الرواية
القصيدة برؤية الرواية وما ترمي إليه، وهي ليست بحال من األحوال داعم لرؤية الرواية، فالعمل 
الروائي يجسد رؤية واضحة الداللة، إّلا أن بدء األديب بقصيدة لشاعر األرض، فيه تجسيد لفكرة 

ثم يأتي السرد مقسما إلى تسعة مقاطع، تتحدث فيه الشخصيات عن  الحدود والمسافات،إلغاء 
ظروفها االجتماعية وموقفها من الّنبوءة ومشاركتها الحدث، وكّل مقطع له عنوان يدّل على 

وكّل مقطع من هذه المقاطع يتخّلله جمل أو فقرات يرويها السارد الخارجي وليس . أحداثه
خصيرد بين الحين واآلخر في إشارة إلى حجم الخوف اّلذي تمّلك الشارد دّفة السة، فيعترض الس

الّناس من الّنبوءة، وكأّنهم ال يستطيعون إكمال السرد، أو اإليغال في الوصف، ويصف السارد 
أكثر  تجحظ عينيه، تقع األشياء، تنبح أوراق الّتين الشوكي في المقبرة، يختلف لون بشرته"حالهم 

ويتخّلل السرد الحوار الخارجي والداخلي وتقنيات الّتذّكر  )14("يذوب في عرقه.. يصفر كالكركم
وتبرز تقنية . والّتداعي واالسترجاع باستخدام عبارات موجزة داّلة تقدم الحدث في إطار فّني معبر

ب أم إبراهيم جراء غياب ولدها، التخيل في السرد لتخّفف من حدة التوّتر واالضّطراب اّلذي أصا
إبراهيم "فما إن ترى صورة زوجها الشهيد معّلقة على الحائط حّتى تتخيله يحاورها ويطمئنها 

  .)15("سأعود.. .سأعود معهم.... وقبور الشهداء بخير... ال تقلقي. .بخير

أحدهم لقراءة  وفي المشهد األخير من الرواية يبدو السرد مسرحيا، إذ يتمّثل في وقوف
رسالة من السجناء أمام جماهير الّناس، ويتوّقف عن القراءة بين الحين واآلخر ليوجه كلمة 
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للجمهور فيسألهم حيًنا ويلومهم حيًنا آخر، ويهتف الّناس بين فترة وأخرى مقرين بذنبهم أو 
 .مبررين تقاعسهم عن نصرة السجناء وأسرهم

  رسم الشخصيات: ثانيا

ويبرز في الرواية  الشخصيات في الرواية وتختلف وفًقا للموقف اّلذي تمّثله الشخصية،تتنوع 
فالمخاتير اّلذين يمّثلون السلطة في الرواية  نقد لفئات المجتمع من خالل رسم مالمح الشخصيات،

ف اّلتي ظهرت شخصيتهم سلبية للغاية، أما المرأة فقد ظهرت شخصيتها إيجابية في كّل المواق
وال يمكننا في ظّل رسم الكاتب لشخصياته أن نحدد البطل فيها، فالبطولة غائبة مّثلتها في الرواية، 

را وعن المشهد، وهذا ملمح من مالمح الّتجديد البارزة في الرواية، إذ تؤدي كّل شخصية د
 :ت إلى ما يأتيتقسيم الشخصيامحوريا يساهم في بلورة الرؤية الشمولية للرواية ف

 :عوام الّناس والكادحين ويمّثلهم

 عامل فقير، من الكادحين اّلذين يصلون الليل بالّنهار لتأمين قوت عيالهم، : محمود القاضي
وهو يمّثل صورة . يكثر من الّتأمل والّتفكير وهو أول من رأى قبور الشهداء تتحرك

فال يتوانى في السؤال عن عائالت الشهداء  الفلسطيني اّلذي يرى في الشهادة شرف وعزة،
 .رغم ضيق حاله

 دقة من : حسامطفل وابن شهيد، من عائلة فقيرة، يرفض أن يكون مسكيًنا وال يقبل الص
وكأّنه يرى أن الّطريق  )16("لماذا ال تستشهد مثل والدي؟: "الّناس، ويكثر من سؤال الّناس

ق الشهادة، ويمّثل في الرواية صورة ابن الشهيد اّلذي يجب على الّناس أن تسلكه هو طري
 .اّلذي جعلته الحياة بقسوتها رجًلا يتأمل ويفّكر في كّل ما يدور حوله

 ل : بشرىالمعاناة بعد استشهاد زوجها، وتتحم هيد، تعاني أشدوالدة حسام وزوجة الش
صوف لتعيل أسرتها، مسؤولية عائلتها، وتسعى إلى تعليم ابنها حسام فتعمل على غزل ال

وتربي ابنها على خطى والده الشهيد، وتمّثل صورة المرأة المقاومة اّلتي ترى في المقاومة 
 .والّثورة طريق الخالص، فتغرس حب األرض والشهادة في ابنها حسام

 زوجة شهيد، استشهد زوجها في حرب حزيران، فأصبحت تعاني ما تعانيه زوجة : أم إبراهيم
 .ي المخيمأي شهيد ف

 :رجال الدين والمشايخ ويمّثلهم

 يخ عبدالجواديوخ غير المتعّلمين واّلذين امتهنوا هذا الّلقب : الشواية فئة الشيمّثل في الر
ليعتاشوا به، فالشيخ عبد الجواد متخصص في عمل الحجابات والشعوذة، ويكره أهل العلم 
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ويشتم الشيخ إبراهيم العريان ويصفه "فر وملحد، بل يكّفرهم فيقول عن األستاذ عليان إّنه كا
 .)17("بقّلة الفهم والدجل في الدين

 يخ إبراهيم العريانجوا من األزهر، وهو  :الشيوخ المتعّلمين اّلذين تخرواية الشيمّثل في الر
  .يحظى بثقة الّناس أكثر من غيره من الشيوخ ممن لم يتخرجوا من الألزهر

 :ال العلم ويمّثلهمالمثّقفين ورج

 ان أبو ظهرا،: األستاذ عليواية ومؤّثرة إيجابية بارزة في الرث بلسان الّناس،  شخصييتحد
فاألستاذ هو من يعّلم األوالد الدفاع عن الّنفس، ويعّلم الّناس كيف يثورون على الّظلم 

وهو يقف في صف واالحتالل، فله دائما ضلع في المظاهرات ورفع األعالم واإلضرابات، 
بأكل الوالئم وعدم االهتمام لمصلحة سّكان "الفقراء والمساكين مّتهما المخاتير 

 .، لذلك يحتال عليهم ويجعل الّناس ترميهم بالحجارة وتثور عليهم)18("المخيم

 ات التومرجيض ألقسى : غزعتقل ويتعرار فيعالج جرحاهم، لكّنه يالثو ممرض، يقف في صف
عذيب أثناء الّتحقيق لكّنه يرفض اإلدالء بأي معلومة عن الثوار فهو يدرك تماما أن أشكال الّت

طريقهم هو طريق الحق، لكّنه صعب ومحفوف بالمخاطر، إذ لم يكن مصيره إّلا الّطرد من 
 .الوظيفة وعدم قدرته على الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك

 رق للعقل، إذ تلد زوجته في شهرها الخامس طفًلا كاتب، يحدث معه أمر خا: فاروق عوض
مكتمًلا في عمر التسعة شهور، وال يصدق األمر إّلا عندما يراه بعينه، إذ كان يعتقد أن هذا 

 .ضرب من األوهام ال يصدقه العقل

 :السلطة ورجال الحكم ويمّثلهم

 لطة وال ي: المخاتيرون السواية شجعين يحبسعون إّلا لمصلحتهم وتأتي صورتهم في الر
فيضعونها فوق كّل اعتبار، يبغضون أهل العلم والمثّقفين اّلذين يثورون في وجه الّظلم، 
وتنطلي عليهم الحيلة في الرواية لتبين قّلة إدراكهم، فتكون نهايتهم بمهاجمة الّناس لهم 

 .ورميهم باألحذية

 :الشخصيات اليهودية ويمّثلها

 واية في صورة المستوطن الجشع، اّلذي صاحب العمل الي: بنحاسهودي، اّلذي تبرزه الر
 .يستغّل حاجة الّناس للعمل، فيسعى إلى تشغيلهم بأبخس الّثمن
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  اللغة: ثالًثا

الّلغة في الرواية هي الوسيلة اّلتي يتم من خاللها صياغة الحدث وبلورته لتقديمه في قالب 
هو ، والّتشكيل هنا ية، إذ تظهر قدرة اللغة على الّتشكيلتصوير يةإبداعي، وتأتي اللغة في الروا

الّتكوين المتكامل المبني على أساس المعرفة الشاملة، وبهذا يكون العمل األدبي بنية موحدة من "
 .)19("وهذه هي لغة العمل القصصي لالّتشكي

تصويري، إذ تتضافر  الرواية بشكل فني مضمونتبدو لغة الرواية لغة موحية داّلة تعبر عن 
الصور الفنية والعبارات الداّلة لتجسد مناخ الرواية اّلذي يسهم في ترسيخ رؤيتها ومضمونها، 
فتمزج الّلغة بين الحركة والصوت والّلون لتقدم مشهدا عميًقا يصف مشاعر الخوف والرهبة اّلتي 

صفراء، حمراء، خضراء، ملونة "دنيا ال، و)20("يصفر كالكركم"فوجهه " محمود القاضي"تمّلكت 
 .)22("أطلق ساقي للريح، عاكستني الريح كثيرا" ،)21("ألوان قوس قزح

وتتراوح الجمل فيها بين الطويلة والموجزة، إذ تطول الجمل في سياق الوصف والّتأمل 
سياق  والحديث عما يجول في الّنفس، وتبدو الجمل موجزة متسارعة تتبع بعضها بعضا في

األحاديث اّلتي تدور بين الّناس حول الّنبوءة، وما يرافقه من تضارب في األقاويل، واإليغال في 
عن المقبرة " محمود القاضي"كما تأتي الّلغة متوازية مع دفقات الّنص فعند حديث . الّتفسيرات

 تأتي الّلغة متسارعة متتابعة مشحونة بمشاعر الخوف اّلتي يفرضها الموقف،

بارزة في الرواية لتؤّكد موقف الّناس تجاه ما يحصل، فهؤالء الّنساء د ظاهرة التكرار وتع
يؤّكدن وقوفهن مع نبوءة الشهداء ويتمنين عودتهم في القريب العاجل ألّنهم يرون فيهم طريق 

  :الخالص، وانفراج الحال

ليسمع –ء ويعودون ليسمع الشهدا –من فمك إلى باب المقبرة – من فمك إلى باب السماء"
  .)23("الشهداء ويعودون

وتظهر الّلغة في مستويين؛ اللغة الفصيحة المكّثفة المركزة، متعددة الدالالت، وهي لغة 
أما اللغة الفصيحة ) 24("قبور مطيلة تسطع فوقها بقايا شمس"ففي وصف المقبرة  الوصف والّتأمل

ات عامية من اللغة المحكية فهي لغة الحوار بين الواضحة واّلتي يبّث الكاتب بين ثناياها مفرد
  . الشخصيات
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  النتائج والّتوصيات: الخاتمة

الّتين الشوكي ينضج قريبا، خُلص البحث "بعد البحث واالستقراء والّتحليل في ثنايا رواية 
بيقيا للّنقد األدبي، إلى مجموعة من الّنتائج والّتوصيات، اّلتي تجعل من هذا العمل األدبي ميداًنا تط

  :ومن هذه اّلّنتائج

  اتوتقني ،رد المسرحيواية من خالل لجوء األديب إلى الستيرز مظاهر الّتجديد في الر
 .الّتراسل وتعدد الضمائر في الرواية

  ،ا لفئات المجتمعات لتمّثل رموزخصيواية، إذ تأتي الشغياب البطل ومفهوم البطولة في الر
 .في بلورة رؤية الروايةفتساهم 

  واية لفئات مختلفة من المجتمعة بما يتناسب مع تصوير الرد المستويات الّلغويتتعد
الفلسطيني، إذ تتراوح بين الّلغة الفصيحة المليئة باالستعارات والّتشبيهات، واللغة الفصيحة 

 .البسيطة التي تحمل بعض كلمات اللغة العامية المحكية

 والّتتابع المباشر، إّلا أّنها ترتبط فيما بينها تخلو األحد واية من الّترابط والّنمواث في الر
 .بالرؤية المركزية اّلتي تدور حولها الرواية

  عرة بشكلها وبنائها، وإّنما تستعين بالشواية الّتقليديواية عند حدود الرال تقف هذه الر
في أكثر من موضع، كّل هذا يساهم في تعزيز رؤية  والرسائل والّتخيالت والتوّغل في الوصف

 .الرواية

  ة قدة هامواية بهدف إمتاع القارئ بقدر ما تسعى إلى محاولة دفعه إلى قضيال تكتفي الر
 .يغفل عنها المجتمع في ظّل انشغاله بهمومه وقضاياه

  القارئ يدرك في نهايتها أّنها تدور واية لكند الموضوعات في الرحول رؤية واحدة تعد
 .تّتصل بها هذه الموضوعات جميعا

  ات ودوافعها ومواقفها تجاهخصياّلذي يبرز معالم الش اخليواية المونولوج الديبرز في الر
 .األحداث، وهو تقنية طغت على كثير من تقنيات السرد في الرواية

  واية منم(لم تخرج الرا لروايات) المخيا  بوصفه مكاًنا مركزياألديب جميعها، فهو يشّكل رمز
 .للمعاناة والّتهجير وبقاء االحتالل

  اّلذي تركته الحرب واألثر الّنفسي ،واية أثر حرب حزيران على المجتمع الفلسطينيتبرز الر
 .في نفوسهم، وأبعادها السياسية واالجتماعية

 ذا حال المرأة في مجمل في جميع األحداث، وه تبرز صورة المرأة واضحة وفاعلة ومشاركة
  .أعمال الكاتب الروائية
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 الضمائر الشخصية وبنيتها الصرفية بني القدماء واملحدثني
  
  **صبحه عواد سليمو *محمد عواد الخوالدة

  

  

  ملخص

معرفة بأهم " الضمائر الشخصية وبنيتها الصرفية بين القدماء والمحدثين"جاءت هذه الدراسة 
م عرضت الدراسة لخالفات الحدود النحوية للضمير عند القدماء والمحدثين التي بدأت بحد الرماني، ث
  .البصريين والكوفيين حول ماهية الضمير ونوعه من أقسام الكالم وبنيته الصرفية

ــم يخــرج عــن أراء النحــاة        ــذين انقســموا إلــى فــريقين، األول ل ــِت الدراســة آراء المحــدثين ال كمــا تناول
ومــي، والثــاني تنــاول القــدامى وخالفهــم حــول اســمية الضــمير وحرفيــة الضــمائر المتصــلة مثــل مهــدي المخز  

الضمائر من وجهة نظر لسانية حديثة مثل تمام حسان فوجد للضمائر سـمات تجعلهـا قسـما مسـتقال، فهـي      
ــين هــذه اآلراء لتخــرج بوجهــة نظــر تجــد الضــمائر صــيغا          ليســت اســما وال حرفــا، وقــد وقارنــت الدراســة ب

لنــوع، وتحتــل موقعــا إعرابيــا وتقبــل  ارتجاليـة ليســت مشــتقة، لهــا داللــة معنويــة تــدل علـى الجــنس والعــدد وا   
  .تحمل سمات جعلتها أحد من أقسام الكالم الكثير من عالمات االسم وهي من المبنيات التي

  .اقسام الكالم، الدالالت، البنية الصرفية ،الضمير: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :mohamadawadsaleem@gmail.com.drEmail     .، األردنجامعة جرشكلية الشريعة،  ،استاذ مشارك   *

   :sabha.al.k@gmail.comEmail     .، األردنوزارة التربية والتعليم   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الخوالدة وسليم

  744

Personal Pronouns and their Morphological Structure between the 
Ancient and the Moderns  

 

Mohammad Awwad al-Khawaldeh, Facuty of Sharia, Jerash University, 
Jordan. 

Sabha Awwad Saleem, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
This study talks about personal pronouns and their grammatical structure between 

modernists and Ancients which started from AL-Ramanis definition after that This study 
shows the differences between the School of AL-Basra and the School of AL- Kufa 
about what is a pronoun and what is its type and what is its grammatical form. 

Moreover, this study talks about modernists who goes for two groups, the first 
group doesn’t leave the ancients opinions and their differences about name of the 
pronoun and literal related pronouns, like AL-mahdi and AL-mokhzoumi. 

On the other hand, the second group talks the pronouns by theirs modern linguistic 
view like Tammam bin Hassan who found that the pronouns have features which made 
from them as in dependent section. 

Because it isn’t name or letter and then the study compare between these opinions 
to come out with point of view for these pronouns as forms placed Which are not 
derivate bot have incorporeal significance direct to the gender, number and type and take 
positions analysis and accept lots of name tags which have many features Which made 
from them as kind from part of speech. 

Keywords: Pronoun, Morphological structure, Semantics, Parts of speech. 
  

  : المقدمة

نزل به الروح األمين، : "الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده بلسان عربي مبين إذ قال
صلوات ربي وسالمه و ،}193،195:الشعراء{"على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين

لكالم في ا وبعد، حصر النحاة العرب األوائل ، وعلى آله وصحبه أجمعينى سيد الخلق والمرسلينعل
ثالثة أقسام مما أوقعهم في كثير من الخالفات حول تصنيف الكثير من األدوات والمبنيات هل هي 
حروف أم أسماء؟ ومن ضمنها ما ُأصطلح عليه عندهم بالمضمر أو المكني، فهل هي أسماء كونها 

متصلة تقبل بعض عالمات االسم وتحمل مرجعية أم هي عالمات تدل على العدد والجنس خاصة ال
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منها؟ وما هو األصل والفرع منها؟ وغير ذلك الكثير من القضايا الخالفية حول البنية الصرفية 
  للضمائر بين مدرستي الكوفة والبصرة

وأما الدراسات اللسانية الحديثة فجعلت الضمائر قسما من أقسام الكالم فقد نادت بالتقسيم 
االسم ومناه االسمية، والصفة ومعناها : "المالسباعي للكالم حسب نظرية المبنى والمعنى فالك

الوصفية، والفعل ومعناه الفعلية، والضمير ومعناه اإلضمار، والخالفة ومعناها اإلفصاح والظرف 
والضمائر هنا تشير لمجموعة من المبنيات هي . )1("ومعناه الظرفية، واألداة ومهناه التعلق بها

  . صول وضمائر االستفهامضمائر الشخص وضمائر اإلشارة وضمائر المو

ففي النظر إلى هذه المبنيات نجدها تشترك في عدد من الصفات جعلت المحدثين يجعلوها 
صورتها اإلعرابية فهي تعرب باإلعراب المحلي : في قسم واحد هو الضمائر ومن هذه الصفات مثال

إذ هي في األغلب وال تظهر عليها عالمات اإلعراب، وأصولها فهي صيغ غير اشتقاقية، ورتبتها 
تحمل رتبة لغوية وتأخذ موقعا إعرابيا، والمرجعية ففي األغلب يكون لها مرجعا هو اسم ظاهر 

   .محدد الداللة تأخذ داللته

  :أهمية الدراسة :أوال

اللغة العربية، ونوعها من أقسام  يف جاءت هذه الدراسة لتتعرف إلى بنية الضمائر الشخصية
كونها تهدف إلى التأصيل ألول ظهور لمصطلح الضمير وحده وبيان  وتظهر أهميتها من الكالم،

الخالف الذي دار بين الكوفيين والبصريين بسبب الصيغ الصرفية للضمائر، وبيان موقف المحدثين 
  . من هذه الصيغ الصرفية غير االشتقاقية التي اختلفوا حولها

  :مشكلة الدراسة: ثانيا

  :األسئلة اآلتيةالدراسُة اإلجابة عن  ِتحاِول

  ما النوع اللغوي من أقسام الكالم الذي تنتمي إليه الضمائر الشخصية؟ .1

  متى ورد أول استعمال لمصطلح الضمير؟  .2

  ما هو تعريف الضمير عند النحاة األوائل والمحدثين؟ .3

 ؟ماهي البنية الصرفية للضمائر الشخصية .4

 حرفيته؟و مية الضميرماهي أهم مواطن الخالف بين البصريين والكوفيين حول اس .5

  الخالفات؟من هذه ومجمع اللغة العربية ما موقف اللغويين المحدثين  .6
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  :حدود الدراسة: ثالثا

اقتصرت الدراسة على تتبع الحدود اللغوية واالصطالحية للضمير، والخالف الذي نشاء بين 
لى أراء مدرستي الكوفة والبصرة مع عرض بعض مواطن هذا الخالف، ثم انتقلت الدراسة إ

المحدثين حول الضمائر وماهيتها الصرفية بين أقسام الكالم، وقد أطلقت الدراسة مصطلح ضمائر 
  .الشخص تميزا لها عن الضمائر الموصول واالستفهام واإلشارة

  :منهجية الدراسة: رابعا

سلكت الباحثة المنهج التاريخي في الوقوف على الحدود اللغوية واالصطالحية للضمائر، 
ظهور إلى البحث عن مالمح  حد اصطالحي للضمير عند النحاة العرب األوائل، فعمدت وأول

متَّبعة المنهج الوصِفي حينًا واْلمْنهج مصطلح الضمير في معاجم اللغة العربية وفي كتب النحاة 
عند  بما َنجده حاِضرًا اتهموازَنهذه الحدود ِو َتَتبع على الدراسة كما عملت. الّتاريِخي َأحيانًا

النحويين المحدثين، كما وصف الخالفات التي دبت بين النحاة حول القضايا قيد الدرس مبينة 
  .أسبابها ونتائجها

  :الدراسات السابقة: خامسا

كثرة الدراسات اللغوية التي تناولت الضمائر وبنيتها بالدراسة والتحليل قديما وحديثا ومن 
  :رديثة على سبيل الذكر ال الحصهذه الدراسات الح

، وهو دراسة تاريخية 2010الضمير في اللغة العربية، ميهن غفاري، دار الفتوى بيروت، لبنان،  -1
  .لبنية الضمائر الصرفية وتاريخها قبل عصر االحتجاج وتطورها عبر العصور

، وتناول الكاتب تطور 1980الضمائر في اللُّغة العربية، محمد جبر، دار المعارف االسكندرية،  -2
  .بنية الضمائر وخصائصها واستعماالتها حسب قواعد القياس

. 1989أراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث، خليل عمايرة، دار البشير، عمان،  -3
  .وتدور فكرة الكتاب حول الضمائر المتصلة متى تكون ضمائر ومتى تكون عالمات مطابقة

في بناء الجملة العربية وتركيبها، محمود أبو موسى، رسالة ماجستير، جامعة الضمير وأثره  -4
، وتناولت الدراسة الوظائف اللغوية التي يؤدها الضمير في التراكيب اللغوية 1995اليرموك، 

  .في الجملة العربية

  :مخطط الدراسة

  :النحو اآلتيتطلبت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة وتمهيد وثالثة مطالب وخاتمة على 

 المقدمة  
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 التمهيد 

 حد الضمير وماهيته: المطلب األول  

 لغة: أوال ميرالض حد 

 الضمير في اصطالح النحاة : ثانيا  

 خالف الكوفيين والبصريين حول بنية الضمير واسميته: المطلب الثاني 

 كنى: أوالالمضمر والم 

 جدلية اسمية الضمائر وحرفيتها: ثانيا  

 لضمير عند المحدثينا: المطلب الثالث 

 النوع الصرفي للضمير عند المحدثين: أوال 

 الضمائر المتصلة بين االسمية والحرفية: ثانيا 

 الخاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع 

  :التمهيد

إلى االقتصاد اللغوي كوسيلة من وسائل  -في كثير من أساليبها اللغوية-العربية تعمد 
حالل الضمائر محل األسماء في كثير من المواطن، وفق االختصار اللغوي، ومن هذه األساليب إ

يجوز الخروج عنها حسب المقاييس التي وضعها النحاة العرب األوائل عند تقعيد  قواعد لغوية ال
تخصيص ضمائر للمتكلم، وضمائر للمخاطب، وضمائر للغائب، : ومن هذه القواعد. اللغة العربية

  .، وما إلى ذلكوكعودة الضمير إلى متقدم لفظا أو رتبة

الربط بين أجزاء الجملة الواحدة، أو بين عدة جمل : وللضمير وظائف في اللغة العربية منها
داخل النص وخارجه، مما يكسب اللغة عمقا مهما، ويجعل وظيفة الضمير  داخل النص، أو بين

  .يما وحديثاهذا ما جعل النحاة يتناولون الضمائر بالدراسة والتحليل في مصنفاتهم قد. أشد دقة

التي شغلت باَل كثير من الدارسين واْلباِحثين اللغويين في  مبنياتمن الالضمائر عد حيث ُت
رصديثاْلَقديم و اْلعبرسمها في المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والداللي؛ فهي تنماز  ،اْلح

وظائف نحوية متعددة تقوم اإلمالئي فلها أشكال خاصة ال تعتمد فيها على أصول اشتقاقية، ولها 
فتجعلها متماسكة، مترابطة، وعلى الرغم من ذلك هي ال تحمل داللة  بها، وتربط أجزاء الكالم

معجمية كاألسماء، والصفات، واألفعال، إذ تتجه داللتها إلى المعاني السياقية العامة، التي تكمن في 
  . مرجعيتها
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الضمائر المتصلة والضمائر : سمين هماوتنقسم الضمائر من حيث الرسم اإلمالئي إلى ق

ضمائر  :المنفصلة، وأما من حيُث الوظيفة النحوية فقد قسم النُّحاة الضمائر إلى ثالثة أقسام وهي
  .الرفع، وضمائر النصب، وضمائر الجر

وقد شاع مصطلح الضمائر للداللة على ضمائر الشخص المتصلة والمنفصلة التي تحل محل 
ها اإلعرابي، على أن الدراسات اللسانية الحديثة أطلقت مصطلح الضمائر األسماء وتأخذ موقع

التي تحمل ) المبنيات(من األسماء غير المتمكنة  -إضافة للضمائر- على أصناف صرفية ُأخرى
مرجعية مثل أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة، وبعض أسماء االستفهام التي تحمل مرجعية 

  ).ما، ومن: (لألسماء مثل

اختلف النحاة حول اسمية الضمائر الشخصية وما االسم منها فكثرِت الحدود اللغوية و
لضمائر الشخص وكانت في جلِّها حدودا غير مانعة وال جامعة مما أوقع الدارسين في كثر من 

  .الخالفات قديما وحديًثا

ا والخالف تناول هذه الدراسة الضمائر عند اللُّغويين قديما وحديًثا من حيث حدها واسمه
في بنيتها عند الكوفيين والبصريين، وكذلك في وظيفتها اللُّغوية التي تؤديها فهل هي أسماء أم هي 
عالمات إعرابية أم هي عالمات تدل العدد والجنس، وصحة لغة أكلوني البراغيث التي ينعدم القول 

ى منه اللغويون بشذوذها لكثرة شواهدها خاصة في القرآن الكريم المصدر األول الذي استق
  .شواهد االحتجاج

  حد الضمير: المطلب األول

  :وها هيته ريالضم حد: أوال

هو السر ودواِخل الخاطر، والضمير الشيء الذي ُتضمره في َقلبك، َتُقوُل : الضمير ُلَغًة
الشيء َأْخَفيته، وهوى مضمر في َنْفسي أضمرُت صرف الحرِف إذا كان مَتحركًا فأسَكْنَته، وَأضمرُت 

  :)2(مخفي، قاَل األحوص األنصاري

  سريرُة وٍد يوم ُتبلى السراِئر     سيبَقى لها في مضمر الَقلِب والحشا

فَُّة والضمير بسكون الميم وضمها الهزُل وِخ. )3(وَأضمرته األرض أي َغيبٍته إما بموٍت أو سفر
الَلحم وَقد َأضمر في َنفِسِه شيئًا واالسم الضمير والجمع الضمائر، والمضمر الموضوع 

، )هو(، َأوَغاِئب َكـ)َأنت(، َأو مَخاَطب َكـ)َأنا(، والضمير ِعْند الُنحاِة ما دلَّ عَلى مَتَكِلم َكـ)4(والمْفعول
  .)5(والجمع ضمائر
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وَل وها َتدور حميعَلَتبينَّا ّأنَّها ج يرمِة الضدود اللَُّغويِة ِلَكِلمالح يد ِمنزَنا المضرَتعَلو اس
المعاني إياها، وهي الَخَفاء والِسْتر، وِصَغر الحجم، والَتضاؤل، والِخفة، والِدَقة، والَغيبة، َفالهزُل 

ِقَلِة والَتضاؤل وِصَغر الحجم، والهوى المضمر وما في السرائر يدالن عَلى والِضعف يدالن على ال
  .وأما ما َغيبته األرض َفهو مْخفي وَغائب. الَتَكُتم والِستر

  :مير في اصطالح النحاةالض: ثانيا

حد به النَّحويون الضمير فيما المعنى اللَُّغوي َنلحُظ َأن المعنى االصِطالحي الذي  فيبالنظر 
والمضمر  ،يسَتعمل مصَطَلحات اإلضمار) هـ180( بعد انبَثق ِمن صميم المعنى اللَُّغوي، َفِسيبويه

دي هر ِعْندمضالمار وماإلض أن َناوين فصول الِكتاِب نَلمسٍة إلى عيعرٍة سَنْظر نٍة، فمَكثرَلى بالن ع
اإلضمار في َليس وَكان واإلضمار في أن، ما يضمر فيه الِفعل : (وِمن َذِلك .المْخفي والمسَتِتر

عالمات  المسَتعمل إظهاره في َغير األمر والَنهي، ما يُكون معطوفًا على الَفاِعل المضمر في النية،
جوز فيهنما يضمرين ومارالمالمُة إضرا فيه  ، عضمكون منصوب، ما يالمِة إضمار المجرور، عالم

هذا باب : وَلم يسَتخِدم سيبويه مصَطلح الضمير في ِكتابه وكان يقوُل...). االسم متحوًال عن حاله
َنْفِسه فإن عالمته أنا، ِاعَلم َأن المضمر المرفوع، إذا حدَث عن : "عالمات المضمرين المرفوعين

وال يقع أنا . َنحن، وإن حدَث عن َنفِسِه وعن آَخرين َقاَل َنحن: وإن حدَث عن َنفِسِه وعن آَخر َقاَل
   .)6(...)َفعل أنا، َألنَّهم اسَتغنوا بالتاِء عن أنا: موِضع التاء التي في َفعلُت، ال يجوز َأن َتقوْل

في ) هـ285(أن مصَطلح الضمير َأوَل ما اسُتخِدم ِعْند المبرد  )7(ويرى محمود َأبو موسى
في ) هـ215( األوسط المقَتِضب، وَلكنَّه َلم يِحده، إلَّا أن الضمير َكمصَطلح َظهر أيضا ِعْند األْخَفش

،آناني الُقرعفيو م قال) ياليَت(وشبهها بـ ) لو أني: (ن منها حديثه في مسألةعدة مواط َذِلك :
فإنَّما ُتريد " لو أني كنُت فعلُت كذا وكذا: "ألن الرجل إذا قال" ليَت"بمنزلة " لو أني"أنزل "
في غير الواجب ألن غير الواجب ال يجيء ما " أن"وإنَّما جاز ضمير  "وددُت لو كنُت فعلُت "

على خالف ما قبله ا حدث فيه خالف أوله جاز هذا إضماره بعدها له، فلموفي . )8(...."ناقض
وَلا َتْلبسوا اْلحق باْلباِطل وَتْكُتموا {: في قوله تعالى) النصب على إضمار أن(موطن حديثه عن 
ونَلمَتع َأْنُتمو قاْلح{] ِش:"قال .]42البقرة ْئإنَت جَتْلع }وْا اْلَتْكُتموقَن} حصباذا إ نوَأ َتيَت نجَلع 

َلاألو اسُتا َفمضمر موا{ عَتْكُتم {)َأن( تى َتحكون اسام .وإَتْئِش ن ها َفَتْفَطعجَتْلعها جزملى ا ع
 لعلى الِفع َلوقاَل فَطع، َف}مآَأَلم َأْنهُكما عن ِتْلُكما الشجرِة وَأُقل لَُّك{: قاَل. هاَلبذي َقالَّ لعالِف
المجَف زومجزمه .وزنَّموا َأعِةراَءفي ِق ه ابن مَأُقوُل لَُّكمآ{ عوِدسو {عمير لى ض"َأن"، و نوى َأن
يجَل اسماع9(ل األو(.   

بمعناه واألخفش هنا ال يستخدم مصطلح الضمير بمعناه االصطالحي عند النحاة بل يستعمله 
. غير الظاهرة والمضمرة )أن( اللغوي إذ أراد به إخفاء أن مع الفعل المضارع، فالنصب على تقدير
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هو المدُلول عِليه على جهة : "َفَقاَل) هـ384(وأول من وضع للضمير حدا نحويا هو الرماني 
   .)10("الراجع إلى ِذكره

  :، َفيقول)النكرة والمعرفة(َألفيِتِه ِعند حديثه عن  ويذُكر ابن ماِلك الضمير في

  سم بالضمير - َكأْنَت، وهو -   َفما لذي َغيبة َأو حضور

: وهو ِقسمان ؛، َأو حضور)هو(الضمير ما دلَّ على َغيبة كـ"بَأن ) هـ769(ويعقِّب ابن عقيل 
، وبَذِلك يْكَتفي شاِرح )11"()َأنا(، والَثاني ضمير المَتْكلم َنحو )َأنَت(َأحدهما ضمير المخاَطب َنحو 

 أما ابن يعيش .األلفية َكصاِحبها بحد الضمير بالمثال، َفهو يذُكر َأْقسام الضمير، وَأمِثَلة عليها
، وهو، وأنتأنا، : (اسم كنَّى به عن اسم، وهو المضمر، نحو"ر يَفيرى الضم )هـ643(

، َأو مَخاَطب )أنا(ـَك هو عبارة عما دلَّ على مَتَكلِّم): "هـ761(، وِعند ابن ِهشام)12()"ونحوهما
إما أن يكون َله صورة في  :نَّه ال يخلووبارز؛ َأل وينَقِسم إلى مسَتِتر. )هو(ـَك ِب، َأو غاِئ)َأْنَت(ـَك

  .)13(")ُقم(: والثاني المسَتِتر َكالمَقدِر في َنحو َقوِلك ،)ُقمُت(باِرز َكتاِء الَلفظ َأو ال، َفاألوُل ال

بتتبع هذه التعريفات السابقة نجد أن حد الضمير عند الزمخشري مبني على الشكل، أي 
ن الصورة اللفظية للضمائر، دون النظر إلى المعنى الذي تؤديه هذه الصورة اللفظية، بينما بنى اب

مالك حد الضمير بالنظر إلى الوظيفة اللغوية التي تؤديها الضمائر لمعنى الحضور أو الغياب، 
ما دلَّ على  -أي الضمائر–وتتضح عند ابن هشام العالقة بين اللفظ والمعنى في حد الضمير فهي 

  .متكلم أو غائٍب، لها صورة لفظية أو ال كما في المستتر

 للضمائر الشخصية، حدوٍدن المحدثين وجدناهم وضعوا ِعدة يَغويوإذا ما انَتقلَنا إلى اللُّ
المنَفِصُل في رفع دائم ومنها ضمير واحد وِضع للَنصِب وهو إيا : هي أسماٌء مبنيٌة ِمْنها"منها 

عال وحروٍف وَتقع في محل ولواِحُقه، وِمْنها المتَِّصل وهي الَّتي َتتِصل بآخر الَكِلمة ِمن َأسماٍء وأف
رٍب َأوج14("َنص( .و"غائٍب الضمير خاَطٍب َأوم َأو َتكِلمم نِه عَكنَّى ب15"ما ي،  وهِدلُّ "وي جامد اسم

جزٌء ِمن الِكنايات الَّتي َتضم الموصوالت واإلشاريات "، وهو )16("على مَتكِلم َأو مخاَطٍب َأوغائٍب
  .)17("والضمائر الشخصية والعدد، وهِذِه الضمائر يشار بها إلى المَتَكِلمين والمَخاَطبين والغائبين

ها " الضمائرووِقعم َتسَتِحقو ،الُظهور في الَكالم نجوبٍة عحلى أسماِء مإ الماٌت ُتشيرع
، )18("لمضاف إليه والمفعوُل به مفهومًا ِمن صيَغة الَتركيباإلعرابي وبَذِلك يكون المسَند إليه وا

َليسْت أسماُء، وال حروف، وال أفعاُل، بل هي َنوع مَنفِصٌل َتضم إلى جاِنب الضمائر "وهي 
اء أسماُء مبنيٌة ِلِشبهها بالحروف في الوضع ِمثل التَّ"وهي . )19("الشخصية الموصوالت واإلشاريات

هي أسماُء َألنَّها َتْقبُل اإلسنادُت، وم20("في َفه( .  
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 ينَنوِعها بو مائرِة الضوَل اسميح رَتدو حِدثينالم ِعند النحويِة للضمائر الحدود ُظ أنَنلح
ِف بين الكوفيين َأْقسام الَكالم، وهي َقضيٌة قديمٌة َظهرْت ِعند الُنحاِة األوائل في مسائل الِخال

صريينالبفمصطلح الضمير عند المحدثين قد تجاوز ضمائر الشخص إلى المبنيات األخرى من و ،
  .الموصولة واإلشارة فهي تتفق وضمائر الشخص في المرجعة والداللة السياقية

سار على نهج النحاة : األول. وبالنظر في هذه الحدود نجدهم قد انقسموا إلى فريقين
سار على نهج الدراسات اللسانية : ئل في النظر إلى الضمائر بين الحرفية واالسمية، والثانياألوا

فحدا . الغربية الحديثة، والتي تقسم الكالم إلى عدة أقسام، ولم تعد تحصره في التقسيم الثالثي
اللغوية  الغالييني، ومحمد عيد يجمعان على اسمية الضمائر، فيحدها الغالييني بالنظر في وظيفتها

، ويعيدنا محمد عيد إلى االسمية والحرفية، فهي أسماء لقبولها اإلسناد، )خطاب وغياب(العامة 
ومبنية لشبهها بالحروف في الوضع، وهذا ليس حدا للضمائر إذ ال يعدو أن يكون تعليًلا لسبب 

  . مائر المنفصلةبناء الضمائر، وعلة اسميتها، كما أن الشبه بالحروف في الوضع ال ينطبق على الض

  خالف الكوفيين والبصرين حول بنية الضمير واسميته: المطلب الثاني

هذه الحدود السابقة الذكر للضمير غير الجامعة المانعة أورثت خالفات بين النحويين قديما 
وحديثا؛ فرغم اتفاق مدرستي الكوفة والبصرة على حد الضمير إال أنهم قد اختلفوا في ماهية 

طلح المكني واسمية الضمير المنفصل، وما االسم منه، وحرفية الضمائر المتصلة، الضمير ومص
  وما الفرع واألصل ومن مواطن هذه الخالفات

  :المضمر والمكني: أوال

والمكني عند الكوفيين،  عند البصرين، مصَطلح الضمير إلى جاِنب المضمر النحاة استخدام
َفـال فرق ؟ الضمائر والمكنيات؛ أيهما أدق، وِلم سميْت بذلكن والبصريون في والكوفي وقد اختلف

بين المضمر والمكنى عند الكوفيين، فهما من قبيل األسماء المترادفة، وإن اختلفا من وجهة 
  .اللفظ

ى ى، وليس كل مكنَّأما البصريون فيقولون المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكنَّ
مقام اسم تورية وإيجازا، وقد يكون ذلك باألسماء الظاهرة نحو فالن مضمرا، فالكناية إقامة اسم 

وإذا كانت الكناية قد تكون باألسماء الظاهرة كما تكون بالمضمرة، كانت ... والفالن وكيت وكيت
المضمرات نوعا من الكنايات، وإنَّما أتى بالمضمرات كلها لضرب من اإليجاز، واحترازا من 

از فظاهر ألنك تستغني بالحرف الواحد عن االسم بكامله فيكون ذلك الحرف فأما اإليج ،اإللباس
) زيد فعَل زيد: (كجزٍء من االسم، وأما اإللباس فألن األسماء الظاهرة كثيرة االشتراك فإذا قلَت
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الظاهرة أحوال تفترق بها إذ  لألسماءجاز أن يَتوهم في زيٍد الثاني أنه غير األول وليس 
  .)21(..."المضمرات ال لبس فيها فاستغنت عن الصفاتو ...التبست

ألن  -الذي استعمله الكوفيون على عمومه–ويعلل البصريون عدم استخدام مصطلح المكنَّى 
المكنَّى أعم واشمل، فالمضمر جزٌء من المكنَّى، والبصريون محقون في ذلك ألن المكنَّى يستخدم 

اللغة، فنحن نكني عن الظلم مثال بلفظة الظالم على أن لكل لفظ بداللة تخالف ما وضع له في أصل 
  . الظالم ال يساوي الظلم في حقيقته، ولكن المضمر يساوي االسم الذي استعمل مكانه

، والذي جعل )هـ538(ى باالْخِتفاء التَّدِريجي حّتى عصر الزمخشري ثم بدأ مصَطلح المكنَّ
: َكَقوِلك ،نَفِصل، َفالمتَِّصل ما ال ينَفك عن اتِّصاِله بَكِلمٍةمتَِّصل وم: ضربين"المضمرات على 

)َأخوك(و ،)كبرض(و ،)كب رم(ربينلى ضهو عسَتِتر: ، وماِرز وب...")وبقي مصطلح الضمير  .)22
  .ليدل على الضمائر الشخصية

  :اسمية الضمائرجدلية : ثانيا

اختلفوا  ين والكوفيين على اسمية الضمائر المنفصلة، إال أنهم قدعلى الرغم من اتفاق البصري
َأن االسم ِمن  :يقول الكوفيون ،في اَلاسم منها ما هو، ومن موطن ذلك الِخالف في ضمائر الرفع

وَلو َكانتا  نحو هما، ،في التثنية ُتحذفان والياءأن الواو "، واحتجوا بـالهاء وحدها) هي(و )هو(
، فدلَّ على إْذ هي ، أراد)23()دار ِلسعدى إْذِه ِمن هوكا(: من ذلك قول الشاعر ،...َلما حِذَفتاأصًال 

ِ  أن االسم هو الهاء وحدها وإنَّما وزادوا الواو والياء تكثيرا َكراهة َأن يبَقى على حرف لالسم
  .)24("حدها هي االسم، فكذلك هاهنا، وإن كانت الهاء و)ضربُتهو(كما زادوا الواو في ، دواح

الدليل على أن الواو والياء أصل، أنَّه ضمير منفصل، " :ورد البصريون هذا القول بأن َقالوا
فلو  على حرٍف واِحد، ِلَأنَّه ال بد ِمن االبتداء على حرف والوقوِف على حرٍف، ال يجوز أن يبنى

َفمن َغير المعقول أن يُكون  لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف واحد،كان االسم هو الهاء وحدها 
 وهي صيغة.. .هي االسمأن َتكون الهاُء وحدها  ، َفوجبَذِلك ِمن المحالِوالحرف ساِكنًا ومَتحرًكا، 

و أنهم زادوا ...،تان َكعمران وزيدانهوان، وأْن: مرَتجلٌة، والدليُل على َذِلك َلو َكانْت قياسًا َلُقلَّنا
في ) الهاء(ضمير المرفوع المنفصل، و) هو(ُقلنا هذا فاسد، ألن ) ضربتموه(الواو للتكثير كما في 

الضمير المرفوع المنفصل ال يكون على حرف واحد، و ...للمنصوب المتصل،) ضربتموه(
  .)25("والمنصوب المتصل يقوم على حرف واحد

لرأيين نجد أن الكوفيين قد غالوا في تجزئة الضمائر المنفصلة، وما االسم منها، وبالنظر في ا
وأدلتهم ليسْت مقنعة كما يقول البصريون، فالضمائر شأنها في ذلك شأن المبنيات ليسْت ذات 
أصول اشتقاقية، وال يمكن النظر إليها على أنها مركبة من حرٍف، ودعامٍة، كما أن الضمير المتصل 
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اوي الضمير المنفصل في البنية، أي ال يمكن أن يكون المتصل جزًءا من المنفصل، ومسألة ال يس
زيادة الحرف الواحد للتكثير، ليست مقنعة أيضا فكثير من كلمات العربية على حرٍف واحد، وال 

واو و واو العطف،و الم الجر،و تدعم بحروف أخرى للتكثير كما في همزة االستفهام،

  . إلخ...القسم

أسمية الضمائر وقد ذهب ابن يعيش إلى أبعد مما ذهب إليه الكوفيون، فهو يستدل على 
المَتَكلِّم مَتحرَكُة ) َتاَء(فـ ومن مواطن ذلك حديثه عن ضمائر الرفع المتصلة، بنفس مبدئهم،المتصلة 

ِلَتُكون الحركُة فيِه  ،يِتِه بالبناِء على حرَكٍةبَلَغ الغاية في الِقلَِّة، َفَلم يُكن بد ِمن َتقوقد  اسم" نَّهاَأل
َفعلُت َأنا : (َكحرٍف ثان، والذي يدلُّ َأن الَتاَء اسم ها هنا َأنَّك ُتؤكِّدها َكما ُتؤكد األسماُء، َفَتقوُل

َلم يجز َتأكيد  اَتأكيدها، َكم إذا ٌأريد المؤنُث َلم يجز) فعلْت(، وَلو َكانْت حرفًا َكالتاِء في )َنفسي

 بل يرى ابن يعيش َأن المتَِّصل َأصٌل والمنَفِصَل َفرع ،)26(")قاِعدٌة(، و)َقائمٌة: (َتاء التأنيث في َنحو
أن تكون كلها متصلة َألنَّها َأوجز َلفًظا، وَأبَلُغ في الَتعريِف، وإنما َأتى "ر ، فالقياس في الضمائعليه

زيد : (بالمنفصل الختالف مواقع األسماء التي ُتضمر َفبعِضها يكون مبَتدًأ َنحو - لقياسأي ا –
قاِئم(قلَت ْنهذا َكنَّيَت عفإ ،) :و َقائم(َأو ) هَلْفظ )َأْنَت َقاِئم َله االبتداَء ليس ا، ِلَأنإن كان مخاطب ،

ميرِه الضتَِّصُل بنحوفلذلك وجب أن يكون ضمي ،ي اِمَلهلى عع َتقدما : (ره منفصًال، وبعضها يزيد
، فإذا كنيَت عنه مع تقدمه لم يكن إال منفصال لتعذر اإلتيان به متصًال مع تقدمه فلذلك )ضربُت
والذي يؤيد عندك َذِلك َأن االسم المجروِر َلما كان عاِمُله َلفظيًا، وال ... ،)إياه ضربُت: (تقول
جوزإال متصل ي ميرض َله ُكني َلم ،ْنهع ُلهال َفصليِه، و27(..."َتْقديمه ع( .  

فالكوفيون يقولون بزيادة حرف، بينما يرى ابن يعيش أن المتصل دِعم بالبناء على الحركة 
) ُت(لتكون هذه الحركة كحرف ثان، وهو بذلك يسوي بين الصوائت والصوامت، فالضمة في 

، ولعلَّ القول بإثبات اسمية الضمائر المتصلة هو ما دعا عالمنا الجليل إلى )هو(او في تساوي الو
مثل هذا التحليل لبنية الضمائر، كما أن التأكيد ليس دليل على اسمية الضمائر؛ أي التأكيد ليس 

وي سمة لالسم فقط بل لالسم، والفعل، والحرف، والجملة، وشبه الجملة، وأما لفظة التوكيد المعن
  ).َفعلُت َنفسي: (فهو للضمير المنفصل، بدليل أنهم منعوا القول) َفعلُت َأنا َنفسي(في 

وبذلك تكون الضمائر كلها أصول فليست المتصلة فرع على المنفصلة، وال المنفصلة كذلك، 
يغ فالضمائر ص. إذ لو كانت المتصلة أصًلا والمنفصلة فرعا عليها لكان هناك ضمائرا منفصلة للجر

ارتجالية للمنفصلة مواطن تستخدم فيها، وللمتصلة مواطن ُأخرى تستخدم فيها، فكما ال يمكن أن 
يكون المتصل في موقع ابتداء، ال يمكن أن تسند األفعال للمنفصل إال في حالة المستتر، أوال 

  .يمكن أن يعمل حرف الجر في المنفصل
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فذهب "لف النحاة في اسميتها أيضا، أما بالنسبة لواو الجماعة، وألف االثنين فقد اخت
والجمع،  ةسيبويه إلى أنهما تكونان تارة اسمين لمضمرين، وتارة تكونان حرفين دالين على التثني

فالواو ) الزيدون قاموا: (فاأللف اسم وهي ضمير الزيدين، وإذا قلت) الزيدان قاما: (فإذا قلت
فاأللف حرف مؤذن بأن الفعل الثنين، وكذلك  ،)قاما الزيدان: (اسم وهو ضمير الزيدين، وإذا قلت

فالواو حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة وهي لغة فاشية لبعض العرب، ) قاموا الزيدون: (إذا قلت
، )قاما(وذهب أبو عثمان المازني وغيره من النحويين إلى أن األلف في ... كثيرة في كالم العرب

، والفاعلين المضمرين، والفاعل في النية كما أنك حرفان يدالن على الفاعلين) قاموا(والواو في 
ففي قام ضمير في النية، وليست له عالمة ظاهرة فإذا ثنى أو جمع فالضمير ) زيد قام: (إذا قلت

  .)28("أيضا في النية غير أن له عالمة

دِد والجنس، ولعلَّ إن ضمائر الرفع حروف، وعالماٌت َتدلُّ على الع: لَّا أن َأغَلب الُنحاِة قالواإ
السبب في َذِلك الَقول بُلغِة َأَكلوني البراغيُث، َفْقد اسَتدُلوا على عدم اسمية ضمائر الرفع المتَِّصلِة 

  .بالَتطابق الموجوِد في هذه الُلَغِة

صحة القول كثيرة الشواهد لدرجة تنعدم معها ) يتعاقبون فيكم مالئكة في الليل والنهار(ولغة 
بشذوذها، وقد يكون من الصواب اعتبار الضمير هو المسند إليه، ويكون االسم الظاهر بدًلا من 
الضمير إذ إنَّه يساوي الضمير، فمن المعروف أن النحاة جوزوا إبدال المظهر من المضمر، يقول 

َأسروا النَّجوى و{: ، ومثله قوله تعالى)أكرموني إخوتك: (وإذا جرى ذكر قوم قلت" :ابن يعيش
 }ُثم عموا وصموا َكِثير ِمْنهم{: ، في أحد الوجوه، ومثله قوله تعالى]3: األنبياء[}الَِّذين َظَلموا

، فالذين ظلموا بدل من المضمر، وكذلك كثير، وهذا من بدل الشيء من الشيء، ]71:المائدة[
  . )29("وهما لعين واحدة

لنحاة من الجدلية التي جعلتهم يقولون باسمية الضمائر المتصلة والقول بالبدلية يخرج ا

حرفيتها حين يكون هناك إمكانية و -حسب سيبويه–عندما ال يكون هناك لبسا في اإلسناد إليها 
لوجود مسند إليه أخر، فتكون عالمات دالة على الجنس، والعدد، للخروج من مأزق إسناد الفعل 

مية الضمائر ال يعني بأية حال من األحوال حرفيتها، وليس من إلى فاعلين، وعدم القول باس
المعقول أن نعتبرها مرة اسم ومرة أخرى عالمات تدل على االسم، فهذا التفسير غير مقنع، 

  .والقول بالبدلية أكثر إقناعا

َكلِّم مَتحرَكُة ِلَأنَّها اسم وَكَذِلك اخَتَلفوا في ضماِئر الرفع المتَِّصلِة َفابن يعيش يرى َأن َتاَء المَت
ي يدلُّ بَلَغ الغايِة في الِقلَِّة، َفَلم يُكن بد ِمن َتقويِتِه بالبناِء على حرَكٍة ِلَتُكن فيِه َكحرٍف ثان، والذ

َفعلُت َأنا َنفسي، وَلو َكانْت حرفًا : على َأن الَتاَء اسم هاهنا َأنَّك ُتؤكِّدها َكما ُتؤكد األسماُء َفَتقوُل
َلم يجز َتأكيدها إذ ُأريد المؤنَُّث، َكما َلم يجز َتأكيد الَتاُء في َنحو َقائمٌة، ) فعلْت(َكالتاِء في 
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وَأبَلُغ في  ، ويزيد على َذِلك َأن المتَِّصل َأصٌل والمنَفِصَل َفرع، إذ هو َأوجز في الَلفِظ،)30(وقاِعدٌة
الَتعريِف، ويسَتِدلُّ على َذِلك بَأن المْنَفِصَل َأتى ِعندما َأْخَتَلف موِقع االسم المضمر َفبعِضها يأتي 

ظًا يتَِّصُل بِه مبَتدًأ َنحو زيد قاِئم، فإذا َكنَّيَت عْنه قلَت هو َقائم َأو َأْنَت َقاِئم ِلَأن االبتداَء ليس َله َلْف
ميرالض ه َأنِعْند َذِلك عمدالذي يو ،اِمَلهع نْنَفِصُل عَأو ي اِمَلهلى عع ميرالض َتقدمَأو َقد ي ميرالض 

ر جر منَفصل، المجروِر َلما كان عاِمُله َلفظيًا وال يجوز َتْقديمه عليِه وال َفصُله عْنه َلم يُكن َله ضمي
هي حروف وعالماٌت َتدلُّ على العدِد والجنس، ولعلَّ السبب في َذِلك : إلَّا أن َأغَلِب الُنحاِة َقالوا

 الَتطابقتَِّصلِة بالم فعالر مائرة ضدم اسميلى عراغيُث، َفْقد اسَتدُلوا عُلغِة َأَكلوني البب دم الَقولِلع
ذه الُلَغِةالموجوِد في ه .  

  :الضمير عند المحدثين: المطلب الثالث

  :المحدثين عندلضمير النوع الصرفي ل: أوال

توسع المحدثين في دراسة الضمائر والنوع الصرفي الذي تنتمي إليه، ولعل ذلك يعود إلى 
طقية وفق أنهم قد رفضوا التقسيم الثالثي للكالم وحاولوا أن يجدوا تقسيمات ُأخرى أكثر من

النظريات اللسانية الحديثة فراعوا سياق الحال والبنية الصرفية والسمات التي تتسم بها المبنيات 
والتي جعلت من الصعب حصرها بين االسمية والحرفية، ومن المحدثين من بقي في إطار التقسيم 

 ها َتْقبُل اإلسنادهي أسماُء َألنَّالثالثي للكالم محاوال إثبات اسمية الضمائر بقبولها عالمات ف
فال يشترط ... في أخذُت اسم دلَّ على ذلك اإلسناد) التاء(فـ) أخذُت موقعي بين شباب الوطن"(كـ

  . )31("قبول كل عالمات االسمية بل عالمة واحدة تكفي

فالبنية الصرفية للضمائر أوقعتهم في خالف حول اسميتها لقبولها عالمات االسم أو حرفيتها، 
ِلأَّنها َتْقبُل  يقر باسميتهامحمد عيد ظرتهم لها حول القول باسميتها، وعدم حرفيتها، فوتمركزْت ن

بعض ِصفات األسماِء َكاإلسناِد، َفال بأس ِعْنده ِمن َأن َتقبَل الضمائر عالمًة واِحدًة ِمن عالمات 
 اسمًا، فاسم ِلَتكون مد(االسمحم ( ثًالقبُل مال ي)ا) أل،اسم وه ع َذِلكماألسماء  لتعريف و قيسيو

َفهناك األفعاُل الجامدُة، والناِقصُة، وأما الحروف هي الَّتي ال َتقبُل أيًا ِمن عالماِت ، على األفعال
تَِّصلِة على أنها أسماء، فاالسم ، وكذلك سعيد األَفَغاني ينظر إلى الضمائر الم)32(الِفعل االسم َأو

، َأو َنِكرة ما َلم يدلُّ )َأْنَت، وَخالد، وبيروت(عنده معرفٌة وهو ما دلَّ على معنى ِمن َأفراِد جنِسِه َكـ
  . )33()رجل، وبلد، وَأمير(على معنى ِمن َأفراِد جْنِسه َكـ

في جواز ُقبول الضمير عالمًة واِحدًة ِمن عالمات االسم  ويشَترك عباس حسن مع محمد عيد
ِللحكم باسميتِه، ويسَتِند في ًذِلك إلى َأن ضمائر الَنصِب المنَفِصَلِة َتقوم مقام المفعول به في ُأسلوِب 

اإلسناد وبهذا حَكم باسميِة  النداِء، والمفعوُل بِه ال يمكن أن يكون إلَّا اسمًا، إضافة ِلُقبوِلها
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الضمائر حتَّى المتَِّصلِة ِمْنها ِويذهب إلى َأكثر ِمن َذِلك، َفالمسَتِتر اسم ألن االسم إما َظاِهر ِمثُل 
  .)34()أكرم صديقك(محمٍد َأو مسَتِتر وجوبًا ِمثُل الفاِعل في 

من االسمية، والحرفية، فلم يعد الكالم  فية للضمائرومن المحدثين من أخرج البنية الصر
ها مكنيات، وهو بذلك يستعمل مصطلح فذهب مهدي المخزومي إلى أنَّاسم، وفعل، وحرف، 

ت إلى متَِّصال هذه الكنايات، أعني الضمائرتقسيم "الكوفيين في اإلشارة إلى الضمائر، ويرى أن 
 -أي النحاة– لهذه الكنايات، فما توهموه وال يقوم على فقهيبنى على أساس سليم،  الت، الومنَفِص

، )أنا(ألن  بمنفصل حقيقة ولكنه متصل بوجه آخر، وبنوع من االتصال،منَفصل ليس  ضمير أنَّه
ولسن مفردات، ولسن بجموعهن الضمائر ألن  ، وفروعهن مركبات،)إياي(، و)هو(، و)أنَت(و

وأما . التاء، والباقي عماد أو إشارة )أنَت(ومن  ...النون، )نحن(ف، ومن األل )أنا(الضمير من 
إذا بلغ الرجُل الستين (: بن أحمد يروي قولهم الخليل كانو .فعماد لما يتصل من الضمائر) أيا(
 وكما أن هذه الضمائر ال ...، فإضافة أيا للشواب نص على عدم كونها ضميرًا،)اه والشوابإيف

 أن ِمن دصيغتها َفحسب بل ال ب قرينة التكلم أو الخطاب في الحضور،  اتصطحبهتأخُذ داللتها ِمن
  .)35("وقرينة الغيبة

عند الكوفيين في الضمائر، فكل  إلى جدلية األصل والفرع يعيدنا مهدي المخزومي وبذلك
عند -إلى متصلة ومنفصلة الضمائر  مركبة، وأصلها المتصلة، وتقسيم - عنده-الضمائر المنفصلة 

لم يقسموها اعتباطيا بل نظروا إلى  ينم عن عدم فهم لهذه الضمائر، ولكن القدماء -النحاة
هي متصلة، والجزء األخر : الضمائر فوجدوا جزًءا منها يفتقر إلى غيره من الكلمات لذلك قالوا
قالوا هي منفصلة، والسؤال يستقل بنفسه فينظم الكالم وال يحتاج إلى كلمة ليلتصق بها لذلك 

الذي يبادرنا ِلما كان للمنفصلة دعامة، وعماد، ولم يكن للمتصلة دعامة، وعماد؟، أو لما لم تكن 
  كل الضمائر متصلة؟

واالفتقار الشكلي لم يكن السبب الوحيد الذي يدعونا إلى القول بالمتصلة والمنفصلة، ولكن 
كما أشار النحاة القدماء إلى ذلك، وال أعلم –متصلة للضمائر المنفصلة مواطن ال تستعمل بها ال

على ماذا بنى مهدي المخزومي كالمه، فهل من المعقول أن تكون الضمائر كلها على حرف واحد؟ 
  .ثم أن ضمائر الشخص كسائر الضمائر مبنيات، وصيغها ارتجالية، وليسْت مشتقة

االسم ومعناه االسمية، والصفة : "فقد نادى بالتقسيم السباعي للكالم: أما تمام حسان
ومعناها الوصفية، والفعل ومعناه الفعلية، والضمير ومعناه اإلضمار، والخالفة ومعناها اإلفصاح، 

، )الضمير واالسم(فقد ميز بين . )36("والظرف ومعناه الظرفية، واألداة ومعناها معنى التعلق
الضمائر مع غيرها في بعض الخصائص، ، فعلى الرغم من اشتراك )الضمير، وبقية أقسام الكالم(و

  . إال أنها تنماز بخصائص ال تكون إال له لذلك هي قسم قائم بذاته يسمى الضمائر
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وهذا التقسيم عند تمام حسان لم يكن اعتباطيا، بل جاء وفق نظرية متكاملة وضعها وفق 
  .)37(المبنى والمعنى وقد اعتمد في وضعها على مباني التقسيم والتصريف

  :الضمائر المتصلة: اثاني

وإذ انتقلنا إلى الضمائر المتصلة فنجد الخالف بين المحدثين قد أخذ اتجاهات عدة فقد 
تمام  فيهافقد نظر  تكون أسماء وقد كون عالمات للعدد واجنس وقد تكون الصقة ضميرية،

ء أكان سوا ،تقوم بدور اللواصق التي تلصق بغيرها من الكلمات, حسان على أنها مباني تصريف
الضمائر المتصلة لواصق ال تستقل في الكتابة عما ... الضمير مرفوعا، أم منصوبا، أم مجرورا،

فهي من وجهة النظر الكتابية المحضة أجزاء كلمات ال كلمات، وهي بذلك تشارك  ،لصقت به
تلتصق بالكلمة وتصير  افإنه, األدوات في سمة من سماتها حين تكون األداة على حرف واحد

  .)38(لجزء منهاكا

يتم  وهو بذلك يخرج الضمائر المتصلة من مباني التقسيم لتدخل في مباني التصريف، والتي
أي أصبحت . والمعرفة والنكرة والمؤنث كالمذكر وفرعيه ،والمفرد التصريف على أساسها كالمتكلم

ترب في ذلك هذه الضمائر المتصلة عالمات دالة على الجنس، والنوع، والحضور، أو الغياب، ويق
وذهبنا، عالماّت تلحق بالفعل إلفادة  ذهبوا، :أن الضمائر المتصلة في مثلفي عبده  من داود

فلماذا تعرب الواو  .)قالْت(، و)ذهبْت(المطابقة في العدد شأنها في ذلك شأن التاء في كلمة 
ما تعد تاَء تأنيْث ال محلَّ لها بين فاعال، )قالْت(: واأللف والنون فاعال لكّل منها، وال تعرب التاُء في

  . )39(من اإلعراب؟

ويمكن اإلجابة على سؤال داود عبده بأن الواو، واأللف، والنون، والتاء المتحركة أيضا تأتي 
والتي يجب أن يتبعها اسم ظاهر مؤنث ) ْت(مع الفعل في أكثر األحيان بدون اسم ظاهر بخالف 

ولنا حق السؤال إذا كانت، . وجب تقدير مسند إليه) لدرسكتبْت ا: (يسند الفعل إليه، وإذا قلنا
كتبُت، (مباني تصريف، أي لواصق دالة على الجنس والعدد والنوع، إلى أي شيء ُأسند الفعل في 

،وكتبَت، وكتبِت، وكتبنا، وكتبن.(...  

ما وضع "بين الآلصقة الضميرية، والضمير، فالضمير  حاول محمود أبو موسى التفريق قدو
دلول بقرينة غير اإلشارة مشعرًا بعدده، وشخصه، وجنسه، وكان متمتعا بالقيمة اإلحاللية لالسم لم

الظاهر، على حين أن الآلصقة الضميرية هي ما وضع لمدلول بقرينة غير اإلشارة مشعرًا بعدده، 
ن الضمير أي أن الفرق بي .)40("وشخصه، وجنسه، ولم يكن متمتعًا بالقيمة اإلحاللية لالسم الظاهر

  .تمتع الضمير بالقيمة اإلحاللية، وقرينة غير قرينة اإلشارة والآلصقة الضميرية هو
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ولعل هذا الرأي يخرج العديد من الضمائر الموصولة من قسم الضمير إلى اآلصقة 
: الضميرية، وهذا ليس من المعقول فالضمائر الموصولة ال تحمل مرجعية إشارية لفظية في مثل

  .، ولكنها تأخذ هذه القيمة اإلشارية من سياق ومن الكلمة المتصلة بها)أنت وهم وأنا(

ما انَتقلنا إلى مجمع اللُّغِة العربيِة في القاهرِة، فإنَّه يذهب إلى َأبعد من هذا، فيعَتبر ُكلَّ وإذا 
 ، والمتكلم، والمسند إليه مفهوم منضمائر الرفع المتَِّصلِة إشارات على الَنوع، والجنس، والعدِد

سَتِترالم َنفِسها ،الصيغة، كما ألغى الضميرْكَتفيٌة بذِفِه، َفالصيَغُة مح41(وقاَل ب( َناكه لى ِحين َأنع ،
في الَفتحِة  يرى َأن الضمير في ِصيَغِة الماضي ليس مستترا بل ظاهرا، ومَتمثال من المحدثين من

الَّتي يفي مثل َكَتب ْنهع ْنَفكال ي الِفعلتَّصٌل بم ميرض َليها الِفعُل، َفهيَنى عب.  

ونعرض ملخصا لهذه الفكرة عند فوزي الشايب، فالفعل الماضي مبني في األصل على 
السكون ال الفتح، والفتحة القصيرة هي الصقة ضميرية تشير إلى الشخص، والعدد، والجنس؛ ومن 

فال فرق . مسند إلى مفرد، مذكر، غائب) كتب(و مسند إلى مذكر مثنى غائب،) كتبا(لك أن أدلة ذ
، وهذا إن دلَّ على شيء )كتب(، وقصيرة في )كتبا(بينهما إال في الفتحة، فهي فتحة طويلة في 

ت فيدل على أن الفتحة في الماضي ما هي إال الحقة إسنادية تدل على المذكر الغائب المفرد إن كان
  .)42(قصيرة والمذكر الغائب المثنى إن كانْت طويلة

أن العربية، والحبشية، قد " :قد ذكر رمضان عبد التواب شيئا عن هذه الفتحة يقولو
احتفظتا بالفتحة األخيرة في الفعل، على حين سقطت تلك الفتحة في باقي اللغات، ونحن نعني 

فإنَّها  ،نت قد سقطت من العبرية، واآلراميةبذلك أن األصل هنا وجود هذه الحركة، وهي وإن كا
  .)43("موجودة قبل ضمائر النصب

لم يذكر رمضان عبد التواب أن الفتحة الحقة إسنادية، ولكنه تنبه إلى وجودها في الساميات، 
وأنها أصل من الفعل الماضي، بدليل عودتها عند اإلسناد إلى ضمائر النصب حتى وإن اختفت من 

  .جرد في بعض السامياتصيغة الماضي الم

وإذ سلمنا بأن الفتحة الحقة ضميرية فأننا بحاجة لتوضيح بعض األمور التي تلبس علينا، 
، أم هي زيادة عليها؛ أي )كتب(هي مد للحركة القصيرة في ) كتبا(فمثال هل الحركة الطويلة في 

حركة واحدة فتكون هي حركتان قصيرتان، فتكون صائتين قصيرين، أم ) كتبا(هذه الالحقة في 

في صيغة جمع المذكر، وعند اتصال ) كتبوا(وما نوع الواو في ؟ صائًتا واحدا زدنا في طوله
؟ أي كيف نوفق بين عالمة )كتبْت(الفعل الماضي بتاء التانيث الساكنة ِلما تظهر الفتحة القصيرة 

  ). كتبتا(المفرد المذكر الغائب وتاء التأنيث الساكنة؟ وكذلك في 
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بما أن الماضي بني على السكون في األصل، لما نقول عند اإلسناد إلى واو الجماعة و

 ؟؟ فهل الضمة هي عالمة بناء أم جاءت لتناسب واو الجماعة)كتبوا: (، ولم نقل)كتبوا: (الغائبين
نسند الفعل إلى االسم  -وفي نفس الماضي-ومما يضعف ضمائرية الفتحة في الماضي المجرد أننا 

، فكيف يسند الفعل إلى الغائب المفرد المذكر والجمع المذكر )كتب الطالب الدرس: (اهر فنقولالظ
اإلسنادية واالسم  ةفال نطابق بين الالحق) كتب الطالبان الدرس: (في آن واحد؟ وكذلك نقول

  . الظاهر

ها تدل على بعموم) فعَل(وإلجابة عن مثل هذه التساؤالت وغيرها يمكن لنا القول أن صيغة 
أن المسند إليه مفرد مذكر غائب، ) فعْل(المسند إليه المفرد الغائب؛ ألننا نستطيع أن نفهم من 

الساكنة ليطابق الفاعل ) التاء(في اإلسناد، وجاءْت  -عالمة البناء–دون الحاجة إلى إقحام الفتحة 
نبني على ) أكتب(ة األمر الفعل المؤنث فكانْت عالمة تشير إلى الجنس والعدد، كما أننا في صيغ

السكون، ويفهم المسند إليه من صيغة الفعل وسياق الحضور، وكذلك في المضارع المجزوم 
فلما ال يكون لألمر والمضارع الحقة إسنادية؟ إذ لو كانت الحقة ضميرية لوجدنا ) ال تكتب:(نقول

 .لها أثر في صيغة األمر، والمضارع

ر المتَِّصلِة أسماء، فاالسم معرفٌة وهو ما دلَّ على معنى ِمن َأفراِد سعيد األَفَغاني الضمائ عندو
رجل، وبلد، (، َأو َنِكرة ما َلم يدلُّ على معنى ِمن َأفراِد جْنِسه َكـ)َأْنَت، وَخالد، وبيروت(جنِسِه َكـ

  . )44()وَأمير

ز ُقبول الضمير عالمًة واِحدًة ِمن عالمات االسم ويشَترك عباس حسن مع محمد عيد في جوا
ِللحكم باسميتِه، ويسَتِند في ًذِلك إلى َأن ضمائر الَنصِب المنَفِصَلِة َتقوم مقام المفعوُل به في ُأسلوِب 

و افة ِلُقبوِلها األسنادلَّا اسمًا، إضإ ُكنِه ال يوُل بفعالمتَّى الِنداِء وح مائرِة الضاسميب َكمذا حهب
اسم سَتِتر هوَفالم َذِلك لى َأكثر ِمنإ تَِّصلِة ِمْنها ِويذهبمٍد َأو  المحِمثُل م ا َظاِهرمإ االسم ألن

  .)45()أكرم صديقك(مسَتِتر وجوبًا ِمثُل الفاِعل في 

 حسان سماَء في أيِة حال ِمن األحوال ِعند َغيرهم، َفتماموعلى الَنقيض ِمن َذِلك هي َليسْت أ
الضمائر المتَِّصلِة دواٌل؛ َأي عالمات دالٍة على مورفيمات، َألنَّها ال َتسَتقلُّ بَنفِسها، َفهي جزٌء يجد 

  .)46(.ي صيغ المشَتقَّاتِمن الَكِلمِة الَّتي الَتصقت بها، وِمن الصعِب ِعنده َتصور االسِتَتار ف

من فرق بين الآلصقة الضميرية، والضمير، فالضمير ما وضع لمدلول بقرينة غير  وهناك
اإلشارة مشعرًا بعدده، وشخصه، وجنسه، وكان متمتعا بالقيمة اإلحاللية لالسم الظاهر، على حين 

عدده، وشخصه، وجنسه، صقة الضميرية هي ما وضع لمدلول بقرينة غير اإلشارة مشعرًا بأن الال
  .)47(ولم يكن متمتعًا بالقيمة اإلحاللية لالسم الظاهر
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وبهذا يكون الفرق بين الالصقة والضمير هو التمتع بالقيمة اإلحاللية لالسم الظاهر، وهذه 
ولعلَّه يتفق في . اإلحالة هي التي تربط الضمير باالسم الظاهر وبذلك تكون جزًء من الربط اللَُّغوي

ع مهدي المخزومي، ومحمد عبِدالله جبر، َفالضمائر ِعْندهما هي إشارات وعالمات دالة على ذلك م
يمِكن َأن َتكون أسماء، وصيغُة األمر ال ُتمثُل إسنادًا  أسماء محجوبٍة عن الُظهوِر في الَكالم، وَال

  .)48(ِلكي َنَتصور االستتار فيها عندهم

قلنا إلى مجمع اللُّغِة العربيِة في القاهرِة فإنَّه يذهب إلى َأبعد من هذا فيعَتبر ُكلَّ وإذا ما انَت
ضمائر الرفع المتَِّصلِة إشارات على الَنوع والجنس والعدِد والمتكلم، والمسند إليه مفهوم من 

فوزي على ِحين َأن  ،)49(ِه َفالصيَغُة مْكَتفيٌة بَنفِسهاالصيغة، كما ألغى الضمير المسَتِتر وقاَل بحذِف
يرى َأن الضمير في ِصيَغِة الماضي ليس مستتر بل ظاهر ومَتمثٌل في الَفتحِة الَّتي يبَنى الشايب 

في مثل َكَتب ْنهع ْنَفكال ي الِفعلتَّصٌل بم ميرض َليها الِفعُل، َفهيا سابقاكما مر بن ع.  

برأي  المختلفة قديمًا وحديثًا َتميُل الِدراسُة إلى األخذ وجهات النظروبعد هذا العرض ل
عبده الراجحي َفي َأن الضمير ِمن األسماء َغير المَتمِكنِة، فالضمير اسم مبني جامد مبهم يدلُّ على 

يحمُل مرجعيًة إلى اسم سابق حلَّ محلَّه، ألنَّه بما فيِه المتَِّصل  الغائِب، المَتَكِلم، َأو المخاَطِب، َأو
  .يحمُل العديد ِمن ِصفات االسم َكاإلسناِد، والِنداِء، واإلضاِفِة، والجر

وال ما جاء ِلمعنى ليس باسم : "َفالمتَِّصلِة ال َتكون حروفًا؛ َألن الحروف َكما يراها سيبويه
، والضمائر المتَِّصلَة بما فيها )50("ُثم، وسوف، وواو الَقسم، والم اإلضاَفِة، وَنحوها: ِفعل َفَنحو

عاني االسمم عنى ِمنعيُة هي مرجِذه المهلى اسم، وعيًة إرجسَتتر َتحمُل موال يمكن أن تكون الم ،
   .حوهاالضمائر المتصلة ما أطلق عليها سيبويه ن

ما "وَلم يْقَتِصر هذا على سيبويه، َفَكَذِلك من جاء بعده من نحويي العربية حدوا الحرف 
وليست الضمائر كذلك فهي تحمل داللة األسماء التي تحمل . )51("وال ِفعل اسماوِضع ِلمعنى ليس 

  .مرجعيتها

بَأنَّها ِصيٌغ موضوعٌة بَأزاء اسم مخفوض َأو "ائر وإذا عدنا إلى ابن يعيش وجدناه يعرف الضم
، َأي أن الضمائر ُتساوي في دالَلِتها األسماء الَّتي َترجع إليها، وهذا ال يخَتِلف عليه )52("مجرور
، وال فرق فيه بين المنفصل المتصل ألن المتصل يؤدي الدور الوظيفي الذي يؤده المنفصل اثنان

لة االسم واإلعراب المحلي بل ودخول عالمات الجر عليه والتي ال يمكن أن تدخل من حمل دال
  .على المنفصل

َلو وِضعْت موِضع األسماء َلم " -َأي األفعال- ُثم يَفرق سيبويه بين المضاِرع واألسماء بَأنَّها 
أتينا، وي ضربي نَلو ُقلَت إ أال َترى َأنَّك جز َذِلكَكالما؟ي ُكنذا َلم يه هْت ! َأشبعارلَّا َأنَّها ضإ
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والضمائر َكما هو معلوم َتأتي فاِعًال وما ينَطبق على االسم  .)53("الفاِعل ِلاجِتماِعها في المعنى
ر الذي يقوم مقامهضملى المع نَطبقي الظاِهر .  

َفُكلُّ ما يدُخُل عليه حرف ِمن حروف "عرف بواِحدٍة ويرى صاِحب المْقَتِضب َأن األسماء ُت
ُثم َأعرب األسماء على َثالَثِة َأوجه الرفع والَنصِب  )54("الجر هو اسم وإن امَتَنع ِمن َذِلك َفليس اسم

  ...).ا، َله، َلها، َلُكما،ِلي، َلن: (والجر، والضمائر المتَِّصلُة جلَّها َتقبُل حروف الجر َفَنقوُل

نَّها وِضعْت ِلالقِتصاِد واالخِتصاِر اللَُّغوي وَلعلَّ نجد َأاللَُّغويِة  وبالنظر لوظيفة الضمائر
الضماِئر المتَِّصلِة َأشد َتأديٍة ِلهذِه الوظيَفِة ِلِصَغر حجمها، وِمن الَطبيعي اعِتبارها َأسماء ِلَأنَّها 

كَتشَتر  ير ِمنَفال ض َذِلك َغيرعاني والمو ْنَفِصَلُة في األحكامالمهي اوِة، وها في االسميعشِتراِكها م
جاِمدٌة قياسا على األفعال الجاِمدِة الَّتي ِتفِقد شرطًا ِمن شروِط الِفعليِة وَلِكنَّها َتبقى َأفعاٌل، وهي 

األسماُء : "واِحدًة في آِخرها، وهي مبهمٌة َكما َأشار إلى َذِلك سيبويه َفقاَل مبنيٌة ِلُلزوِمها حرَكًة
 ،هوو ،أولئكو ،تيكو ،تاِنكو ،ِتلكو ،ذاِتكو ،ؤالِء، وذاكهو ،هاتانذِه، وهذان، وذا، هِة همبهالم

   .)55("سماُءوهي، وهما، وهم، وهن، وما اشبه هِذِه األ

وأما ما هو َفعالمُة مضمر وَلم يُقْل هو وال َأنا حتَّى اسَتغنيَت َأْنَت عن الَتسميِة َألن : "ُثم قاَل
ومما يقوي اسمية . )56("هو وَأنا عالمتان ِللمضمر وإنَّما يضمر إذا عِلم َأنَّك َقد عرْفَت من يعني

 )مهما(يسَتدلون على اسمية  57ها دليل على اسمية مرجعها، وهذا ما جعَل الَنحويينالضمائر أن
  .]132األعراف آية [ }مهما َتَأِتنا به ِمن آية{: في َقوِلِه َتعالى

ِتقار وعدم ومهما يكن َفَأن الضماِئر المتَِّصلِة ال َتخَتِلف عن المنَفِصَلِة في شيٍء إلَّا اإلف
االسـَتقالليِة وهذا اإلفتقار في اللفظ فقط أما في المعنى والداللة على مرجعها فهي كالمنفصلة، 
وِفيما عدا َذِلك هي َتشَترك معها في ُكلِّ ِصفاِت االسميِة الَّتي َتحملها، وَتْقبُل مثلها بعض عالمات 

َذِلك يعود إلى َأن الضماِئر َأعرف المعاِرِف، وهي َغنيُة بَنْفِسها عن  الَتعريِف وَلعلَّ) أْل(االسم إلَّا 
  .الِصَفِة أو الَتعريِف

  : الخاتمة

  :وبعد هذا العرض خلص البحث إلى النتائج اآلتية

، وتعتبر صيغ ارتجالية ليست اشتقاقية من أقسام الكالم المبنيةالضمائر الشخصية هي قسم  .1
ولها دالالت أخرى كالعدد  ة إشارية ومرجعية لمرجعها الذي يحدده سياق الحال،تحمل قيم

والجنس والنوع يحددها المرجع وهذا المرجع عادة ما يكون اسم تحل محله، وهذه القيمة 
اإلحاللية تجعلها تكتسب بعض سمات األسماء كقبول عالمات الجر والموقع اإلعرابي 

  .واإلسناد وغيرها
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2.  الضمير بمعناه االصطالحي هو الرماني وقبل ذلك كان النحاة المتقدمين أول من حد
يستعملون مصطلح الضمير يستعمل استعماال لغوية للداللة على المخفي والمضمر كما في 

  .كتاب سيبوية

يطلق الكوفيون على الضمائر مصطلح المكني ألنه يكّنى به عن مرجعه، بينما يرى البصريون  .3
أفضل ألن المكني أعم وأشمل، وقد شاع مصطلح الضمير في النحو أن مصطلح الضمائر 

  . العربي دون مصطلح المكني

حاول الكثير من النحويين الخروج من مأزق لغة أكلوني البراغيث بالقول أن ضمائر الرفع  .4
وعلى العكس من ذلك منهم من جعلها . ماهي إال عالمات مطابقة تدل على العدد والجنس

يكون هناك لبس وعالمات مطابقة عند وجود عالمات لبس، ويرى البحث أن ضمائر عندما ال 
ضمائر الرفع ليست حروفا وال عالمات للعدد والجنس ومن األفضل القول بالبدلية حيث يكون 
الضمير هو المسند واالسم الظاهر بدال منه إذ إنه يساوي الضمير، وقد جوز النحاة إبدال 

  .يخرجنا من جدلية االسم والحرفالمظهر من المضمر ولعل ذلك 

األول منهج كالسيكي تقليدي لم يخرج : انحصرت الدراسات الحديثة للضمائر في اتجاهين .5
عن ما قاله النحاة قديما فتناولوا الضمائر من حيث االسمية والحرفية وما االسم منها، 

ة التي لم تعد والمنهج الثاني منهج لساني حديث سار على نهج الدراسات اللسانية الحديث

: اسم وفعل وحرف، وأطلقوا مصطلح الضمائر على مجموعة من المبنيات هي :ترى الكالم
 .أسماء اإلشارة وضمائر الشخص واألسماء الموصولة
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 القرآنية القراءات ضوء في والتثبت التبني
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  ملخص

صافية نقية كاملة، وفـي سـبيل الوصـول لتلـك الحقيقـة دلَّنـا ـــ         بيان الحقيقةاهتم القرآن الكريم بقضية 
للكشف عنها ــ الحقيقة ــ بحيث تظهر واضحة وضوح الشمس في  القرآن الكريم ــ على وسائل وطرق تؤدي؛

كبد السماء في ظهيرة يوم صاٍف، ونراه ــ القرآن الكريم ـــ يركـز فـي آيتـين علـى وسـيلتين نـاجعتين مـن تلـك          
الواسائل َأَلا وهما التبين والتثبت من الخبـر؛ لـذا أحببـت أن أسـلط الضـوء علـى هـاتين اآليتـين للوصـول إلـى           

  .الخبر بتكامل معنى اللفظين حقيقة
  

 
Showingand Confirmation in the Light of Quranic Readings  

 

Yaser Elsaed Elsaed Nower, Associate Prof., The World Islamic Sciences and 
Education University, Jordan. 

 

Abstract 
The Qur'an was concerned with the issue of the statement of truth pure and pure 

complete, and in order to reach that truth show us The Qur'an focused on two effective 
ways of identifying and verifying the news, so I liked to highlight these two verses to 
reach the truth of the story by integrating the meaning of the two words. 
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  مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد 
الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه وسلم 

  .تسليمًا كثيرًا

  :أما بعد

لكوارث لسانه، فمن صان فإن أكثر ما يورد اإلنسان المهالك، ويتسبب في إيقاعه في أعتى ا
لسانه، وحفظ سمعه، َأِمن من مخاطر الِغيبة من ناحية، كذا أمن من اتِّهام اآلخرين بما ليس فيهم 
من ناحية أخرى؛ لذا نرى القرآن الكريم يدعوا إلى التثبت والتبين من كل خبر، ومن كل ظاهرة 

  .وحدث، بل من كل حركة قبل الحكم عليها

  :أسباب اختيار البحث

عدم وجود دراسة مستوفاه حول هذه الدراسة ــ فيما أعلم ــ فأحببت أن أجمع شتات هذه  -1
 .الموضوع في دراسة مستقلة

الحاجة إلى تقوية العالقات اإلنسانية وإقامتها على أساس من االحترام المتبادل ينبثق منه  -2
 .المهالكالثقة بين أفراد المجتمع، بعيدًا عن االندفاع الطائش الذي يؤدي إلى 

 .إلقاء الضوء على منهج القرآن الكريم في هذه القضة المهمة، وكيف عالجها بترياق ناجع -3

ــ اختلف لفظها،  رسم واحدبيان مدى اإلعجاز القرآني إذ استخدم كلمة بصورة واحدة ــ  -4
 .وتكامل معناها

  :حدود البحث

ثالثة مواضع في القرآن الكريم في آيتين مباركتين. 

  :ثمشكلة البح

  .تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن سؤال رئيس، وأسئلة فرعية

  :السؤال الرئيس

تكمن مشكلة هذه الدراسة في وجود كلمة جاءت في الكتاب العزيز برسم واحد، وُنِطًقت 
بلفظين مختلفين كل لفظ دلَّ على معنى يختلف عن المعنى اآلخر من جهة، وفي نفس الوقت يطلبه 

  .رى ِليَكمَل كل لفظ اللفظ اآلخر من ناحية المعنىويدعوه من جهة أخ
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  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية

 ــ ِلما اسُتعمل القرآن لفظي التبين والتثبت في اآليتين الكريمتين؛ لبيان الحقيقة كاملة دون1
  .غيرهما

  .تين الكريمتين، أو في غيرهماــ لماذا لم تأتِ  الكلمتان ــ فتبينوا، فتثبتوا ــ منفصلتان في اآلي 2

ــ أبلفظان يحمالن داللتين مختلفين، ومتقاربين في الوقت ذاته يمكن أن يؤديان إلى بيان حقيقة  3
  . الخبر وصدقه

  :أهداف البحث

 .لوقوف على أهمية تبين الخبر الصحيح، وآثار التثبت في حياة المسلم، والمجتمعا -1

ر كلمتين برسم واحد ــ وعظمتة في الوقت ذاته؛ بحثِّ أتباعه بيان دقة القرآن الكريمة ــ باْخِتا -2
 .ــ القرآن ــ على وجوب بيان الحقيقية والتثبت منها

فهم معاني ومدلوالت هذه الكلمة التي جاءت بلفظين مختلفين حوت معنيين متكاملين دلتا  -3
لصورة الحقيقية على وجوب بيان الحقيقة والتثبت من الخبر؛ مما يؤدي حتمًا إلى إكتمال ا

  .لدى الحَكم

  :منهج البحث

من ناحية الذي يقوم على  المنهج االستقرائياقتضت طبيعة البحث، أن يجمع الباحث بين 

بشرح وتفسير وتحليل المادة  والمنهج التحليليالتتبع واالستقراء للمادة العلمية في مظانها، 
  .المستقرأة من ناحية أخرى

  :خطة البحث

   .بحث أن يتألف من مبحثين يتقدمهما مقدمه، ينتهيان بخاتمةاقتضت طبيعة ال

أسباب اختيار البحث، حدود البحث، مشكلة البحث، أهداف : أما المقدمة فتناول الباحث فيها
  .البحث، منهج البحث، وخطة البحث

  .معنى التبين والتثبت، والفرق بينهما: المبحث األول

  .حي للتبين والتثبتالمعنى اللغوي واالصطال: المطلب األول

  .المعنى اللغوي واالصطالحي للتبين: الفرع األول

  .أ ــ المعنى اللغوي للتبين

  .ــ المعنى االصطالحي للتبين ب
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  .المعنى اللغوي واالصطالحي للتثبت: الفرع الثاني

  .أ ــ المعنى اللغوي للتثبت

  .ــ المعنى االصطالحي للتثبت ب

  .واترتان في اآليتين الكريمتين، والمستفاد منهماالقراءاتان المت: المطلب الثاني

  .القراءتان المتواترتان في اآليتين الكريمتين: الفرع األول

  .المستفاد من القراءتين المتواترتين: الفرع الثاني

  .سبب نزول اآليتين الكريمتين: المطلب الثالث

للَِّه َفَتبيُنوْا وَلا اُنوْا إَذا ضربُتم ِفي سبيل لَِّذين َءاما يَأيهاM :سبب نزول قوله تعالى: الفرع األول
 َليُكمن َألَقى إاَتُقوُلوْا ِلم ضرع ؤِمنا َتبَتُغونَلسَت م َلموِة السيالح ا َفِعندنيةالدَكِثير َغاِنمللَِّه م 

 نن َقبُل َفمُكنُتم م َليُكماَكَذِلكع ُن للَّهيَفَتب نيرااوْا إَخب ُلونا َتعممب َكان للَّهL]94: النساء.[ 

إن جاَءُكم َفاِسق بَنبإ َفَتبيُنوْا َأن ُتِصيبوْا لَِّذين َءامُنوْا ا يَأيهاM:سبب نزول قوله تعالى: الفرع الثاني

لُتم َنِدِمينا َفعَلى موْا عحَلة َفُتصبهجا بَقومL]6: تالحجرا.[  

  .الفرق بين التبين، والتثبت :المطلب الرابع

  .أهمية بيان حقيقة الخبر، والتثبت منه، وثمرته: المبحث الثاني

  .األدلة من الكتاب والسنة: المطلب األول

  .من أدلة الكتاب العزيز على وجوب التبين والتثبت من الخبر: الفرع األول

  .وجوب التبين والتثبت من الخبر من أدلة السنة المطهرة على: الفرع الثاني

   .أهمية التثبت من األمر وبيان حقيقته: المطلب الثاني

  .يدالن على وجوب بيان الحقيقة والتثبت منها )1(نماذجان قرآنيان: المطلب الثالث

  .نبي الله داود وحْكمه ألحد الِخصمين: الفرع األول

  .يوآخر الدواء الك اإلفك، حادثة: الفرع الثاني

  .بيان الخبر الصحيح والتثبت منه ثمرة: الرابع المطلب
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  .معنى التبين والتثبت والفرق بينهما: المبحث األول

  :المعنى اللغوي واالصطالحي للتبين والتثبت: المطلب األول

  .المعنى اللغوي واالصطالحي للتبين: الفرع األول

  .أ ــ المعنى اللغوي للتبين

ما : البيانو، وفالن َأبين من فالن، أي أفصح منه وأوضح كالمًا ،الفصاحة واللسن: البيان
بان الحق يبين : اتَّضح فهو بين، ويقال: بان الشئ بيانًا: ، ومنهيتبين به الشئ من الداللة وغيرها

 نت مت  ُّ :ومنه قوله تعالى ،وأبان يبين إبانة، فهو مبينبائن،  :بيانا، فهو
الذي أبان طرق الهدى من طرق الضاللة وأبان كل ما تحتاج إليه : أي ]2:، الدخان2:الزخرف[َّ

البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وأصله الكشف ، وتبينت األمر أي تأملته وتوسمته: ويقال ،األمة
   والظهور،

  .)2(عرفته: واستبنته أنا ،وضح: الشئ واستبان ،الوضوح، واإليضاح: والتبيين

  .لتبينــ المعنى االصطالحي ل ب

أو هو مرتبة من مراتب وصول العلم يراد بها طلب ، )3(علم يحصل بعد االلتباس: التبينــ  1

الشعور ثم : اعلم أن مراتب وصول العلم إلى النفس:" الكفويالحقيقة بعد التباسها، لذا يقول 
خاطر فيها، استحضار المقدمات وإجالة ال: اإلدراك ثم الحفظ ثم التذكر ثم الذِّكر ثم الرأي، وهو

  .)4( ....وهو علم يحصل بعد التباس، ثم استبصار، وهو العلم بعد التأمل: ثم التبين

  .المعنى اللغوي واالصطالحي للتثبت: الفرع الثاني

  : أ ــ المعنى اللغوي للتثبت

  :التثبت مأخوذ من الفعل َثبَت، ويطلق في اللغة على عدة معاني

تأنَّى ولم يعجل، : تثَّبت في األمر والرأى، واستثبت: عجال، تقولــ التأني أو التريث وعدم االست 1
  .)5(إذا شاور وفحص عنه: واستثبت في أمره

لزومه وعدم التحول عنه أو تجاوزه إلى غيره، أو هو : ــ طلب ما يكون به الثبات على األمر، أي 2
  .)6(طلب الدليل الموِصل إلى الثبات على األمر
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قيقة ما يعين على الثبات، أو فحص الدليل الموصل إلى الثبات في األمر، تقول ــ التأكد على ح 3
أثبت األمر صححه وحققه، وأثبت الكتاب سجله، وأثبت الكتاب أقام حجته، وأثبت الشئ عرفه 

  .)7(حق المعرفة

  :ــ المعنى االصطالحي للتثبت ب

ل التي يقع فيها لإلنسان نوع يمكن تعريف التثبت بأنه التأني وعدم التسرع في كل االحوا
اشتباه حتى يتضح له األمر، ويتبين الرشد والصواب والحقيقة، مع إفراغ الجهد والوسع؛ لمعرفة 

  .)8(حقيقة الحال المراد

  .القراءاتان في اآليتين الكريمتين، والمفاد منهما: المطلب الثاني

  .القراءتان في اآليتين الكريمتين: الفرع األول

لَِّذين َءامُنوْا إَذا ايَأيها M:في قوله تعالى فتبينوا الموضعين: في) واختلفوا(:جزريقال ابن ال

 يلببُتم ِفي سرُنوْا للَِّه اضيَفَتب َليُكمن َألَقى إَلا َتُقوُلوْا ِلماو ضرع ؤِمنا َتبَتُغونَلسَت م َلموِة السيلح

للَّه َكان بما َتعمُلون اإن  َفَتبيُنوْاللَّه عَليُكم ااِنم َكِثيرة َكَذِلك ُكنُتم من َقبُل َفمن للَِّه مَغالدنيا َفِعند ا

لَِّذين َءامُنوْا إن جاَءُكم َفاِسق بَنبإ ايَأيها M:في قوله تعالى، وفي الحجرات ]94: النساء[Lَخبيرا

  ].6: الحجرات[Lْا َقوما بجهَلة َفُتصبحوْا عَلى ما َفعلُتم َنِدِمينَأن ُتِصيبو َفَتبيُنوْا

من فتبينوا فقرأ حمزة والكسائي وخلف في الثالثة فتثبتوا من التثبت، وقرأ الباقون في الثالثة 
  .)9(التبين

فنقط المصاحف وشكلها كان بعد زمن جمع  ،موافقتان للرسم العثمانيمتواترتان  انالقراءتف
  .)10(عثمان لكتاب الله العزيز إذ كان خاليًا منهما

  .المفاد من القراءتين المتواترتين: الفرع الثاني

  :وفي هذه القاعدة القرآنية دالالت منها

ه وعدم ضبطه فإنه مهأن خبر العدل مقبول غير مردود، اللهم إال إن الحت قرائن تدل على وــ  1
  .)11(يرد

مر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملًة، وإنما أمر بالتبين، فإن سبحانه لم يأالله أن ــ  2
  .)12(دلة على صدقه عمل بدليل الصدقاألقرائن والقامت 
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تؤدي إلى إيقاع الفساد بالفرد أو إذاعة األخبار التي و ذم التسرع اآلية الكريمة تضمنتــ  3
ن اْلَأمن َأِو اْلَخوِف َأَذاعوا بِه وَلو ردوه إَلى وإَذا جاَءهم َأمر ِم{: المجتمع لذا قال تعالى

مِمْنه ُطوَنهَتْنبسي الَِّذين هِلمَلع مِمْنه رَلى ُأوِلي اْلَأمإو ولسْل {:، وقال تعالى]83: النساء[} الرب
  .)13(]39: يونس[} َكذَّبوا بما َلم يِحيُطوا بِعْلمِه

َأن ُتِصيبوا َقوما بجهاَلٍة َفُتصبحوا  {: بقولهــ التثبت والتبين ــ هذا األدب  ه ــ سبحانه ــ عللأنــ  4
َناِدِمين ْلُتما َفعَلى مما يوحي بخطورة التعجل في تلقي األخبار عن كل أحٍد، خصوصًا إذا } ع

   .)14(ليلالناس بغير بينة أو د طعن في أحدالترتب على تصديق الخبر 

  .سبب نزول اآليتين الكريمتين: المطلب الثالث

  :سبب نزول قوله تعالى: الفرع األول

M اهَأياي يلببُتم ِفي سرَذا ضُنوْا إَءام ُنوْاللَِّه الَِّذينيَفَتب  َليُكمن َألَقى إَلا َتُقوُلوْا ِلمَلسَت او َلملس
 ضرع ؤِمنا َتبَتُغونامياوِة لح ا َفِعندنيالد نن َقبُل َفمُكنُتم م ة َكَذِلكَكِثير َغاِنمَليُكم اللَِّه مع للَّه

 نُنوْا إييرااَفَتبَخب ُلونا َتعممب َكان للَّهL]94: النساء[.  

ه السالم عليكم، فقتلو: لحق المسلمون رجال في غنيمة له، فقال" :عن ابن عباس، قالــ  1
لسَلم َلسَت مؤِمنا َتبَتُغون اوَلا َتُقوُلوْا ِلمن َألَقى إَليُكم  :فنزلت هذه اآلية. وأخذوا غنيمته

 ضروِة اعياالحنيلدL 15("أي تلك الغنيمة(.  

صلى الله عليه  ــ مر رجل من بني سَليم على نفر من أصحاب النبي ":قال أيضًا عن ابن عباس ــ 2
ما سلم عليكم إال ليتعوذ منكم، فعمدوا : وهو يسوق غنمًا له، فسلم عليهم، فقالوا: ــوسلم 

 :فأنزل الله عز وجل ــصلى الله عليه وسلم  ــإليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها النبي 

M اهَأياي يلببُتم ِفي سرَذا ضُنوْا إَءام ُنوْاللَِّه الَِّذينيَلا َت َفَتبو َليُكمن َألَقى إَلسَت اُقوُلوْا ِلم َلملس

  .)16(إلى آخر اآليَة Lمؤِمنا

إلى الحرقة  ــصلى الله عليه وسلم ــ بعثنا النبي " :أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال ــ وعن 3
ولحقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم، فلما : من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم قال

تلته، فلما قدمنا بلغ قفكف عنه األنصار فطعنته برمحي ف: ال إله إال الله، قال: غشيناه قال
يا : قلت يا أسامة أقتلته بعدما قال ال إله إال الله؟ :فقال ــصلى الله عليه وسلم  ــذلك النبي 

 ما زال يكررها علي: أقتلته بعدما قال ال إله إال الله؟ قال: رسول الله إنما كان متعوذا، قال
  .)17("حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
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  :سبب نزول قوله تعالى: الفرع الثاني

M اهَأيإ ايَنبب اَءُكم َفاِسقن جُنوْا إَءام ُنوْالَِّذينيا  َفَتبَلى موْا عحَلة َفُتصبهجا بوْا َقومَأن ُتِصيب

لُتم َنِدِمينَفعL]6: الحجرات[.  

رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده بعث ــ  1
قفأتى رسول الله  ؛مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق َفر عجــ َفر

يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة، وأراد قتلي، فضرب رسول : وقال ــ صلى الله عليه وسلم
البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل ــ صلى الله عليه وسلم ــ ه الل

: إلى من بِعْثُتم؟ قالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم، قال لهم: من المدينة، لقيهم الحارث، فقالوا
إليك الوليد بن عقبة، كان بعث ــ صلى الله عليه وسلم ــ إن رسول الله : وِلم؟ قالوا: إليك، َقاَل

 رَأيُته بتًَّة، وَلا َأَتاِنيما باْلحق،  ًاال، والذي بعث محمد: فزعم أنك منعته الزكاة، وأردت قتله قال
منعت الزكاة، وأردت قتل :" قال ــ صلى الله عليه وسلمــ فلما دخل الحارث على رسول الله 

رأيته، وال أتاني، وما أقبلت إال حين احتبس علي  ال، والذي بعثك بالحق ما: قال" رسولي؟ 
 ــ عز وجلــ خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ــ  صلى الله عليه وسلمــ رسول رسول الله 

َأن ُتِصيبوْا  َفَتبيُنوْالَِّذين َءامُنوْا إن جاَءُكم َفاِسق بَنبإ ايَأيها M فنزلت الحجرات: قال. ورسوله

  .)18(]6: الحجرات[ Lبجهَلة َفُتصبحوْا عَلى ما َفعلُتم َنِدِمين َقوما

  .الفرق بين التبين، والتثبت: المطلب الرابع: المطلب الرابع

ال تعجل : العرب للرجل تقول: قال الفراءوالتَثبت والتبين بمعنى واحد، : قال أبو منصور
  .)19(تثبتتبإقامة حتى تتبين، وحتى 

فحّث على ] 114 :طه[َّ ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم ُّ  :وقوله

  .)20(الّتثبت في السماع، وعلى ترك االستعجال في تلّقيه وتلّقنه

واستعمله العلماء الحائزون أحوال الرواة ونقلة األحاديث  ،ثابت القلب: يقال رجل ثبت أيو
فيه فيقولون في الحافظ الذاكر لما حدث به الضابط له الذي ال تدخله شبهة في ذلك وال تشكك 

 نبأويرى بعض اللغويين أّنه ال يقال للخبر  ،، وما كان ثابتا كان قريب المعرفة)21(بتثقة ث: هو

عظيم، له  ]6: الحجرات[Lإن جاَءُكم َفاِسق بَنبإM: حتى يكون ذا فائدة عظيمة، ويكون معنى اآلية
  .حتى تأمنوا العاقبة نتائج عظيمة، فال تقبلوه بادئ األمر، بل توّقفوا فيه، وتثبتوا،
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، لإلشارة إلى أن الغالب في المؤمن أن يكون يقظًا) للشك(التي هي  )إن(والتعبير بكلمة 
يكون هذا شأن المؤمنين فال يجيئهم كاذب يكذب  أنيعرف مداخل األمور، وما يترّتب عليها، و
   .)22(عليهم، وإن وقع ذلك يكون على ندرة وقّلة

معنى يغلب في الّتحقق من  كسائي وجوب الّتثبت على القاضي العادل، وهوأفادت قراءة حمزة، والــ 
الذوات والشخوص واألعيان، وفي ذلك تقرير لجانب مهم من أصول الّتقاضي؛ إذ ينبغي 

وصالحيتهم لألهلية  ،ومداركهم العقلية واالجتماعية ،شخصية المتخاصمينالّتحّقق من 

  .والتزام التكاليف

 لئال يأخذ القاضي أحدًا وجوب التحّقق من األحداث والوقائع،على  ة الباقينكما دّلت قراءــ 
  .بجريرة أحد، وهو ما دّلت له قراءة َفَتبيُنوا

، وهو بينت طريق التبيين، واألخرى بالتبين المطلقطالبت  ــ َفَتبيُنوا ــ األولىالقراءة ف

فإنه يرد الكالم، وال  ؛ دليل على القولكن طرق اإلثبات، والي، فإن لم التثبت بتحري اإلثبات
يتمسك بما قيل متظنًنا فيها من غير دليل، وكلتا القراءتين مروية بسند متواتر ال مجال للريب 

  .)23(فيه، فكانت إحدى القراءاتين مفسرة لألخرى

رة من من الخبر حتى يكون اإلنسان على بصي التحقق التعرف والتفحص )َفَتبيُنوا(بــ: والمراد
األناة وعدم العجلة، والتبصر في األمر الواقع والخبر الوارد، حتى يتضح : ومن التثبت، أمره

  .)24(ويظهر

بنبأ عظيم له نتائج خطيرة، فال تقبلوا قوله حتى تتثبتوا إن جاءكم فاسق  معنىالو

النون لدائم، فظلمًا، فيصيبكم الغم والهم ا ا قوماتصيبو، واللتأمنوا العاقبة ؛من صدقه وتتحققوا

أدمن في الشرب، ومدن أي : كما في قولهم الدواموالدال والميم في تقاليبها ال تنفك عن معنى 
  .)25(أقام ومنه المدينة

التثبت من : األول :خبرًا أن يتحققوا بأمرين عونعموم المؤمنين حين يسم نتأمر: تانالقراء

  .التبين من حقيقته: الثاني .صحة الخبر

أراد من ن كل من أراد أن يتثبت قدر على ذلك، وليس كل من التبين أل أفسح للمأمورت والتثبــ 

التبين وال يتبين له ما أراد بيانه، من هذا يتضح أن  ثبتنه قد يتأل ؛أن يتبين قدر على ذلك

  .)26(ن التبين فيه معنى التثبت، وليس كل من تثبت في أمر تبينه، ألأعم من التثبت

  .حقيقته لخبر، ولكن ال يدرى ما وجهقد يثبت اــ لذا 
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حين ــ  صلى الله عليه وسلمــ  ولكي نوضح هذا الفرق نضرب مثال بما وقع لسيدنا النبي
ليوصل زوجته صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجالن، فأسرعا المسير  ؛خرج من مسجده

  .)27(... على رسلكما إنها صفية: فقال

يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان ــ صلى الله عليه وسلم ــ النبي  أنه رأى قال أحدهمافلو 
  .صادقًا، لكنه لم يتبين حقيقة األمر، وهذا هو التبين

 .والناس متجهون إلى المساجد ألداء صالتهم ،وقد يرى أحدنا شخصًا دخل بيتهــ 

، لكن هل تبين سبب إن فالنًا دخل بيته والصالة قد أقيمت، لكان ذلك القول صوابًا: فلو قيل
 عع تقديم تلك الصالة ذلك؟ وما يدريه؟ فقد يكون الرجل قدم لتوه من سفر، وقد جمجم

 .غير ذلك من األعذارو أ ،الصالةهذه تجب عليه  فال

  .)28(تََّأمُل ِليْظهروالتََّثبُت واِلاسِتْثباُت التََّأنِّي وال ،واِلاسِتباَنُة التَّعرف والتََّفحص ِليعَلمــ 

  .أهمية بيان حقيقة الخبر، والتثبت منه، وثمرته: المبحث الثاني

  .األدلة من الكتاب والسنة: المطلب األول

  .من أدلة الكتاب العزيز على أهمية وجوب التبين والتثبت من الخبر: الفرع األول

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ُّ:قوله تعالىــ  1
الكاذبة ومنها  ذم الله تعالى المسارعين في نقل األخبار إذ] 1٥: رالنو[َّخب حب جب هئ

  .حادثة اإلفك

 في المجتمع، ذيوع اإلشاعات واألكاذيبألهمية التثبت، وزيادة في الحرص على عدم  وتأكيدًا ــ 2
 فقد أمرت الشريعة اإلسالمية المؤمنين باإلعراض عن جميع أنواع اللغو بأية صفة كانت وهيئة

 نت مت زت رت يب  ُّ :تعالى في قولهمن أعمال الجهل المنهي عنها، هي إذ 
وقال  ] 55:القصص[َّ يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  :تعالى
 فقد بينت اآليات أن التثبت واإلعراض عن لغو الكالم، ]3 :1: المؤمنون[ َّىن من

جل ذلك حذر الشارع أشد وأل ؛صفة مالزمة للمؤمنين هذه سبب من أسباب الفالح، وأن
بدون تثبت فقد  اإلشاعاتالناس  أما إذا تناقل ،التحذير من نقل الشخص لكل ما يسمعه

إلى  لذا دعا الله ــ تعالى ــتهلك األخبار الكاذبة األمة خصوصا إذا كان العدو من ورائها، 
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 يق ىق يف ىف يث ىث  7ُّ 8  :تعالى كما قال التثبت وعدم الجري وراء اإلشاعة
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن
 خس حس جس مخ جخ مح جح  ُّ :وقوله تعالى ،]83: النساء[َّ خئ
 مظ حط خضمض جضحض مص خص حص مس
  .)29(] 47: التوبة[َّجع

ومحاسب عن كل صغير وجليل ــ عز وجل ــ أخبر سبحانه أن اإلنسان مسؤول أمام الله ــ  3

 هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف  ُّ :فقال
   ]36: اإلسراء[َّ حم جم

ما َليس َلك بِه ِعْلم ما لم يتعلق به علمك تقليدًا أو  .....وال َتْقف وال تتبع: قال البيضاوي
  .)30(رجمًا بالغيب

في هذه اآلية الكريمة عن اتباع اإلنسان ما ليس له به ــ جل وعال ــ نهى  :وقال الشنقيطي
ويدخل فيه كل  ،ولم يسمع، وعلمت، ولم يعلم وسمعت، ،رأيت، ولم ير: علم، ويشمل ذلك قوله

إلى هذا المعنى في آيات ــ جل وعال ــ قول بال علم، وأن يعمل اإلنسان بما ال يعلم، وقد أشار 

 َّجن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  ُّ :تعالى كقوله; أخر
  ].169: البقرة[

  .من أدلة السنة على أهمية وجوب التبين والتثبت من الخبر: الفرع الثاني

َكَفى باْلمرِء َكِذبا َأن يحدَث " :ــ صلَّى الله عَليِه وسلَّمــ َقاَل رسوُل اللِه : عن َأبي هريرَة َقاَل ــ 1
عما سُكلِّ م31("ب(.  

ِلمِة ِمن ِرضوان اللَِّه، َال يْلِقي َلها إن العبد َليَتَكلَّم بالَك" :ــ صلَّى الله عَليِه وسلَّمــ  النَّبيــ وقال  2
ْلِقي َلهَخِط اللَِّه، َال يس ِة ِمنالَكِلمب َتَكلَّمَلي دبالع نإاٍت، وجرا دهب اللَّه هَفعراًلا، يي بوهاًلا، يا ب

نَّمها ِفي جه32("ب(.  

إن العبد َليَتَكلَّم بالَكِلمِة، ما يَتبين ِفيها، يزلُّ بها " :ــ ه عَليِه وسلَّمصلَّى اللــ اللَِّه  رسوُلوقال  ــ 3
قرشالم نيا بِمم دع33("ِفي النَّاِر َأب(.  
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 ر، وال ما يدور حوله من معطيات ربماببيان أنه ال يتثبت من الخ" ما يتبين فيها" :ففي قوله
ولذلك قال ابن  ؛الخبر، فيكون أحد الكاذبين؛ ألنه استعجال دون تبين وتروي في الكالم ب هذاكّذُت

ال يتطلب معناها، أي ال يثبتها بفكره، وال يتأملها حتى يتثبت فيها فال " :ــ رحمه اللهــ حجر 
  . )34("يقولها إال إن ظهرت المصلحة في القول

اني في األمور كلها، تعلى ال ــ ى الله عَليِه وسلَّمصلَّــ  وتظهر أهمية التثبت في حث النبيــ  4
  . )35("التاني من الله، والعجلة من الشيطان :"فقال

والعجلة من "أي مما يرضاه، وأمر به، ويوفق إليه، ويثيب عليه " التان من الله: "فقوله
  . )36(في العواقب أي هو الحامل عليها بوسوسته؛ ألن العجلة تمنع من التثبت والنظر" الشيطان

  . أهمية التثبت من األمر وبيان حقيقته: المطلب الثاني

إن التثبت من الخبر وبيان كنهه وحقيقته له أهمية عظمى في حياة الناس، فعندما يبني 
اإلنسان تصوراته، ويصدر أحكامه على أساس من العلم، وليس من الظن والتخريص فإن ذلك 

   .)37(...س، واتهامهم في أعراضهم وأموالهميحميه من الوقوع في ُظْلم النا

من اآلداب التي على أولي األلباب، التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا : ــ لذا قال السعدي
أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، وال يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا، ووقوعا 

صادق العدل، حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من في اإلثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر ال
  .)38(تلف النفوس واألموال، بغير حق، بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة

والتثبت في سماع األخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها، والبناء عليها أصل كبير نافع قال 

َأن ُتِصيبوْا َقوما بجهَلة َفُتصبحوْا عَلى  َفَتبيُنوْابَنبإ  لَِّذين َءامُنوْا إن جاَءُكم َفاِسقايَأيها M :تعالى

لُتم َنِدِمينا َفعمL]فأمر بالتثبت وأخبر باألضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من  ]6: الحجرات

صبحوْا عَلى ما َأن ُتِصيبوْا َقوما بجهَلة َفُتM :تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله

لُتم َنِدِمينَفعL فمن تحقق وعلم كيف يسمع، وكيف ينقل وكيف يعمل، فهو الحازم المصيب ،

  .ومن كان غير ذلك فهو األحمق الطائش الذي مآله الندامة

  :اختصاص الفاسق بنقل األخبار التي تؤدي لإليقاع بين الناس فيقول ــ ويبين ابن عاشور

عرضا خبره للريبة واالختالق ألن الفاسق ضعيف الوازع الديني في وإنما كان الفاسق م"

خبر أو  االستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادةنفسه، وضعف الوازع يجرئه على 

   .)39("أو بالصالح العام يترتب عليهما إضرار بالغير
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مل بواقعة إذا هم بشيء مثل التثبت؛ فإنه متى عًا ما اعتمد أحد أمر" :وقال ابن الجوزي
طول من غير تأمل للعواقب، كان الغالب عليه الندم، ولهذا أمر بالمشاورة؛ ألن اإلنسان بالتثبت ي

والنظر في  ،التثبت في كل األمور فالله الله.... ، فتعرض على نفسه األحوال، وكأنه شاور،هفكرت
   .)40(عواقبها

لى كثير من األضرار والمفاسد، فقد المشاهد والواقع أن عدم التثبت وعدم التأني يؤديان إــ 
ثم  ...يسمع اإلنسان خبرًا، أو يقرأ نبأ في صحيفة، أو مجلة، فيسارع بتصديقه، ويعادي ويصادق

يظهر أنه كان مكذوبًا، أو محرفًا، أو مزورًا، أو مبالغًا فيه، أو مرادًا به غير ما فهمه اإلنسان، ومن 

   .)41(سبب استعجاله وعدم تثبتهب المتسرع بلهب الندم والحسرة يكتويهنا 

تثبت من كل األخبار واألحداث قبل يأن بل على كل عاقل  يجب على كل مسلم: النتيجة
تلقف األخبار بغير ف ،دعوة القرآن الكريم ومنهج اإلسالم :فهي ، وخصوصًا المهم منهم،الحكم عليها

ذلك خطر عظيم، واالستماع حيلها أحيانا إلى غير مقاصدها، وينتج عنها بعد يتبين وتروي قد 
االستماع إليه مدعاة لتصديقه وترديده وترويجه بين الناس، وقد  مداومةوإلى الكذب ال يجوز؛ 

يلتقط بعض السامعين األحاديث الكاذبة، ويرويها دون أن يبين حقيقتها، فيأخذها غيره ويرويها 
ها لباطل واألكاذيب إلى استقرارعلى أنها أحاديث صادقة وحقائق واقعة، وقد يؤدي االستماع إلى ا

 .ء منها في النفس ولو بدون قصدیش أو استقرار

  .يدالن على وجوب بيان الحقيقة والتثبت منها )42(نماذجان قرآنيان: المطلب الثالث

  .نبي الله داود وحكمه ألحد الخصمين: الفرع األول

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ 7 8
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت متنت
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
  .]21:26: ص[َّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي
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 يخصص كان المِلك، الصالة والسالم ــ النبيــ على نبينا وعليه  داود أن" القصة هذه وبيان
 للخلوة اآلخر البعض ويخصص الناس، بين وللقضاء المْلك، شؤون في للتصرف وقته بعض

محرابه الذي خصصه لهذا الغرض  ــ تعالى ــ في خاضعًا خاشعًا لله مسبحا للزبور مرتال والعبادة
 المحراب يتسوران بشخصين فوجئ يوم ذات وفي الناس، إلى هو يخرج حتى فال يدخل عليه أحد

يطمئنانه  فبادرا ؛!أمين وال مؤمن هكذا المحراب يتسور فما منهما، فأصابه الفزع عليه، المغلق

 يفُّ أمامك للتقاضي وجئنا يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت :فقاال
 ام يل :خصومته فقال فعرض أحدهما فبادر مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 ملكي وفي لي اجعلها :أي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 علي شدد فإذا خاطبني، مخاطبة المحاج المجادل: وأراد بالخطاب َّ ىي ني ميُّوكفالتي

  .)43(إن َتَكلَّم َكان َأْفصح ِمنِّي، وإن حارب َكان َأبَطش ِمنِّي :وأغلظ، وهوأيضًا القول في

لكل مؤمن بل لكل مثيرًا  صارخًا ظلمًا تحمل ــ الِخصمين أحد عرضها كما ــ: والقضية
  .التأويل، خصوصًا أن الخصم اآلخر لم يَثر سريعًا ولم يبادر بتكذب األول يحتمل ال إنسان

 لهذه سماعه إثر على ــ على نبينا وعليه الصالة والسالم ــ يقضي داود اندفع ثم ومن

حجة،  له معيس ولم انا،یب منه يطلب ولم حديثا، اآلخر الخصم إلى يوجه ولم الصارخة، المظلمة

 جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئُّ :وبادر للحكم في قضية الخصمين فقال
 األقوياء :أي َّ حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

وال خالف بين :" أن الرجلين اختفيا عن المشهد، قال ابن عطية ويبدو لبعض، بعضهم المخالطين
 ؛ جاءا)44("داود عليه السالممثل ل االله ضرب امالئكة بعثهمال ا منإنما كان اأهل التأويل أنهم
بعد أن  والعدل؛ بالحق بينهم ليقضي الناس؛ أمر الله واله الذي المِلك النبي لالمتحان امتحان

علم داود أنما " :أي َّ مص خص حص مسُّالحكم إصدار ويتثبت منه قبل الحق يتبين

 ــ الرجالن ــ أن اختارا ، وقد)46("لما شعر وفهم المراد، خر وأناب واستغفرلذا "  ،)45("ابتليناه
 يتعجل، وأال يستثار، أال عليه القاضي ولكن مثيرة للنفس، صارخة صورة في القضية عليه يعرضا

 تتغير فقد وحجته، بقوله لإلدالء فرصة الخصم اآلخر يمنح أن قبل أحد الِخصمين بقول يأخذ وال
ول أال نوعًا من الخداع الحقيقة وال يكون المعروض األ وتنكشف بعضها، أو كلها، المسألة وجه

  .)47("الكاذب، أو يكون ــ المعروض األول ــ حقيقة مبتورة األجزاء
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   :ما يلي القصة هذه من المفادة دروسال من

فال يسمع من أحد المًتخاِصمين األصل في القضاء أن يسمع القاضي من الطرفين جميعًا  :أوال

والفرصة للتحدث مهما بدت القضية  ، وعليه أن يترك للطرفين جميعًا الوقتدون اآلخر
محسومة من الطرح األول ألحد المتخاصمين، إذ لم يسمع داود الطرف اآلخر، وتسرع 

  .)48(بالحكم

، فيجب على القاضي أن يستنطق المدعى عليهلو سكت المدعى عليه عما ادعاه المدعي  :ثانيًا
ان على داود ــ على نبينا وعليه وأال يعتبر سكوت المدعى عليه إقرار بما قاله المدعي؛ لذا ك

 .)49(أن يستنطق المدعى عليه قبل اصدار الحكم الصالة والسالم ــ

 يحكم القاضي أال ذلك مقتضيات ومن األحكام، في والعدل التثبت األساسية الحكم قواعد من :ثالثًا

 أو محبة، أو صداقة أو لقرابة الخصمين أحد مع يميل وأال ،إليه ترفع أن بعد إال الدعوى في

 جم هل مل خل حل جل مكُّلحق والعدلا عن يخرجه ذلك فإن لآلخر؛ بغض
 هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم
  .)50(]26:ص[َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ

بعرض أحد المتخاصمين لقضيته،  أال يَتَأثر، وال يَثارالقاضي العدل ال بد أن يمرن نفسه  :ارابع
س عقالنيًا وأن يكون هذا ديدنه، فقد استثار داود ــ بل يجب عليها أن يكون متزنًا هادئ النف

على نبينا وعليه الصالة والسالم ــ بعرض الخصم األول للقضية ووقع في المحظور ــ 
  .االستثارة ــ

فال ينبغي للقاضي مهما كانت القضية بظاهرها بينة أن يتسرع  األحكام إصدار في التأني :خامسًا
يَتريث حتى تظهر القضية أمامه كاملة المعالم، وال مانع أن  فيصدر الحكم، بل يجب عليه أن

  .)51(يستشير من يشاء من أهل الخبرة، وما إلى ذلك قبل الحكم

فلم تمنع داود عبادته من إصدار الحكم بين  سرعة التقاضي بين المتخاصمين :سادسًا

عم يجب أن نتبين ، نبطأ التقاضي نوع من أنواع الظلمالمتخاصمين، لذا يقال دائمًا إن 
الحقيقة ونتثبت منها، وفي نفس الوقت أن يكون هذا التبين، وهذا التثبت بالسرعة الممكنة، 

  .إذ قد يموت صاحب الحق في دهاليز القضايا المؤجلة سنوات في غياهب المحاكم
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  .الحَكم ال يكون إال بعد استفاء القضية كاملة :سابعًا

 من ملََّظَتقول الم سمعـ على نبينا وعليه الصالة والسالم ــ ـ داود أن ضيةالق هذه من الظاهر

ــ سألي ولم المدعي، وهو نيمصالِخ  ادعاه عما عليه ىعدالم داود ــ على نبينا وعليه الصالة والسالم 

  .ة أم ال؟الدعو هذه عنه يدفع ما عنده وهل ال؟ أم و المدعيبدع عليه ىعدالم رِقي وهل المدعي،

  .وآخر الدواء الكي اإلفك، حادثة: فرع الثانيال

جعل الباحث هذه القضية في الفرع الثاني لهذا المطلب، وإن كانت أخطر وأشد إيالمًا على 
 خطورةبجالء  ــ حادثة اإلفك ــ أظهرت إذ كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ

ن صدق الواقعة، والتثبت من وقوعها من عدمها اإلشاعات من جهة، والتسرع في الحكم دون بيا
  . من جهة أخرى

 نسائه أحب فرميــ  وسلم عليه الله صلىــ  الله رسول رضِع على يبعبد الله بن ُأ افترى فقد

 المدينة وماجت كراء،نَّال التهمة بهذه كريما ًایصحاب واتهم باإلفك، إليه أصحابه أحب وبنت قلبه، إلى

 الرسول إلى خبره وصل حتى بيت، إلى بيت ومن لسان إلى لسان من الحديث وانتقل بالفتنة، كامال شهرا

 وردت الحادثة وهذه ،عائشة المؤمنين عرفته أم ثم الصديق بكر أبو به وعلم ــ وسلم عليه الله صلىــ 

 ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ :تعالى قوله في القرآن في
 زئ رئ ٌّّٰ  َّ ُّ ِّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه
 نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 خل مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن
 ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل
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 رئ ِّّٰٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث يت ىت
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص حص مس خس
 ــ رضي الله عنها ــ عائشةأمنا  عن السنة كتب في الحادثة تفصيل اءوج، ] 26- 11: النور[ جغمغ

 معه، بها خرج سهمها، خرج فأيتهن أزواجه، بين سفرا أقرع يخرج أن أراد إذا ،الله رسول كان :" قالت

  .)52(......"الحجاب ما أنزل بعد معه فخرجت سهمي، فخرج غزاها، غزاة في بينا فأقرع

عدة على أثر الشائعات التي أثارها البعض قبل أن  دالالت المؤلمة القصة هذه حملت وقدــ 
  :منها خاض فيها، لمن التثبت عدم على. يتبين الحقيقة والتثبت منها

لو َتروى الذين خاضوا في هذه الحادثة؛ لعلموا بوضوح أنها قصة مَلفََّقة، وكيف ال؟ وقد  :أوال
 غاب الحادثة هذه خاض في فمن فوق سبع سموات،زوج الله نبيه بصاحبة الطهر والعفاف من 

   .)53(التثبت عدمتسرعه وبسبب  األمر هذا عنه

 لواء حاملكان  لو تريث الذين خاضوا في حادثة اإلفك؛ لظهر لهم بجالء كذب الحادثة، إذ :ثانيا

يه سيدنا النبي ــ صلى الله عل مع كان والذي ،المنافقين رأس سلول بن أبي بن الله عبد اإلفك
 فيها كانتوالتي  من الهجرة المصطلقسَنة ِسّت بني غزوة في وسلم ــ ومن معه من المؤمنين

 يق ىق يف ىف يث ىث  ُّ::وقال كما حكى القرآن الكريم اإلفك حادثة
 َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك

، فيقصد هذا المنافق باألعز نفسه الخبيثة، وباألذل سيدنا النبي ــ حاشاه ــ ]8: المنافقون[
هذه الحادثة التي الكاها وخاض فيها أعداء اإلسالم  صدقت فكيف الله عليه وسلم ــ صلى

 .)54( والمسلمين ــ المنافقون ــ

الحديث الذي ال ينفع وال يضر، فكيف بحديث فيه  يف الخوضمن الواجب على المسلم عدم  :ثالثا
عليه وسلم ــ الذي كان  النبي ــ صلى الله رضِععلى  غيبة بما ال يعلم، بل فيه افتراء ظاهر
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سببًا في إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور اإلسالم؛ لذا جاء هذا العتاب المؤلم الشديد 

 رئ ّٰ :لمن خاض وتحدث بالكذب في هذه القضية في آي الذكر الحكيم إذ قال تعالى
يليق  ال بهم يليق ال ما فإن  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  .)55("خيرا إال عنه يعلم لم يبصاحب يليق وال ،يه وسلم ــ أولىــ صلى الله عل الله رسول بزوج

مما يستوجب  فيه الخائضيندليل على كذب  هذا اإلفك على البينةالحجة و إقامة عدم :رابعا
  .إقامة حد القذف عليهم

 الشهود شهادة ثبوت :والكاذب الصادق الرمي بين التفصلة الله جعل" :الزمخشري قاللذا 

 عليهم فقامت قولهم، على بينة لهم تكن لم ــ عنها الله رضيــ  عائشة رموا والذين اءها،وانتف األربعة

فلم  اإلفك سمعوا للذين وتعنيف توبيخ هذا، وكاذبين وشريعته حكمه في الله أي عند وكانوا الحجة
 فالقاذ تكذيب وجوب من :الشرع في مكشوف ظاهر هو بما واحتجاج عليهم وإنكاره، دفعه في يجدوا

 الصديقة المؤمنين بأم فكيف المسلمين، عرض نساء من محصنة امرأة قذف به إذا والتنكيل بينة، بغير

  .)56(الله؟ حبيب وحبيبة الله رسول حرمة الصديق بنت

 هئ مئ خئ :عند الله ــ تعالى ــ قال تعالى هذا القول عظيمبين الله ــ تعالى أن  :خامسًا
 عند ًا له، فكيف يستصغر المسلم ما هوفالخوض في هذا القول استصغار خب حب جب

  .العقاب لشدة موجب وهو اإلثم، عظيم الله

المعصية  عظم أنو خب حب جب هئ :تعالى لقوله الكبائر؛ من القذف نإ" :يالزحيل قاللذا 

وأن  مئ خئ :تعالى لقوله لعظمها، جاهال كان فربما بالواقع، وإنما فاعلها، بظن يختلف ال

 :، ويقول أيضًا)57("من الكبائر كان عليه، فيما اإلقدام يستعظم أن محرم كل في المكلف على الواجب
تلقي اإلفك بألسنتهم وإشاعته بينهم، : صف الله الخائضين في قصة اإلفك بارتكاب آثام ثالثةو"

وهذا يدل ، والتكلم بما ال علم لهم به، واستصغارهم ذلك وهو عظيم الوزر، ومن العظائم والكبائر
المعصية ال يختلف بظن فاعلها وحسبانه، وأنه يجب على المكلف  لكبائر، وأن عظمأن القذف من ا

 ).58("أن يستعظم اإلقدام على كل محرم

تقطيع  في خطير دورلهما  من الخبر التثبت وعدم ،لإلشاعات أن الحادثة هذه من يتبين وهكذا
ــ  الهاويةاالنحدار و نحو اتوجيههب ،المجتمع الجياشة بعواطف اللعبكذا  ،أوصال المجتمع ونسيجه

   .من حكماء األمة األمر داركَتي لم إذا ال قدر الله ــ
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  .بيان الخبر الصحيح والتثبت منه ثمرة: الرابع المطلب

منها على سبيل المثال  نذكر عديدة، من األحداث لهما فوائد التبين من الوقائع، والتثبت إن
    .)59(ال الحصر ما يلي

  .من عالمات اإليمان ثبتالتبين والت: أوال

يَأيها M: بقوله المؤمنين لعباده النداء الله وجه إذ يحمي اإلنسان من الوقوع في الخطأ، إذ
م لَِّذين َءامُنوْا إن جاَءُكم َفاِسق بَنبإ َفَتبيُنوْا َأن ُتِصيبوْا َقوما بجهَلة َفُتصبحوْا عَلى ما َفعلُتا

َنِدِمينL]من الحق بيان الحقيقة، والتثبت اإليمان عالمات من أن على ذلك فدل؛ ]6: جراتالح 
في كمال إيمان  يقدح التسرع في الحكم وعدم التثبت من حقيقته فإن المخالفة، وبمفهوم األخبار،
  .المؤمن

  .الِعظام واآلثام األخطاء في والوقوع الجهل من يحميه: ثانيا

 في الحكم، والبحث عن الحقيقة النقية من شوائب الزيغ، والتثبتالتبين من الخبر، والتأني  فإن
 في يتعجل فال األخطاء والعثرات، من الصواب سالمًا من قريبًا المسلم اإلنسان من كنهها يجعل

 في الكالم متفحصًا يتكلم ــ فإنه محاسب ــ أن قبل ويتبين يتأمل بل سماعها، حين األخبار نشر
ويصرف جهده ولسانه إلى ما فيه  عنه فيحجم مفسدة فيه أو عليه، فيقدم مصلحة الذي يأتيه أفيه

  .)60(خير لدينه ودنياه

  .والهم الغم من اإلنسان منها يحمي بيان الحقيقة والتثبت: ثالثًا

 الحق بين تميزه وعدم المؤمن طويًال، إذ يلوم نفسه على تعجله في الحكم، يصاحبان فهما
  .)61(والباطل

   .بالمؤمنين الثقة: رابعًا

 والعفاف، الطهر صاحبة وهي والبهتان، الكذب بأسوأ ــ رضي الله عنها ــ عائشة اتهمت فقد

 سبع فوق من يبرؤها القرآن نزل حتى الباطل، االتهام هذا جراء من ربکو هم بالمؤمنين ولحق

، مؤمنينيثقوا بال أن عليهم ويوجب الباطل، هذا في يخوضوا أن المؤمنين على ويحرم سموات،

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ :قال تعالى ا، لذ)40(ًاوأن يظنوا بأنفسهم خير
 نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
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فالظن السيئ وإشاعة الفاحشة في المؤمنين من ، ]13ــ  12: النور[َّ يف ىف يث ىث

". أال أخبركم بخياركم؟" ــ صلى الله عليه وسلم األعظم ــرسول القال لذا صفات شرار الخلق، 
: قال. بلى: ، قالوا"الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفال أخبركم بشراركم؟" :قال. بلى: لواقا
"62("اؤون بالنميمة، المفسدون بين األحبة، الباغون البراء العنتالمش(.  

   .المحافظة على الدماء واألموال: سادسًا: خامسًا

، الخبر وال التثبت منهابيان لحقيقة فبعض الصحابة قتل نفرا من الناس، وسلب ماله بغير 

َفَتبيُنوْا للَِّه الَِّذين َءامُنوْا إَذا ضربُتم ِفي سبيل ايَأيها M :حتى نزلت فيه وفي أمثاله اآلية الكريمة
 َليُكمن َألَقى إَلا َتُقوُلوْا ِلماو ضرع ؤِمنا َتبَتُغونَلسَت م لموِة السيالح ا َفِعندنية لالدَكِثير َغاِنملَِّه م

 نن َقبُل َفمُكنُتم م َليُكم اَكَذِلكع ُنوْاللَّهيَفَتب  نيرااإَخب ُلونا َتعممب َكان للَّهL]94: النساء[، 
 هموأموال الناس نحافظ على دماء الوقوف على الحقيقة من خالل ُخُلَقي البيان والتثبتوب

فإن كل ضرورة من ضرورات الحياة تضيع، ويضيع  سير وراء الوشاياتالتعجل وال، وبهموأعراض
  .مؤمن الحقالكمال إيمان معها 

  .الشعور بالسكينة والطمأنينة: سابعًا

ونشروه من غير تثبت وال تبين، وكذلك الذين  فكفإن بعض الصحابة الذين خاضوا في اإل
لَّقتلوا الرجل وأخذوا ماله بعد أن ســ رضي الله  أسامة بن زيدكال إله إال الله  وشهد أن نفسه، م

مثل أولئك لم يشعروا بالسكينة والطمأنينة في نفوسهم، بل أصابتهم الحسرة وعمهم  ،عنه ــ، وغيره
آمرهم بعدم المسارعة في اتهام اآلخرين حتى  ،سوء فعلهما نزل الوحي من السماء يكشف الندم لم

َفُتصبحوْا عَلى ما َفعلُتم M: وصدق الله إذ يقول ،)63("سوإن كانوا في موضع تتطاير فيه الرؤو

َنِدِمينL]ة، وعدم التسرع في الحكمف، ]6: الحجراتيوا بالسكينة والطمأنينة، ويبعد ننايشعر الر
   .تحقق منهانشعور بالحسرة والندامة على أقوال أو أفعال صدرت منا دون أن العنا 

   .ل محبة الله ورضاهين: ثامنًا

فالعجلة من أبواب الشيطان، ومن شأنها أن تمنع صاحبها من الخير والتثبت والوقار والحلم، 
ق ُلوفي المقابل فإن التثبيت والتأني من الرحمن، ومن التزم بهذا الُخ ،لب عليه الشرور والندمجوت

  ).64("انالتاني من الله، والعجلة من الشيط" :العظيم نال محبة الله ورضوانه، وقد قال نبينا
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   .توثيق عرى األخوة ووحدة الصف: تاسعًا

ووحدة الصف، بين المؤمنين إلى توثيق عرى األخوة  انيؤديمنها التثبت ببيان الحقيقة وف
من كل أسباب الخالف والفرقة والعداوة أجمع على اختالف عقائده وِمَلِلِه وحفظ المجتمع 

 .والبغضاء

  .اض واألموالحفظ الكرامات والحريات واألعر: عاشرًا

أن يقيم سياجا متينا في الحكم من شأنه وعدم التسرع  في بيان الحقيقة والتثبت منهافإن 
مصونة من عبث  حفظهاوحرياتهم وأعراضهم وأموالهم، ويــ كل الناس ــ لحفظ كرامات الناس 

والتثبت،  بينوالتخريص الباطل، وذلك من خالل األمر بالت ة،اآلثم ونمن الظن قيهاالعابثين، وي
  ...والنهي عن االستعجال والتخمين، وسوء الظن، والخوض في الباطل، وشهادة الزور

ومن شأن ذلك كله أن يحفظ المجتمع بما فيه من كرامات وحريات وأعراض وأموال انطالقا 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم " :ــ صلى الله عليه وسلم ــ من قوله

  .)65("في شهركم هذاهذا، 

  .تحقيق العدل بين الناس :الحادي عشر

وعدم قبول األخبار إال بعد التمحيص منه التثبت بيان حقيقة الخبر وفاإلسالم عندما أمرنا ب

ام الناس بالظنون الكاذبة، وعن هعن ات ونهاناوالتدقيق، والتروي والتاني في إصدار األحكام، 
اد من خالل هذه األوامر والنواهي تحقيق العدل اإللهي الذي ال الكذب والغيبة والنميمة، إنما أر

  . تصلح الدنيا واآلخرة إال به، وإعطاء كل ذي حق حقه

  .تطهير المجتمع المسلم من المنافقين: عشرالثاني 

فالتثبت يطهر المجتمع المسلم من المنافقين وإرجافاتهم التي ال تنفك عن الكذب، وإحداث 
فالله ــ جل وعال ــ يعلم  .يقاع المسلمين في الحيرة واالضطرابإلالسعي البلبلة والفتنة، و

ضبط ألسنتهم فال تمتد إلى الناس بأي منه بالتثبت المؤمنين وجوب السعي لببيان حقيقة الخبر و
سوء، وال يشيعون الفاحشة في المجتمع المسلم، مما يؤدي إلى التماسك وثقة المومنين بعضهم 

  .للمنافقين بالتغلغل بين صفوفهم ببعض، وعدم السماح

فتمسك بهذا :" المؤمنين على وجوب التخلق بخلقي التبين والتثبت بقوله الساعاتيويحث 
فى كل أمر بالتثبت واألناة والرفق واللين يعصمك الله من الزلل، وهو حسبنا  ْذُخالخلق الفاضل، و

  .)66(ونعم الوكيل
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  :الخاتمة

  :هاومن النتائج أهم على وتشتمل

ــ الحق والعدل والقسط أخالق دعا إليها اإلسالم، وفي سبيل إقامة هذا الُخُلق الرفيع أمر ــ 1
بسلوك طريقي بيان الحقيقة والتثبت منها، وكفى أن من أسمائه تعالى الحق، ومن  اإلسالم ــ

هم وسائل ــ فتبينوا، فتثبتوا ــ مبينة أ برسم واحدباب إعجاز القرآن جاءت كلمة في القرآن 
 .التثبت والتبين ــ: الوصول إلى الحقيقة النقية ــ وسيلتا

 اشتباه، نوع فيها لإلنسان يقع التي األحوال كل التسرع في وعدم التأني هو التثبت أن بين البحثــ 2

  .األمر له يتضحو تتبين له الحقيقة حتى

 الخبر، صدقية على يقوم لمعالم،ا واضح إسالمي منهجوبيان الحقيقة  التثبت أن على أكد البحثــ 3

 واستئصال وحدة األمة، على للحفاظ ضروري عام اجتماعي أدب:وهو النقل، وسالمة

  .بينها فيما المنازعات أسباب

 خالل من الكريم، القرآن في مىعظ ومكانة رىكب أهمية والتثبت منها لبيان الحقيقة أن البحث أظهرــ 4

 وحدة على والحفاظ المنافقين، من اإلسالمي عالمجتم وتطهير الفرد، عثرات تصحيح

 .اإلسالمية األمة

 الله محبة لين أهمها من السواء، على والمجتمع الفرد حياة في إيجابية آثارا للتثبت أن البحث ذكرــ 5

 من خال نظيف مجتمع وقيام وأموالهم، الناس وكراماتهم وأعراضهم حرية على والحفاظ ورضاه،

  .اآلثم والظن ،والغش والحسد الحقد

 

  الهوامش
 

  .قيقة كاملة، والتثبت منهامن نماذج القرآن المتعددة التي تدل على وجوب السعي الدؤوب؛ لبيان الح )1(

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،)هـ393: ت(إسماعيل بن حماد ،أبو نصر ،الفارابي ،الجوهري) 2(
، 5:، جـم 1987: هـ 1407الرابعة : ، طبيروت، دار العلم للماليين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق

محمد بن مكرم بن  ،أبو الفضل ،اإلفريقى األنصاري الرويفعى ،جمال الدين ،ابن منظور،2083: صـ

  .67: ، صـ13:، جـهـ 1414 ::، لسنةالثالثة: ، طبيروت ،دار صادر، لسان العرب ،)هـ711: ت(على

الكليات معجم في  ،)هـ1094: ت(أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،الحنفي ،أبو البقاء) 3(

، مؤسسة الرسالة، محمد المصريو ،يشعدنان درو: ، تحقيقالمصطلحات والفروق اللغوية
  .67: ، صـبيروت
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  .89: ، صـالكلياتالكفوي، ) 4(

: ، تحقيقتهذيب اللغة، )هـ370: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور: ينظر )5(
، 190: ، صـ14: ، جـم2001األولى، : ، طبيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد عوض مرعب

مختار  ،)هـ666: ت(زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ،الرازي

: ، طصيدا ،الدار النموذجية، بيروت، المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد: ، تحقيقالصحاح
محمد بن مكرم  ،اإلفريقى ،الرويفعى ،األنصاري ،ابن منظور ،48:، صـم1999/ هـ 1420الخامسة، 

 :لسنة الثالثة: ، طبيروت، دار صادر، لسان العرب ،)هـ711: ت(و الفضل، جمال الدين بن على، أب
  .19:، صـ2: ، جـهـ1414

، المفردات في غريب القرآن ،)هـ502: ت(الحسين بن محمد ،أبو القاسم ،الراغب األصفهانى :ينظر )6(
 1412 :لسنةاألولى : ، طبيروت ،دمشق ،دار القلم، الدار الشامية، صفوان عدنان الداودي: تحقيق

  . 69: ، صـ2:، دار الوفاء، القاهرة، جـآفات على الطريق، السيد محمد نوح، 171: ، صـهـ

، أساس البالغة ،)هـ538: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار الله ،الزمخشري :ينظر )7(
 1998: هـ 1419األولى، : ، طلبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، محمد باسل عيون السود: تحقيق

، السيد محمد 171ة:، األصبهاني، المفردات،، صـ48: ، صـمختار الصحاح، 69: ، صـ1: ، جـم

  . 69: ، صـ2:، جـآفات على الطريقنوح، 

تيسير الكريم الرحمن في  ،)هـ1376: ت(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  ،السعدي ينظر) 8(

 :لسنة األولى: ، طمؤسسة الرسالة، الرحمن بن معال اللويحق عبد: ، تحقيقتفسير كالم المنان
  ). بتصرف(،194: ، صـم 2000:هـ1420

النشر في  ،)هـ 833: ت(محمد بن محمد بن يوسف ،أبو الخير ،ابن الجزري، شمس الدين :ينظر )9(

: ، صـ12:، جـالمطبعة التجارية الكبرى، )هـ 1380 :ت(علي محمد الضباع: ، تحقيقالقراءات العشر

تحبير  ،)هـ 833: ت(محمد بن محمد بن يوسف ،أبو الخير ،ابن الجزري، شمس الدين، 251

: ، طعمان ،األردن، دار الفرقان، أحمد محمد مفلح القضاة: ، تحقيقالتيسير في القراءات العشر
  .342: ، صـم2000: هـ1421األولى، 

 ،دار الفكر ،سم القرآني واألحكام الشرعيةالقراءات المتواترة وأثرها في الر ،محمد حبش: ينظر )10(
  .361: ، صـم 1999 :هـ 1419األولى، : ، طدمشق

لسيل الجرار ا، )هـ1250: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ،اليمني ،الشوكاني: يراجع )11(

عبد ، الجزيري، و811، 770، 40: ، صـاألولى: ، طدار ابن حزم ،المتدفق على حدائق األزهار
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، دار الكتب العلمية، بيروت، الفقه على المذاهب األربعة ،)هـ1360: ت(من بن محمد عوضالرح
  .182:، صـ1: ،جـم 2003: هـ 1424الثانية، : ، طلبنان

 ،)هـ456: ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ،الظاهري ،القرطبي: يراجع )12(

محمد بن ، 73:، صـ1: هـ، جـ1424:م2003الثالثة،  :الطبعة، بيروت ،دار الفكر، المحلى باآلثار

، ط دار الوطن للنشر، الرياض ،المنتقى من فرائد الفوائد ،)هـ1421: ت(صالح بن محمد العثيمين 
  .238: ، صـهـ 1424: عام

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله  ،الِقنَّوجي ،البخاري :أفدته من )13(

خادم العلم : عني بطبعِه وقدم له وراجعه، فتح البيان في مقاصد القرآن) هـ1307: ت(الحسيني
: هـ 1412 :، ط عامبيروت، المكتبة العصرية للطباعة والّنشر، صيدا، عبد الله بن إبراهيم األنصاري

، دار الجيل الجديد، التفسير الواضح ،الحجازي، محمد محمود، 187: ، صـ3: ، جـم 1992

التفسير المنير  ،وهبة بن مصطفى الزحيلي.د ،404: ، صـ1: ، جـهـ 1413:عام العاشرة، :،طيروتب

: ، صـ5: ، جـهـ 1418الثانية، : ، طدمشق، المعاصر دار الفكر، في العقيدة والشريعة والمنهج
174 .  

، المعاني بيان ،)هـ1398: ت(عبد القادر بن مّلا حويش السيد محمود آل غازي ،العاني :ينظر) 14(
  .42: ، صـ1: ، جـم 1965: هـ 1382األولى، : ، طدمشق، مطبعة الترقي

الجامع  )هـ256: ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ،البخاري، أبو عبد الله: ينظر )15(

باب  ،،المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
محمد : ، تحقيق47: ، صـ6:، جـ]94: النساء[} ا ِلمن َأْلَقى إَليُكم السَالم َلسَت مؤِمًناوَال َتُقوُلو{

 ،أبو بكر ،البيهقي، و173: ، صـ3:، جـهـ1422األولى، : ، طدار طوق النجاة، زهير بن ناصر الناصر

 :باب، نن الكبرىالس) هـ458: ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسروجردي الخراساني
المشركين يسلمون قبل األسر وما على اإلمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه اإلقرار باإلسالم 

 1424الثالثة، : ، طلبنات، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطا: ، تحقيقويشبه غيره
  .، وغيرهما194: ، صـ9:، جـم 2003: هـ

مسند اإلمام  ،)هـ241: ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،لهأبو عبد ال: ينظر) 16(

، القاهرة ،دار الحديث، أحمد محمد شاكر: ، باب مسند عبد الله بن عباس، تحقيقأحمد بن حنبل
محمد بن عيسى بن سورة  ،الترمذي، أبو عيسى ،120: ، صـ3:، جـم 1995 :هـ 1416األولى، : ط

إبراهيم  :تحقيق وتعليق، ، باب من سورة النساءسنن الترمذي، )هـ279 :ت(حاكبن موسى بن الض
: ، طمصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، عطوة عوض المدرس في األزهرالشريف

  .240: ، صـ5:، جـم1975: هـ 1395الثانية، 
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 ،)هـ468: ت(لي الواحديعلي بن أحمد بن محمد بن ع ،أبو الحسن ،النيسابوري، الشافعي: ينظر )17(

الثانية، : ، طالدمام، دار اإلصالح، عصام بن عبد المحسن الحميدان: ، تحقيقأسباب نزول القرآن
بن عبيدة بن ريطة النميري  واسمه زيد، عمر بن شبة ،أبو زيد، 17: ، صـم1992: هـ 1412

السيد : طبع على نفقة، فهيم محمد شلتوت: ، تحقيقتاريخ المدينة البن شبة ،)هـ262: ت(البصري
محمد بن إسحاق بن  ،أبو عبد الله، 449: ، صـ2:جـ هـ 1399: ، سنةجدة ،حبيب محمود أحمد

علي بن محمد بن . د ، تحقيقاإليمان البن منده ،)هـ395: ت(محمد بن يحيى بن مْنده العبدي
  .208: ، صـ1:، جـ1406الثانية، : ، طبيروت، مؤسسة الرسالة، ناصر الفقيهي

أبو  ،الطحاوي، و404: ، صـ30:، جـمسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل: ينظر )18(
 ،)هـ321: ت(أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري ،جعفر

، م 1494 :هـ 1415 ،األولى: ، طمؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط: تحقيق، شرح مشكل اآلثار
  .397: صـ، 3:جـ

، معاني القراءات لألزهري ،)هـ370: ت(محمد بن أحمد بن األزهري الهروي أبو منصور :ينظر )19(
: هـ 1412األولى، : ، طالمملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، مركز البحوث في كلية اآلداب

  .315: ، صـ1:، جـم 1991

  ).مصدر سابق(،360: ، صـ1:، جـلقرآنالمفردات في غريب ا ،الراغب األصفهانى :ينظر )20(

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي  ،أبو القاسم ،شهاب الدين ،شامة وأب :ينظر) 21(

  .420: ، صـدار الكتب العلمية ،إبراز المعاني من حرز األماني ،)هـ665: ت(الدمشقي

، ناجي سويدان: ، تحقيقاألحكام تفسير آيات ،محمد علي السايس األستاذ باألزهر الشريف :ينظر )22(
  .698: ، صـ1/10/2002: ، طالمكتبة العصرية للطباعة والنشر

دار  ،المعجزة الكبرى القرآن، )هـ1394: ت(محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ،زهرة وأب :ينظر )23(
  .37: ، صـالفكر العربي

وة إلى اللَّه تعالى في ضوء فهوم الحكمة في الدعم ،سعيد بن علي بن وهف ،القحطاني: ينظر )24(

: ، صـمؤسسة الجريسي للتوزيع واإلعالن، الرياض: توزيع، مطبعة سفير، الرياض، الكتاب والسنة
57.  

حسن عباس : طبع على نفقة، روائع البيان تفسير آيات األحكام ،محمد علي، الصابوني :ينظر )25(
، م 1980: هـ 1400الثالثة، : ، طيروتب ،دمشق، مؤسسة مناهل العرفان ،مكتبة الغزالي، الشربتلي

  472: ، صـ2:جـ

مكتبة ، القراءات وأثرها في علوم العربية ،)هـ1422: ت(محمد محمد محمد سالم ،محيسن: ينظر )26(
  .485: ، صـ1: ، جـم 1984: هـ 1404األولى، : ، طالقاهرة، الكليات األزهرية
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، )مصدر سابق(، ِزيارِة المرَأِة زوجها ِفي اعِتَكاِفِهباب  ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري: يراجع )27(

المختصر بنقل العدل  المسند الصحيح، مسلم بن الحجاج ،القشيري ،النيسابوري ،50:، صـ3:جـ

دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدل
  .1712: ـ، ص4:، جـبيروت ،العربي

 ،طلبة الطلبة ،)هـ537: ت(عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين ،النسفي) 28(
  .44:، صـهـ1311:، طالمطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد

 1422األولى، : ، طبيروت، دار ابن حزم ،سؤال وجواب في القرآن 1000،قاسم عاشور :ينظر) 29(
  .444: ، صـم 2001:هـ

أنوار التنزيل  ،)هـ685: ت(ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ،البيضاوي )30(

: ، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد عبد الرحمن المرعشلي: قيق، تحوأسرار التأويل
  .255:، صـ3: جـ، هـ 1418:، سنةاألولى

ل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله المسند الصحيح المختصر بنق ،مسلم بن الحجاج )31(

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن  ،10: ، صـ1: ، جـعليه وسلم

كمال يوسف : ، تحقيقالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،)هـ235: ت(خواستي العبسي
  . 237: صـ، 5: ، جـ1409األولى، : ، طالرياض ،مكتبة الرشد، الحوت

، باب ما عَلى الرجل ِمن ِحْفِظ اللِّسان ِعْند السْلَطان وَغيرِه ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري )32(
  .100: ، صـ8:جـ

 ،باب ما عَلى الرجل ِمن ِحْفِظ اللِّسان ِعْند السْلَطان وَغيرِه ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري )33(
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسروجردي  ،البيهقي، 101: ، صـ8:جـ

 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،محمد عبد القادر عطا :، تحقيقالسنن الكبرى، )هـ458: ت(الخراساني
  .284: ، صـ8:، جـم 2003 :هـ 1424الثالثة، : ، طلبنات

فتح الباري شرح صحيح  ،)852:ت(، مد بن علي بن حجرأح ،أبو الفضل ،الشافعي ،العسقالني )34(

قام  ،محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثههـ، 1379بيروت،  ،دار المعرفة، البخاري
عبد العزيز بن : عليه تعليقات العالمة، محب الدين الخطيب: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

  .311:، صـ11: ، جـعبد الله بن باز

، 20۹، وأبو يعلى في مسنده ح 178 :، صـ10:، جـ20270أخرجه البيهقي في السنن الكبري ح ) 35(
  .404: ، صـ4:، جـوحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة، 247:، صـ7:جـ
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زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  ،القاهري ،المناوي )36(

: ، طمصر، المكتبة التجارية الكبرى، فيض القدير شرح الجامع الصغير ،)هـ1031: ت(الحدادي
  .بتصرف، 184:، صـ3:هـ، جـ1356 :سنة األولى

دار النفائس للنشر والتوزيع  ،أدب الكالم وأثره في بناء العالقات اإلنسانية عبد الله عودة، :ينظر) 37(
  .52: ، صـم2005 :ط سنة :عمان

  .799: ، صـير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيس ،السعدي :ينظر )38(

التحرير  ،)هـ1393: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،التونسي ،بن عاشورا :ينظر )39(

الدار التونسية ، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، أو والتنوير
  .231: ، صـ26: ، جـهـ 1984: ، ط سنةتونس، للنشر

صيد ، )هـ597: ت(عبد الرحمن بن علي بن محمد ،أبو الفرج ،جمال الدين ،الجوزيابن  :ينظر )40(

: صـ، م2004: هـ1425، األولى: ، طدمشق ،دار القلم، حسن المساحي سويدان: بعناية، الخاطر
385.  

، في ضوء الكتاب والسنةفهوم الحكمة في الدعوة إلى اللَّه تعالى م ،سعيد بن علي ،القحطاني )41(
  .57: صـ

  .من نماذج القرآن المتعددة التي تدل على وجوب السعي الدؤوب؛ لبيان الحقيقة كاملة، والتثبت منها )42(

معالم التنزيل في تفسير  ،)هـ510: ت(محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود ،البغوي )43(

سليمان مسلم و ،عثمان جمعة ضميريةو ،محمد عبد الله النمر :حققه وخرج أحاديثه ،القرآن
  .80: ، صـ7:، جـم1997: هـ 1417الرابعة، : ، طدار طيبة للنشر والتوزيع ،الحرش

: ت(عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ،أبو محمد ،المحاربي ،األندلسي ،بن عطيةا )44(

دار ، م عبد الشافي محمدعبد السال: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،)هـ542
  ).بتصرف قليل(، 498: ، صـ4:، جـهـ1422 :لسنةاألولى : ، طبيروت، الكتب العلمية

جامع البيان في ، )هـ310: ت(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،الطبري )45(

، م2000: هـ 1420األولى، : ، طمؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر: ، تحقيقتأويل القرآن
  .181: ، صـ21:جـ

  . 498: ، صـ4:، جـالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،بن عطيةا )46(

، القاهرة ،بيروت، دار الشروق، في ظالل القرآن ،)هـ1385: ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )47(
  ).بتصرف(3018: ، صـ5:جـ ،1412 :لسنة السابعة عشر: ط

  ).بتصرف( حةالمصدر نفسه والصف) 48(
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: ت(الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ،أبو عبد ،شمس الدين ،القرطبي )49(

 ،دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، الجامع ألحكام القرآن ،)هـ671
  .177: ، صـ15:، جـم1964 -هـ 1384الثانية، : ، طالقاهرة

  .711: ، صـر الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسي ،السعدي )50(

: 1404 سنةمن  :، طالكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية )51(
الطبعة األولى،  ،38: 24األجزاء ، الكويت ،الطبعة الثانية، دارالسالسل ،23: 1األجزاء ، هـ 1427

  .178: ، صـ14:، جـالطبعة الثانية، طبع الوزارة: 45: 39 ألجزاء، امصر، مطابع دار الصفوة

: ينظر .في صحيحيهما اإلمام البخاري، ومسلمجاءت القصة كاملة ــ حادثة اإلفك ــ فيما أخرجه  )52(

: ، صـ3:تعديل النساء بعضهن بعضًا، جـ: ، كتاب الشهادات، بابالجامع المسند الصحيح ،البخاري

باب ِفي حِديِث اْلإْفِك وَقبول َتوبِة التوبة، : ، كتابمسند الصحيحال، مسلم بن الحجاج، و173

  .2129: ، صـ4:، جـاْلَقاِذِف

ُأِريُتِك َقبَل َأن َأَتزوجِك مرَتين، رَأيُت المَلك : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عائشة، قالتف )53(
ح َقٍة ِمنرُلِك ِفي سمحيَفُقْلُت َله ،يرَأْنِت، َفُقْلُت: ر َذا ِهيَفإ فَفَكش ،ِعْنِد اللَِّه : اْكِشف َذا ِمنه ُكني نإ

إن يك هَذا : اْكِشف، َفَكشف، َفإَذا ِهي َأْنِت، َفُقْلُت: يمِضِه، ُثم ُأِريُتِك يحمُلِك ِفي سرَقٍة ِمن حرير، َفُقْلُت

: ، صـ9:، باب ثياب الحرير في المنام، جـالجامع المسند الصحيحالبخاري، ، "ْنِد اللَِّه يمِضِه ِمن ِع
36.  

السيرة النبوية البن  ،)هـ213: ت(بن هشام أبو محمد، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافريا )54(

تبة ومطبعة مصطفى شركة مك، مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي: تحقيق، هشام

صالح بن طه عبد ، 296: ، صـ2:، جـم 1955: هـ1375الثانية، : ، طالبابي الحلبي وأوالده بمصر
أبو حاتم، الدارمي، البستي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، ، الواحد

لحافظ السيد عزيز صححه، وعلق عليه ا، سيرة النبوية وأخبار الخلفاءوال ،)هـ354: ت(التميمي
أبو  ،276: ، صـ2:، جـهـ 1417 :لسنة الثالثة: ، طبيروت، الكتب الثقافية، بك وجماعة من العلماء

دار ، شرف المصطفى ،)هـ407: ت(عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي ،سعد
  .407: ، صـ3:، جـهـ 1424 :لسنة األولى: ، طمكة، البشائر اإلسالمية

  . 2501: ، صـ4:جـ ،القرآن ظالل في سيد قطب، )55(

الكشاف عن حقائق  ،)هـ538: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله ،الزمخشري )56(

  . 2501: ، صـ4:جـ ،هـ 1407 :لسنةالثالثة : ، طبيروت ،دار الكتاب العربي، غوامض التنزيل
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، دار الفكر المعاصر، ي العقيدة والشريعة والمنهجف التفسير المنير ،د وهبة بن مصطفى الزحيلي )57(
  . 81: ، صـ18:جـ ،،هـ 1418الثانية، : ، طدمشق

  . 188: ، صـ18:جـ المرجع نفسه، )58(

المكي،  الحرم وخطيب إمام حميد بن الله عبد بن صالح/ الشيخ بإشراف المختصين من عدد: ينظر )59(
 والتوزيع، للنشر الوسيلة وسلم ــ دار عليه الله ـ صلىـ الكريم الرسول أخالق مكارم في النعيم نضرة

اإلسالمي،  المنهج في والتبين ، التثبتأحمد محمد ،العليميو ،908: ، صـ3: الرابعة، جـ: جدة، ط
  .106:، صـلبنان ،بيروتم، 2001:، ط سنةدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

 ابن ، دارالقدير فتح، )هـ1250: ت(الله عبد بن محمد بن علي بن محمد اليمني، الشوكاني، :ينظر )60(

تيسير  ،السعدي ،60:، صـ5:هـ، جـ 1414 :األولى سنة :بيروت، ط دمشق، الطيب، الكلم دار كثير،

  .190: ، صـالكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

يسير ت السعدي ،363: ، صـ4:جـ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ،الزمخشري :ينظر )61(

  .800: ، صـالكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

، األدب المفرد ،)هـ256: المتوفى(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  )62(
 :1409الثالثة، : ، طبيروت، دار البشائر اإلسالمية، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق323 :ح

  .119 :ـص ،1989

  .153: ، صـ2:جـ ،آفات على الطريقحمد نوح، السيد م)63(

  .16: ، صـسبق تخريجه )64(

، 105ليبلغ العلم الشاهد الغائب ح  باب ،العلمتاب ك، الجامع المسند الصحيح في ،أخرجه البخاري )65(

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  ،مسلم بن الحجاجو، 52:، صـ1:جـ

، 2:، جـ1318 :باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ح ،الحج ، كتابه وسلمالله صلى الله علي
  .886 :صـ

دار ، نظرات في كتاب الله ،)هـ1368: ت(حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا ،الساعاتي :ينظر) 66(
  .442: ، صـم 2002: هـ 1423:، طالقاهرة ،التوزيع والنشر اإلسالمية
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 - دراسة تأصيلية-التحليل النفسي عند املحاسبي 
  

  *يحيى حمزة كبها

  

  5/4/2021 تاريخ القبول   15/1/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ر وكيف عب عند المحاسبي، ساليب التحليل النفسيأالكشف عن  إلى التأصيلية هدفت هذه الدراسة
اعتمدت الدراسة  نف الذكرآا للهدف وتحقيًق؛ وسوآداب النف ،الرعاية لحقوق الله :عنها في ضوء كتابيه

 :على التوالي اآلتيةالدراسة المباحث  تضمنتو، االستنباطي واالستقرائي الوصفي التحليلي والمنهج المنهج
تعريف المحاسبي للتحليل  إلىا مفهوم التحليل النفسي، وصوًلا التعريف بالمحاسبي وكتابيه، وثانيا ًلوأ

وفيها نتائج  ،واحتوت هذه الدراسة على خاتمة؛ التحليل النفسي عند المحاسبي أساليبا وثالًث النفسي،
  .وتوصيات

  :الباحث في دراسته إليهاهم النتائج التي توصل أومن 

 نأو ،ه في موضوع التحليل النفسي وأساليبهفيا ال بأس كتب التراث التربوي االسالمي شغلت حيز نأ
وآداب  ،الرعاية لحقوق الله :موضوع التحليل النفسي وأساليبه في كتابيهلى إ أشارالمحاسبي  األمام

ها على ضوء االسالم النقي القائم على الكتاب والسنة وسير بالكشف عن العقد وحّلر عن ذلك وعب .النفوس
  .الخلفاء الراشدين

  : بها الباحث بدراسته أوصىهم التوصيات التي أومن 

 التي تعنى بدراسة لهذا الموضوع واالسـتفادة و ،ةت ومحاضرات علميالعمل على عقد مؤتمرات وندوا
  .من التراث التربوي االسالمي من خالل التأصيل االسالمي للعلوم االنسانية واالجتماعية
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Psychoanalysis at Almuhasiby -An Rooting Dtudy- 

 

Yahia hamze kabha, Assistant Professor of Islamic Education, Al Qasimi 
College, Palestinian. 

 

Abstract 
This study aimed at discovering methods of psychological analysis from the 

perspective of Almuhasiby and the way he described them in both of his books: Keeping 
God's rights and Self Manners. 

The study relied on both methods: descriptive analysis and deductive inference. 

The research has included the following concepts respectively. First, introducing 
Almuhasiby and his books. Second, the concept of psychological analysis in general and 
the definition of psychological analysis according to Almuhasiby. Third, the methods of 
psychological analysis suggested by Almuhasiby. 

Results showed that Islamic heritage books have included aspects of psychological 
analysis and its methods. Moreover, the research found out that Almuhasiby has 
indicated the concept of psychological analysis and its methods in both of his books; 
Keeping God's rights and Self Manners by illustrating psychological disorders and 
proposing solutions for them depending on pure Islamic instructions that are based on 
Quran, Sunnah and the biographies of the rightly-guided caliphs. The research has 
recommended holding scientific conferences, seminars, and lectures concerned with the 
study of this topic. Moreover, benefiting from the Islamic educational heritage through 
the Islamic rooting of the human and social sciences. 

Keywords: Almuhasiby, Keeping God's rights, Self manners, Analysis, Psychoanalysis, 
Psychoanalytic methods. 

  

مةالمقد  

  :ا بعدأم ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

 ؛وقد أولى التربية العناية البالغة ،جوانب الحياة بكّل اهتمقد اإلسالم  ا ال شك فيه أنممف
في  اا بالًغر تأثيرا يؤّثمم ،د الخير فيهة في المجتمع، فهي التي تحدها هي الركيزة األساسيألّن

وهي المقصودة بالتغيير  ،هي الميدان العملي للتربية االسالمية االنسانيةالنفس  وتعد. سلوك الفرد
تكون عملية تربيتها وتعليمها  أن ال بد لكلذ ؛والتعديل السلوكي والبناء النفسي الشمولي الفكري،

ق تأتي هذه الدراسة لتسليط ومن هذا المنطل اإلنسانية،مبنية على تصور سليم لطبيعة النفس 
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في التأصيل االسالمي للعلوم  وإسهاما ساليب التحليل النفسي عند االمام المحاسبي،أالضوء على 
   .االنسانية واالجتماعية

   :وأسئلتها مشكلة الدراسة

في صة النقص الكبير والملحوظ في كتب متخصاإلحساس العميق بتكمن مشكلة الدراسة في 
 المتعلقة في األبحاث والدراسات الندرةواإلسالمي، التراث التربوي في النفسي موضوع التحليل 

ويمكن  ؛ هذاةة في الجامعات العربية واالجتماعينسانيللعلوم اإل سالميفي موضوع التأصيل اإل
  :التالية ، باألسئلةاالستفهاميةصياغة مشكلة الدراسة في صيغتها 

 من هو اإلمام المحاسبي؟. 1

  هو تعريف التحليل في اللغة واالصطالح؟ما  .2

  ما هو تعريف النفس في اللغة واالصطالح؟ .3

    ما هو مفهوم التحليل النفسي؟ .4

  ما مفهوم التحليل النفسي عند المحاسبي؟. 5

6. ر المحاسبي عن أساليب التحليل النفسي من خالل كتابيه؟كيف عب  

  :أهداف الدراسة

  :اف اآلتيةتحقيق األهد إلىتسعى الدراسة 

  .تعريف التحليل في اللغة واالصطالح .1

  .تعريف النفس في اللغة واالصطالح .2

  .بيان وتوضيح مفهوم التحليل النفسي. 3

4. ف على مفهوم التحليل النفسي عند المحاسبيالتعر.  

  .ساليب التحليل النفسي عند المحاسبيأالكشف وتسليط الضوء على . 5

6. الرعاية لحقوق الله وآداب النفوس :محاسبي وتسليط الضوء على كتابيهف على االمام الالتعر.  

  :أهمية الدراسة

تستمد إضافة  ،التي هي موضوع البحثو ،و تساؤالتهاأتها من طبيعة الموضوع الدراسة أهمي
ة نسانيللعلوم اإل سالمية موضوع التأصيل اإلا من الوعي حول أهميمزيد لى كونها تبّثإ

ومراكز  والتربوية ةفي الدراسات اإلسالمي والباحثين لبةة الطلدراسة الحاليتفيد اية، وواالجتماع
  :ما يلي ة الدراسة فيا سبق تكمن أهميا مموانطالًق ؛األبحاث
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  .تساهم هذه الدراسة في إدخال الطابع اإلسالمي في العلوم التربوية .1

  .علم الباحث ها األولى التي تتناول هذا الموضوع في حدودأّن .2

تسهم هذه الدراسة في تضييق الفجوة بين ما اصطلح على تسميته بعلوم الشريعة والعلوم  .3
  .الطبيعية واإلنسانية

 بإبرازوذلك  ،ةة واالجتماعينسانيللعلوم اإل سالميتسهم هذه الدراسة في مشروع التأصيل اإل .4
  .سالميا للتصور اإلوالمفاهيم وفًقعادة ترتيب المعلومات إو ة للعلوم،سالميالرؤية اإل

ة الدراسةمنهجي:  

يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الذي يعنى بوصف الموضوع المراد  التحليلي
لعمل استنتاجات واستخراج خصائص وذلك  ؛تحليله وتفسيره ومعرفة العالقة بينهما ثم ،دراسته

مفهوم  ة من خالل بيانلخروج بالنتائج المرجول م وموضوعيالظاهرة المدروسة بشكل منّظ
االستقرائي والمنهج االستنباطي في معالجة  واعتمد الباحث كذلك على المنهج. التحليل النفسي

تسليط الضوء على تعريف المحاسبي للتحليل  فاعتمد المنهج االستقرائي في؛ موضوع الدراسة
ساليب أالمنهج االستنباطي واالستقرائي لمعرفة  كما اعتمدفي ضوء كتابيه؛ ر عنه وكيف عب النفسي

  .التحليل النفسي عند المحاسبي

  :حدود الدراسة

ر عنه المحاسبياقتصرت هذا الدراسة على بيان مفهوم التحليل النفسي وكيف عب ،ف والتعر
حيث  التحليل النفسي عند المحاسبي، أساليبالمحاسبي وكتابيه، والكشف عن  اإلمامعلى 

  .ذلك ولم تتعد الرعاية لحقوق الله وآداب النفوس فقط، :على كتابيهاقتصرت 

  :الدراسات السابقة

في حدود اطالع الباحث من خالل البحث في استقصاء متعلقات الدراسة لم يجد دراسة 
  .عالجت الموضوع بشكل مباشر، ولم يقف على دراسة تحمل ذات العنوان والموضوع

  .سبي وكتابيهالمبحث االول التعريف بالمحا

  . التعريف باْلمحاسبي :األولالمطلب 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري األصل الزاهد المشهور، العاِرف، شيُخ هو 
ياِسبحالم ،اِديْغدِة، البِفيوِة، ومن علماء مشايخ القوم بعلوم ال ،الصِديهِف الزاِنيالتَّص اِحبظاهر ص

وهو  .منها كتاب الرعاية لحقوق الله وغيره ،وعلوم المعامالت واإلشارات، له التصانيف المشهورة
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وهو من الزهاد المتكلمين على  وهو من أهل البصرة وأسند الحديث، ،أستاذ أكثر البغداديين
ف مذاهب وعر ا كتب الحديث،ما مقدما متكّلوكان فقيه ،العبادة والزهد في الدنيا والمواعظ

قال الخطيب له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة  ،ر واالعتباروله من الكتب كتاب التفّك ،اكالنس
ابن مسروق، وَأحمد : روى عْنه يزيد بن هارون يِسيرًا،: يرِوي عن والرد على المعتزلة والراِفضِة،

 ،دَنيالجو ،الَقاِسم بن بن ِليو عَأبو ،اجرالس اقحسإ ُل بناِعيمسإو ،ِفيوالص نسالح بن دمَأحو
وهو ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن، وله كتب في  ،وهو أحد رجال الحقيقة. َخيران الَفِقيه

ف درهم، فلم يأخذ منها وكان قد ورث من أبيه سبعين أل .له" الرعاية " الزهد واألصول وكتاب 
ت الرواية صح: أباه كان يقول بالقدر، فرأى من الورع أن ال يأخذ ميراثه، وقال ألن: ا، قيلشيًئ

ومات وهو محتاج  ،1)ال يتوارث أهل ملتين شتى: (قال هم أّنى الله عليه وسّلعن رسول الله صّل
. ارب، يزيد ويقوى بالعلم والحلمنور الغريزة مع التج: وسئل عن العقل ما هو، فقال. إلى درهم

حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع األمانة، وحسن اإلخاء : فقدنا ثالثة أشياء: وكان يقول
بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد األلف سين مهملة مكسورة وبعدها : والمحاسبي .مع الوفاء

كان أحمد بن : وقال .يحاسب نفسه ه كانألّن ؛وعرف بهذه النسبة: باء موحدة، قال السمعاني
حنبل رضي الله عنه يكرهه لنظره في علم الكالم وتصنيفه فيه، وهجره فاستخفى من العامة، فلما 

مات لم ياِرٍث، َقاَل .عليه إال أربعة نفر ّلصح نعو :،قِفيالتَّو ْقلالع رهوجُل، والَفض انْنساإل رهوج 
: ُقْلُت َترك الدْنيا مع ِذْكرها ِصَفُة الزاِهِدين، وَترُكها مع ِنسياِنها ِصَفُة العاِرِفين،: وعْنه، َقاَل

،الَكَالم ِمن رِسيٍء ييَخَل ِفي شد َقدِر، والَقد ريَكب ياِسبحِه، المَليع َفُنِقم دروو : دمَأح امماإل َأن
،ِمْنه ذَّرحٍه، وجو اِرِث ِمنالح الَلى حَأْثَنى ع َذِعيرو البرمع بن دِعيَة : َقاَل سعرا زُت َأبدهش

يك إياك وهِذِه الُكُتب، هِذِه ُكُتب بدع وضَالَالٍت، عَل :الراِزي، وسِئَل عن المحاِسبي وُكُتبِه، َفَقاَل
س ما َأسرع باَألَثر َتجد ُغنيًة، هْل بَلَغُكم َأن ماِلكًا والثَّوِري واَألوزاِعي صنَُّفوا ِفي الَخَطراِت والوساِو

،عدَلى البإ النَّاس يابراَألع نَذا: َقاَل ابم فرعَث، وِديالح َكَتباِرُث، والح َتَفقَّه ِمن َكاناِك، والنُّس ِهب
هجره َأحمد، َفاْخَتَفى : الِعْلم بموِضع، إالَّ َأنَّه َتَكلَّم ِفي مسَأَلِة اللَّْفِظ ومسَأَلِة اإليمان، وِقيَل

  .2سَنَة َثَالٍث وَأربِعين ومائَتين: وماَت،مدًة

  .اب الرعاية لحقوق اللهالتعريف بكت :المطلب الثاني

 ،مجموعة من الكتب النوعية إلىف وهو مصّن صفحة من القطع الكبير، 550يقع الكتاب في 
وكتاب  ،ومعرفة النفس األْخوانوكتاب  وكتاب الرياء، كتاب الرعاية لحقوق الله والقيام بها، :هي

اب تأديب المريد وسيرته وكت ،وكتاب الحسد ،وكتاب الغرة ،وكتاب الكبر ،وكتاب العجب ،التنبيه
وجميعها يدور حول كيفية رعاية االنسان لحقوق الله تعالى والعمل ؛ تحذيره الفتنة بعد هدايته

  . بها
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الكتاب في االتجاه الذي يوفي بحقوق الله  أبوابزت قد رّكفكتاب الرعاية لحقوق الله  وأما
أو ،عنهذنب نهى الله  وهي اتقاء الشرك فما دونه من كّل ،وجّل عز ا افترض تضييع واجب مم

ومعرفة ما يبدأ به  ف النفوس حتى تحذر وتجانب وتباين الهلكات،ا تخوومم ،ومعرفة الحذر الله،
وشرح التقوى ومعرفة الورع ،ة للمقام بين يدي الله تعالىالعبد من العد ،بنفسه  وتعريف المغتر

واختالف  ،عمالهأومحاسبة العبد نفسه في  ،هفكر فيتوما يجب على العبد معرفته وال ،تهوطول غر
 ،اإلصراروما يبعث العبد على التوبة وترك  لله تعالى، األعمالالناس في طلب التقوى وفي رعاية 

ن يلزم أومعرفة ما يجب  ،الله والتوكل عليه إلىومعرفة الرجوع  أحوالهر بمعرفة ومعرفة التذّك
ومعرفة حقوق الله  ي يكون عنها نقص العزم عن الطاعة،القلب من معرفة النفس ومعرفة الخالل الت

ورعاية حقوق الله تعالى عند  ،وترتيبها في القيام بها والرعاية لها وإراداتها وأوقاتها بأسبابها
  .الخطرات في اعتقاد القلوب والمعرفة بحركات الجوارح والتثبت وحبس النفس عند الفعل

 وحض ،ف فيها لصفة الرياء وذكرهيعرض المؤّل بواب،أة ن من عديتكوفكتاب الرياء  وأما
على  اإلخالصة ومعرفة قو ته والدليل عليه،وشرح الرياء وماهي ،في عمله اإلخالصالعاصي على 

  .منازعة النفس عند العارض والنفي له والحذر له

ف لعزم العبد يعرض فيها المؤل أبواب،ة ن من عديتكوفإّنه ومعرفة النفس  األْخوانكتاب  وأما
في  إخوتهمن يدعي مم إخوانهو مجالسة بعض أوخروج الرجل في الحاجة  ،على التوبة ثم تراجعه

خوان الذين يتخوف من وما يستعان به على ترك لقاء اإل ه ال يسلم له دينه معهم،ّنأالله وهو يعلم 
   .ة السالمة في الدينلقائهم قّل

 ،ن من بابين اثنينيتكوفهواها  إلىفعالها ودعائها أوسوء كتاب التنبيه على معرفة النفس  وأما
  . وبم يعرف سوى رغبة النفس يعرض المؤلف فيهما للتحذير من هوى النفس،

 ،ليه معرفة النفسإيعرض المؤلف فيها لما يؤدي  أبواب،يتكون من عدة فكتاب العجب  وأما
 ،وباب العجب بالرأي الخطأ ،لعملبا والدالل ،النفس إلىالعمل  وإضافة ،وشرح العجب بالدين

  .والعجب بالمال والعجب بالحسد والعجب بكثرة العدد، والعجب بالدنيا والنفس،

وشرح  ،يعرض المؤلف فيها لوصف الكبر وشعبه أبوابة ن من عديتكوفكتاب الكبر  وأما
وما  ،عن الرياء وما يكون من الكبرياء وباب الكبر يكون عند العجب وتفسير الكبر بالعلم،؛ جوهره

والتكبر بالعلم والعمل  والكبر بالدنيا ونفي الكبر وتعريف العبد قدره،، يورث من االعمال المذمومة
وما يجب من التواضع  ،نفسه قد تركت الكبر على الصدق والخدعة منها أنوبم يعلم العبد  خاصة،

هل أهل البدع وغيرهم من أوفي بيان الكبر على  للمطيعين والعاصين لينفي به العجب والكبر،
ة من والغر ة بالله،بواب يعرض المؤلف فيها للغرأة ن من عديتكوفة كتاب الغر وأما. الشرك والكف

ة وغر ،واختالفهم وأصنافهمهل النسك أة من والتمييز بين الرجاء والغر ،عوام المسلمين وعصاتهم
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ونفي الرياء  واإلخالص،لله تعالى من علم الصدق ة بعلم العمال والغر ،ة بالفقهوالغر ،هل العلمأ
  . ة بالعزلة والفرار من الناسوالغر المذمومة ووصف الخوف والرجاء والحب، واألخالق

يعرض المؤلف فيها للحسد ووصفه وتفسير محرمه  أبوابة ن من عديتكوفكتاب الحسد  وأما
 ،الحسد بالجوارح نإ :على من قال وفيه الرد ،وباب من الحسد وليس الحسد بعينه ،من مباحه

وهل على الحسد  ،وبيان خالفه للعلم ،كان في القلب مالم يبده بفعل جارحه إذا يضر ه الّنإو
   وهو ذنب بينه وبين الله، اه؟بما تمّن أصابهذا إمظلمة كالمحسود عند الحاسد 

ن من بابين اثنين يتكوف ؛كتاب تأديب المريد وسيرته وتحذيره الفتنة بعد هدايته وأخيرا كان
وما يخاف العبد على نفسه بعد قيامه لله بحسن  يعرض المؤلف لسيرة المريد في الليل والنهار،

3اا وباطًنالرعاية ظاهر.  

  .النفوس آدابالتعريف بكتاب : المطلب الثالث

 اإلحسانهو  كما ورد في المقدمة التي كتبها المحقق، ،الموضوع الرئيس في الكتاب
ومنها عالج  ،ض فيه المحاسبي لبعض القضايا الخافية على العلماء والطالبحيث تعر ،هجهومنا

 ووجوب تطهير النفس من خالئق السوء، يأتي على الفرع، األصل ألن ؛صولهاأالمشكالت من 
وموضوع  لإلنسان،ما في الحياة بالء واختبار  أكثر وأن ووجوب التفرقة بين العدل والفضل،

ه وموضوع جماع االيمان كّل ،الدنيا وعشقها واتخاذها غاية قد النفس وقوامها حبالكشف عن ع
  .والميعاد والموت وما بعده اآلخرة،في ذكر 

 ثمانية وعشرينهذا الكتاب يضم  نأالموضوعات بشيء من التفصيل وجدنا  إلىنظرنا  فإذا
موضوعوفي . ا بخالف بعض الموضوعات الفرعية التفصيليةا رئيسيثنا بداية الموضوعات يحد

ز على تقوى الله ها ترّكّنأفيرى  ،عمدة هذه المعاملةأالمحاسبي في موضوع معاملة الله عن 
والقيام  ،والخوف منه ،ل على اللهوالتوّك ،والصدق في القول والفعل ،والشكر له به، واإليمان
فسياسة النفس  ؛وسياسة القلب لنفسة لسياسة ايرسم لنا استراتيجي ثم .هة نبيسّن واّتباعبفرائضه 

وسياسة  .ونقاء الضمير ة ومفاتشة الهمةوصدق الني اإلرادةتكون بتصحيح السرائر واستقامة 
  . القلب تكون بالقناعة والرضا والزهد والبعد عن الطمع ومراقبة الله تعالى

خرة لب اآلباستمرار وقهرها على ط أحوالهاد نا المحاسبي على معرفة النفس وتفّقويحّث
وبالله  لى المثابرة والثقة بالنفس،إق المحاسبي بشكل غير مباشر طرتوي. وتحصيل الخوف من الله

 كالخوف والحزن والغضب، ،ثنا عن االنفعاالتويحد ،م في اللسانوضبط النفس بالتحّك والرضا،
عن مراجعة  لككذث ويتحد ارة بالسوء،مالحديث عن هوى النفس األ إلىيعرج المحاسبي  وأيضا
مة سلوك د المحاسبي في توجيهاته القيويؤّك بله،أعند معرفة عيب نفسه  اإلنسان أنفيرى  ؛النفس
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من لوازمها االنتباه  نأويرى  ،السلوك الصحيح أساسها وألّن المراجعة والتفتيش للوقاية من الزلل،
  .خرى للحديث عن كظم الغيظأويعود مرة  ،وعدم الغفلة

ويركز فيه  ،المحاسبي موضوع محاسبة النفس إليهاق ات المهمة التي يتطرومن الموضوع
 :هما ويختم كتابه هذا بموضوعين في غاية االهمية،. على اختبار النفس في المعرفة والسلوك

والتوجيهات  السلوك، وأشكالا من الهوايات م عددوفيهما يقد؛ وفوائد الحكمة ،السلوك السفلي
  .4وتمثل خالصة لفكره ورؤيته وبصيرته النافذة ،على قدر علمه ومعرفته الغالية التي تدّل

  .مفهوم التحليل النفسي :المبحث الثاني

  .االتحليل لغة واصطالح :لوالمطلب األ

  .التحليل لغة :ولالفرع األ

الحاء والالم له فروع كثيرة ومسائُل، وأصلها كلُّها عندي َفْتح ) حّل(من التحليل في اللغة، 
 ،5"يا عاِقد اذُكر حال: "ويقال حَلْلُت العقدَة أحلُّها حال، ويقول العرب شيء، ال يشذُّ عنه شيء،ال

َنَقضها : وحل العْقدَة ،6حلُّ العْقدة: فَتحها وَنَقضها فاْنحلَّْت، والحلُّ: وحلَّ العْقدة يحلُّها حلا
يا عاِقد اْذُكر : وحلَّ اْلعْقدَة َفَتحها َفاْنحلَّْت وبابه رد يَقاُل ،7د حلَّفاْنحلَّْت، وكلُّ جاِمٍد ُأذيب فق

  .8حلا

  .أي فتحها ونفضها ،العقدة من حّل :التحليل في اللغةف

  .االتحليل اصطالح :الفرع الثاني

 إرجاعوهو  ب،، والتحليل عكس التركي9لى عناصرها الرئيسيةإهو عبارة عن تجزئة المادة 
  .10أجزائه إلى الكّل

  .اتعريف النفس لغة واصطالح :المطلب الثاني

  .النفس لغة :ولالفرع األ

 والنفس الجسد سالت نفسه،: الدم، يقال :والنفس. خرجت نفسه: النفس هي الروح، يقال
. 12وحِقيَقته  وجمَلة الشيِء الروح،: وفي لسان العرب النَّْفس .11د بهالشيء عينه يؤّك) نفس(و

ِهي َذات الشيء : والنَّفس .13وعينه الشيءوالدم، وحقيقة  الروح، وخرجت نفسه،: والنفس
: ويراد به جملة الشيء وحقيقته، يقال والعين التي تصيب المعين، الجسد،: والنفس ،14وحِقيَقته

ويَقال  ،الروح) لنَّفسا(و .15أي أوقع الهالك بذاته كلها وحقيقته: قتل فالن نفسه، وأهلك نفسه
يَقال جاَء هو َنفسه َأو  ،يَقال دفق َنفسه وَذات الشيء وعينه ،خرجت َنفسه وحاد بَنفِسِه ماَت والدم
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ويَقال ِفي َنفِسي َأن  ،وُفَلان ُذو نفس خلق وجلد ،ويَقال َأصابته نفس عين ؛أنفس ونفوس بَنفِسِه،
  .16هما يثبتَله رأيان َلا يدِري على َأي :وُفَلان يؤامر نفسيه ،راديأفعل َكَذا قصدي وم

  .17نسان َفَقد َنْفسهنَّه إذا ُفِقد الدم من بدن االألوذلك  الدم،: والنَّْفس

ها تدّلّنأمة لكلمة النفس في اللغة وتظهر المعاني المتقد اإلنسان فيما تخص ا على تحديد
  .يتهوحقيقة االنسان وجميع االنسان وكّل ،تالروح والدم والذا

  .االنفس اصطالح :الفرع الثاني

الروح  :هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة اإلرادية، وهي"
ا في وأم. فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه ،فهو جوهر مشرق للبدن ؛الحيوانية

 النوم والموت من جنس واحد؛ ألن فثبت أن ؟ظاهر البدن دون باطنهوقت النوم فينقطع عن 
ق جوهر ر تعّلالقادر الحكيم دب ثبت أنو ؛ي، والنوم هو االنقطاع الناقصالموت هو االنقطاع الكّل

إن بلغ ضوء النفس إلى جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو  :النفس بالبدن على ثالثة أضرب
د وتتعد ؛ضوؤها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم، أو بالكلية، فهو الموتاليقظة، وإن انقطع 

  :إلىصورها 

هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب : النفس األمارة
هي ف: ا النفس اللوامةمأو .القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع األخالق الذميمة

ما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها كّلو ،التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة
ة أخذت تلوم نفسها وتتوب عنهاالظلماني.   

تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة،  هي التي تمف: ا النفس المطمئنةمأو
من جهة ما  هو كمال أول لجسم طبيعي آليف :ا النفس النباتيمأو .قت باألخالق الحميدةوتخّل

كماًلا أول، كهيئة : ما يكمل به النوع في ذاته، ويسمى: والمراد بالكمال .يتولد ويزيد ويغتذي
السيف للحديدة، أو في صفاته، ويسمى كماًلا ثانيا، كسائر ما يتبع النوع من العوارض، مثل القطع 

  .للسيف، والحركة للجسم، والعلم لإلنسان

من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك  هو كمال أول لجسم طبيعي، آليف: ا النفس الحيوانيمأو
من جهة ما يدرك األمور الكليات  هو كمال أول لجسم طبيعي، آليف: ا النفس اإلنسانيمأو .باإلرادة

  .ويفعل األفعال الفكرية

وكذا  ؛ها مقارنة لها في أفعالهاد عن المادة في ذواتهي الجوهر المجرف: ا النفس الناطقةمأو
النفوس الفلكية، فإذا سكنت النفس تحت األمر وزايلها االضطراب بسبب معارضة الشهوات سيت م

امة؛ لو: يتمها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة لها، سمطمئنة، وإذا لم يتم سكونها ولكّن
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وإن تركت االعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى ها تلوم صاحبها عن تقصيرها في عبادة موالها، ألّن
الشهوات ودواعي الشيطان سيتم :ارةأم.   

هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا من ذلك ف: ةا النفس القدسيمأو
  . على وجه يقيني، وهذا نهاية الحدس

األعيان عيًنا، وعن الهيولي  عبارة عن الوجود العام المنبسط علىفهي : ا النفس الرحمانيمأو
مي به تشبيها لنفس اإلنسان المختلف ب على الثاني، سول مرّتواّأل ؛الحاملة لصور الموجودات

ا في نفسه، وعببصور الحروف مع كونه هواء ساذجر عنه بالطبيعة عند الحكماء، وسيت األعيان م
 نساني بحسب المخارج، وأيضا كما تدّلكلمات، تشبيها بالكلمات اللفظية الواقعة على النفس اإل

أعيان الموجودات على موجدها وأسمائه وصفاته وجميع  الكلمات على المعاني العقلية كذلك تدّل
منها موجود بكلمة كن، فأطلق عليها الكلمة  كماالته الثابتة له بحسب ذاته ومراتبه، وأيضا كّل

بإطالق اسم السبب على المسب.   

 كلياتها وجزئياتها، ها،هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور األشياء كّلف را نفس األممأو
وفي القران الكريم وردت كلمة  .18"ةة كانت أو علميعيني جملًة وتفصيًلا، وصغيرها وكبيرها،

هذا التكرار الكبير والواضح لكلمة النفس  نأفيه  ا ال شكومم النفس بمشتقاتها عشرات المرات،
تقدير  :منها له داللته،؛ الذي هو وحي الهي ومنهج حياة متكامل للبشريةو ،ن الكريمآرفي الق

ن الكريم للنفس والجانب النفسي من سلوك االنسان والمجاالت التي تظهر فيها الحياة آالقر
واسم النفس يقع باالشتراك على معان كثيرة مثل الجسد والدم وشخص االنسان وذات  .19النفسية
فالنفس هي  والنفس مرادفة للروح ومقابلة للمادة، .واإلرادة واألنفةة ة والهمعظمة والعزوال الشيء

ة الغضب قو :األول ،وتطلق النفس على معنيين .20به حياة النفس و ماأ ،الروح والروح هي النفس
على ) الجهاد االكبر(ويطلق العارفون اسم  ينبوع الصفات الذميمة الواجب مكافحتها، أي والشهوة،

والنفس بهذا المعنى هي الحقيقة . والمعنى الثاني للنفس هو اللطيفة االلهية. مجاهدة النفس
  .21ةوبالمعنى الثاني حميدة رحماني ة،ذميمة شيطاني األولفالنفس بالمعنى ؛ والذات االنسانية

  .تعريف التحليل النفسي :المطلب الثالث

وتعتمد على تحليل الطرح  ،التداعي الحرا ساسأهو عبارة عن طريقة للعالج تستخدم 
 ،البشري للكائنمجموعة من النظريات في الوظائف السيكولوجية  أخرى فهووبعبارة  ؛والمقاومة

ه عبارة عن ّنأويمكن القول  د على دور الالشعور والقوى الدينامية في الوظائف النفسية،تؤّك
   .22و غير سويةأطريقة للبحث في وظائف وعمل العقل سواء كانت سوية 
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تطويرها من قبل فرويد تستند  ويقصد بالتحليل النفسي طريقة من طرق العالج النفسي تم
جذور معظم االضطرابات النفسية تكمن في الصراع الالشعوري بين مكونات  نألى اعتقاد مفاده إ

لالشعورية ويهتم اتجاه التحليل النفسي بالقوى ا .األعلىنا نا واألوهي الهو واأل ،الشخصية
دت هذه الفكرة مع بداية القرن العشرين عندما جاء طبيب وقد توّل ؛كة لسلوك االنسانالمحر

ويعتقد فرويد  ر هذا االتجاه،نمساوي اسمه سيغموند فرويد وطومصدر االضطرابات  أن
بها االنسان في طفولته العاطفية عند االنسان تكمن في الخبرات المؤلمة المكبوتة التي مر 

  .23المبكرة

وعرف التحليل النفسي بأنه عبارة عن عملية يتم فيها استكشاف الخبرات المكبوتة في 
وكذلك  ،حداث وذكريات مؤلمة ودوافع متصارعة وانفعاالت شديدة بسبب المرضأالالشعور من 

ها مساعدته في حّل ثم الطليق، لى الشعور عن طريق االستدعاء الحرإاستدراجها من الالشعور 
ل النفسي في وهنا تبدو مهارة المحّل؛ في بناء شخصية المريض صحي ساسيأتغيير  إحداثقصد ب

والتحليل . سباب تفصح عن نفسها حتى يدركها المريض بنفسه ويعرف صلتها بحالتهيدع األ أن
كما  ل والمريض،من المحّل وتحتاج الى وقت طويل وجهد كبير من قبل كّل ،ةالنفسي عملية شاّق

  .24خبرة واسعة بالنفس البشرية ومن تدريب عملي طويل إلىل من المحّل تحتاج

ه عبارة عن تحليل الشعور لدى االنسان الراشد ر عن التحليل النفسي بأّنوهنالك من عب
ا بعمليات ا من عناصر بنائية ترتبط ارتباطا وثيًقًنالشعور بوصفه مكو إلىوكان ينظر  السوي،
وتحديد الكيفية التي تتكون  ،كتشاف العناصر االساسية في الشعوروكان الهدف ا؛ الحس أعضاء

  .25بها مركباته 

إنظرية التحليل النفسي تنظر  ويمكن القول بأنه يتم في مرحل ّنأالشخصية على  لى نمو
ر على طبيعة النمو في مرحلة منها يؤّث موضوع التدريب الذي يتلقاه الفرد في كّل نأو ،متتابعة

 وإذا ،التعامل معه بشكل موزون وتم ،اشبعت حاجات الفرد بالشكل الصحيح فإذا ،حقةالمراحل الال
ا وشخصيته نموه سيكون سليم نإلقي العناية والتدريب المناسب على السلوكات المتوقعة منه ف

هذه  نإف والتحليل النفسي اصطالح حديث يعنى بالكشف عن العقد الكامنة في الشعور، .26سوية
والمشاعر المتضاربة تحدث  واألفكارمؤلفة من الرغبات المكبوتة والذكريات المنسية العقد ال

وخير وسيلة لشفاء المريض من هذه االضطرابات اشعاره  اضطرابات نفسية وجسمية مختلفة،
مباشرة تلقى عليه  أسئلةلى النور بواسطة إأي اخراج هذه العقدة من الظلمة  ،بعقدته النفسية
  .27أحالمهوبتفسير بعض  ،الالإراديةواله التلقائية وحركاته قأوبتأويل بعض 
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أا سبق يمكن القول ممإالتحليل النفسي هو الوصول  ننة من الغرائز لى العقد المكو
والكشف عنها  ،والمتطلبات، والمشاعر المكبوتة والموجودة في الشعور والحاجات، ،المكبوتة

  .نها عن طريق السؤالوتعريف المريض بها وتشجيعه على الحديث ع

  .تعريف التحليل النفسي عند المحاسبي :المطلب الرابع

ها على ضوء ه عبارة عن الكشف عن العقد وحّلر المحاسبي عن التحليل النفسي بأّنعب
28ة وسير الخلفاء الراشدينالقائم على الكتاب والسّن االسالم النقي.  

هو وسيلة  وإّنما ،أكاديمياا يس هدًفالتحليل النفسي عند المحاسبي ل نأيمكن القول 
فال يصدر عنها  ا،ساليب تربية النفس ومجاهدتها لالرتفاع بها حتى تنقلب روحأللوقوف على 

ولكن  فطرتهم، فذلك ليس من قدرة البشر وضد ،وال يقصد بالمجاهدة اجتثاث الشهوة الهوى،
ت فيما يرضي الله ويتفق مع النفس بالضوابط والقدرة على توجيه الشهوا إمدادالمقصود 

  .29الشرع

  . ساليب التحليل النفسي عند المحاسبيأ :المبحث الثالث

  .السلوك الصحيح أساسالمراجعة  :لوالمطلب األ

عليك وعلى نفسي  أكثر إنما أّننيواعلم " :د المحاسبي على وجوب مراجعة النفس بقولهيؤّك
فلو قد تعلقت بشيء من الخير  ليها،إوالحاجة  من ذكر المراجعة لما قد استبان لي من االضطرار

 وأنتفهلكت  ،إليهوالمسلم نفسه  ه،كالمستأنس لعدو إّلافال وما تركك لها  وإّلافيها يكون ونسبتها 
 وهلم ،في صالة الفريضة ثم بعدها إليهاحاجتك  أكثر نإف قول لك،أا بما ن كنت متهاوًنإو ال تشعر،

 لعلمت ماذا دخل عليك من الندامة والحسرة، أمرهن يتفقد مم ولو كنت. موركأجرا في جميع 
م أفرض كنت  أفيولم تدر  مامك،إفلم تدر ماذا قرأ  حيث فارقتك المراجعة في صالة الفريضة،

   .30"هن يناجي ربفي رأي العين مم وأنتم في غيرها أ ،نافلة في صالة كنت

ها أّنلك عناية بالمراجعة فاعلم  رأيت وإذا" :المراجعة نعمة وقربة بقوله نأد المحاسبي ويؤّك
 ،نعم الله هي مفتاح خزائنها رحمة الله ؛صحبته أحسنتمن  وأحق عظم نعم الله،أنعمة وقربة من 

 إليها واإلساءة بالسوء، األمارةسأت صحبته نفسك أمن  وأحق فالتمس الزيادة منها بالشكر عليها،
  .31"الله فان مخالفتها موافقة مرضاة مخالفتها،

ها نعمة ال ذلك بأّنا معّلعلى ضرورة مراجعة االنسان لنفسه دائم ، فيما سبق،د المحاسبييؤّك
  .عظم نعم اللهأوقربة من 
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  .محاسبة النفس :المطلب الثاني

والتثبت، المحاسبة هي النظر " :اعماله قائًلأر المحاسبي عن ذلك بمحاسبة العبد نفسه في عب
 عمال،حدهما في مستقبل األأ :هي على وجهين احب، ثم وجّل، مماز ه علما كره الل بالتمييز
جمع أة وعليها الكتاب والسّن عمال فقد دّلالمحاسبة في مستقبل األ فأما في مستدبرها، واآلخر

وا الربا يا َأيها الَِّذين آمُنوا ال َتْأُكُل(: وجّل عليها الكتاب فقوله عز ما دّل فأما ة،معليها علماء األ
ونُتْفِلح لَُّكمَلع اتَُّقوا اللَّهَفًة واعضاًفا مع130: آل عمران)َأض.  

وَلا جَناح عَليُكم ( :وجّل وقوله عز. فرائضه واجتناب نهيه أداءفي  وجّل اتقوا الله عز ،أي
 لَّا ِكني َأنُفِسُكم عِلم اللَّه َأنَُّكم سَتْذُكروَنهن وَلِفيما عرضُتم بِه ِمن ِخْطبِة النِّساِء َأو َأْكَننُتم ِف

نوهاِعدا ُتولَّا ِسروًفا َأن إرعًلا متَّى  َتُقوُلوا َقوح َة النَِّكاحْقدوا عمزَلا َتعُلَغوبي اْلِكَتاب َلهوا  َأجَلماعو
  .235: البقرة )واعَلموا َأن اللَّه َغُفور حِليم ِسُكم َفاحَذروهَأن اللَّه يعَلم ما ِفي َأنُف

واطالعه على ما في  وجّل وتنبيه على ذكر الله عز فذلك تحذير منه لنا، ،235: البقرة
 بالنيات، األعمالما ّنإ" :م قالى الله عليه وسّلالنبي صّل نإت على ذلك فة التي دّلا السّنمأو. قلوبنا
س من دان نفسه وعمل الكي":ه قالّنأم ى الله عليه وسّل، وعن النبي صّل32"امرء ما نوى لكّل وإّنما

: ومعنى قوله ؛33هذا حديث حسن ،"والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ،لما بعد الموت
بل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم ق :ويروى عن عمر بن الخطاب، قال حاسبها، ،من دان نفسه أي

نوا للعرض األكبر، وإّنوتزيويروى  الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، ما يخف
من أين  ؛ا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكهال يكون العبد تقي :ه قالّنأعن ميمون بن مهران 

على ذلك  ودّل حاسبها، أي ،معنى دان نفسه نأد المحاسبي على ويؤّك .34مطعمه وملبسه
وكما تقول  لمحاسبون،:أي، 53: الصافات )َأإَذا ِمْتَنا وُكنَّا ُترابا وِعَظاما َأإنَّا َلمِديُنون(:بقوله
بي موسى ألى إوكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه  .أي يحسب ذلك لك ،كما تدين تدان :العرب

كيف تجدنا في كتاب  :ل عمر لكعبوقا. ةحاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشد :األشعري
؟ فقالوجّل الله عز: من ديان السماء، األرضان ويل لدي من حاسب  إّلا :وقال ،ةفضربه بالدر
فهذه المحاسبة في مستقبل  ؛جنبها إلىها ّنإالمؤمنين  أميروالله يا  :قال فقال له كعب نفسه،

 فيترك ما يضره على علم، ا ينفعه،مم ليبصر ما يضره ،وهي النظر بالتثبت قبل الزلل ،عمالاأل
ا ما يضره مم أبصروتثبت قبل فعله، واستدل بالعلم  فمن اتقى العجلة، ويعمل بما ينفعه على علم،

على ذلك المحاسبي من  استدّل ،عمالوالمحاسبة الثانية في مستدبر األ .ينفعه قبل العلم بهما
َن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اللََّه  ِإنَّ اللََّه َیا َأیَُّها الَِّذی( :كتاب الله بقوله تعالى

 إّنماره العلماء مت لغد ليوم القيامة، وكذا فسقال جريج ما قد، 18: الحشر) َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن
وُقْل ِلْلمؤِمَناِت ( أعمالهممن ليتوبوا من ذنوبهم التي مضت فيما مضى ؛ هو النظر لما مضى
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يضربن بُخمرِهن يْغضضن ِمن َأبصاِرِهن ويحَفْظن ُفروجهن وَلا يبِدين ِزيَنَتهن إلَّا ما َظهر ِمْنها وْل
 نهوبيَلى جعَلا يوَناِء بَأب َأو نَناِئهَأب َأو نوَلِتهعاِء بآب َأو ناِئهآب َأو نوَلِتهعلَّا ِلبإ نِزيَنَته ِدينب نوَلِتهع

هن َأِو التَّابِعين َغير ُأوِلي َأو إْخواِنهن َأو بِني إْخواِنهن َأو بِني َأَخواِتهن َأو ِنساِئهن َأو ما مَلَكْت َأيماُن
 َأِو الطِّْفل الجالر ِة ِمنبراِء اْلإاِت النِّسروَلى عوا عرْظهي َلم الَِّذينم َلمعِلي نِلهجَأرب نبرضَلا يا و

 نِزيَنِته ِمن ْخِفيناْلي ها َأييعمَلى اللَِّه جوا إُتوبونوُتْفِلح لَُّكمَلع ِمُنونؤجّل فأمرهم، 31: النور )م 
وروي عن عمر بن . همرب إلىوالتوبة  بالندم على ذنوبهم، عمالهم التي مضتأيستدبروا  أنوعال 

ماذا عملت  :ويقول لنفسه ،جنحه الليل إذاة ه كان يضرب قدميه بالدرّنأالخطاب رضي الله عنه 
عمال تار بن فلفل عن الحسن في تفسير المحاسبة في مستقبل األوقد روي عن المخ! ؟اليوم

الحساب يوم  شق وإّنما ،وجّل المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله عز نإ :ه قالّنأومستدبرها 
المؤمن يفجؤه  نإ" :فقال ،ر المحاسبةفس ثم عن غير محاسبة، األمرخذوا هذا أالقيامة على قوم 

حيل بيني  ولكن هيهات هيهات، ،ك لمن حاجتيّنإو ك لتعجبني،ّنإوالله  :فيقول يعجبه، الشيء
ماذا  :فيقول لها لى نفسه،إفيرجع  الشيءويفرط منه  :قال ثم فهذا في مستقبل العمر، وبينك،
فهذا في مستدبر أبدا؛ ن شاء الله إوالله ال عود لهذا  .عذر بهذاأال  ،بهذا؟ والله أردت

والنظر فيه  ،كيف ال يخف على المؤمن التثبت قبل فعله": احاسبي قائًلب المويتعج .35"األعمال
ن أورضى الملك الكريم من غير  ،بعد فراغه منه للثواب العظيم والنعيم السليم والعيش المقيم

 َكْیَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُكْنُتْم: (ىقال تعال ،"وال يفوتهم ما قدر لهم ،آجالهموال  ،أرزاقهمينقصوا من 

عدم  نأالمحاسبي  وأّكد، 2836: البقرة )ُثمَّ ُیِمیُتُكْم ُثمَّ ُیْحِییُكْم ُثمَّ ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن َأْمَواًتا َفَأْحَیاُكْم 
طمس الران على بصائرنا  إلىا يؤدي مم ما هو تعطيل للقلوب،ّنإ لألعمالتذكير النفس ومراجعتها 

فغلبت  خرة،لنا قلوبنا عن فكر اآلعّط إنوذلك  ،حكامهوأ وأمرهوعقابه  ،وعز عن ثواب الله جّل
نا نسينا النظر لها، والقسوة التي تصيب القلب ألّنأنفسنا؛ فنسينا  ،عليها فكرة الدنيا فاشغلتها

 ألمرالتضييع  الغفلة ثم النسيان ثم وعن ذلك يكون السهو ثم ،جراء تعطيلها من فكرها وذكرها
وجّل الله عز، َوَلا َتُكوُنوا َكالَِّذیَن ( اآلخرةالسوء من الران والقسوة اللذين يحجبان عن مواريث  ثم
  .37النظر لها أنساهم :ره المفسرونفس، 19: الحشر )ُأولِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَنَه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم َنُسوا اللَّ

م مراجعتها ويورد ا سبق يظهر االهتمام البالغ للمحاسبي بموضوع محاسبة النفس ودوامم
  .نوعان في مستقبل االعمال وفي مستدبرها وإنها واآلثار؛االدلة من الكتاب والسنة 

  .مراقبة الله تعالى: المطلب الثالث

ر عن ذلك ويعب ،همية بمكان حيث يرتبط هذا الباب مع السلوك اليومي للفردوهذا من األ
واالعتراف  ا بالشكر على النعم،مراقب ن يكون العبدأحسن المراقبة أومن " :المحاسبي بقوله

فمتى ما غفل  أعماله، ا لهذا المقام في كّلفيكون قلبه الزم ،والتعرض للعفو عن االساءة باإلساءة
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؛الله بإذنلى هذا إه رد ا يعين على هذا ترك الذنوب،ومم شغال والعناية بالمراجعة، غ من األوالتفر
 والثقة والشكر والتواضع، ال يستغنى عنها االخالص،و عمال القلب التي يزكو بها،أومن 

لى عبد الله بن إوالبغض فيه، وقال جاء رجل  في الله تعالى، والحب ،والنصيحة واالستسالم،
يستحيي من  أن :فقال وما مراقبة الله؟ :فقال الرجل. راقب الله :فقال أوصني،: فقال له ،المبارك

  .38الله

 واألقوالد المحاسبي على دوام مراقبة الله تعالى في االفعال تأكي نفإ ،ومن هذا المنطلق
العقد والمشاكل  حّل إلىيؤدي بالمحصلة إّنما وفي كل وقت،  التي تصدر من االنسان،

ثام والخطايا والذنوب يفرغ نفسه وقبله من اآلبذلك ذ إ واإلنسان ،كيف ال ،واالضطرابات النفسية
  .ق مراقبة الله تعالىويقطع الطريق الموصل اليها عن طري

المناجاة والمراقبة من حيث " :االمراقبة والمناجاة من اليقين قائًل نإويتابع المحاسبي حديثه 
 ، أي ان تفرغ نفسك وقلبك من الخواطر،"ن تضعه دون العرش فتناجي من هناكأوهو  ،تضع قلبك

تتمثل قلبك تحت عرش الله محوًط ثمالمراقبة  آدابومن  .جيهتنا ا بسلطانه وعلمه ونظره ثم
على  ثم ن تعبد الله على السرور بموالك،أفي الدرجات  األعمال ىعلأ" :يوصي المحاسبي قائال

وصبر  تصبر، :والصبر على وجوه .التي تكون بالصبر األعمال وآخر على الخوف، ثم التعظيمّ،
  .39"السرور ثم ،التعظيم إلى ثم ،الخوف والشكر إلىتخرج  ثم جميل،

أيمكن القول  ،ا سبقممن المحاسبي شدأوعلى  ،هد على دوام مراقبة العبد لربة العمل همي
  .وأمراضهاالمقترن بالصبر، ودوره الفاعل والناجع في عالج النفس من جزعها 

  .سياسة النفس: المطلب الرابع

ودّل به، فأقررت عرفت الحق، أنت فإذا" :ر عن ذلك المحاسبي بقولهعبعلى  ك الحقلله  أن
وصدق النية، ،اإلرادةواستقامة  هو تصحيح السرائر، ا،ا باطًنعليك مع الفرائض الظاهرة فرض 

وعقد الندم على جميع ما مضى من التواثب  ما يكره الله، من كّل ونقاء الضمير ة،ومفاتشة الهم
عمال الجوارح، فما كان أا على مر جعله الله مهيمًنأبالقلب والجوارح على ما نهى الله عنه، وهذا 

 وقبل ظاهره، ووافق باطنه صلح، فما صح؛ عمال العبد من عمل ظاهر قوبل به من الباطنأمن 
وخسر ظاهرها لفساد باطنها، لقوله  ن كثرت،إظاهرة و أعمالت عليه رد وما خالف وفسد باطنه

فسدت فسد  وإذا ذا صلحت صلح سائر جسده،إفي ابن ادم مضغة  نإ" :مى الله عليه وسّلصّل
وابحث عن  ،أحوالهاد وتفّق نفسك، ،يا اخي ،فاعرف؛ يريد عمله ،40"وهي القلب أال سائر جسده،

ن هلكت فهي إف فليس لك نفس غيرها، عقد ضميرها بعناية منك وشفقة منك عليها، مخافة تلفها،
 حديدة النظر، ر،بعين نافذة البص أخي،يا  إليها،حد النظر أف والداهية العظمى، الطامة الكبرى،
 خذ بعنان هواها، ثم وتعرف ما يتحرك به لسانها، وفساد ضميرها، ا،عمله آفاتحتى تعرف 
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لى مراجعة االخالص في إها بجميل الرفق ورد عليها، وصدق الخالف فاكبحها بحكمة الخوف،
 وغض ا،ة في قلبهواستقامة الني وصدق المنطق في لفظها، وتصحيح االرادة في ضميرها، عملها،
ا يجلب على القلب مم ليه،إبيح النظر ُألى ما قد إمع ترك فضول النظر  ا كره موالها،عم البصر

41"الدنيا اعتقاد حب.  

يؤّكذكره، ا سبق مممنها ضرورة مراجعة الفرد لنفسه باستمرار  ،مورأة د المحاسبي على عد
في  واإلخالصمن صدق النية أيضا  ال بدو .هاها والبحث عن عقدها وحّلوتفقد وبعناية كبيرة،

لى تلف هذه إالطريق الموصل  إغالقكذلك من  بد وال. السليمة لذلك اإلرادةعمل النفس وتوفر 
النفس من خالل غض ا نهى الله عنهالبصر عم.  

  .النفس واختبارها في المعرفة والسلوك :المطلب الخامس

فاختبر نفسك حتى . س حتى تمتحن وتختبروال تعرف النف" :ر عن ذلك المحاسبي بقولهيعب
 إليهاحد أو ة،تها في وقت الهمذلك فعاملها بالموافقة لها والمفاتشة لهم أردتن إو تعلم ما فيها،

ليس في الوقت الذي ، النظر حتى تعرف حلمك في الوقت الذي عرض لك فيه سفيه فسفه عليك
العبد  نإف فيهما الفتنة، نإف مكرم، كوأكرم واعرف تواضعك في وقت ما جفاك جاف. وافق هواك

ظهر التواضع عند الكرامة ليزداد منها،أما رب ما تواضع عند الجفاء ليثبت له بالتواضع عند ذلك ورب
عليها  وترد ن تخلو بها،أومن محاسبتك لها  وفاتش الهمة، ه،فتوقف عند ذلك كّل؛ منزلة بين الناس

 فال تقبلي مخادعة الشيطان، وال تغالبيه، ن تخادعي الله،أقدرين ك ال تّنإ يا نفس، :فتقول ،فعالهاأ
وال علم  حملك على ما ال طاقة لك به،أي لست ّنإو وال تبتغي هواك، فيرديك ويهلكك، ،وال مغالبته

  . 42"عليه غيرك وتكره لنفسك ما تحب لنفسك ما تمقت عليه غيرك، راك تحبأي ّنإو لك فيه،

ممأن ا سبق يتبيال نلى موضوع في غاية األإق محاسبي تطرةهمي، ث عن مراجعة حيث تحد
خلوة االنسان مع  ،وفكرة الخلوة. ث معها ومخاطبتهاعن طريق التحد ومحاسبة االنسان لنفسه

والمشكالت  وهذا له ماله من االهمية والفائدة الجمة في عالج النفس من العقد النفسية، ؛نفسه
والكبت، وعدم  من خالل كظم الغيظ، ن االنسان لنفسه واختبارهاوعن ضرورة امتحا النفسية،

  .رضرورة التواضع وعدم التكبو االندفاع، والتروي،
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  الخاتمة

  ).االستنتاجات(النتائج  :أوًلا

ال بأس به في موضوع التحليل النفسي  ازكتب التراث التربوي االسالمي شغلت حي نأ .1
 .وأساليبه

2. د وتنوع تعريفات النفس والتحليل النفسي من قبل الباحثين والمفكرين السبب في تعد
والمهتمين في مجال التربية وعلم النفس بشكل عام والفكر التربوي اإلسالمي بشكل خاص؛ 

إّنما يعود إلى توجهاتهم الفكرية، والعقدية، وثقافاتهم المختلفة، وتعددةد الزوايا المتعد، 
 .مفكرون ومدارسهم ومرجعياتهم المختلفةالتي ينظر منها الباحثون والو

الرعاية لحقوق  :لى موضوع التحليل النفسي وأساليبه في كتابيهإ أشاراالمام المحاسبي  نأ .3
ها على ضوء االسالم النقي القائم ر عن ذلك بالكشف عن العقد وحّلوعب .وآداب النفوس ،الله

 .ة وسير الخلفاء الراشدينعلى الكتاب والسّن

4. ف التعرا بأّنحليل اصطالحعناصرها الرئيسية، والتحليل عكس  إلىة ه عبارة عن تجزئة الماد
 .أجزائه إلى الكّل إرجاعوهو ؛ التركيب

5. عرا بأّنفت النفس اصطالحها ذلك النشاط الذي يميويسيطر على حركاته ز الكائن الحي، 
 .ة التي يحيا بها االنسانة الخفيهي القو أخرىوبعبارة 

6. ه يعنى بالكشف عن العقد الكامنة في الشعور، المؤلفة من الرغبات التحليل النفسي بأّنف عر
ة واألفكار والمشاعر المتضاربة،المكبوتة والذكريات المنسي ة وإشعار المريض بعقدته النفسي

 .مباشرة تلقى عليه أسئلةبواسطة 

ساليب أو وسيلة للوقوف على ما هوإّن ،أكاديمياا التحليل النفسي عند المحاسبي ليس هدًف .7
وال يقصد  فال يصدر عنها الهوى، ؛اومجاهدتها لالرتفاع بها حتى تنقلب روح تربية النفس،

مداد إولكن المقصود  فطرتهم، فذلك ليس من قدرة البشر وضد ،بالمجاهدة اجتثاث الشهوة
 .شرعالنفس بالضوابط والقدرة على توجيه الشهوات فيما يرضي الله ويتفق مع ال

أي ضرورة  ،ساس السلوك الصحيحأالمراجعة  نأساليب التحليل النفسي عند المحاسبي أمن  .8
عظم نعم اللهأها نعمة وقربة من ال ذلك بأّنا معّلمراجعة االنسان لنفسه دائم. 

 .ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي محاسبة النفسأمن  .9

التي و ،فعال واألقوالأي في األ اقبة الله تعالى،ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي مرأمن  .10
 .تصدر من االنسان
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أي ضرورة مراجعة الفرد لنفسه  ،ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي سياسة النفسأمن  .11
ة من صدق النيكذلك  ال بدوها، وتفقدها والبحث عن عقدها وحّل باستمرار وبعناية كبيرة،

غالق الطريق إكذلك من  بد وال السليمة لذلك، اإلرادةفر وتو ،واإلخالص في عمل النفس
  .ا نهى الله عنهالبصر عم لى تلف هذه النفس من خالل غضإالموصل 

أي مراجعة ، ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي اختبار النفس في المعرفة والسلوكأمن  .12
وفكرة خلوة االنسان مع  ث معها ومخاطبتها،عن طريق التحد ومحاسبة االنسان لنفسه،

 ة،وهذا له ماله من االهمية والفائدة الجمة في عالج النفس من العقد النفسي ؛نفسه
من خالل كظم ، وذلك وعن ضرورة امتحان االنسان لنفسه واختبارها والمشكالت النفسية،

  .رضرورة التواضع وعدم التكبووالكبت، وعدم االندفاع، والتروي،  الغيظ،

توصياتال :اثاني.  

في ضوء النتائج التي تم م الباحث جملة من التوصيات على النحو اآلتيالتوصل إليها، يقد:  

  .العمل على إثراء هذا الموضوع بمزيد من الدراسات واألبحاث -1

2- التي تعنى بدراسة لهذا الموضوع و ،ةالعمل على عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات علمي
السالمي من خالل التأصيل االسالمي للعلوم االنسانية واالستفادة من التراث التربوي ا

 .واالجتماعية

في الجامعات العمل على تدريس مساق  أقسام التربية والدراسات االسالمية ينبغي على -3
 .التراث التربوي االسالمي

تعنى بدراسة هذا الموضوع وتقديم التصور والرؤية  ،العمل على عقد ندوات علمية -4
 .شملألتحليل النفسي بشكل أوسع واإلسالمية لموضوع ا

  

  الهوامش
 

  .صحيح: اللباني، قال ا2108، رقم حديث 424ص4،جالترمذي سنن ،عيسى بن محمد الترمذي، 1

، الذهبي، 58-57ص2ج ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفياتإبراهيم،  بن محمد بن أحمد خلكان، ابن 2

 ،محمد بن الحسين بن األزدي، محمد. 113-110ص12،جالنبالء أعالم سير ،أحمد بن محمد

، فهرستال،الوراق محمد بن إسحاق بن محمد الفرج أبو النديم، ابن. 58، صالصوفية طبقات

 األثير، ابن. 363ص10ج والنهاية، البداية،القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن ،230ص

  .159ص6،جالتاريخ في الكامل ،محمد بن محمد الكرم أبي بن علي
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92. 

علم النفس في التراث  ، محمد عثمان، والسيد،عبد الحليم محمود،نجاتي: أنظر 4

 .130ص-126ص1جاإلسالمي،
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  .169ص11،جلسان العربابن منظور،محمد بن مكرم،  6

  .986ص1،ج،القاموس المحيطيعقوب بن محمد الفيروز ابادي، 7

 .79،صمختار الصحاحبكر، أبي بن محمد الله دعب أبو الرازي، 8

طرائق تدريس التربية اإلسالمية واساليبها وتطبيقاتها الخوالدة ناصر، وعيد يحيى، : راجع 9

  .120،صالعملية

  .254،صالمعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية صليبا، جميل،10

  .316،صالصحاح مختاربكر، أبي بن محمد الرازي، 11

 .233ص6جلسان العرب،على، بن مكرم بن ابن منظور، محمد 12

  .577ص1ج القاموس المحيط يعقوب، بن الفيروز ابادي، محمد 13

 .897،صاللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات،موسى بن الكفوي، أيوب 14

  .559ص16،جالقاموس جواهر تاج العروس من،محمد بن الزبيدي، محمد 15

  .940ص2،جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، 16

  .460ص5،جمعجم مقاييس اللغةزكريا، بن فارس بن أحمد ابن فارس، 17

 االيجي، عضد الدين عبد الرحمن،. 242ص1،جالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي، :راجع 18

 .529ص2، جالمواقف

ظريات الغربية وبين المنظور السلوك وبناء الشخصية بين النالسرخي، ابراهيم محمد، 19

 .180،صاإلسالمي

-481، صالمعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينيةصليبا، جميل، 20
 .483ص

موسوعة التطور الحضاري للتربية اإلسالمية، اتجاهات الفكر التربوي  علي، سعيد إسماعيل، 21

  .254ص5، جاإلسالمي
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 التمويل اإلسالمي الرقمي ودوره في تعزيز الشمول املالي
  

  **عامر يوسف العتومو * مها خليل شحاده

  

  27/7/2020 تاريخ القبول   11/5/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يسعى هذا البحث إلى المساهمة في بيان مفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي ودوره في تعزيز الشمول 
دراسة المفاهيم المتعلقة بالشمول المالي والتمويل اإلسالمي الرقمي وبيان أهمية  المالي، وذلك من خالل

ويسعى البحث أيضا إلى إبراز أهمية كل من التمويل الرقمي . الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة
ثم يحللها ويستخدم البحث المنهج التحليلي الوصفي، الذي يجمع البيانات، . والشمول المالي لالقتصاد

وقد خلص البحث إلى أن للتمويل اإلسالمي الرقمي أهمية في . ويقيمها في إطار عالقتها بموضوع الدراسة
عبر تقديمه للخدمات المالية الرقمية وتعزيز الوصول لألفراد المستبعدين وتمكينهم  ،تعزيز الشمول المالي

ة طويلة، لكن التمويل الرقمي والشمول المالي وإلى أن التنمية االقتصادية رحل ،من استخدام هذه الخدمات
عبر اهتمامهم بالفئات المستبعدة مثل المرأة والفقراء والشباب وأصحاب المشاريع  ،يمثالن حافزا لتحقيقها

  . الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة

ــا          ــة اإلســالمية أهمه ــن التوصــيات للمؤسســات المالي ــدد م ــر منكمــا خرجــت الدراســة بع تجــات أن تبتك
  .على أن تكون مناسبة من حيث التكلفة ،تمويلية إسالمية وخدمات مالية تراعي قدرات كافة شرائح المجتمع

ــة  ــة المســتدامة  ،التمويــل اإلســالمي الرقمــي : الكلمــات المفتاحي الخــدمات  ،الشــمول المــالي الرقمــي  ،التنمي
  .Fintechالمالية الرقمية، 
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Islamic Digital Finance and Its Role in Promoting Financial Inclusion  
 

Maha Khalil Shehadeh, PhD student, College of Sharia and Islamic Studies - 
Yarmouk University - Jordan. 

Amer Yousef Al-Atoum, Prof., College of Sharia and Islamic Studies - 
Yarmouk University - Jordan. 

 

Abstract 
The current paper contributes to clarifying the concept of Islamic digital finance 

and its role in promoting financial inclusion. This is implemented by studying concepts 
related to digital Islamic finance and financing and explaining the importance of 
financial inclusion in achieving sustainable development. It's also implemented by 
highlighting the importance of both digital finance and financial inclusion for the 
economy, using the descriptive analytical approach. The current paper concludes that 
digital Islamic finance is important in enhancing financial inclusion by providing digital 
financial services and enhancing access to excluded individuals and enabling them to use 
these services. It also concludes that economic development is a long journey, but digital 
financing and financial inclusion are certainly a catalyst to achieve them, in that they 
care for excluded groups such as women, the poor, youth, and small and medium-sized 
enterprises. 

The study also came out with a number of recommendations for Islamic financial 
institutions, the most important of which is to innovate Islamic financing products and 
financial services that take into account the capabilities of all segments of society, 
provided that they are appropriate in terms of cost. 

Keywords: Islamic digital finance, sustainable development, digital financial inclusion, 
digital financial services, Fintech. 

  

  :المقدمة

والصالة والسالم على المبعوث رحمة  ،بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
  وبعد  ،الدينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم  ،للعالمين

نال موضوع الشمول المالي في السنوات األخيرة اهتمامًا عالميًا متزايدًا وخاصة بعد أحداث 
، وكشفها الستار عن خلل هيكلي في النظامين المالي والمصرفي 2008األزمة المالية العالمية 

دول أعمال فهو واحد من أهم القضايا والتحديات االجتماعية واالقتصادية على ج. العالميين
المؤسسات الدولية، الموجهة نحو التنمية وصانعي السياسات والحكومات والبنوك المركزية 
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وهكذا، أصبح الشمول المالي ركيزة أساسية وأولوية لسياسة التنمية . والمؤسسات المالية األخرى
بالغ األهمية  في معظم البلدان حول العالم؛ إذ يدرك أصحاب القرار بأن النظام المالي الشامل أمر

فالنظم المالية الشاملة تمكن . في الحد من الفقر، وتعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام
الفقراء عبر تعزيز إمكانية وصولهم إلى الخدمات المالية وهذا عبر ابتكارات التكنولوجيا المالية 

المالي الرقمي والذي  والتي أحدثت ثورة في القطاع المالي من خالل التمويل الرقمي والشمول
مما يشجع الماليين من  ،مكن المؤسسات المالية ومنها اإلسالمية من تقديم خدمات مالية رقمية

األشخاص على استخدام المزيد من الخدمات الرقمية، قليلة التكلفة وسهلة التناول، بدًال من 
  . المعامالت القائمة على النقد

ضوع تناولته دراسات عديدة، أجرت بعضها جهات والشمول المالي، في إطاره العام، مو
وأجرى بعضها اآلخر أكاديميون  ،رسمية ومؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد العربي

وهناك بعض البحوث  .مثل عبد الحميد غربي وصورية شنبي باالشتراك مع السعيد بن الخضر
           :الي بشكل عام ومنها دراسةاألجنبية والتي درست أثر التمويل الرقمي في الشمول الم

) perma, 2020; Pawar, 2020; Subrana, 2020; Ahmad, 2019; ozile, 2018(،  وتوصلت
انطالقًا من افتراض بأن مجموعة , بأن هناك تأثير إيجابي للتمويل الرقمي في الشمول المالي

توفير الخدمات المالية عبرها كبيرة من األفراد المستبعدين يمتلكون هواتف محمولة، وأن يتم 
لكن أيا من تلك الدراسات لم تبحث في . لتحسين الوصول إلى التمويل للسكان المستبعدين

إذ بحث ) 2019(التمويل اإلسالمي الرقمي وأثره في الشمول المالي، إال ما كان من رامي عبيد 
كان من المقرر أن يعقد و. في أثر الخدمات المالية اإلسالمية على الشمول المالي بشكل عام

مؤتمران حول التمويل اإلسالمي الرقمي باعتباره موضوعًا مستجدًا، وبالتحديد، مؤتمر الشارقة 
الواقع واستشراف  –التمويل اإلسالمي الرقمي : الدولي الثالث في االقتصاد اإلسالمي بعنوان

 قتصاد الرقمي وعلم البياناتبيئة األعمال في ظل اال: المؤتمر العلمي الدولي األولو المستقبل،
  . في األردن، لكن ظهور وباء كورونا حال دون عقدهما، فتأجال إلى إشعار أخر 2020

الدور الذي يلعبه التمويل اإلسالمي الرقمي في  تحديدإزاء ذلك، يسعى البحث الحالي إلى 

كذلك للحكومة فللصيرفة الرقمية عدة منافع لمستخدميها ولمقدميها، و .تعزيز الشمول المالي
. وعلى الرغم من هذه الفوائد إال أنها لم تتغلغل بشكل كاف لشرائح كبيرة من السكان, واالقتصاد

مليار شخص حول العالم ما زالوا مستبعدين من الخدمات المالية والمصرفية،  1.7فهناك 
تمويل األمر الذي يشير إلى وجود فجوة بين تواجد ال, ومعظمهم يعيش في البلدان النامية

وسوف يستعرض البحث مفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي ودوره في تعزيز . وسهولة الوصول إليه
الشمول المالي من خالل دراسة المفاهيم المتعلقة في الشمول المالي والتمويل اإلسالمي الرقمي، 
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كل من  فضال عن إبراز أهمية, وبيان أهمية ودور الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة

  .والله الموفق... .التمويل الرقمي والشمول المالي لالقتصاد

  التمويل اإلسالمي الرقمي: المحور األول

، )Fintech(إن االنتشار الواسع للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية 
رًا هيأ المجال والتحوالت الرقمية التي شهدتها المؤسسات االقتصادية والمالية اإلسالمية مؤخ

وفيما يلي توضيح لمفهوم التمويل الرقمي  .لبروز مفاهيم حديثة كالتمويل اإلسالمي الرقمي
  .عمومًا والتمويل اإلسالمي الرقمي وفوائده وأهميته االقتصادية

  مفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي - أوًال

برز التمويل , الماليةفي عصر التحول الرقمي والذي يعاصره االقتصاد اإلسالمي ومؤسساته 
اإلسالمي الرقمي، كأسلوب تمويلي جديد يعنى بتقديم الخدمات المالية الرقمية، وهو من المفاهيم 

خدمات مالية يتم تقديمها من خالل الهواتف المحمولة " الحديثة نسبيًا، ويشير عمومًا إلى
ع رقمي موثوق به يعرف وأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو اإلنترنت أو بطاقات مرتبطة بنظام دف

  . )1(""موفرو التكنولوجيا المالية"باسم 

فهي خدمات مالية يتم تقديمها عبر البنية التحتية الرقمية، بما  )Manyika, et al.)2 وبحسب
في ذلك المحمول واإلنترنت، مع انخفاض استخدام النقد وفروع البنوك التقليدية حيث تعمل 

) POS(كمبيوتر أو البطاقات المستخدمة عبر أجهزة نقاط البيع الهواتف المحمولة أو أجهزة ال
على توصيل األفراد والشركات بالبنية التحتية الرقمية للمدفوعات الرقمية، مما يتيح إجراء 

ودون الحاجة لزيارة فروع البنك أو دون التعامل مباشرة  .)3(معامالت سلسة عبر جميع األطراف
فهو يشمل حجما كبيرا من المنتجات  )Gomber et al.)4 فًقا لـوو. مع مزودي الخدمات المالية

المالية الجديدة، والشركات المالية، والبرامج ذات الصلة بالتمويل، وأشكال جديدة من التواصل 
يتم تسليمها من خالل شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات المالية  ،والتفاعل مع العمالء

  .المبتكرة

 الخدمات من واسعة مجموعة" هيفإن الخدمات المالية الرقمية  )5(ير اإلسكواوبحسب تقر

 القنوات خالل من إجراؤها يتم التي والتأمين والتحويالت والمدخرات واالئتمان كالمدفوعات المالية

 الصراف وأجهزة النقالة والهواتف اإلنترنت شبكة هي الرقمية فالقنوات وفي هذا السياق،". الرقمية

 واألجهزة البيومترية، واألجهزة ،والبطاقات الممكنة إلكترونيُا والرقائق البيع نقاط ومحطات لياآل

   .رآخ رقمي نظام وأي اللوحية
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وبالنسبة للتمويل اإلسالمي الرقمي أو المصرفية الرقمية، كنمط تمويلي مستجد، فهو ال 
ة الخاصة بالمعامالت المالية يختلف عن المفاهيم آنفة الذكر إال في خصوصيته وضوابطه الشرعي

وقد تنافست المصارف اإلسالمية على تبنى هذا النمط . التي يتميز بها عن نظيره التقليدي
وألن المصارف اإلسالمية تعمل في نفس بيئة . المستحدث لما له من مزايا للمصرف وللعمالء

فهي ال تستطيع أن , المصارف التقليدية ومع نظائرها اإلسالمية وتقاسمها سوق عمل واحدة
لما لذلك , تتخلف عن التطورات الجارية في الساحة المصرفية العالمية وخاصة مع العولمة المالية

ولهذا . من نتائج سلبية عليها قد تفقدها ميزتها التنافسية وبالتالي تخرجها من السوق المصرفي
فقد , الرقمية الحديثة نراها اليوم قد أبحرت في ميناء التحول الرقمي عبر توظيف التقنيات

وال شك بأنه . أصبحت مواكبة التطورات وأخر االبتكارات حاجة ملحة لصناعة التمويل اإلسالمي
ليس هناك ما يمنع من مواكبة أخر المستجدات وتبني التقنيات الحديثة في العمل المصرفي التي 

زمان ومكان وهذا بشرط  فاالقتصاد اإلسالمي يتسم بأنه صالح لكل, تقودها نحو التحول الرقمي
   .عدم مخالفة أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية

هو عملية استحداث " التمويل اإلسالمي الرقمي" يمكن القول أن ،وبناء على ما سبق
وابتكار الخدمات المالية التقليدية عبر توظيف التقنيات الرقمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 

يم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية من خالل القنوات وذلك بهدف تقد ،واالتصاالت
  . الرقمية وبما ال يخالف أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية

  :شرح التعريف

 وهي التقنيات المستحدثة التي أدت إلى ثورة : توظيف أحدث التقنيات الرقمية الحديثة

والحوسبة  ،واإلنترنت ،للوحيةاألجهزة الذكية وا: ومنها والمصرفيفي القطاع المالي 
وتقنية البلوك  ،والبيانات الضخمة ،وتقنية القياسات الحيوية ،والذكاء االصطناعي ،السحابية

  .تشيين

 االستثمار الرقمي والمدفوعات  وتشمل: كافة الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية
إلى الخدمات المصرفية التي باإلضافة  ،الرقمية والتأمين الرقمي والمشورة المالية الرقمية

تتراوح من عمل الودائع والتحويالت ودفع الفواتير إلى فتح حسابات التوفير، وغيرها من 
 .المنتجات المالية

 وأجهزة  ،وتشمل اإلنترنت المصرفي وتطبيق الهاتف المصرفي: من خالل القنوات الرقمية

لكترونيا واألجهزة اللوحية والفروع ، وأجهزة نقاط البيع، والبطاقات الممّكنة إاآلليالصراف 
 .وغيرها من القنوات المبتكرة ،الرقمية
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 فوائد التمويل الرقمي  -ثانيًا

  :للتمويل الرقمي العديد من الفوائد، ومنها

 ،يتيح خدمات منخفضة التكلفة وسريعة االستجابة لألشخاص الذين ال يتعاملون مع البنوك• 
لديها إمكانات كبيرة لخفض تكاليف  ،ية والبنية التحتية الجيدةفاالعتماد على التكنولوجيا المال

استالم المدفوعات والوصول إلى األسر المستبعدة ماليا، خاصة في المناطق النائية والمناطق 
ولهذا فإن التمويل الرقمي يؤدي إلى مزيد من الشمول . ذات الكثافة السكانية المنخفضة

  . )6(المالي

المية على خفض التكاليف التشغيلية عن طريق الحد من طوابير االنتظار يساعد المصارف اإلس• 
في القاعات المصرفية، والحد من األوراق اليدوية والتوثيق والحفاظ على عدد أقل من 
الفروع المصرفية ويساهم في القيام بأعمال أكثر كفاءة وتقديم خدمات جديدة، مثل 

التي تكون مستحيلة عادة مع الخدمات المصرفية التحويالت والمدفوعات للمبالغ الصغيرة، 
ونظرا لزيادة عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الحسابات وتحويل . التقليدية

تريليون دوالر من  4.2 مدخراتهم من اآلليات غير الرسمية، يمكن أن يتدفق ما يصل إلى
  .)7(هاالودائع الجديدة إلى النظام المالي والتي يمكن االستفادة من

يساعد المؤسسات المالية اإلسالمية على تسويق منتجاتها وخدماتها وصوًال إلى السوق • 
  .العالمية

يمّكن الدفع الرقمي األعمال التجارية والشركات من مراقبة سجالت المبيعات اإللكترونية، • 
ة الشركات وكذلك تمّكن تطبيقات الهواتف الذكي. وتحسين التدفق النقدي، ومراقبة اإلنتاجية

الصغيرة من تتبع بيانات مبيعاتها وتقييمها، ومعالجة المدفوعات الرقمية التي تؤدي في 
  .)8(النهاية إلى كفاءتها وفعاليتها

يوفر منصة أكثر مالءمة لألفراد لتنفيذ المعامالت المالية األساسية بما في ذلك مدفوعات • 
وهذا بشرط أن تكون . عائلة واألصدقاءالكهرباء والمياه والقيام بتحويل األموال إلى ال

منصات التمويل الرقمية سهلة االستخدام، ومن الممكن لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية 
لالستفادة ) الريفي(المساعدة في إخبار وإقناع أقرانهم في القطاعين الرسمي وغير الرسمي 

بر من األفراد التمويل الرقمي من الخدمات المالية الرقمية مما يؤدي إلى أن يستخدم عدد أك
  .)9(فيتحقق شمول مالي أكبر

يوفر سيطرة أكبر على التمويل الشخصي للعمالء، واتخاذ القرارات المالية السريعة، والقدرة • 
فضًال عن إدارة المخاطر المالية عبر تسهيل جمع األموال  )10(على صنع واستالم المدفوعات

قاء في حاالت الطوارئ والصدمات غير المتوقعة مثل في أوقات الحاجة من األهل واألصد
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توصل باحثون إلى انه عند انخفاض غير متوقع في  ،ففي كينيا. المرض أو فقدان الوظائف
، )11(لم يقلص مستخدمو الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول اإلنفاق على أسرهم ،الدخل

يل الرقمي على إتمام كافة المعامالت وهذا ما ظهر في أزمة كورونا الحالية فقد ساعد التمو
كما أوصت منظمة الصحة  ،والتحويالت بين الدول مع أنه كان ال يسمح بالخروج من المنزل

العالمية والدول رعاياها أن ينتبهوا إلى خطر العدوى عن طريق األموال النقدية وهنا أثبتت 
  .الخدمات المالية الرقمية جدواها في وقت األزمات

المصارف اإلسالمية ومؤسسات (د من التمويل الرقمي كل من المؤسسات المالية وقد استفا
ومزودو ) شركات األجهزة المحمولة ومشغلي الشبكات(والشركات غير المالية ) التمويل األصغر
فمن المتوقع أن يحسن التمويل  ،ولذا) مديري شبكة الوكيل، ومجمعي المدفوعات(الطرف الثالث 

فإن الفوائد المتوقعة من التمويل ) ozile)12ومع ذلك، فبحسب . فراد والشركاتالرقمي رفاهية األ
الرقمي ال يمكن تحقيقيها بالكامل إال إذا كانت تكلفة تقديم الخدمات المالية الرقمية طفيفة أو تكاد 

وأن يكون المستخدمون مطلعين جيدًا ومحميين بشكل جيد، وأن يكونوا واثقين . تكون معدومة
  . نظام رقمي يعمل بشكل جيد من وجود

  أهمية وآثار التمويل الرقمي - ثالثًا

 العديد من اآلثار اإليجابية على Fintechفإن للتمويل الرقمي وحلول  ،)Ozili)13وفًقا لـ 
  :االقتصاد ومنها

زيادة النمو االقتصادي من خالل إتاحة الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات • 
قد يؤدي إلى الحد من  ،فراد والشركات؛ وهذا الوصول المعزز إلى التمويلالمالية لأل

االقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى باالقتصاد الموازي، وبالتالي، تعزيز اإليرادات الضريبية 
حيث ال تقوم الشركات بتسجيل نفسها أو دفع الضرائب أو االمتثال ألي نوع من اللوائح 

وهناك تأثيرات إيجابية . مليار دوالر 40الضرائب السنوية بنحو فهو يعزز تحصيل . الحكومية
أخرى تتعلق بتكوين نماذج األعمال الجديدة، مثل التجارة اإللكترونية وزيادة الوساطة 

  . المالية

، على زيادة "معهد ماكينزي العالمي"قدرة الخدمات المالية الرقمية، كما يكشف بحث أجراه • 
تريليون دوالر أمريكي  3.7للبلدان النامية والناشئة بمقدار ) GDP( الناتج المحلي اإلجمالي

من خالل توفير الوصول المريح إلى مجموعة متنوعة من المنتجات  2025بحلول عام 
لألفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ) والتسهيالت االئتمانية(والخدمات المالية 

جمالي اإلنفاق وبالتالي تحسين مستويات الناتج والشركات الكبيرة، والتي يمكن أن تعزز إ
  .المحلي اإلجمالي
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تخفيض إنفاق الحكومات عن طريق تحسين تحصيل الضرائب وتحسين استهداف اإلعانات • 
إذ تحد المدفوعات الرقمية من أوجه القصور في تدفقات . )14(وخلق مكاسب في الكفاءة

 ،ففي الهند وبحسب البنك الدولي. المدفوعات الحالية من خالل القضاء على التسرب
عندما تم سداد %  47انخفضت نسبة تسرب األموال المخصصة للمعاشات التقاعدية بواقع 

مما يمكن . هذه المدفوعات من خالل بطاقة ذكية بالبصمة اإللكترونية بدًال من سدادها نقدًا
  . دوالر سنويا مليار 110الحكومة في االقتصادات الناشئة، من توفير ما ال يقل عن 

الحد بشكل كبير من تداول األموال المزورة والمغشوشة ألن التمويل الرقمي يعتمد على نطاق • 
  .واسع على الخدمات الرقمية ويوفر أجهزة مراقبة أفضل لمنظمي النظام النقدي

  الشمول المالي :المحور الثاني

تي يحملها الشمول المالي بحسب للشمول المالي أهمية كبيرة في المجتمع تنبع من الوعود ال
لذلك، كان من الضروري بيان مفهوم . البنك الدولي باعتباره أداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

الشمول المالي وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحاور 
  .األساسية لتعزيزه

  مفهوم الشمول المالي - أوًال

قطاع المالي أمرا بالغ األهمية لصحة البلد االقتصادية، ومع ذلك، فإن األفراد يعد تطور ال
والشركات في االقتصادات الناشئة ليس لديهم نفس الوصول إلى الخدمات المالية التي يتمتع بها 

من السكان البالغين في العالم النامي ليس  % 45فحوالي . نظراؤهم في االقتصادات المتقدمة
مليون من المشروعات  200باإلضافة إلى ذلك، فإن . في بنك أو مؤسسة مالية أخرى لديهم حساب

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أو نصف جميع هذه الشركات في االقتصادات الناشئة، 
، وهذا يعني أن هناك أناسا )15(يعوزها الوصول الكافي إلى االئتمان الذي تحتاجه لتزدهر

واالستبعاد هو عكس الشمول المالي ويشير إلى عدم قدرة بعض . م الماليمستبعدين من النظا
فئات المجتمع إلى الوصول إلى خدمات مالية مناسبة ومنخفضة التكلفة وآمنة من مزودي الخدمات 

ولهذا يصبح االستبعاد المالي مصدر قلق في المجتمع عندما ينطبق على المستهلكين . الرئيسيين
  .)16(ذوي الدخل المنخفض

 )OECD(ويشير مفهوم الشمول المالي وبحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

العملية التي يتم من خاللها تعزيز الوصول إلى مجموعة "إلى  ،والشبكة الدولية للتثقيف المالي
واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية والخاضعة للرقابة في الوقت والسعر المعقولين 

وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل شرائح المجتمع  ،شكل الكافيوبال
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وذلك بهدف تعزيز  ،تشمل التوعية والتثقيف المالي ،من خالل تطبيق مناهج مبتكرة ،المختلفة
  .)17("الرفاه المالي واالندماج االجتماعي واالقتصادي

اإلجراءات "بأنه ) AFI(لشمول المالي والتحالف العالمي ل) G20(وتعرفه مجموعة العشرين 
وبما يشمل الفئات  ،التي تتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع

وأن تقدم لهم  ،للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم ،المهمشة والميسورة
) GGAP(االستشارية لمساعدة الفقراء أما المجوعة . )18("بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة

. وصول األسر والشركات إلى الخدمات المالية المناسبة واستخدامها بشكل فعال"فعرفته بأنه 
  .)19("ووجوب تقديم تلك الخدمات بمسؤولية وبشكل مستدام في بيئة منظمة تنظيمًا جيدا

استراتيجية تهدف إلى  وبناء على تلك التعاريف يمكن القول أن الشمول المالي عبارة عن
زيادة عدد األشخاص في المجتمع الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية أو تقليص 

وهذا يتطلب نظاما ماليا يخدم أكبر . عدد األشخاص المستبعدين من الخدمات المالية األساسية
بالخدمات المالية عدد ممكن من األشخاص في بلد ما، من خالل ربط األفراد في المجتمع 

   .والمصرفية واالستفادة من المزايا المصاحبة لها

  أهمية الشمول المالي في دفع عجلة التنمية المستدامة -ثانيًا

فقد أدرجته المؤسسات  ،للشمول المالي أهمية كبيرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
ضمن جدول أعمالها الخاص  ،ساتالدولية كالبنك الدولي ومجموعة العشرين وغيرها من المؤس

وأظهرت الدراسات بأن هنالك ارتباطا قويا بين الشمول المالي والتنمية  ،وأولوياتها الرئيسية
؛ فالشمول المالي يعد أداة أساسية في وانه ينجز سبعة من أهداف التنمية المستدامةالمستدامة 

افه المتمثلة في حصول كافة شرائح وهذا يتضح من أهد .الحد من الفقر والبطالة وعدم المساواة
المجتمع على المنتجات والخدمات المالية وإزالة العقبات أمامهم عبر خفض التكاليف من خالل تبني 

وهو ما يؤدي إلى سالمة النظام المالي وتحقيق الهدف المتمثل في االستقرار  ،التكنولوجيا المالية
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ونشر  يضاف إلى دعم المشاريع. االقتصادي واالجتماعي
  . وهذا كله يصب، في النهاية، في تحقيق جهود التنمية المستدامة. الوعي والتثقيف المالي

وللشمول المالي أثاره االجتماعية كذلك؛ فهو يهتم بمحدودي الدخل والفئات األخرى كالمرأة 
ة ومتناهية الصغر عبر محاولة دمجهم والشباب والالجئين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط

ونقلهم من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خالل تقديم خدمات مالية تناسب 
احتياجاتهم ورغباتهم، وهذا يرتد إيجابا على زيادة فرص العمل والحد من البطالة وتحسين 

  . ف إسالمية بامتيازمستوى المعيشة وتكافؤ الفرص وبالتالي القضاء على الفقر وهذه أهدا
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. والشمول المالي الرقمي يوفر آلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
فالحصول على التمويل من المؤسسات المالية الرسمية أبرز تحديات هذه المشاريع، إذ تشير 

ي في اإلحصاءات إلى أن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل التمويل المصرف
ولقلة مصادر التمويل آثار سلبية على نمو العمالة بشكل عام ألن  ،% 9.7 الدول العربية ال تتعدى

   .)20(هذه المشاريع تميل إلى أن تكون أكثر كثافة في العمل

وقد يسهم الشمول المالي الرقمي في البرامج االجتماعية مثل وصول مبالغ الضمان 
ل إلى خطوط االئتمان وهو ما ينعكس على جهود التنمية االجتماعي لمستحقيه وسهولة الوصو

   .)21(المستدامة وتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر

كما تكمن أهميته في كونه وسيلة توفر لألفراد ذوي الدخل المنخفض إمكانية التوفير 
تزويد األسر للمستقبل والحصول على الخدمات المالية بتكلفة منخفضة، ويمكن أن يشمل أيضا 

الفقيرة بالفرص لبناء المدخرات، والقيام باالستثمارات والحصول على االئتمان وزيادة اإلنفاق على 
 ،بحسابات ادخار مجانية ،السيما النساء ،فبعد تزويد البائعين باألسواق في كينيا. الضروريات

فع إنفاق األسر التي في المائة، وارت 60ازدادت مدخراتهم واستثماراتهم في مشاريعهم بواقع 
  .)22( % 20وعلى التعليم بنسبة %  15تعولها النساء في نيبال على األغذية بنسبة 

وللشمول المالي أهمية في النمو االقتصادي واالستقرار المالي؛ وهذا عبر إدماج كافة شرائح 
ئع ويخفف من فالنظام الشامل يؤدي إلى تنوع مصادر الودا. المجتمع في النظام المالي وحمايتهم

ويحسن السيولة؛ فمن خالل الزيادة الكبيرة في عدد  ،تركزها فيخلق، بالتالي، قاعدة ودائع مستقرة
المدخرين الصغار بفعل الشمول المالي يزيد في حجم واستقرار قاعدة الودائع في البنوك والتي 

مصادر عادة ما  للتمويل، وهي" غير األساسية"من شأنها تقليص اعتماد البنوك على المصادر 
وبالتالي الحد من المخاطر النظامية ومخاطر عدم االستقرار  ،تكون أكثر تقلبا خالل األزمة

  . )23( السياسي واالجتماعي والحد من مخاطر االنتكاسة

ولعل أبرز ما يبادر في ذهن الباحث هنا هو أن تفعيل فريضة الزكاة وأدوات إعادة توزيع 
هي من أفضل المبادرات التي تعزز جهود التنمية المستدامة . سالميالدخل والثروات والوقف اإل

فهذه أدوات لها مفعول حقيقي في تحقيق .. منها وهو القضاء على الفقر 1وبالذات الهدف رقم 
   !!هدف القضاء على الفقر وتحقيق المساواة وعالج البطالة ومساعدة الالجئين
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  م الشمول الماليالمحاور األساسية لتعزيز مفهو - ثالثًا

  :)24(توجد أربعة محاور أساسية لتعزيز الشمول المالي، وهي

وتمثل البنية التحتية إحدى أهم الركائز لتعزيز الشمول المالي : تطوير البنية التحتية المالية -1
 ،من خالل زيادة فرص الوصول للخدمات المالية وتقديم خدمات ذات كلفة أقل وفاعلية أكبر

وتبني التكنولوجيا بهدف تطوير الخدمات  ،ل بناء البنية التشريعية المالئمةويتم هذا من خال
 .المالية الرقمية ونظم الدفع والتسوية

وخاصة مع تطور الخدمات المالية وتحولها للخدمات الرقمية مما يهيئ : حماية المستهلك -2
فالمخاطر . الفرصة لمزيد من المخاطر التي من الممكن أن تواجه المنظمة والمستهلك معا

المصاحبة للتمويل الرقمي كبيرة وال يستهان بها منها انتهاك خصوصية العميل ومشاركة 
بياناته الخاصة والجرائم اإللكترونية المتعلقة بحسابات العميل فضال عن الهجمات السيبرانية 

ي والتي كثيرا ما تتعرض لها المؤسسات المالية؛ فتؤدي إلى وقوع خسائر فادحة وربما تؤد
لهذا، . إلى إفالسها مما يؤثر سلبا على المؤسسة من حيث سمعتها وكذلك فقدان الثقة بها

فمن الواجب على الجهات المسؤولة االهتمام بتطبيق القواعد والمبادئ الدولية بهدف حماية 
 .المستهلك المالي والعمل على زيادة ثقته بالجهاز المصرفي والمالي

ويعتبر هذا حجر األساس في : تلبي احتياجات جميع الفئاتتقديم خدمات ومنتجات متطورة  -3
الشمول المالي عبر تيسر الحصول والوصول إلى الخدمات المالية لمن يحتاجها من خالل 
تصميم خدمات ومنتجات تستهدف كافة الفئات وتكون ذات أسعار منخفضة ومنافسة وتتمتع 

 .بالجودة العالية وسهولة االستخدام

ويهدف إلى إيجاد مجتمع مثقف ماليا يعرف حقوقه وواجباته ويحمي نفسه  :التثقيف المالي -4
من المخاطر التي قد تواجهه عبر زيادة درجات الوعي المالي لديه مما ينتج عنه قرارات 

وكذلك تمكين غير المشمولين بالمعرفة حول كيفية استخدام . استثمارية ومالية سليمة
وفي هذا المجال يتعين على المؤسسات المالية اإلسالمية . الخدمات الرقمية والتقنية الرقمية

أن تعمل على توعية العميل بالخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها عبر نشرات توعويه وإتباع 
 . تعليمات معينة من حيث التعامل مع الخدمات الرقمية الحديثة

  التمويل اإلسالمي الرقمي والشمول المالي الرقمي: المحور الثالث

موضوع الشمول المالي وتعزيزه من األولويات الرئيسة في هذا العصر، ولهذا برزت  بات
ولعل من أبرزها الشمول المالي الرقمي عبر مواكبته للتطورات . العديد من المبادرات لتعزيره

من هنا، سيجري التركيز في هذا المحور . التكنولوجية الحديثة وتعميم الخدمات المالية الرقمية
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ية التكنولوجيا للشمول المالي باإلضافة إلى واقع ودور التمويل اإلسالمي الرقمي في على أهم
  .تعزيز الشمول المالي

  أهمية التكنولوجيا المالية للشمول المالي - أوًال

بإمكانات كبيرة لتوسيع Fintech كمجال رئيسي لالبتكار المالي، تتمتع التكنولوجيا المالية
من خالل توفير بيئة  ،ساسية وبطرق تنافس الخدمات المالية التقليديةتقديم الخدمات المالية األ

وتتميز هذه التكنولوجيا بالسرعة وانخفاض التكلفة . مريحة وآمنة للجمهور عامة وال سيما الفقراء
من خالل ابتكار وإعادة هيكلة الخدمات المالية وتقديم الحلول الرقمية كالتي تدعم الهواتف 

النقود اإللكترونية، ومنصات الدفع الرقمي والمعامالت الرقمية وتحويل األموال المحمولة، ونماذج 
فهذه أمثلة على التطبيقات التي تستخدمها . واإلقراض من نظير إلى نظير والتمويل الجماعي

  . )25(المؤسسات المالية كجزء من استراتيجيتها الختراق وإرضاء المستهلك غير المصرفي

الستخدام الصحيح لخدمات التمويل الرقمي الحالية سيكون بمثابة عالوة على ذلك فإن ا

 Digital بالشمول المالي الرقميأدوات قوية لتحقيق الشمول المالي من خالل ما يعرف 

Financial Inclusion  استخدام الخدمات المالية الرقمية وترويجها من أجل "والذي يعرف بأنه
  . )26("تعزيز الشمول المالي

ففي . ، تؤثر التكنولوجيا المالية في الشمول المالي)27(لبنك الدولي واإلسكواوبحسب ا
% 17.3زادت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات معامالت بنكية بأكثر من الضعف، من  ،تنزانيا
وفي العالم العربي، ارتفعت نسبة البالغين الذين قاموا بإجراء . 2014عام % 39.8إلى  2011عام 

عام %  26إلى نحو  2014عام %  20المدفوعات الرقمية، إما الدفع وإما االستالم، من عمليات 
بفضل الخدمات المالية الرقمية ودفع الحكومات وهذا  .ومع هذا فهي ال زالت األدنى عالميًا. 2017

الرواتب والمعاشات ومستحقات الضمان االجتماعي من خالل تحويالت مصرفية وكذلك نظام 
ية الرقمية والتي هي مهمة جدًا في الشمول المالي الرقمي لما لها من دور في تسهيل تحديد الهو

وهناك بعض المبادرات العربية الهادفة إلى تعزيز . فتح الحساب دون االضطرار للحضور شخصيًا
الشمول المالي الرقمي، ومنها الدرهم اإللكتروني ومحفظة اإلمارات الرقمية في دولة اإلمارات 

  .في البحرين BenefitPayللمدفوعات الرقمية في السعودية وبرنامج " ساما"ة والعربي

  التمويل اإلسالمي واقعه ودوره في تعزيز الشمول المالي -ثانيًا

حققت صناعة التمويل اإلسالمي إنجازات كبيرة في الفترة األخيرة، على الرغم من قصر 
حصة جيدة في السوق؛ وهذا ما بدا عمرها مقارنة بالمصارف التقليدية إذ استحوذت على 

فقد تزايدت بشكل واضح في السنوات  ،واضحًا من النمو المتتالي ألصول التمويل اإلسالمي
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 وصوًال إلى 2015تريليون دوالر أمريكي عام  2.200إلى نحو 2012 عام 1.760من  ،األخيرة
  :وهذا ما يوضحه الشكل اآلتي 2018نهاية عام 2.524

  
  .2018-2012النمو في أصول التمويل اإلسالمي  ):(1الشكل رقم 

Source: ICD -REFINITIV, Islamic Finance Development Report 2019. Shifting 

Dynamics. 2019. p 8. 

وكما هو موضح في الشكل أعاله فإنه يتوقع أن تنمو " ICDمؤسسة "وبحسب تقدير 
وهو ما يشير إلى أن  ،2024الر في العام تريليون دو 3.472أصول التمويل اإلسالمي لتصل إلى 

 . هناك أفاق واعدة لصناعة التمويل اإلسالمي

أما فيما يتعلق بأصول التمويل اإلسالمي فإنها توزعت على خمسة قطاعات، وهي المصارف 
دولة حول  72منتشرة في % 70اإلسالمية التي استولت على النسبة األكبر من األصول وبواقع 

وتتوزع النسب الباقية %. 18يليها الصكوك اإلسالمية بنسبة  .مصرفا إسالميا 520 العالم وبعدد
التأمين (قطاع التكافل ) 3و ،الصناديق االستثمارية) 2المؤسسات المالية األخرى و) 1على 

  :على التوالي، كما هو موضح في الشكل اآلتي ،% 2و% 4 ،% 6بنسبة ) اإلسالمي
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  .2018لعام  لتمويل اإلسالمي حسب القطاعاتتوزيع أصول ا :)2(الشكل رقم 

Source: ICD -REFINITIV, 2019. p. 24. 

وعلى الرغم مما حققته صناعة التمويل اإلسالمي إال أن أصولها ما زالت تمثل نسبة قليلة 
 .من السوق المالية العالمية

لعالمي تتمثل في واذا أردنا النظر إلى واقع الشمول المالي فهناك معضلة في النظام المالي ا
فبناء على دراسات البنك . النسبة الكبيرة من المحرومين من الخدمات المالية والمصرفية

من األفراد البالغين في الدول األعضاء في منظمة التعاون  % 25فإن ما يقارب  )28(الدولي
لتعاون في الدول غير األعضاء في منظمة ا%  57اإلسالمي يملكون حسابات رسمية فقط، مقابل 

اإلسالمي؛ وهذا يبين لنا بأن هناك نسبة كبيرة من المجتمع ال تزال ال تملك حسابات في مؤسسات 
  . رسمية وكما ذكرنا سابقًا مما ينعكس سلبا على االقتصاد

يظهر نسبة الذين يمتلكون حسابًا في مؤسسة مالية رسمية في الدول  3والشكل رقم 
ويرجع هذا التحسن بفضل االستراتيجيات  ،2011و 2014م مقارنة بالعا 2017وتحسنه في العام 

حينما أدركت حجم  ،التي وضعتها الجهات المعنية بالتنمية وبالمشاركة مع المصارف المركزية
المشكلة التي تواجه القطاع المالي وأن نسبة كبيرة من المجتمع مستبعدة ماليا؛ مما حدا بالدول 

تقليل نسبة المستبعدين ماليًا وهذا لتسخير الموارد إلى وضع هدف واستراتيجية تهدف إلى 
ومن أبرز االستراتيجيات المتبعة هو تعميم الخدمات . المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مما كان له األثر في زيادة نسبة الشمول المالي فقد أثبت  ،المالية الرقمية وأنظمة الدفع الرقمي
  . )29(مليون حساب 515بلغت  2017و2014 ي فتحت ما بين عاميالدراسات أن عدد الحسابات الت
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  .مقارنة إقليمية لنسب مالكي حسابات مالية من البالغين): 3(الشكل رقم 

  .51ص  ،2017 ،بناء على تقرير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي ،اإلسكوا: المصدر

األقاليم متفاوتة، وهناك فوارق كبيرة ما ويالحظ من الشكل أن نسبة الشمول المالي ما بين 
بين الدول النامية والدول مرتفعة الدخل وهو يظهر، مثال، عند مقارنة الدول العربية ودول أفريقيا 

مع دول منظمة التعاون  ،جنوب الصحراء، التي تسجل أدنى مستويات الشمول المالي في العالم
فحتى مع تحسن هذه النسب إال أنها لم ). دخلالمرتفعة ال(والتنمية في الميدان االقتصادي 

وهذا يشير إلى خلل في النظام المالي وإلى غياب العدالة في توزيع الدخل %. 42.6تتجاوز 
  !! والثروات 

ولتفسير هذا الخلل وزيادة نسبة الشمول المالي فقد قام البنك الدولي بعمل استطالع حول 
  )): 1(رقم (وكما هو واضح من الجدول  ،اعًاأسباب االستبعاد المالي وسوف نناقشها تب

  أسباب عدم تملك حسابات في مؤسسات رسمية: 1جدول 
البلدان األعضاء في % نسبة  أسباب عدم االندماج في القطاع المالي

 منظمة التعاون اإلسالمي
الدول غير % نسبة 

 األعضاء في المنظمة

 4 7 أسباب دينية

 19 23 بعد المسافة

 23 29 رتفعة للحسابالتكلفة الم

 16 22 نقص الوثائق

 13 13 عدم الثقة في المؤسسات المالية

 61 75 نقص المال

 28 11 تملك فرد من العائلة لحساب

  ).World Bank. Global financial development report 2014, p. 36(بناء على تقرير  ،الباحثة: المصدر



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  شحاده والعتوم

  840

ابا متعددة لعدم تملك الحسابات، من أولها ونالحظ من الجدول السابق أن هناك أسب

من سكان الدول غير  % 4من سكان الدول اإلسالمية والعربية و % 7 فهناك .األسباب الدينية
واذا أخدنا بعين  ،األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ال يتعاملون مع المؤسسات الرسمية

سالمي تعد بديال قويًا للمؤسسات المالية فمنتجات وخدمات التمويل اإل ،االعتبار العامل الديني
فتلك المؤسسات  ،القائمة على الفائدة الربوية والمتاجرة في الديون والمضاربات العقيمة والتحوط

وهو ما يهيئ الفرصة للمؤسسات المالية اإلسالمية لجذبهم  ،ال تستطيع الوصول لهذه الفئة
ي يظهر نسب األشخاص الذين قاموا بأقصاء والجدول اآلت. ودمجهم في نظام التمويل اإلسالمي

  :أنفسهم من الخدمات المصرفية في بعض الدول اإلسالمية بسبب عامل التدين

  :2011التدين والشمول المالي لسنة : 2جدول 
  

 الدولة
  

 نسبة التدين

الحساب في مؤسسة مالية 
  رسمية

 )وما فوق 15٪، سنة (

األفراد البالغين بدون حساب 
  ألسباب دينية

 )وما فوق 15٪، سنة (

 25.6 10.6 84 العراق
 11.3 25.5 - األردن
 26.8 39.1 97 المغرب

 11.6 65.9 95 قطر
 24.1 46.4 93 السعودية

 26.8 32.2 93 تونس
 26.7 19.4 93 فلسطين
 22.8 12.3 98 جيبوتي

 7.9 57.6 82 تركيا
 3.2 59.7 91 اإلمارات

 2.9 9.7 97 مصر
  ).World bank , 2014, p. 174(بناء على تقرير  ،ةالباحث: المصدر

. يشير الجدول إلى نسب الذين ال يملكون حسابات ألسباب دينية، وهي متفاوتة بين الدول
؛ ويعكس 11.6وقطر  11.3بينما كانت في األردن % 26فمثًال، بلغت النسبة في تونس والمغرب 

ه قيمة مضافة للشمول المالي عبر دمج هذه هذا الجدول أهمية التمويل اإلسالمي من حيث تقديم
ويمكن لهذه . كالمشاركة والمضاربة وتقاسم المخاطرالفئات من خالل صيغ التمويل اإلسالمية 

التمويل األصغر المتوافق مع أحكام  )30(األدوات التمويلية أن تقدم وبحسب صحيفة الشرق األوسط
توسطة والتأمين األصغر لتعزيز فرص الحصول الشريعة اإلسالمية وتمويل الشركات الصغيرة والم
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على التمويل، فضال عن الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها المؤسسات المالية اإلسالمية لهذه 
  .الفئات؛ وهنا تبرز أهميه مواكبة التطورات واالبتكار لنظام التمويل اإلسالمي

المي في تعزيز الشمول المالي وتكمن أهمية التمويل اإلسالمي أو المذهب االقتصادي اإلس
من خالل األدوات التي تعمل على إعادة توزيع الثروة  ،بشكل كبير وحقيقي وكما ذكرنا سابقًا

والدخل كالزكاة والصدقة والوقف والقرض الحسن، فمن شأن هذه األدوات أن تستهدف فئة 

فقر والبطالة، وهذا المال وذلك في سبيل القضاء على ال سبب نقصالميسورين الذين عبروا عن 
فتملك حسابات %.  61و 75السبب كان األبرز في عدم تملك حساب، واستحوذ على نسبة 

 ،رسمية يحتاج إلى تمكين الفقير وإعطاؤه المال في حالة العجز من أموال الزكاة وكفاية عامه
الطلب  وأدوات الحرفة واألصول اإلنتاجية في حالة القدرة على العمل وهنا تؤثر الزكاة في

االستثماري والقضاء على البطالة مما ينعكس بدوره على أن يصبح الفقير منتجا وبالتالي يتملك 
  . حسابا في مؤسسة رسمية

كما يبين الجدول %  13، الذي استحوذ على نسبة ومن حيث عدم الثقة في النظام المالي
ات العالمية ومنها أزمة سنة فالمصارف اإلسالمية أثبتت جدارتها ومصداقيتها في األزم ،1)(رقم 

وهذا على خالف التمويل التقليدي الذي لم يستطع الصمود  ،وأنها في حرز من مسبباتها 2008
ومن األمثلة على ذلك شهادة روالن . بوجه األزمة، بشهادة الكثيرين من أنصار النظام الرأسمالي

هل تأهلت وول : "نوانفي مقاله بع" لجورنال دي فاينانس"رئيس تحرير صحيفة "السكين، 
إذ طالب بضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية في " ستريت العتناق مبادئ الشريعة اإلسالمية؟

ومثله بوفيس فانسون،  !!"المجال المالي واالقتصادي لوضع حد لألزمة المالية التي تهز العالم
لتعاملهم بالفائدة مما حين عاتب القائمين على المصارف التقليدية " تشالينجر"رئيس تحرير مجلة 

واذا ما نظرنا إلى األساس الذي يقوم عليه . )31( أدى إلى حدوث الكوارث واألزمات االقتصادية
االقتصاد اإلسالمي وضوابطه وأحكامه المتعلقة بالمعامالت المالية ونظامه النقدي لتبين لنا كم هو 

ة للعمالء الذين اهتزت ثقتهم في وبهذا يكون محل ثق. بعيد عن أسباب ومهيآت األزمات المالية
  .النظام المالي

 ،كما هو موضح أعاله 19و 23، الذي احتل نسبة والبعد عامل المسافة واذا ما أخذنا
نقول بأن التمويل الرقمي، وكما أشرنا سابقًا، يتمتع بمزايا طبيعية في حل هذه المشكلة في ضوء 

عن بعد وبسهولة ويسر ودون الحاجة لزيادة  خصائصه مثل الراحة وتقديم الخدمات المالية كافة
موقع المصرف عبر القنوات الرقمية التي جعلت من الممكن القيام بأغلبية العمليات المصرفية في 

. المنزل وبراحة تامة وعملت على تسهيل وصولها إلى القرى والمناطق البعيدة عن أفرع المصارف
ات المالية الرقمية في تحسين الوصول إلى التمويل حين أكد أهمية الخدم )Ozili)32وهذا ما أكده 
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من قبل عمالء البنوك في المجتمعات الريفية والفقيرة الذين يستصعبون الوصول إلى البنوك 
الموجودة في القطاع الرسمي بسبب شبكات النقل الضعيفة وساعات االنتظار الطويلة في القاعات 

  . المصرفية

في الدول األعضاء %  29فقد كانت نسبتها  عة للحسابوبالنسبة لعامل التكلفة المرتف
وهي نسبة ليست بقليلة وتعتبر من  ،في الدول غير األعضاء%  23في منظمة التعاون اإلسالمي و

األسباب الهامة التي جاء التمويل الرقمي واستراتيجية الشمول المالي لتحلها؛ فمن أهم إنجازات 
المالي هو الرصيد األساسي الذي أتاح لكل شخص أن يفتح  البنوك المركزية لزيادة نسبة الشمول

حسابا في القطاع المصرفي دون حد أدنى للحساب ودون أي تكاليف تذكر، بهدف تشجيع الفئات 
وكذلك الحال بالنسبة للتمويل  .المستبعدة التي ال تملك حسابا مصرفيا بسبب التكاليف المرتفعة

ما في خفض التكلفة عبر تسخير التقنيات الرقمية والتي تعمل الرقمي والذي يلعب دورا فاعًال ومه
وهو ما يجعل منه الحل لمعضلة التكلفة المرتفعة  ،على خفض التكاليف للمصرف والعميل معًا

  .للحساب

كل هذا جعل من التمويل اإلسالمي الرقمي أداة مهمة وركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي 
ستحواذ تلك النسبة من األفراد العازفين عن المصارف ألسباب متعددة، عالميًا ومحليًا من خالل ا

وذلك عبر صيغ التمويل اإلسالمية وتقديم خدمات مالية رقمية ومنتجات رقمية متوافقة مع حاجات 
وقد . العمالء، ومع الضوابط الشرعية، فضال عن تحسن إمكانية وصولهم إلى التمويل المطلوب

أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة بإمكانها عبر " إرنست أند يونغ"ركة أثبتت دراسة قامت بها ش
مليون شخص من األفراد المستبعدين من الخدمات  150توظيف التكنولوجيا من استقطاب 

فضال عن اعتباره ركنًا أساسيا في برامج الشمول المالي من  ،)33(المصرفية في السنوات القادمة
البنك الدولي في الدور الكبير للمصارف اإلسالمية في زيادة نسبة  وقد أقر ،قبل صانعي القرار

  .حول الشمول المالي 2014الشمول المالي عالميًا، وهذا ما أكده تقريره في عام 

  :الخاتمة

توصلت الدراسة من خالل مراجعة األدبيات السابقة وتحليل التقارير الدولية حول  ،وهكذا
اإلسالمي الرقمي تأثيرا كبيرا في الشمول المالي من جانبين؛ المالية اإلسالمية بأن للتمويل 

تقديم الخدمات المالية الرقمية،  Fintechيمكنه بالمشاركة مع شركات التكنولوجيا المالية  ،أولهما
لتشجيع الفئات المستبعدة على المشاركة في القطاع المالي  ،أو ما يسمى بالشمول المالي الرقمي

وينبغي أن تكون التكلفة معقولة، وثانيهما عبر صيغ التمويل . الرقميةالرسمي عبر القنوات 
فيتحقق بذلك الهدف المتمثل في  ،اإلسالمية كالمشاركة والمضاربة وأدوات توزيع الدخل والثروة

ويستنتج أن التنمية االقتصادية رحلة طويلة، لكن . زيادة نسبة الشمول المالي في المجتمع
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عبر االهتمام بالفئات المستبعدة  ،ول المالي يمثالن بالتأكيد حافزا لتحقيقهاالتمويل الرقمي والشم
  . مثل المرأة والفقراء والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة

  :وفيما يلي توصيات البحث للمؤسسات المالية اإلسالمية

وجيه نسبة من التمويل إلى أن تضع سياسات تمكن من تعزيز الشمول المالي من خالل ت -
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من أثر كبير في خلق فرص العمل 
وتعزيز جهود التنمية عن طريق التخفيف من حدة الفقر؛ فهذه المشاريع تعتبر المحرك 

  .الرئيسي لتحفيز النمو االقتصادي

على  ،ية تراعي قدرات كافة شرائح المجتمعأن تبتكر منتجات تمويلية إسالمية وخدمات مال -
أن تكون مناسبة من حيث التكلفة وتوفير تمويل معقول التكلفة للشباب والنساء والفئات 

 . المهمشة لتمكينهم ومكافحة الفقر والبطالة ليتحولوا بذلك لمنتجين ال لعاطلين عن العمل

فكما  ،من المعلوماتيمن خالل تطوير أنظمة األ ،أن تحمي وتثقف المستهلك ماليًا -
للتكنولوجيا والتمويل الرقمي من إيجابيات كذلك له سلبيات منها تعرض المستهلك لالحتيال 

 . المالي والهجمات السيبرانية وانتهاك خصوصيته

وتنشئ بنية تحتية مالئمة لتوفير التمويل لجميع المواقع  ،أن تضع أنظمة متطورة للمدفوعات -
الريفية والنائية، حتى تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من  الجغرافية وخاصة المناطق

 .التمويل الرقمي

،،والحمد لله رب العالمين  
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َخالرل انتشار األوبئةرعية وتطبيقاتها في ِظص الش   
 دراسة فقهية مقارنة

  
  *اترادد جمحامة مسيرين ُأِس

  

  23/3/2021 تاريخ القبول   9/2/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

تلي بحيث ِا (covid19) واكبت هذِه الدراسة ما يمر به العالم اليوم من فيروس كورونا المستجد
شارق األرض ومغاربها بجائحة؛ منعت فيها الناس من ممارسة الحياة الطبيعية، وخاض الناس م في مالعال

ولبس الكمامة والّتباعد بين المصلَّين، وصالة الطبيب الذي  المساجد إغالق بشأن ذلك في الحديث عن
، وفسخ عقد وغسل الميتوما يتبع ذلك من أحكام الجنائز والحج، العمرة يحمل النجاسة، وتعطيل مناسك 

دت أحكام لم يتصورها البعض فكانت تجوغيرها من النوازل التي لم تكن موجودة من قبل، واس اإلجارة،
إلزالة ؛ "الرخص الشرعية وتطبيقاتها في ظل انتشار األوبئة دراسة فقهية مقارنة" هذه الدراسة أال وهي

حفظ  نجد أن ،المية ومقاصدهاع نصوص الشريعة اإلسن خالل تتبوِم. اللبس عن الناس في نوازل مستجدة
محة استوعبت تلك المسائل في قواعدها الكلية؛ لذا رَخالنفس من الضص الله تعالى روريات، فالشريعة الس

خص الشرعية للحفاظ على النفس البشريةفيما أمر من العبادات بأنواع الر.  

مفهـوم الـرخص، والحكمـة مـن     بيـان  : دِة محـاور َتمثَّْلـت فـي   سة في سبيل ذلـك إلـى عـِ   وقد تطرقت الدرا
تطبيقات الرخص الشـرعية التـي ظهـرت فـي اآلونـة       وأخيرًا َكشَفت الدراسة عن ،تشريعها وضوابط العمل بها

  .األخيرة

  .، كمامة19-كوفيد عذار الشرعية،األ ،، الضرورةوباء، الرخصة: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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Legal Concessions and their Applications in Light of the Spread of 
Epidemics:  A Comparative Jurisprudential Study  

 

Cyrine Osamah Mohammad Jaradat, Assistant Professor, University of 
Petra, Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to investigate various recent issues that have emerged due the 

Covid-19 pandemic. People from all around the world where not able to practice every 
day activities in normal way. 

Mosque closing, distancing during prayers, wearing the face masks, praying of the 
doctors with defilement clothes, suspending the Islamic mass gathering (i.e. Friday 
prayers, AL-Omra and AL-Hajj), Islamic burial ruling, dead washing rituals, Kaffan 
(shrouding the body with pieces of cloth) and ending rental agreements and other newly 
raised cases where discussed among people. 

 This study (Legal concessions and their applications in light of the spread of 
epidemics, a comparative jurisprudential study) was made to answer people questions 
which were raised under (covid19) situation. 

The study reviewed and explained several concepts in the Islamic religion, the 
research conclude that life preservation is a necessity in the Islamic religion. However, 
Allah has allowed to reconstruct the Islamic jurisprudence of the rule of worship to adapt 
to an emergencies. 

In order to achieve this research objectives, the study discussed a several concepts 
and these concepts are: concessions definition, the wisdom behind their legislations, 
finally the study Revealed examples of Legal concessions which were applied lately. 

Keywords: epidemic, Legal concessions, necessity, legal excuses, Covid-19, Masks. 
  

َقالمدةم:   

الحمد للِه رب اْلعالمين، والصالة والسالم على من بعثه الله هاديًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 
تبعهم بإحسان إلى وعلى آله وصحبه ومن  ،)صلى الله عليه وسلم(بإذنه وِسراجًا منيرًا نبينا محمد

  ...يوم الدين، وبعد

جدت و ،حين ظهر وباء كورونا وأحدث ما أحدث من تغييرات كبيرة؛ ظهر في ظلها نوازل
الم حستجدات تطلب األمر بيان موقف الشريعة منها، فال تنزل نازلة إال ولإلسكم فيها حيث قال م
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ه نازلة إال وفي كتاب الله الدليل على سبيل فليست تنزل بأحد من أهل دين الل" :اإلمام الشافعي
   .)1("الهدى فيها

تامل في مال ورفع الحرج عن المكلفين أصًال من األصول التي بنيت عليها الشريعة ولعلَّ
نجدها كلها مندرجة تحت  ،قواعدها الخمس الكبرى كالمشقة تجلب التيسير، وال ضرر وال ضرار

ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في " :في كتابه احكام القرآنأصل رفع الحرج لذا قال ابن العربي 
   .)2("رفع الحرج لطال المرام

على النفس البشرية من  باألحكام الشرعية كما أشرت؛ كان من أجل الحفاظ وتعطيل العمل
الهالك، ورفعحة العالمية باعتبارا للمشقة عن العباد، وال سيما أن كل ذلك بعد قرارات منظمة الص 

ومن ينظر في  ،يؤدي إلى الهالك وأنه سريع النقل واالنتشار بين األفراد ؛وباء عالمي 19-كوفيد
والمسوغات  وعطلت بسبب وجود المبررات أن كثير من األحكام قد أوقفت حظيل تراثنا الفقهي

التي تقتضي ذلك التعطيل، فقد عطل سيدنا عمر رضي الله عنه حد السرقة في األزمات 
  .والمجاعات

شِكمراسةلة الد :  

 األسئلة عن إلجابةعلى هذا الموضوع، عبر االضوء إللقاء مزيد ِمن راسة د هذه الدقتنع

   :اآلتية

 وما هي ضوابط األخذ بها في ِظل انتشار الوباء؟  ؟ما مفهوم الرخص الشرعية .1

2. إيقاف الجمع والجماعاتا م ِمن الميفي ارتداء الكمامة أثناء  وما الرأي ؟رأي الفقه اإلس
 ؟الصالة والتباعد بين المصلين

  ؟ما رأي الفقه اإلسالمي من الصالة بوجود النجاسة .3

4. عٍد؟ا مم صاب بمرضغسل الميت الم إيقاف الحج والعمرة؟ وِمن ِمن الميرأي الفقه اإلس 

5. فسخ عقد في ظل انتشار الوباء، وما ضا م ِمن الميوابط تحقق الرخص رأي الفقه اإلس
 فيها؟

ة الدراسةأهمي:   

   :بشقين مهمين هما راسةالد تبرز أهمية

فيتعلق بفكرة التعطيل ذاتها، حيث التعطيل قد مثل لغط كثير في أيامنا هذه  :الشق األول
بين المؤيدين، والمعارضين في قضية إغالق المساجد ووقف الصلوات، وغيرها من القضايا التي 

حيث أن علماء  ،صطلح، وموقف العلماء منها جعل لدي الحافز في بيان أصل هذه الممِمسأبينها، 
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بل جاء الحديث في ثنايا العرض  ،ستقلة بذاتهااألصول لم يتحدثوا عن هذا المصطلح كقضية م

فيتعلق بالدراسة التطبيقية في ظل فيروس  :نيالثا الشق .وغيرها من القضايا لمصطلح الرخصة
هذان العامالن جعل لدي الحافز و ،وما يتعلق به من أحكام وغيره من األوبئة، لمستجدكورونا ا

ستجد،ن أجل بيان وتأصيل قضية ِم ؛عي والكتابة في هذه القضيةاألكبر في السمن خالل  م
االستقراء في نصوص القرآن، والسنة مع مراعاة ذلك بنماذج تطبيقية منتشرة في ظل فيروس 

 .في الفقه اإلسالمي ورخص أحكامها بالقياس على ما شابهها من أعذاركورونا، وبيان 

   :راسةالد حدود

وهذا ، يقتصر البحث على دراسة تطبيقات الرخص الشرعية في ظل انتشار الوباء
إيقاف الجمع والجماعات في المساجد، ألطباء العاجزون عن الطهارة : سيكون من ِخالل دراسة

ل شعيرة العمرة والحج، وغسل الميت المصاب بكورونا، وفسخ عقد للصالة بسبب اللباس،تعطي
  . اإليجار

ابقةراسالدات الس :  

ُتعد هذِه الدراسة ِمن المسائل المستجدة، والتي ال تزال في طور البحث، وجاءت هذه 
اسات التي سبقت ومن تلك الدرالبحث عن الرخص، الدراسة متممة لما سبقها ِمن جهود في إطار 

   :هذِه الدراسة وبنيت عليها

إيقاف الجماعات والجمعفي : نوازل فقهية في زمن كورونا، )2020( ،، محمدحراقال. 1

  .م، المغرب2020، )94(، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، العددالمساجد أنموذجًا

الباحث عن مسالك النظر عرض الباحث في هذه الدراسة مفهوم النازلة الفقهية، وعرض 
االجتهادي في إيقاف الجمع والجماعات في المساجد، وكشف الباحث عن األخطاء التي وقع بها 
البعض عندما خالفوا جواز تعليق الصالة في المساجد مع إظهار فساد البناء األصولي والخلل 

مية، وقد أفادت هذه الذي اعترى التكييف الفقهي في قياس المساجد على سائر المرافق العمو
إال أن دراستي افترقت  ،الدراسة بحثي فيما يُخص ببيان الرأي الفقهي في إيقاف الجماعات والجمع

 راسة في كونها تناولت أكثر من تطبيق للرخص الشرعية في ظل انتشار األوبئة ولمعن تلك الد
   .تلك الدراسة ِمن ذلك تقتصر فقط على إيقاف الصالة في الجمع والجماعات، في حين خلت

: األحكام المتعلقة بصالة الجمعة في زمن الوباء ،)م2020( بادغيش، نوال بنت سعيد،. 2

م، 2020، )16(جامعة ذمار، العدد: بحث منشور في مجلة اآلدابدراسة فقهية مقارنة، 
 . مصر
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لجمعة، وحكم عرضت الباحثة في هذه الدراسة مفهوم صالة الجمعة وحكمها وفضل صالة ا
وقد أفاد هذا البحث دراستي في اإلطالع على الرأي صالة الجمعة في المساجد مع انتشار الوباء، 

الفقهي في حكم التباعد بين المصلين ولبس الكمامة أثناء الصالة، إال أن دراستي افترقت عن تلك 
لوباء ومدى تحقق ضوابط الدراسة في التَّركيز على الرخص الشرعية التي ظهرت في ظل انتشار ا

الرخصة، مع التركيز أيضًا على رأي الشريعة في تلك التطبيقات، في حين لم تتطرق الدراسة 
   .السابقة إلى ذلك

  : ةراسالدمنهجية 

في هذه الدراسة المنهج االستقرائي والتحليلي، حيُث سيتم استقراء اآلراء المتعلقة  تاتبع
ي ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا، مع البحث في كل ما له عالقة بالرخص الشرعية الت

   .بالموضوع، ومن َثم تحليل النصوص واآلراء الفقهية المتعلقة بالمسائل

  :، وخاتمة على النحو اآلتيمبحُثقسمت هذا البحث إلى مقدمة، و: خطة البحث

  ابط األخذ بها في ظل انتشار األوبئة خصة وحكمة تشريعها وضومفهوم الر: اْلَأوُل اْلمبحُث

   مفهوم الرخصة واأللفاظ ذات الصلة :المطلب األول

  الحكمة من تشريع الرخصة وضوابط األخذ بها في ظل انتشار األوبئة: المطلب الثاني

  ل انتشار األوبئة رعية في ِظخص الشنماذج تطبيقية للر: المبحث الثاني

  ت والجمع في المساجد وارتداء الِكمامة والتَّباعد بين المصلينإيقاف الجماعا :ولالمطلب األ

  صالة بسبب اللباس للاألطباء والممرضون العاجزون عن الطهارة : ثانيالمطلب ال

   تعطيل شعيرة الحج والعمرة: ثالثالمطلب ال

  غسل الميت المصاب بمرض معٍد وتكفينه : رابعالمطلب ال

  جار في ظل وجود الوباء فسخ عقد اإلي: خامسالمطلب ال

   .وفي نهاية هذه الدراسة َأودعُت َأبرز النتائج التي َتوصَلُت إليها
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   خصة وحكمة تشريعها وضوابط األخذ بها في ظل انتشار األوبئةمفهوم الر :المبحث األول

ان تعريف الرخصة عند األصوليين واأللفاظ ذات الصلة، باإلضافة لبي يتضمن هذا المبحث
   :الحكمة من تشريع الرخصة، وضوابط األخذ بها في ظل انتشار األوبئة من خالل المطالب اآلتية

  مفهوم الرخصة واأللفاظ ذات الصلة : المطلب األول

الراء والخاء والصاد أصل يدل على : الرخصة لغة :الرخصة لغة واصطالحا: الفرع األول
شديد بما يدل على السهولة واليسر واللين، والرخصة مشتقة من الرخص وهو خالف الت ،لين

ترخيص الله للعبد في أشياء خففها : أي أذن له بعد النهي، والرخصة: رخص فالن في كذا: فيقال
  . )3(عنه

 :تناول علماء األصول مصطلح الرخصة منها ما ذكره الشاطبي بقوله: والرخصة اصطالحا
 )4(ضي المنع مع االقتصار على مواضع الحاجة فيهما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقت"

 )5("عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم" :وذكر الغزالي
وبين البزدوي ) 6("ما شرع من األحكام لعذر مع قيام السبب المحرم" :وذكر اآلمدي الرخصة بقوله

وذكر ابن ) 7("ر العباد، وهي ما يباح لعذر مع قيام المحرماسم لما بني على أعذا" :الرخصة بقوله
  .)8("ما ثبت على خالف دليل شرعي لمعارض راجح:" النجار بأن الرخصة

ليس لفظ الرخصة وحده يدل عليها، بل هنالك ألفظ : األلفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني
   :وفيما يلي بيانها أخرى ذات صلة تدل على الرخصة كالعزيمة، والعفو، ورفع الحرج

العزيمة لغة مشتقة من العزم وهو أصل يدل على البت في األمر والقطع فيه : العزيمة: أوًال
. )9("أي ألزمك فعله من غير تردد وال تثنية: عزمت عليك أن تفعل كذا": دون تردد، فيقال

لى معنى اإللزام يالحظ أن األصوليون في عباراتهم تضمن مفهوم العزيمة ع :والعزيمة اصطالحا
ما لزم العباد بإيجاب " :فيشمل فعل الواجب وترك المحرم، وبين الغزالي واآلمدي العزيمة بأنها

عبارة عما لزمنا من حقوق الله تعالى، بأسبابها :" وعرف الدبوسي العزيمة بقوله) 10("الله تعالى
  .)11("ابتداًءمن العبادات، والحل والحرمة أصًال 

فيرى األصوليين بأنها قسمة ثنائية، فالعزيمة ال بد أن  لعزيمة والرخصةأما العالقة بين ا
تقابلها الرخصة فيكون الفرق بين العزيمة أنها شرعت ابتداًء، وأما الرخصة فهي استثناء من الحكم 

   .)12(األصلي
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َنك ماَذا ويسَأُلو: (ما يفضل عن الصدقة لقوله تعالى: فالعفو لغة من عفو المال: العفو: ثانيا
ْفواْلع ُقل نِفُقونأي تركه ولم : أي بدون مسألة، وعفا عن ذنبه: ويقال أعطاه عفو ماله )13()ي

مرتبة بين الحالل " :يرى الشاطبي بأن العفو :والعفو اصطالحا) 14(هو الصفح: يعاقبه، وعفو الله
 :ويرى أبو زهرة بأن العفو )15("والحرام وال يحكم عليه بأنه واحد من األحكام التكليفية الخمسة

إن من المباح ما تكون إباحته نسبية بمعنى أن الله عز وجل ال يعذب عليه ألنه قد عفى "

فإن كًال منهما يفيد عدم اإلثم في اآلخرة فال  أما وجه التشابه بين العفو والرخصة. )16("عنه
العفو والرخصة هي عالقة الجزء  يترتب عليهما حرج عند الله، وقد بين الشاطبي بأن العالقة بين

  .)17(بالكل، فالعفو أشمل من الرخصة

ومن يرد َأن يِضلَّه : (قال تعالى )18(من اإلثم والحرج: ورفع الحرج لغة :رفع الحرج: ثالًثا

هو " :يرى يعقوب الباحسين بأن رفع الحرج :رفع الحرج اصطالحا) 19()يجعْل صدره ضيًقا حرجا
وقوع أوبقاء الحرج على العباد بمنع حصوله ابتداًء أو تخفيفه أو تداركه بعد تحقيق  منع

فإن كًال منهما السبب في تشريعه هو التيسير  أما العالقة بين الرخصة ورفع الحرج )20("أسبابه
   .)21(والتسهيل، وهي عالقة الجزء بالكل، فالرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج

   )22(كمة من تشريع الرخصة وضوابط األخذ بها في ظل انتشار األوبئةالح: المطلب الثاني

تظهر حكمة الشارع من التخفيفات الشرعية : الحكمة من تشريع الرخصة: الفرع األول
فهذه اآلية  )23()يريد اللَّه َأن يَخفِّف عنُكم وُخِلق اْلإنسان ضِعيًفا: (في قوله تعالى ومنها الرخصة

  : )24(لى أمرينأشارت إ

أن يكون هذا الدين يسرا، فال حرج يلحق المكلف من تطبيق  إرادة الله تعالى في :أحدهما
يريد اللَّه بُكم اْليسر وَلا يريد بُكم : (أحكامه وتواترت األدلة على ذلك منها قوله عز وجل

رسِفي ا:(وقوله تعالى )25()اْلع ُكمَليَل ععا جموجرح ِمن ينفهذه األدلة تشير إلى مبدأ اليسر  )26()لد
 )27(في الشريعة اإلسالمية وأن الحرج مرفوع عن هذه األمة واألدلة على ذلك بلغت مبلغ القطع

لذلك فإن حكمة تشريع الرخصة في تحقيقها لمبدأ  )28(والرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج
  . اليسر والسهولة ورفع الحرج

أن الله تعالى أعلم بطبيعة اإلنسان وبقوة تحمله؛ لذلك أشارت اآلية الكريمة إلى أن : الثاني
سبب التخفيف هو ضعف اإلنسان، والّتكاليف ال بد أن تكون في مقدور اإلنسان؛ لذلك ال يجوز 
التكليف بما ال يطاق فجاءت كل التكاليف في مقدور اإلنسان وضمن طاقته وقدرته، وهذا ما 

 .)29(الشاطبي في موافقاتهوضحه 
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  ضوابط األخذ بالرخصة: الفرع الثاني

يقصد بهذه الضوابط ما يعتبر من الضرورة والحاجة فيسوغ ارتكاب المحظور وهي على 
  : النحو اآلتي

أن  :أحدهما: وهذا الضابط يرتكز على ثالثة معايير :استنادها إلى أصل شرعي معتبر .1
صلى الله عليه " دم ارتكاب محظور أعظم منه كما في قولهيراعي عند ارتكاب المحظور الشرعي ع

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك " :"وسلم
فالحديث الشريف يشير إلى قاعدة النظر في المصالح والمفاسد واتباع أهون  )30("أضعف اإليمان

تغيير باليد سيؤدي إلى ضرر أكثر فينتقل إلى اللسان، فإن الضررين، فإن غلب على الظن أن ال

تعذر وجود  :والثاني، )31(خاف تسبب الضرر أيضًا انتقل إلى القلب وفي هذا سعة على المسلمين
فأمر الله تعالى في  )32()َفاتَُّقوا اللَّه ما اسَتَطعُتم: (الوسائل المباحة لدفع هذه المفسدة لقوله تعالى

نهيات وامتثال المأمورات وال بد من النظر في البدائل كما في صالة أهل األعذار ومنهم اجتناب الم

 :والثالث )33(المريض فيصلي قاعدًا فإن لم يستطيع فيصلي جنب فتدفع المفسدة قدر اإلمكان
عَليُكم إنَّما حرم : (يكون بتقدير الضرورة أو الحاجة بقدرها وال يزيد على ذلك كما في قوله تعالى

إْثم عَليِه إن اللَّه  اْلميَتَة والدم وَلحم اْلِخنزير وما ُأِهلَّ بِه ِلَغير اللَِّه َفمن اضُطر َغير باغ وَلا عاٍد َفَلا
ِحيمر ما ال فالشارع الكريم ال يكلف ب )35(فيأكل من الميتة ما يسد به حاجته وال يشبع )34()َغُفور

 .)36(يطاق في حال االستطاعة وال يحرم ما يدفع المشقة في االضطرار

فال بد من العمل بالرخصة حال قيام العذر  :أن يكون العذر قائمًا ومتحققًا من وجوده .2
ومما يدل على ذلك قوله  ،المؤدي إلى حصول الضرر والمشقة وهي مثل جائحة كورونا اليوم

َليُكم اْلميَتَة والدم وَلحم اْلِخنزير وما ُأِهلَّ بِه ِلَغير اللَِّه َفمن اضُطر َغير باغ وَلا إنَّما حرم ع: (تعالى
عز وجّل ختمها بالمغفرة والرحمة، ألن المضطر  فالله )37()إن اللَّه َغُفور رِحيم �عاٍد َفَلا إْثم عَليِه 
فال  )39(فما جاز بالعذر بطل بزواله )38(رخصة قائمة ما دامت الضرورة متحققةيرتكب المحرم فال

تكون الضرورة متوهمة كالدولة التي لم يدخلها الوباء أو وصل إليها في أماكن محددة، ويدل على 
نُتم َقاُلوا ُكنَّا مسَتضعِفين إن الَِّذين َتوفَّاهم اْلمَلاِئَكُة َظاِلمي َأنُفِسهم َقاُلوا ِفيم ُك: (ذلك قوله تعالى

 ضا �ِفي اْلَأرِصيراَءْت مسو نَّمهج ماهْأوم ا َفُأوَلِئكوا ِفيهراجًة َفُتهاِسعاللَِّه و ضَأر َتُكن 40()َقاُلوا َأَلم (

تناط  المبني على مشقة متوهمة فأقاموا بين أظهر الكفار والرخص ال فهؤالء ظنوا االستضعاف
 .)41(بالشك

ويقصد ممن هم من أهل االجتهاد كالمجامع الفقهية،  :صدورها ممن هو أهل لالجتهاد .3
الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل : "ومن قرارات مجمع الفقه اإلسالمي ما نصه
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توافر الفقهية األصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن ت
  .)42("فيهم أهلية االختيار ويتصفون باألمانة العلمية

  ل انتشار األوبئة رعية في ِظخص الشنماذج تطبيقية للر: المبحث الثاني

يتضمن هذا المبحث عرض لنماذج من الرخص الشرعية، فقد تقرر مسبًقا عند تعريف 
على ضوء تلك األسباب كان من الرخصة بأن الرخصة كانت من أجل المشقة والضرورة والحاجة، و

سباب عند المكلف في ظل انتشار األوبئة مرتفعا، الممكن القول أنه كلما كان معدل تحقق تلك األ
كلما كان العمل بمبدأ الرخص الشرعية واجبا، وفي هذا المبحث سأبين بعضا من النماذج 

التطبيقة للرخص التي ظهرت من خالل معايشة فيروس كورونا ملبيان  علرأي ن فيها ِم الفقهي
   :خالل المطالب اآلتية

إيقاف الجماعات والجمع في المساجد وارتداء الِكمامة والتَّباعد بين  :ولالمطلب األ

  :المصلين

  إيقاف الجماعات والجمع في المساجدالرأي الفقهي في : ألولالفرع ا

دت الناس في بيوتهم، وشلَّت حركتهم، كما رأينا فإن ما أحدثه كورونا من أضرار بالغة أقع
وعطلت مصالحهم؛ وبناًء على ذلك أصبح من الضرورة إغالق أبواب المساجد بالنسبة للصلوات 
الخمس وصالة الجمعة، مع وجوب استمرار رفع األذان؛ بغرض حماية األنفس التي ُتعد مقصدا من 

لم يكن خال  والجمع يقاف الجماعاتمقاصد الشريعة اإلسالمية، وضرورة من ضروراتها، وحكم إ
  : عن االستدالل، فالناظر في أصول الشريعة ومقاصدها يرى اآلتي

إباحة الّتخلف عن صالة الجماعة ألعذار المرض والمطر، وهي أقل بكثير من  :الدليل األول
وال  خطر انتشار عدوى الوباء خصوصا في سرعة انتشاره، وأن المصاب ال تظهر عليه األعراض

يعلم أنه مصاب بِه، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه، ومما يقوي ذلك ما روي في 
َأشهد َأن ال إَله إلَّا : إَذا ُقْلَت: عن عبِد اللِه بن عباس، أنَّه قاَل ِلمؤذِِّنِه في يوم مِطير" :الصحيحين

َفَكأن : صلُّوا في بيوِتُكم، قاَل: حي عَلى الصَلاِة، ُقْل: رسوُل اللِه، فال َتُقْلاللَّه، َأشهد أن محمدا 
َأَتعجبون ِمن َذا، قد َفعَل َذا من هو َخير ِمنِّي، إن الجمعَة عزمٌة، وإنِّي : النَّاس اسَتْنَكروا َذاك، َفقاَل

حيُث دّل الحديث على األمر بترك الجماعات  .)43("والدحضمشوا في الطِّين َكرهُت َأن ُأحرجُكم َفَت
تفاديا للمشقة الحاصلة بسبب المطر وال شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصالة 

  . )44(مع المطر
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لقد ذهب الفقهاء إلى أن الخوف على النفس أو المال أو األهل أعذار تبيح ترك الجماعة 
من سمع اْلمَناِدي " :مع، لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلموالج

وف َأو مرض، َلم ُتْقبْل ِمْنه الصَلاُة الَِّتي َخ :وما اْلعْذر؟ َقال :َفَلم يمَنعه ِمن اتِّباِعِه عْذر، َقاُلوا
أي هو خوف على نفسه أو عرضه أو ماله، ومن " خوف" :دقال في بذل المجهو )45("صلَّى

فمن باب أولى إذا غلب الظن ) 46("المطر والبرد الشديد وحضور الطام ومدافعة األخبثين: األعذار
   .بوقوع الضرر ونشر الوباء والمرض

الرخصة فهي كما سبق وأشرنا ليست من األحكام األصلية التي تدوم، بل هي  :الدليل الثاني
م وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ورفع الحرج ويستند هذا لنهي النبي صلى الله عليه أحكا

َقاَل  :َقاَلَأبي هريرَة عن صالة في المسجد، وذلك كما روي الوسلم من أكل الثوم عند حضور 
واالستدالل  )47("من َأَكَل ِمن هِذِه الشجرِة َفَلا يْقربن مسجدَنا" :للَِّه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّمرسوُل ا

  : بهذا الدليل من ناحيتين

كذلك :" أن العلماء متفقون على قياس غير الثوم عليه بجامع إلحاق اإلذاية، جاء في الذخيرة )1(
 .)48("ؤذي مثله قياسا عليهالبصل والكراث إن كان ي

إن تضرر المصلين به متوقع، والضرر المتوقع ينزل منزلة المتحقق، وقد جعل النبي صلى  )2(
الله عيه وسلم وجود رائحة الثوم من آكلها مانعا من قربان المسجد وشهود الجماعة إلى أن 

 . )49(سجدتزول العلة المانعة وهي وجود الرائحة، فإذا زالت جاز له أن يحضر الم

في الشريعة ونصوصها، ومعناه  سد الذرائع وهذا األصل مشهود له بالصحة :الدليل الثالث
أن الوسيلة الموضوعة في األصل لإلفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، وأصبحت تؤدي إلى مفسدة 

وجعله  إليه الشارع،الجماعة أمر ندب أكبر من المصلحة المرجوة منها فإنها ُتسد وتغلق، وصالة 
وسيلة لتحقيق غايات كبرى منها، لحفظ التَّماسك االجتماعي ووحدته وإضفاء الطمأنينة على 
القلب، وكل ذلك ال يتحقق مع وجود الوباء فال طمأنينة ستتحقق في ظل الخوف الذي سيعيشه 

   .)50(المصلون، وال تماسك اجتماعي سيظهر مع الفزع الذي سيعتريهم

  ي إغالق المساجدفق ضوابط الرخصة مدى تحق: نيالفرع الثا

إن الحكم األصلي هو وجوب فتح المساجد وحرمة إغالقها خصوصا في أوقات العبادة، وجاء 
ومن َأْظَلم ِممن مَنع مساجد اللَِّه َأن يْذَكر : (لقوله تعالى )51(الوعيد الشديد لكل مانع ولكل مخرب

ابها ُأوَلِئك ما َكان َلهم َأن يدُخُلوها إلَّا َخاِئِفين َلهم ِفي الدْنيا ِخزي وَلهم ِفي َخر ِٰفيها اسمه وسعى
ِظيمع َذابِة عفجات هذه الرخصة على خالف الدليل الشرعي واستثناء من حكم ) 52()ِفي اْلآِخر

إحدى الكليات الخمس في مقصد  كلي، وأبيح فيها ارتكاب المحظور بالمشقة العظيمة الواقعة على
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حفظ النفس، وكما أشرنا سابقًا فقد ثبت أن صالة الجمعة واجبة على الرجال في المساجد، فإن 
انتشر الوباء وثبت معه العدوى تترك الصالة الجمعة والجماعة في المساجد بسبب الخوف من 

العمل بها إعزازًا للدين وفي نازلة إيقاف الجمع والجماعات رخصة حقيقية ترجح  )53(الجائحة
  .)54(وحماية للنفس وهذا موافق لما ذهب إليه الجمهور من أنها رخصة واجبة

ثم إن مثل هذه المسألة المستجدة لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وال الصحابة 
منها المرض أو من بعده، لكن ثبت في الفقه اإلسالمي أن هنالك أسبابًا ُتبيح ترك الجمع والجماعة 
فال تقل حي " :الخوف منه أو المطر، وكما أشرنا سابقًا بقول ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير

، فإن ُأجيز ترك صالة الجمعة الجماعة مع المطر فيكف بمن "صلوا في بيوتكم: على الصالة، ُقل
دها توافق يمكن أن يقع في خطر وباء ويعرض أهله للهالك، كذلك فإن نصوص الشريعة وقواع

  : القول بالترخص في ترك الجمعة والجماعة لعذر منها

ومعنى  )55()هو اجَتباُكم وما جعَل عَليُكم ِفي الدين ِمن حرج: (قوله تعالى: الدليل األول
إن الله اجتباكم يا معشر المسلمين من بين الناس واختار لكم الدين، وما جعل عليكم في : اآلية

أي من ضيق ومشقة وعسر ولكن جعله واسعا، ولم يكلفكم مجهود الطاقة وإنما : من حرج الدين
كلفكم دون ما تطيقون، فالشرع مبناه على السهولة، ثم عرض بعض األسباب الموجبة للتخفيف، 

 .)56(وخفف ما أمر به، إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه

أمرتكم به فأتوا منه ما  ما: "حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدليل الثاني
أي فأتوا منه ما استطعتم فعله قدر استطاعتكم، وهذا الحديث : والمراد بالحديث) 57("استطعتم

  .)58(من جوامع الكلم وقواعد اإلسالم ويدخل فيه الكثيرمن األحكام

  :الِكمامة والتَّباعد بين المصلين الرأي الفقهي في ارتداء: لثالثالفرع ا

ق المساجد والسماح بإقامة الصالة في المساجد، أصدرت وزارة الصحة بعد رفع إغال
األردنية بياًنا بالسماح بعدودة أوضاع الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، وشمل ذلك السماح بإقامة 
صالة الجمعة والجماعات لفروض الصالة مع األخذ بعين االعتبار تعليمات وزارة الصحة األردنية 

باعد ولبس الكمامة أثناء أداء الصالة في المساجد، وعليه ينبغي أن نوضح رأي من لزوم التَّ
الفقهاء في حكم الصالة مع لزوم ارتداء الكمامة، وحكم الصالة مع لزوم التباعد بين المصليين على 

  : النحو اآلتي

   الرأي الفقهي في حكم ارتداء الكمامة أثناء الصالة: المسألة األولى

مسألة في لزوم ارتداء الكمامة أثناء الصالة ينبغي أن نكييف المسألة في باب لبيان حكم ال
  : حكم تغطية الفم أثناء الصالة ولبيان ذلك كاآلتي
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كل ظرف : الطلع، وغطاء النور، والُكمةهي وعاء  :الِكمام والِكمامة لغة أوًال ال بد أن نعرف
 )59()والنَّْخُل َذاُت اْلَأْكمام( :نه قوله تعالىغطيت به شيًئا وألبسته إياه فصار له كالغالف، وم

والِكمامة في  )60(ما يسد بِه فم الحيوان فيمنعه عن األكل أو العض أو الرضاع: والِكمامة

  .)61(ما يوضع على الفم واألنف؛ اتقاًء للغازات السامة، والغبار واألمراض والجراثيم :االصطالح

على كراهية تغطية الفم ) 62(اء الكمامة فقد اتفق جمهور الفقهاءأما حكم المسألة من لزوم ارتد
  : واستدلوا باآلتي )63(في الصالة بال حاجة

فقد ) 64(نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغطي الرجل فاه في الصالة :الدليل األول
  . )65(كان من عادة العرب التلثم بالعمائم على األفواه فنهوا عن ذلك في الصالة

روي عن سالم بن عبد الله أنه كان إذا رأى اإلنسان يغطي فاه وهو يصلي : لدليل الثانيا
  . )66(جذب الثوب عن فيِه جذبًا شديدًا حتى ينزعه عن فيه

إن في تغطية الفم منعًا من القارءة واألذكار المشروعة، كما أن فيه تشبهًا  :الدليل الثالث
وتندفع إذا  )68(أما في حال الوباء وانتشارِه فتنفى الكراهة )67(بالمجوس ألنهم يتلثمون في عباداتهم

دعت الحاجة إلى ذلك من البرد الشديد ومع وجود الحاجة الداعية لذلك كحفظ النفس من الهالك، 
فمن شأن الكمامة الطبية أن تحمي األشخاص الذين يرتدونها من اإلصابة بالعدوى بمشيئة الله 

  . صابة بالعدوى أو من نقلها إلى اآلخرينوهذا يحمي المصليين من اإل

   الرأي الفقهي في حكم التباعد بين المصلين في الصالة: المسألة الثانية

لبيان حكم المسألة في لزوم التباعد بين المصلين ينبغي أن نكييف المسألة في باب تسوية 
  : ة على قولينفي الصالة، وقد اختلف الفقهاء في حكم تسوية الصفوف في الصال )69(الصفوف

 )70(ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح على المذهب :القول األول
   :باستحباب تسوية الصفوف في الصالة، واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية

أقيموا الصف في الصالة فإن إقامة الصف " :قوله صلى الله عليه وسلم :الدليل األول
فيه دليل على أن التسوية سنة؛ ألن " من حسن الصالة"قول  :وجه الداللة )71("الصالةحسن 

إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن " :وقال ابن البطال .)72("حسن الشيء زيادة على تمامه
المندوب إليها التي يستحق فعلها المدح عليه دّل أن تاركها يستحق الذم وحسن الشيء زيادة في 

   .)73(تمامه
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إن الحكمة من طلب اإلمام االستواء؛ ألنه إذا أحرم قبل استواء الصفوف  :ليل الثانيالد
اختلفوا في اإلحرام فتقدم به بعضهم وتأخر به البعض، فاألولى أن يكونوا متفقين في إتباعه في 

  . )74(اإلحرام كما يتفقون في سائر األركان

ة وبه قال ابن حزم بأنه تجب ذهب بعض الحنفية وفي رواية عن الحنابل :القول الثاني
  : واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية )75(التسوية في صفوف المصليين

) 76("ما أنكرت شيئًا إال أنكم ال تقيمون الصفوف" :قوله صلى الله عليه وسلم :الدليل األول

وكل شيء في الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف؛ ألن إقامة الصالة واجبة  :وجه الداللة
  .)77(من الواجب واجب

لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين " :قوله صلى الله عليه وسلم :الدليل الثاني
في الحديث إشارة للعقوبة المترتبة على عدم الفعل، وهذا دليٌل على  :وجه الداللة) 78("وجوهكم

  .)79(الوجوب والّتفريط فيه حرام

باستحباب تسوية الصفوف في الصالة في ظل يترجح لدي والله أعلم هو القول  :الراجح
انتشار األوبئة، وعليه يلزم عند انعقاد الجمعة والجماعات في المساجد التباعد لمسافة آمنة ال 

   .تقل عن متر واحد بين كل اثنين حفظًا للنفس ومن أجل الحد من سرعة انتشار فيروس كورونا

  : اء الِكمامة والتَّباعد بين المصليني ارتدفمدى تحقق ضوابط الرخصة : رابعالفرع ال

فكما سبق  أما مدى تحقق ضوابط الرخصة في لبس الِكمامة والتباعد بين المصليين
وأشرنا فإن الحكم األصلي هو كراهية لبس الكمامة والتباعد بين المصليين أثناء الصالة؛ إذا لم 

ت الحاجة ماسة إلى لبس الِكمامة تكن ثمة حاجة معتبرة للبس الكمامة أو للتباعد، أما إن كان
: يخشى من انتشاره، جاز ذلك لقوله تعالى وحاجة عامة للتباعد كما لو انتشر وباء أو مرض معٍد

)جرح ِمن ينِفي الد ُكمَليَل ععا جموا : (وقوله تعالى )80()وعماسو ُتمَتَطعا اسم َفاتَُّقوا اللَّه
كذا نرى أن لبس الكمامة والتباعد بين المصلين ترفيهًا على المكلف وهي رخصة وه )81()وَأِطيعوا

حقيقية ترجح العمل بها؛ حماية للنفس وهذا موافق لما ذهب إليه الجمهور من أنها رخصة واجبة، 
  .)82(فالنفوس أمانة عند المكلف يجب المحافظة عليها ليؤدي حق الله تعالى في العبادات والتكاليف

  صالة بسبب اللباس للاألطباء والممرضون العاجزون عن الطهارة : ثانيالالمطلب 

في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أطباؤنا ومساعديهم، فإنهم مضطرون إلى اللباس 
وقد تصل مدة  ال يترك مجاًال لوصول العدوى إلى أجسامهم،م الذي قَّعم والمَكحالمالخاص 

حَكارتدائهم للباس المم والموهذا اللباس يغطي من أخمص أرجلهم إلى ساعة  أثنتي عشرةم إلى قَّع
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القفازات والكمامات والقناع ويلبس األطباء ومساعديهم  منبت الشعر، ال تظهر فيه إال أعينهم،
من أجل  ؛وعليه فإنهم يجدون حرجًا وضيقًا في أن ينزعوا هذا اللباس إن لمس النجاسةالطبي، 

كان ال بد  وضوابطها، ولكي يتم بيان الرأي الفقهي وكيفية األخذ بالرخصةس طاهرة، الصالة بمالب
  : من اآلتيمن بيان 

  :مل الطبيب المصلي النجاسة أثناء الصالةالرأي الفقهي في ح: ألولالفرع ا

 المتأمل لكالم أهل العلم في المذاهب الفقهية األربعة يرى أن أقوالهم انقسمت إلى ثالثة أقوال
  : بالتفصيل اآلتي

 )86(والحنابلة )85(ومذهب الشافعية )84(وقول في مذهب المالكية )83(ذهب الحنفية :القول األول
أن صالة حامل النجاسة هو عالم بوجودها ال تصح وعليه إعادتها؛ ألن إزالة النجاسة شرط من 

  : باألدلة اآلتيةشروط صحة الصالة فيجب إزالتها عند إرادة الصالة، واستدل أصحاب هذا القول 

اآلية تأمر بالطهارة وإزالة  :وجه الداللة )87()وِثيابك َفَطهر: (قوله تعالى :الدليل األول
  .)88(النجاسة التي يحملها المصلي سواء كانت في في ثيابه أو في بدنه

تعاد " :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل الثاني
أن حمل النجاسة في الصالة توجب إعادتها : وجه الداللة )89("لصالة من قدر الدرهم من الدما

   .)90(بدليل أمر النبي بإعادة الصالة ولو كانت مقدار النجاسة يسيرًا

إلى أن المصلي  )92(واختار الشوكاني من الشافعية )91(ذهبت رواية عند المالكية :القول الثاني
نجاسة عامدًا وعالما بها فإن كان في الوقت أعاد صالته، وإن خرج الوقت إذا صلى وهو حامل لل

فصالته صحيحة وال يعيدها وتجزؤه مع اإلثم، بناًء على أن إزالة النجاسة ليست شركًا من شروط 
صحة الصالة، وإنما غاية ما فيها وجوب إزالتها، واستدل أصحاب هذا القول بنفس ادلة القول 

يوجهونها بأنها ال تدل على الشرطية، فليس فيها نفي الصحة وإنما فيها األمر، األول إال أنهم 
  .)93(ومقرر عند العلماء أن األمر يفيد الوجوب وهذا غاية ما فيها

أن صالة حامل النجاسة عامدًا عالمًا بها ) 94(ذهبت رواية ثالثة عند المالكية :القول الثالث
النجاسة ليست شرطًا من شروط صحة الصالة، وإنما هي  ألن إزالة صحيحة وال يعيد وال يأثم؛

  : سنة في حق من أصابته النجاسة أثناء صالته، واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية

بيَنما رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه عليِه وسلَّم يصلِّي :عن أبي سعيد الخدري قال: الدليل األول
هنعليِه فوضع ِه إْذ خلعم ،ما عن يساِرِهبأصحابألقوا نعاَله القوم ا رأى ذِلكا قضى رسوُل  ،فلمفلم

رأيناك ألقيَت نعليك فألقينا نعاَلنا، فقاَل  :ما حمَلُكم على إلقاِئُكم نعاَلُكم قالوا" :اللَِّه صالَته قاَل
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فإذا جاَء أحدُكم المسجِد  إن جبريَل عليِه السالم أتاني فأخبرني أن فيهما قَذرا: رسوُل اللَِّه
ا يدل مإن ِم: وجه الداللة )95("فإن رأى في َنعليِه قَذرا أو أًذى فليمسحه وليصلِّ فيهما: فلينُظر

جبريل بالخبث الذي على أن إزالة النجاسة س نة وليست واجبة هو بناُء النبي على صالته لما اعلمه
96(أصاب نعله(. 

بيَنما رسوُل اللِه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يصلِّي ِعْند : مسعود قال عن ابن :الدليل الثاني
لهو جَفقاَل َأب ،سباألم ورزْت جُنِحر َقدو ،ُلوسله ج ابحَأصو لهو جَأبِت، ويإلى  :الب ُقومي ُكمَأي

هعضَفي ْأُخُذهَفي ،ِني ُفَلانوِر بزَلا جا  سَفَلم ،فأَخَذه مَقى الَقوَث َأشع؟ َفاْنبدجٍد إَذا سمحم في َكِتَفي
َفاسَتضحُكوا، وجعَل بعضهم يميُل عَلى بعض وَأَنا َقاِئم َأْنُظر، : سجد النبي وضعه بين َكِتَفيِه، قاَل
عن َظه ُتهحٌة َطرَنعاللِهلو َكاَنْت لي م سولر ر  لَّمسعليه و لَّى اللَّهص النبيو" َفعرما ي داجس

هْأسأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صالته مع حمله للنجاسة على : وجه الداللة )97("ر
كتفه وهو يصلي ولم يقطعها، ولم يرد عنه أنه أعاد صالته فدل ذلك على أن إزالة النجاسة سنة 

 .)98(ست واجبةولي

في العفو عن حمل الطبيب النجاسة أثناء مدى تحقق ضوابط الرخصة : نيالفرع الثا

  : الصالة

كون ما يحمله الطبيب من نجاسة في ظل جائحة كورونا يصعب التَّحرز عنها، ويشق عليه 
 إزالتها ويصاب بحرج وضيق عند القول بوجوب إزالتها عند الصالة، فيجب رفع الحرج والتيسر

وهو من سمات ومحاسن الشريعة على المكلف في ظل جائحة كورونا هو مقصد شرعي عظيم 
فأما األوامر والنواهي ليست من األمور التي تشق على النفوس، بل " :للمكلفين، فقد قال السعدي

هي غذاء لألرواح ودواء لألبدان، وحمية عن الضرر فالله تعالى أمر العباد بما امرهم به رحمة 
فالمشقة في  )99(ذا إذا حصل بعض األعذار التي هي مظنة المشقة حصل التَّخفيق والتسهيلومع ه

التكليف سببًا شرعيًا في جلب التيسير وتسهيل الحكم الشرعي والّتخفيف منه فإذا كان الحكم 
األصلي محرجًا انفتح باب الرخصة إلى غاية اندفاع اإلحراج واإلعنات، فإذا ما اندفع ذلك عاد 

ومن هذا الباب ما نحن بصدد البحث عنه من حمل  ،كم إلى أصله بزوال موجب الترخيصالح
الطبيب النجاسة لضرورة تحصل له في ظل انتشار الكورونا مما يوجب معها رفع الحرج عنه 

وهذا الحكم كان  ه وال إعادة عليهيوالقول بجواز حملها أثناء صالته، وصالته صحيحة وال إثم عل
األمر إذا ضاق :" ، وكما قال الشافعيليل الشرعي واستثناء من حكم كليعلى خالف الد

   .)100("اتسع
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   تعطيل شعيرة الحج والعمرة: ثالثالمطلب ال

إلى تعليق الدخول إلى األراضي السعودية ) 101(ذهبت الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
منع قدوم الحجاج والمعتمرين إلى  ألغراض العمرة والحج مؤقتًا واستدلوا بعدة أمور تدخل في

  . الحرم المكي خصوصًا من الدول التي انتشر بها الوباء

ولم يأمن من انتشار ) 102(للمرض المعدييحمل  ولكنه المستطيع للحجومن باب أولى منع 
العدوى فإن حج المريض يعتبر محرما؛ إلضرارِه بالمسلمين، فلو كانت األمراض المنتشرة يمكن 

األصل أنه لم يجز منع المصاب من الحج والعمرة، أما في حال وجود وباء في بلد فمنها التوقي 
من البلدان وقرر األطباء وجوب الحجر على أهل تلك البلدة، جاز للجهات المعنية منع أهل تلك 
البلدة من الحج حتى يقضى على الوباء دفعا للضرر، وكما نعلم فالحج والعمرة من العبادات 

لذلك فإن كل ما يتعلق بصحة الحاج والمعتمر تكون من أولويات النظر  )103(ية عند الفقهاءالبدن
  . الفقهي خصوصًا في زماننا الذي تعددت فيه األوبئة وَكُثر فيه عدد الحجاج

  : ٍدعم ضمرالمصاب بحج المريض الرأي الفقهي في : ولالفرع األ

خمسة، وهو واجب مرة في العمر والراجح من كما هو معلوم فالحج ركن من أركان اإلسالم ال
فإذا تقرر وجوب الحج على الفور فإن المريض مرضًا معديا  )104(أهل العلم أن وجوبه على الفور

وقادر على الحج يعد من النوازل، ولم اجد لها عند المتقدمين من الفقهاء ذكر، ولكن األدلة 
، فإن كانت األمراض كما ناه اليوم من انتشار الشرعية والقواعد العامة تدل على حكم المسألة

فيروس كورونا، وال يوجد له دواء ناجع، وتنتقل بالتنفس وال يمكن الّتحرز من انتقالها من 
فال يجوز للمريض ان يحج في هذه  ،المريض لغيره، إما لشدة الزحام كما هو الواقع في زماننا

  :بالمسلمين ومنها الحالة ولذلك لألدلة الدالة على حرمة اإلضرار

والَِّذين يؤُذون اْلمؤِمِنين واْلمؤِمَناِت بَغير ما اْكَتسبوا َفَقِد : (قوله تعالى :الدليل األول
  .)106(، ودلت اآلية على تحريم أذية المؤمنين)105()احَتمُلوا بهَتاًنا وإْثما مبيًنا

ال ضرر : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن أبي سعيد الخدري قال :الدليل الثاني
107("وال ِضرار(.  

  والعمرة منع المريض مرضًا معديًا من الحج: المسألة األولى

يجوز للجهة القائمة على الحج إلزام القادمين بالشهادة الصحية التي تثبت سالمتهم من 
 تصرفات اإلمام على الرعية منوطة األمراض المعدية، فقواعد الشريعة تدل على جواز المنع إذ أن

ومن مصلحة المشهود لها باالعتبار إزالة الضرر عن المسلمين والقاعدة أن الضرر  )108(بالمصلحة
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بن وقد أخرج عمر ،)110(ويرتكب الضرر الخاص ويتحمله صاحبه لدفع الضرر العام )109(يزال
لخطاب رضي الله عنه أنه المجذوبة من المطاف صيانة للطائفين، فقد روي عن عمر بن ا الخطاب

يا أمة الله اقعدي في بيتك، وال تؤذي : "مر بأمرأٍة مجُذمٍة وهي َتطوف بالبيت، فقال لها
الحكم بأن يحاَل بين المجُذوِمين : في هذا الحديث من الفقه: "وقال ابن عبد البر )111("الناس

  . )112("من والجار ال يحلوبين اختالطهم بالناس؛ لما في ذلك من األذى لهم، وأذى المؤ

فمخالطة المريض سبب من أسباب العدوى وانتقال المرض وانتشاره، لذا كان تجنُّب 
مخالطته والبعد عنه من أهم وسائل وطرق مكافحة المرض المعدي والوقاية منه، لذا جاءت 

المعدية  الشريعة اإلسالمية برعاية الصحة وحماية األنفس والمجتمعات من تفشي األمراض
وانتشارها فمنعت المريض من مخالطة األصحاء واجتناب مجامع الناس، كما وأرشدت األصحاء 

فالحجر  )113("الحجر الصحي"إلى البعد عن المرضى وعدم مخالتطتهم، وهذ ما يعرف اآلن بـ
 الصحي مبدأ شرعي مهم وأرسى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت منظمة الصحة

العالمية فأقرت هذا المبدأ، والتُّوصل إلى أن الحجر الصحي من أنجع السبل في مكافحة األمراض 
كان في وفد ثقيٍف رجٌل : وورد عن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه قال )114(المعدية
116("، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع)115(مجذوم( .  

  :قياس مسألة منع المجذوم من مخالطة األصحاء على مسألة الحج والعمرة: الثانية المسألة

إلى  )119(وابن تيمية) 118(والحنابلة في الراجح عندهم )117(ذهب بعض الشافعية :القول األول
ال يجوز للجذماء : "وجوب منعِه وتحريم مخالتطه، عمًال بظاهر األمر والنهي، وقال البهوتي

وعلى والة األمور منعهم من مخالطة األصحاء بأن يسكنوا في مكان ... مومًامخالطة األصحاء ع
: وقال ابن حجر الهيثمي )120("مفرٍد لهم ونحو ذلك، وإذا امتنع ولي األمر من ذلك أو المجذوم َأثم

وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره، وحينئٍذ فيكون المنع واجبا، لما في ذلك "
  .)121("الح العامة، وأن المدار في المنع على االختالط بالناسمن المص

وأيضا فحفظ األنفس واألعراض والمنافع واألعضاء عن األسباب المفسدة لها واجب ومقصد 
وعلى هذا فالقول بوجوب الحجر الصحي  )122()وَلا ُتْلُقوا بَأيِديُكم إَلى التَّهُلَكِة: (شرعي لقوله تعالى

بمرض معٍد هو القول الموافق للمقاصد الشرعية واألصول الطبية، ال سيما بعدما  على المصاب
ويقاس على الجذام ) 123(اكتشف الطب الحديث الكثير من طبائع األمراض المعدية وطرق انتشارها

في األحدايث السابقة إشارة إلى أصل مهم من أصول الطب ، وكوروناكالوالطاعون كلُّ مرض معٍد 
  .)124(ائي يتضمن التحرز من األدواء المعدية بطبيعتها وإرشاد األصحاء إلى مجانبة اهلهاالوق
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إلى أنه ال يجب منعه وإنما  )127(وبعض الحنابلة)126(والشافعية )125(ذهب المالكية :القول الثاني
  .)128("هو قول األكثر وهو أولى إن شاء الله تعالى" :يستحب احتياطًا، وقال ابن مفلح

ال يخرجون إن كانوا يسيرًا، وإن : "رف وابن ماجشون من المالكية عن الجذامىوقال مَط
إن أجرى عليهم اإلمام من الرزق ما " :وقال َأصبع )129("رأينا أن يتخذوا ألنفسهم موضعًا كثروا

عن الشافعية  وورد .)130("يكفيهم منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم، أو بالتنحي إن شاؤوا
فحمل أصحاب هذا القول األمر بالفرار  )131("تكره مصافحة وتقبل ومعانقة من بِه داء" :أنهقول ب

أمره صلى الله عليه : من المجذوم على االستحباب، والنهي عن مخالطته على الكراهية، وقالوا
  .)132(وسلم ونهيه إنما هو لإلرشاد إلى االحتراز واالحتياط

  : ي تعطيل شعيرة الحج والعمرةف مدى تحقق ضوابط الرخصة: نيالفرع الثا

ال يخفى أن في تعطيل شعيرة الحج والعمرة زمن الوباء هو أخٌذ بالرخصة الحقيقية عند كما 
الحنفية؛ ألن حكم الموجب قائمًا وهو تحريم منع المسلمين من دخول الحرام، ولكن لما حصل 

تيسيرًا وتخفيفًا فيمنع الحجاج  الضرر المؤدي إلى هالك النفس داخل البلد الحرام شرعت الرخصة؛
والمعتمرين من دخول مكة والمسجد الحرام، واألولى كما بين الحنفية التمسك بالعزيمة والسماح 
للمعتمرين بالدخول إلى مكة من جميع البالد، ولكن تبين أن بتعليق الحج والعمرة إعزاز للدين 

لرخصة على خالف الدليل الشرعي وحماية للحرم وسكان مكة من األوبئة فاألولى األخذ با
وهذا ما ذهب إليه الجمهور بأنها رخصة واجبة؛ حماية للنفس من ) 133(واستثناء من حكم كلي

   .)134(التلف

  غسل الميت المصاب بمرض معٍد وتكفينه : رابعالمطلب ال

كرم الله اإلنسان على سائر المخلوقات حتى بعد مماته؛ فإنه يغسل، ويكفن ويصلى عليه 
فن فال تكريم أشرف وأعظم من هذا، ولكن في ظل انتشار كورونا ظهرت نازلة فقهية وهي أن ويد

  : الميت بوباء كورونا هل يصلى عليه ويكفن ولبيان المسألة كاآلتي

  : د وتكفينهعم ضمرالمصاب ب الرأي الفقهي في غسل الميت: وللفرع األا

جسد من قمة الرأس إلى قرار القدم باطنًا إفاضة الماء على جميع ال": فالغسلكما هو معلوم 
أما الحكم الشرعي لتغسيل الميت وتكفينه فقد ذهب جمهور  )135("وظاهرًا مع الدلك مقرونًا بالنية

إلى أن غسل الميت من فروض الكفاية؛ أي إذا فعله البعض سقط عن الكل، وإذا لم  )136(الفقهاء
واتفق الفقهاء المعاصرون . صالة عليه من فروض الكفايةيقم به أحد َأِثم الجميع، وكذلك تكفينه وال

ولكنهم اختلفوا في غسله وتكفينه على  )137(أن الميت بوباء كورونا يصلى عليه ولو بمصل واحد
  : قولين
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األصل في جنازته غسله وتكفينه والصالة عليه، فإن أن الميت المصاب بكورونا : القول األول
ل والمكفن والمصلي، بأن تتخذ االحتياطات الوقائية الالزمة تيسر ذلك بدون ضرر على الغاس

والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليه فهو األصل، وإال فيتبع مجهز الجنازة ما أمكن قدر 
حيث القاعدة الشرعية المتفق عليها تقرر أن الميسور  )138(المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفن

]. 286: البقرة[ )َلا يَكلِّف اللَّه َنْفسا إلَّا وسعها( :يقول وجّل عز ال يسقط بالمعسور، والله
  .ويقتصر في الصالة عليه على العدد األقل، وتسقط الصالة بمصل واحد

بكورونا ال يغسل، فإن ثبت طبيًا أن المتوفي بمرض معد  أن الميت المصاب: القول الثاني
أن المسلم المتوفى  ى فيلجأ حينئٍد إلى التيمم، ولو فرضيتعذر غسله؛ لكونه مظنة حصول العدو

ساعد في نشر الوباء أو المرض، سيكان مريض بمرض معٍد والجهات المعنية قالت إن تغسيله 
يكون الحل عدم تغسيله ويمكن تيميمه وإذا تيقنا أن تيميمه أيضا ينقل العدوى فال نيممه ونكفنه ف

   .)139(ونصلي عليه

  : ي غسل الميت بمرض معٍدفدى تحقق ضوابط الرخصة م: نيالفرع الثا

ينظر في هذه الرخصة إلى وقوع الهالك على إحدى الضروريات الخمس وهو النفس، واألصل 
العمل بما استقر عليه العمل عند المسلمين أن غسل الميت وتكفينه من فروض الكفايات، فال 

تكفينه، فال بد من وجود الحرج الحقيقي ينبغي العمل بالرخصة المتوهمة في ترك عسل الميت و
وتقدر الضرورة بقدرها فالغاسل يحترز ) 140(فتكون المشقة خارجة عن المعتاد على جهة الّتحقق

عن المماسة المباشرة لجسد الميت، فإن تحقق وجود الضرر فيتبع األهون من ذلك ويرش الماء 
ردنية الهاشمية، والفعل إذا جيء به على صفة عليه أو ييممه كما أشار المفتي العام للمملكة األ

ما قارب الشيء " :قريبة من الفعل المطلوب كان مجزئًا وأعطي حكمه كما في القاعدة الفقهية
لذا نجد أن مجمع الفقه اإلسالمي دعا الباحثين إلى استحداث أجهزة ُتغسل  )141("يعطى حكمة

   .)142(الميت بوباء كورونا وفق السنة النبوية واالشتراطات الصحيحة

  فسخ عقد اإليجار في ظل وجود الوباء : خامسالمطلب ال

التوازن كورونا من أضرار بالغة في أغلب دول العالم؛ أدت إى إضطراب  تهشاهدنا ما أحدث
من االقتصادي العالمي وترتب عليها قرارات بإغالق األنشطة التجارية من باب االحتراز للحد ،

انتشار الوباء، كإغالق األسواق والعيادات الطبية الخاصة وصالونات الحالقة وقاعات األفراح وما 
العقد، وفي ظل ما شابهها، والبقاء على عقد اإليجار أو االستئجار سيؤدي إلى إرهاق أحد طرفي 

سبق نرى تعذر استيفاء المنفعة كليًا، فاإلبقاء على العقد وعدم فسخه؛ سبب في وقوع الظلم 
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بأحد المتعاقدين وانتفاع اآلخر بما ال يحل أو بالباطل، فهل يجوز القول بفسخ عقد اإليجار مهما 
  :كان، وما هي ضوابط الرخصة في ذلك ولبيان ذلك كاآلتي

   :الرأي الفقهي في في فسخ عقد اإليجار :وللفرع األا

كما هو معلوم فإن األصل في العقود اللزوم ولكن اعتمد الفقهاء على قاعدة العذر الطارئ 
المبيح لفسخ عقد اإليجار، ومن التطبيقات المخرج عليها ما ذكره المالكية من فسخ عقد اإليجار 

وما ذكره  )143(المستأجر من استيفاء المنفعة باألعذار كأن يأمر الحاكم بغلق الحوانيت فال يتمكن
الحنابلة من حدوث خوف عام أو حصار على البلد فيمتنع المستاجر من استفاء منفعة العين 

  .)144(المستأجرة فيثبت له الفسخ

والغاية  )145(وأكثر المذاهب احتفاًء بها األصل الحنفية ويعبرون عنه بفسخ اإلجارة باألعذار
هو عجز العقاد عن المضي في موجبه إال بتحمل ضرر : قيق العدل، والعذر هنامنه منع الضرر وتح

والعذر حالة تطرأ تجعل االستمرار في موجب العقد مرهقًا ألحد  )146(زائد لم يستحق به
المتعاقدين وتوقعه في ضرر بالغ لم ينشأ عن العقد ذاته، بل ألمر خارج ال دخل ألحد األطراف 

قال ) 148(د حاليًا أزمة كورونا فهي طرأت فجأًة وفي وقت مفاجئ غير متوقعتمامًا كما نشه )147(فيه
إن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ ألنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم " :الكاساني

  .)149("صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد، فكان الفسخ في الحقيقة امتناعًا عن التزام الضرر

مبدأ اعتبار المآل، والقياس  :ي عليها الحنفية قاعدة العذر الطارئومن األسس التي بن
  . )150(على العيب في المعقود عليه قبل القبض

أما مراعاة أصل المآل فلما يترتب على مآل العذر الطارئ من  :اعتبار المآل: األساس األول
ج عن االستمرار في ضرر زائد واقع أو متوقع فالفسخ للضرر الناتج في المآل، وهذا المآل ينت

 -أي اإلجارة–جواز هذا العقد  وعندنا" :قال السرخسي )151(تتفيذ العقد والسير على شروطه
: للحاجة ولزومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين فإذا آل األمر إلى الضرر أخذنا بالقياس وقلنا

نع اللزوم في الحال العقد في حكم المضاف في حق المعقود عليه واإلضافة في عقود التمليكات تم
  .)152(كالوصية

فقياس العذر الطارئ  :القياس على العيب في المعقود عليه قبل القبض: األساس الثاني
، )المنافع(: على العيب في المعقود عليه قبل القبض، وبيان ذلك أن المعقود عليه في اإلجارة

يب قبل القبض، والفسخ بسبب والمنافع حالة العذر الطارئ ليست مقبوضة، فيكون العيب فيها كالع
العيب هنا لدفع الضرر ال لعين العيب، فإذا تحقق الضرر في إيفاء العقد كان عذرًا في الفسخ، وإن 

  . )153(لم يتحقق العيب في المعقود عليه
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وبناًء على ذلك فقرار إغالق األنشطة التجارية ترتب عليه تعذر استيفاء المنفعة، وما يتعذر 
فعة كليًا يوجب إسقاط األجرة بالكلية، كما يثبت خيار الفسخ للمستأجر إذا تعذر معه استيفاء المن

إن " :عليه اإلنتفاع مع دفع أجرة، كما سبق واشرنا وبهذا جاء قرار المجمع الفقهي اإلسالمي
يجوز للمستاجر فسخها بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة كالحرب  اإلجارة

وال خالف بين األئمة أن منافع اإلجارة إذا تعطلت : "يقول ابن تيمية )154("ذلك والطوفان ونحو
ويقاس على هذه المسألة التعاقد على استئجار قاعة  )155("قبل التمكن من استيفائها سقطت األجرة

أفراح ونحوه، حيُث تعذر اسنيفاء المنفعة في ظل الوباء لصدور قرارت تمنع إقامة حفالت 
ويوجب رد ) 156(ستيفاء المنفعة المعقود عليها يوجب فسخ العقد عند الفقهاءاألعراس، فمنع ا

  . األجرة كاملة لتعذر اإلنتفاع بسبب قرارات المنع

  : ي فسخ عقد اإليجارفمدى تحقق ضوابط الرخصة : نيالفرع الثا

إن اإلبقاء على العقد وعدم ف في ظل انتشار الوباءاألصل في عقد اإلجارة اللزوم، ولكن 
خه مآله وقوع الظلم بأحد المتعاقدين، وانتفاع اآلخر بما ال يحل، والشريعة لم تشرع العقود فس

بل إن ) 157(أساسا لتكون أسبابًا مفضية إلى ذلك أو إليقاع الناس بالظلم جراء المضي في تنفيذها
عدم انتفاع المستأجر من العين المؤجرة ستوقعه في الضيق والحرج وال يمكن دفعهما اإل 

  .باستثناء، فهي رخصة متحققة خصوصًا في ظل انتشار وباء مفاجئ ال يعلم وقت زواله

وبناًء على ذلك فاعتبار قاعدة العذر الطارئ كأحد القواعد الحاكمة في ظل انتشار كورونا 
مثًال عند تحقق العذر موافق لمقصود الشرع من نفي الضرر وتحقيق العدل، وقاعدة العذر 

عادة التوازن العقدي المختل بسبب العذر الطارئ إلى العدل، وذلك أن العقود لم الطارئ وظيفتها إ
ُتشرع لتكون أسباب مفضية إلى األضرار، فإذا كان المضي في موجبها مفضيًا إلى ضرٍر بسبب 

   .)158(العذر الطارئ ومؤديًا إلى ظلم أحد األطراف وجب درؤه تحقيقًا للعدل

ة يرون أنها جاءت على خالف الدليل الشرعي من لزوم عقد أما حكم العمل بالرخصة فالحنفي
اإلجارة فهي من الرخص الحقيقية ألجل الترفيه عن المكلف لوجود المشقة والحرج واالولى بحسب 
أصولهم العمل بالحكم األصلي من التزام المستأجر بدفع األجرة وتحمل التكاليف وإن كان 

لشرع من اإليفاء بالعقد، أما على رأي الجمهور فهي سيحصل الضرر على ماله لكن سيوافق حكم ا
  .)159(رخصة مندوبة لحاجته وحماية لنفسه ومن يعولهم
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  تتضمن النتائج والتوصيات: الخاتمة

   :ي على النحو اآلتيهإليها و لتأهم النتائج التي توص أبرزي وبعد فإنن

أن يكون  في نهار حكمة الشارع متظهو ،لعذر شاق استثناء من أصل كلي تما شرعالرخصة  :أوًال
  .التكاليف ، فال حرج يلحق المكلف منًاهذا الدين يسر

إغالق أبواب المساجد بالنسبة للصالة كان بهدف؛ حماية األنفس التي ُتعد مقصدا من  :ثانيًا
  .مقاصد الشريعة اإلسالمية، وضرورة من ضروراتها

وهذا الحكم  ه وال إعادة عليهيوال إثم علحيحة تعد صالة الطبيب الذي يحمل النجاسة ص :ثالثًا
 في ظل انتشار كان على خالف الدليل الشرعي واستثناء من حكم كلي، لرفع المشقة عنه

  .وباءال

ال يخفى أن في تعطيل شعيرة الحج والعمرة زمن الوباء هو أخٌذ بالرخصة الحقيقية؛ ألن  :رابعًا
دخول الحرام، ولكن لما حصل الضرر المؤدي  حكم األصلي يوجب بتحريم منع المسلمين من

  .إلى هالك النفس داخل البلد الحرام شرعت الرخصة؛ تيسيرًا وتخفيفًا

األصل في جنازته غسله وتكفينه والصالة عليه، إن تيسر ذلك أن الميت المصاب بكورونا  :خامسًا
  .رش بالماء ويكفنوإال ي ،بدون ضرر على الغاسل

إنه يجوز فسخه حماية من ف في ظل انتشار الوباءد اإلجارة اللزوم، ولكن األصل في عق :سادسًا
   .الوقوع بالظلم، وانتفاع اآلخر بما ال يحل

   :التوصيات

أهل العلم الشرعي بأن يجمعوا نماذج تطبيقة أخرى للرخص التي قد تظهر ضرورة مساهمة : أوًال
  .أو ظهرت أثناء الوباء ولم أتمكن من بحثها

ورة مساهمة وسائل اإلعالم في توعية أفراد المجتمع حول الرأي الفقهي بارتداء الكمامة ضر: ثانيًا
  .والتباعد بين المصلين
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المهذب في فقه اإلمام الشيرازي، إبراهيم بن علي، . 265،ص2،جالحاوي الكبيرالماوردي، ) 85(

المجموع شرح النووي، . 68،ص 1م، ج1992، )ن.د(، )1ط(مد الزحيلي، مح: ،تحقيقالشافعي

  . 150،ص 3،جالمهذب

  . 487، ص 1،جاإلنصافالمرداوي، . 715،ص 1، جالمغني ابن قدامة،)86(

  .4آية : سورة المدثر )87(

  .48، ص2، جالمغنيابن قدامة، : انظر. هذا التفسير منقول عن ابن سيرين رضي الله عنه )88(

، كتاب الصالة، باب مقدار النجاسة التي تبطل الصالة، حديث سنن الدارقطنيه الدارقطني، أخرج) 89(
  .257، ص 2، ج)1494(رقم

، جامعة اإلمام محمد أحكام حمل النجاسة أثناء الصالة وصوره المعاصرالجريدان، نايف، : انظر) 90(
  . 100م، ص 2019، )47(بن سعود اإلسالمية، العدد

  . 65،ص1ج ة الدسوقي على الشرح الكبير،حاشيالدسوقي، ) 91(

: ، دار الكتب العلميةالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهارالشوكاني، محمد بن علي محمد، ) 92(
  . 98هـ،، ص 1405، )1ط(بيروت، لبنان،

  . 101، ص أحكام حمل النجاسة أثناء الصالة وصوره المعاصرالجريدان، : انظر )93(

  .186، ص1جة،الذخيرالقرافي،  )94(

، )650(، كتاب الصالة، باب الصالة في النعل، حديث رقمسنن أبي داودأخرجه أبو داود في سننه، ) 95(
  . 175، ص 1ج

  . 174، ص 11، ج،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: انظر )96(

 ، كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لنصحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 97(
  . 57، 1، ج)240(تعد عليه صالته، حديث رقم 
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، مطبعة مصطفى ، بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد) 98(
  . 54، ص 1م،ج1975، )4ط(مصر، : البابي الحلبي

: لة، مؤسسة الرساتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ) 99(
  .120م،ص 2000، )1ط(بيروت، لبنان، 

: وزارة األوقاف الكويتيةالمنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ) 100(
  . 120، ص 1م، ج1985، )2ط(الكويت، 

بن بيان من مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز : انظر )101(

  /https://www.alriyadh.com: ، على الرابطصحيفة الرياضعبد الله آل الشيخ، 

هي األمراض القابلة لالنتقال من فرٍد أو مجموعة أفراد إلى فرد آخر أو : "األمراض المعدية) 102(

العدوى بين الطب وحديث البار، محمد علي، : انظر" مجموعة أفراد ويكون مسببها كائن

  . 24، ص )ت.د(، )ط.د(السعودية، : عودية للنشر والتوزيع، دار السالمصطفى

بيروت، لبنان، : ، دار الكتب العلميةتحفة الفقهاءالسمرقند، محمد بن أحمد، : انظر) 103(

جدة، : ،دار المنهاجالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمرانين يحيى، . 384، ص1، ج)ت.د(،)ط.د(

  .383،ص2، جقناعكشاف الالبهوتي، . 23، ص4السعودية، ج

، 4ج البيان،العمراني، . 181، ص3،جالذخيرةالقرافي، . 119، ص2، جبدائع الصنائعالكاساني، )104(

  .233، ص 3،جالمغنيابن قدامة، .46ص

  .58آية : سورة األحزاب )105(

  . 480، ص 6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر)106(

ام، باب من بنى في حقه ما يضر به جاره، حديث كتاب األحك سنن ابن ماجة،رواه ابن ماجه، ) 107(
  . 430، ص 3، ج)2340(رقم

  . 104، ص األشباه والنظائرابن نجيم،  )108(

  .72ص األشباه والنظائر،ابن نجيم،  )109(

  .74، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  )110(

  .71ص، 5ج،)9031(حديث رقم، المصنفعبد الرزاق،  )111(

: ، تحقيقاالستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصارسف بن عبد الله، ابن عبد البر، أبو عمر يو )112(
، ص 4م،ج2000، )1ط(بيروت، لبنان، : سالم محمد عطا ومحمد على معوض، دار الكتب العلمية

407 .  
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عزل أشخاص بعينهم أو أماكن أو : " عرفت الموسوعة العربية العالمية الحجر الصحي بأنه) 113(
عدوى، تتوقف مدته على الوقت الضروري لتوفير الحماية في مواجهة حيوانات، قد تحمل خطر ال

: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر الموسوعة العربية العالمية، :انظر.مراض بعينهاأخطر انتشار 
المنع من دخول أرض الوباء، أو :" وعرف بأنه. 88، ص 9م، ج1999، )2ط(الرياض، السعودية، 

 البوشي، محمد عبد الحميد،: انظر. العدوى باألمراض المعدية السريعة الخروج منها؛ منعا النتشار

  .59م،ص1965، )ط.د(القاهرة، مصر،: دار القلماإلسالم والطب، 

: ، الدار المصريةالسنة النبوية -اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، محمد كامل،  :انظر )114(
 . 65م،ص2001، )5ط(

هو ما أصابه الجذام بضم الجيم، وهو داُء معروف يصيب ": مجذوم رجٌل"قوله رضي الله عنه ) 115(
 في ما إذا لم الجلد واألعصاب عادة، فتظهر بسببه األورام والتجاعيد في الوجه، وتكمن خطورته
يعالج، فأنه يحدث تلفًا لألعصاب المتطرفة، فيفقد المريض ابتداًء إحساسه بأطرافهثم تتآكل بعد ذلك 

الحربي، ابو إسحاق إبراهيم : انظر" سمي بذلك لتجذُّم األصابع وتقطُّعها: " قال ابن سيدةوتتساقط، 

 معجم المصطلحات الطبية،إبراهيم، محمد عبد اللطيف،  .430،ص 2ج، غريب الحديثالحربي، 
: محمد إسماعيل حامد، إدارة الثقة والنشر، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. د: راجعه
 . 583،ص1هـ،ج1411، )1ط(اض، الري

 .37،ص7، باب اجتناب المجذوم ونحوه،ج)5958(حديث رقم صحيح مسلم،مسلم، رواه  )116(

، الفتاوى الفقهية الكبرى، )هـ974: ت(الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهتمي،  )117(
 . 212،ص1جهـ،1403بيروت، لبنان، : دار الفكر

) ط.د(بيروت، لبنان، : ، دار الفكركشاف القناع عن متن اإلقناع نس،البهوتي، منصور بن يو )118(
 .126،ص6جهـ، 1402

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، أبو العباس أحمد،  )119(
 .284، ص24جهـ،1425المدينة المنورة، : الشريف

 . 126، ص 6ج، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، ) 120(

 .212،ص1ج، الفتاوى الفقهية الكبرىالهيتمي، )121(

  .195آية : سورة البقرة )122(

  . 162،ص م1998، )2ط(بنغازي، : ، دار الكتب الوطنيةاألمراض المعديةالكاديكي، عثمان،  )123(

عبد القادر : ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد ،ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد )124(
  .147،ص4،جبيروت، لبنان: رنؤوط، مؤسسة الرسالةوشعيب األ
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 هـ،1332، )1ط(القاهرة،مصر،: ، دار السعادةالمنتقى شرح الموطأالباجي، أبو الوليد سليمان، ) 125(

المالكي، القاضي . 310ص ، 13جالذخيرة،القرافي، . 556ص،2ج، مواهب الجليل. 393،ص 9ج

يحيى . د: ،تحقيقال المعلم بفوائد مسلمإكم أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي،
  . 164، ص هـ1419، )1ط(المنصورة، مصر، : إسماعيل، دار الوفاء

، بذل الماعون في فضل الطاعون، ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر )126(

 ،يةالموسوعة الكويت .341ص،هـ1411، )1ط(الرياض، : احمد عصام الكاتب، دار العاصمة: تحقيق
  . 133ص ، 15ج

شعيب : تحقيقاآلداب الشرعية والمنح المرعية، ،ابن مفلح المقدسي، أبو عبد الله محمد بن مفلح )127(
  .362،ص 3، جهـ1417، )2ط(بيروت، لبنان، : األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة

  . 361ص ، 3جالشرعية والمنح المرعية، اآلدابابن مفلح المقدسي، )128(

  . 393،ص 9ج، المنتقى شرح الموطأ، الباجي )129(

  . 310ص ، 13جالذخيرة،القرافي، ) 130(

  . 133ص ، 15ج ، الموسوعة الفقهية الكويتية) 131(

محمد النجار، دار : ، تحقيقتأويل مختلف الحديثابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم،  )132(

  . 407ص، 4ج، ستذكاراال، ابن عبد البر: انظر. 103، ص هـ1393بيروت، لبنان، : الجيل

، دار الكتاب اإلسالمي، كشف األسرار شرح أصول البزدويعبد العزيزالبخاري، عالء الدين،  )133(
  . 318، ص2، ج)ت.د(

  . 479، ص 1، جشرح الكوكب المنيرابن النجار،  )134(

م، ص 1988، )2ط(دمشق، : دار الفكر القاموس الفقهي لغة واصطالحا،سعدي، أبو جيب،  )135(
274.   

، االختيار لتعليل المختارالموصلي، عبد الله الموصلي الحنفي، .58،ص2جالمبسوط،السرخسي،  )136(
. 174،ص1م، ج2005،)3ط(بيروت، : عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية: تحقيق

بيروت، : محمد شاهين، دار الكتب العلمية: ، تحقيقبلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أحمد، 

الحاوي الماوردي، . 407، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، . 193، ص 1م، ج1995، )ط.د(

  . 85، ص2،جكشاف القناعالبهوتي، . 6، ص3، جالكبير

. ، المفتي العام للمملكة األردنية الهاشمية،دمجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية :انظر )137(
القاضي  ،أحمد الحسنات. د ،ماجد الدراوشة .د ،سعيد الحجاويعبد الكريم الخصاونة، الشيخ 
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/  3) (283: (قرار رقم، محمد يونس الزعبي. أمجد رشيد د. دة، جميل خطاطب. د ،خالد وريكات

 /رجب/24(بتاريخ  حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا) 2020
   http://www.aliftaa.jo: ، على الرابط)م2020/ 3/ 19(، الموافق )هـ1441

   http://www.aliftaa.jo: على الرابط: انظر المرجع السابق )138(

فتوى دار اإلفتاء المصرية، أمين الفتوى بدار اإلفتاء المصرية، الشيخ أحمد ممدوح، : انظر )139(

  https://www.alhurra.com/egypt: على الرابط متعلقة بغسل المتوفي بفيروس كورونا،

بغداد، : ، اللجنة الوطنيةرفع الحرج في الشريعة اإلسالميةعبد الوهاب، الباحسين، يعقوب  )140(
  . 49، ص)ت.د(،)ط.د(العراق،

: ، دار الكلمةنظرية التقريب والتعليب وتطبيقاتها في العلوم السياسيةالريسوني، أحمد،  )141(
  . 305م، ص 2010، )1ط(القاهرة، مصر، 

  : م، على الرابط2020إبريل / هـ1441ية الثانية، شعبان ، الندوة الطبمجمع الفقه اإلسالمي: انظر )142(

www.iifa-aifi.org/ar  

  .31،ص4جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، محمد عرفة، : انظر )143(

  . 339،ص5جالمغني،ابن قدامة، : انظر )144(

طالل : تحقيق، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،  )145(

درر حيدر، علي، . 246، ص 3، ج)ت.د(، )ط.د(بيروت، لبنان، : يوسف، دار إحياء التراث العربي

  . 487، ص 1هـ، ج1411،)1ط(بيروت، لبنان، : ، دار الجيلالحكام في شرح مجلة األحكام

  . 247، ص 3،جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  )146(

، مجلة دراسات، علوم العذر عند الحنفية وأثرها في عقد االستصناعنظرية عربيات، وائل،  )147(
  . 565م، ص 2009، 2ـ العدد )36(الشريعة والقانون، الجامعة األردنية، األردن، مجلد 

م،ص 2009، )1ط(عمان، األردن،: ، دار اإلثراءإدارة األزمات مدخل متكاملأبو فارة، يوسف،  )148(
26 .  

، ص 4، ج)ت.د(،)1ط(بيروت، : دار الكتب العلميةائع في ترتيب الشرائع، بدائع الصنالكاساني،  )149(
193 .  

هـ، ص 1416، )4ط(دمشق، :منشورات جامعة دمشق النظريات الفقهية،الدريني، فتحي، : انظر )150(

  . 568، ص نظرية العذر عند الحنفية وأثرها في عقد االستصناععربيات، وائل، . 144

  .569، ص العذر عند الحنفية وأثرها في عقد االستصناعنظرية عربيات، وائل،  )151(
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  . 2،ص 16، جالمبسوطالسرخسي، : انظر )152(

  . 177هـ، ص 1416، )4ط(دمشق، :منشورات جامعة دمشق النظريات الفقهية،الدريني، فتحي،  )153(

  . 104إلى  99، ص قرارات مجلس المجمع الفقهي اإلسالميرابطة العالم اإلسالمي، : انظر )154(

  . 288، ص 30، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  )155(

، مجموع الفتاوىابن تيمية، .488، ص 1، جدرر الحكام في شرح مجلة األحكامحيدر، علي،  )156(
  .288، ص 30ج

  .158ص  النظريات الفقهية،الدريني، فتحي،  )157(

قطر، : المشورة ، مجلة بيتدراسة شرعية: العقود المالية وأزمة كورونابوضاية، مراد، : انظر) 158(
  . 102م، ص 2020، )1(العدد 

  . 81، ص تقويم األدلةالدبوسي،  )159(

  

  : المصادر والمراجع قائمة

  القرآن الكريم

محمد . د: راجعه معجم المصطلحات الطبية، ،)هـ1411(إبراهيم، محمد عبد اللطيف، 
الرياض، : ميةإسماعيل حامد، إدارة الثقة والنشر، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال

 ).1ط(السعودية، 

عبد الرزاق : تحقيقاإلحكام في أصول األحكام،، )ت.د(، اآلمدي، سيف الدين أبو الحسن علي
 ).ط.د(بيروت، لبنان،: عفيفي، المكتب اإلسالمي

مجلة دراسات ، مناهج األصوليين في تعريف الرخصة والعزيمة ،)م2003(حريز، عبد المعز، 

 ).3(ن، األردن، العددعما: الجامعة األردنية

 مصر، القاهرة،: ، دار السعادةالمنتقى شرح الموطأ، )هـ474: ت( الباجي، أبو الوليد سليمان،
 . هـ1332، )1ط(

: ، اللجنة الوطنيةرفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، )ت.د(الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، 
  ).ط.د(بغداد، العراق،
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دراسة : األحكام المتعلقة بصالة الجمعة في زمن الوباء ،)م2020(بادغيش، نوال بنت سعيد، 

  . ، جامعة ذمارمجلة اآلداب، فقهية مقارنة

، دار السعودية للنشر العدوى بين الطب وحديث المصطفى، )ت.د(البار، محمد علي، 
  ). ط.د(السعودية، : والتوزيع

–صحيح البخاري ، )هـ256: ت( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،

  . م1987هـ، 1407، )1ط(القاهرة، مصر، : دار الشعب ،- الجامع الصحيح

 .، دار الكتب اإلسالميأصول البزدوي، )ت.د(علي بن محمد،  البزدوي،

بيروت، لبنان، : ، دار الفكركشاف القناع عن متن اإلقناع ،)هـ1402( البهوتي، منصور بن يونس،
 ).ط.د(

  .)ط.د(القاهرة، مصر،: دار القلماإلسالم والطب،  ،)م1965( د الحميد،البوشي، محمد عب

: مجلة بيت المشورة، دراسة شرعية: العقود المالية وأزمة كورونا ،)م2020(بوضاية، مراد، 
  ).1(قطر، العدد 

بيان من مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد 

  /https://www.alriyadh.com: ، على الرابطصحيفة الرياضله آل الشيخ، ال

دراسة : الرخصة وعالقتها باألحكام واألدلة الشرعية ،)م2001(تبلخ، عبد الرحمن أحمد، 

  .عبد الله الكيالني: عمان، األردن، المشرف: رسالة ماجستير، الجامعة األردنية تحليلية،

مجموع فتاوى ابن ، )هـ728: ت(باس أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، تقي الدين أبو الع

هـ، 1416 المدينة المنورة، السعودية،: ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفتيمية
  .م1995

، جامعة اإلمام أحكام حمل النجاسة أثناء الصالة وصوره المعاصر ،)م2019(الجريدان، نايف، 
  ). 47(العددمحمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، 

، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،)هـ1379(ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، 
  ).ط.د(بيروت، لبنان، : دار المعرفة
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بذل الماعون في فضل ، )هـ852: ت(، ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر

 .هـ1411، )1ط(ض، الريا: احمد عصام الكاتب، دار العاصمة: ، تحقيقالطاعون

إيقالف الجماعات والجمع في المساجد : نوازل فقهية في زمن كورونا ،)م2020(الحراق، محمد، 

  . 94: ، العددمجلة الفقه والقانون، نموذجا

عبد الغفار سليمان : ، تحقيقالمحلى اآلثار، )ت.د(ابن حزم، علي بن أحمد بن حزم األندلسي، 
 ). ط.د(بيروت، لبنان، : البندري، دار الكتب العلمية

: دار الفكر ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،)هـ1398(محمد بن عبد الرحمن،  الحطاب،
  .)2ط(،بيروت، لبنان

  ).1ط(بيروت، لبنان، : ، دار الجيلدرر الحكام في شرح مجلة األحكام ،)هـ1411(حيدر، علي، 

فتوى ، )ت.د(ة، الشيخ أحمد ممدوح، دار اإلفتاء المصرية، أمين الفتوى بدار اإلفتاء المصري

 /https://www.alhurra.com: على الرابط متعلقة بغسل المتوفي بفيروس كورونا،

Egypt.  

بيروت، :دار الكتاب العربي سنن أبي داود،، )ت.د(أبو داود، سليمان بن األشعث الجستاني، 
  ). ط.د(لبنان، 

، تقويم األدلة في أصول الفقه ،)م2001(الدبوسي، عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي، 
 . هـ1421، )ط.د( بيروت، لبنان،: خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية: تحقيق

 ).4ط(دمشق، : منشورات جامعة دمشق النظريات الفقهية، ،)هـ1416(الدريني، فتحي، 

بيروت، : كردار الف حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ،)هـ1419(الدسوقي، محمد عرفة، 
  . )4ط(لبنان، 

دار إحياء التراث  التفسير الكبير، ،)هـ1420(الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر، 
  ).3ط(بيروت، لبنان، : العربي

: محمود خاطر، مكتبة لبنان: تحقيق مختار الصحاح، ،)م1995(الرازي، محمد بن أبي بكر، 
 .بيروت



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  جرادات

  886

 

 ، مطبعةبداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)م1975(، حمدابن رشد، أبو الوليد محمد بن أ
  . )4ط(مصر، : مصطفى البابي الحلبي

، دار نظرية التقريب والتعليب وتطبيقاتها في العلوم السياسية ،)م2010(الريسوني، أحمد، 
  ).1ط(القاهرة، مصر، : الكلمة

وزارة عد الفقهية، المنثور في القوا ،)م1985(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، 
  ).2ط(الكويت، : األوقاف الكويتية

 القاهرة، مصر،: دار الكتب اإلسالمية ،تبين الحقائق ،)هـ1313(الزيلعي، فخر الدين عثمان، 
  ).1ط(

 ).ط.د(بيروت،لبنان، : ، دار الفكرأصول الفقه اإلسالمي، )ت.د(أبو زهرة، محمد، 

دار الفكر المبسوط،  ،)م2000(هل السرخسي، السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي س
 . هـ1421، )1ط(بيروت، لبنان، : للطباعة والنشر

دمشق، سوريا، : دار الفكر القاموس الفقهي لغة واصطالحا، )م1988(سعدي، أبو جيب، 
  ). 2ط(

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،)م2000(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 
  ).1ط(بيروت، لبنان، : رسالةمؤسسة ال

  ). ط.د(بيروت، لبنان، : ، دار الكتب العلميةتحفة الفقهاء، )ت.د(السمرقند، محمد بن أحمد، 

محمود : ، تحقيقتفسير السمرقندي -بحر العلوم، )ت.د(السمقندي، نصر بن محمد بن أحمد، 
  . بيروت، لبنان: ،دار الفكر)ط.د(مطرجي، 

مركز الشيخ أبي : ، نشربذل المجهود في سنن أبي داود ،)م2006(السهارنفوري، خليل أحمد، 
  ).1ط(الهند، : الحسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية

بيروت، : ، دار الكتب العلميةاألشباه والنظائر ،)م1990( السيوطي، جالل الدين ابن أبي بكر،
  .هـ1411، )1ط( لبنان،
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أبو عبيدة مشهور، دارابن عفان : ، تحقيقموافقاتال ،)م1997(الشاطبي، إبراهيم بن موسى، 
 ).1ط(

القاهرة، : كتبة الحلبيأحمد شاكر، م: ، تحقيقالرسالة ،)هـ1358( الشافعي، محمد بن إدريس،
  . )1ط(مصر، 

، دار السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،)هـ1405(الشوكاني، محمد بن علي محمد، 
  ). 1ط( ،بيروت، لبنان: الكتب العلمية

محمد الزحيلي، : ، تحقيقالمهذب في فقه اإلمام الشافعي ،)م1992(الشيرازي، إبراهيم بن علي، 
  ).ن.د(، )1ط(

محمد شاهين، دار الكتب : ، تحقيقبلغة السالك ألقرب المسالك ،)م1995(الصاوي، أحمد، 
 ).ط.د(بيروت، لبنان، : العلمية

دار  لى الدر المختار شرح تنوير األبصار،حاشية رد المختار ع ،)م2000(ابن عابدين، 
  ).1ط(بيروت، لبنان،: الفكر

: ، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير ،)م1984(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 
  . )ط.د(س، تون

االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء  ،)م2000(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، 

بيروت، لبنان، : كتب العلميةالم محمد عطا ومحمد على معوض، دار الس: ، تحقيقاألمصار
  . )1ط(

لتمهيد لما في الموطأ من المعاني ا، )ت.د(ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، 

  ).ط.د( ،)ن.د( ،واألسانيد

: الميالمكتب اإلس، المصنف ،)هـ1403(، ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيعبد الرزاق
  ). 2ط(بيروت، لبنان، 

، الدار السنة النبوية - اإلعجاز العلمي في اإلسالم  )م2001(عبد الصمد، محمد كامل، 
 ). 5ط(القاهرة، : المصرية
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، دار الكتاب كشف األسرار شرح أصول البزدوي، )ت.د(عبد العزيزالبخاري، عالء الدين، 
  .اإلسالمي

: دار الفضيلة معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، ،)ت.د(عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، 
  . مصر القاهرة،

 ،)ن.د( أحكام القرآن،، )هـ543: ت( ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي،
  ).ت.د( ،)ط.د(

، مجلة دراسات، نظرية العذر عند الحنفية وأثرها في عقد االستصناع ،)م2009(عربيات، وائل، 
  .2ـ العدد )36(جلد عمان، األردن، م شريعة والقانون، الجامعة األردنية،علوم ال

 ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،)هـ1388( العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق،
 ). 2ط(المدينة المنورة، السعودية، : عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية: تحقيق

جدة، السعودية، : دار المنهاج ،ن في مذهب اإلمام الشافعيالبيا، )ت.د(العمراني، يحيى، 
  ).ط.د(

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ت.د(العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد، 
 ).ط.د(بيروت، لبنان،: دار إحياء التراث اإلسالمي

ار الكتب محمد عبد الشافي، د: ، تحقيقالمستصفى ،)هـ1413(الغزالي، أبو حامد محمد، 
 ).1ط( بيروت،: العليمية

 بيروت، لبنان،: ، دار الكتب العلميةاللباب في شرح الكتاب ،)م1993(الغنيمي، عبد الغني، 
 ).ط.د(

: عبد السالم هارون، دار الفكر: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة ،)م1979(ابن فارس، أحمد، 
 ). ط.د(بيروت، لبنان، 

  ).1ط(عمان، األردن،: ، دار اإلثراءاألزمات مدخل متكاملإدارة  ،)م2009(أبو فارة، يوسف، 

  ).ط.د(دار ومكتبة الهالل،  العين،، )ت.د(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، 
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محمد : ، تحقيقتأويل مختلف الحديث ،)هـ1393(ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، 
 .بيروت، لبنان: النجار، دار الجيل

  ).1ط( بيروت، لبنان،: دار الفكر ،المغني ،)هـ1405( ة، موفق الدين أبي محمد،ابن قدام

  ).1ط(دار العرب اإلسالمي،  الذخيرة، ،)م1994(القرافي، شهاب الدين أحمد، 

عبد : ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد، )ت.د( ،ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد
  . بيروت، لبنان: الرسالةالقادر وشعيب األرنؤوط، مؤسسة 

  .)2ط(بنغازي، : ، دار الكتب الوطنيةاألمراض المعدية ،)م1998(الكاديكي، عثمان، 

  ). 1ط(بيروت، لبنان، : دار الكتب العلميةبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ، )ت.د(الكاساني، 

، دار القرآن العظيمتفسير  ،)م1999(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، 
  . هـ1420، )2ط(طيبة للنشر والتوزيع، 

، 1ج ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما يكره في الصالة،سنن ابن ماجة، )ت.د(ابن ماجة، 
  .الحديث حسن. 519ص

بيروت، : ، دار الكتب العلميةموطأ مالك بشرح الزرقاني ،)م1990(ابن مالك، أنس بن مالك، 
  . )1ط( لبنان،

إكمال المعلم  ،)هـ1419( المالكي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي،

  .)1ط(المنصورة، مصر، : يحيى إسماعيل، دار الوفاء. د: ،تحقيقبفوائد مسلم

  ). 1ط(بيروت، لبنان، : دار الكتب العلمية ،الحاوي الكبير ،)م1999(الماوردي، علي بن محمد، 

: قرار رقم ، المفتي العام للمملكة األردنية الهاشمية،وث والدراسات اإلسالميةمجلس اإلفتاء والبح

حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس ) 2020/  3) (283(

: ، على الرابط)م2020/ 3/ 19(، الموافق )هـ1441 /رجب/24(بتاريخ  كورونا
http://www.aliftaa.jo   

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب  ،)م1988(المرداوي، علي بن سليمان، 

  ). 1ط( بيروت، لبنان،: ، دار إحياء التراث العربياإلمام أحمد
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: ، تحقيقالهداية في شرح بداية المبتدي، )ت.د(المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، 
 ).ط.د(بيروت، لبنان، : طالل يوسف، دار إحياء التراث العربي

-الجامع الصحيح  -صحيح مسلم ،)م1999(، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، مسلم

مؤسسة  الموسوعة العربية العالمية،. 147، ص 2، ج)ت.د( ،)ط.د( بيروت،: دار الجيل
   .)2ط(الرياض، السعودية، : أعمال الموسوعة للنشر

الشرعية والمنح  اباآلد، )هـ763: ت(ابن مفلح المقدسي، أبو عبد الله محمد بن مفلح، 

، )2ط(بيروت، لبنان، : شعيب األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة: تحقيق ،المرعية
  .هـ1417

  ).3ط(بيروت، لبنان،: ، دار صادرلسان العرب ،)هـ1414(محمد بن مكرم،  ابن منظور،

بد اللطيف ع: ، تحقيقاالختيار لتعليل المختار ،)م2005(الموصلي، عبد الله الموصلي الحنفي، 
 ).3ط( بيروت، لبنان،: عبد الرحمن، دار الكتب العلمية

 ، مكتبة العبيكان،شرح الكوكب المنير ،)م1997(ابن النجار، تقي الدين محمد بن الفتوحي، 
 ).2ط(

، دار الكتب األشباه والنظائر ،)م1999(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، 
  .هـ1319، )ط.د( بيروت، لبنان،: العلمية

بيروت،لبنان، : ، دار الفكرالمجموع شرح المهذب ،)م1997(النووي، محيي الدين بن شرف، 
 ). ط.د(

، الفتاوى الفقهية الكبرى، )هـ974: ت(الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهتمي، 
  .هـ1403بيروت، لبنان، : دار الفكر
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Abstract 
This study tackles loan repayments for debtors focused on Persons under the burden 

of debt. While financial facilitation, through lending funds and financial service 
providers, have contributed to supporting small projects especially for women who fall 
officially under the poverty line and in most need of financial capital, however, such 
debt instruments were provided with high interest rates. With absence of financial 
literacy and commercial investment experience, the borrowers are faced with 
imprisonment as part of the penal conditions in case of defaults in repayments or 
inability to repay the debtors. This study addresses the extent of applicability of such 
conditions on persons under the burden of debt and its relationship with financial support 
and economic empowerment. 

Keywords: Share of debtors, Purposes of Sharia, Loan funds, Poverty, Financial 
support. 

  

   :المقدمة

ومن سار  ،وعلى آله وصحبه ،على سيدنا محمدالحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم 
  .إلى يوم الدين ،واستن بسنته ،على هديه

مسألة إعطاء من عجز عن سداد الدين لصالح صناديق اإلقراض بشكل عام  تعالج الدراسة
 ،بغية تحسين أوضاعهن االقتصادية ،واتي يستدن من هذه الصناديق بشكل خاصوالنساء الل

الهدف الظاهر من تقديم هو وإذا كان هذا  ،وذلك من خالل مشاريع استثمارية تمويلية صغيرة
إال أننا ال نجد على أرض الواقع تحققًا للوفرة  ؛التسهيالت المالية من قبل صناديق اإلقراض

في الوقت الذي تستغل فيه صناديق  ،هذه المشاريعلائدة المنتجة للمستدينين أو الف ،االقتصادية
لتحقيق أرباح  ؛وأوضاع أسرهن االقتصادية المتردية ،اإلقراض والتمويل حاجات النساء الملحة

فإن عجزت النساء عن  ،في بعضها% 30فُتغريهن باالستدانة بفوائد مرتفعة قد تصل إلى ، لها
أن المستدينة إن لم تستطع  ؛والسؤال الذي يفرض نفسه ،رهن الزج في السجونفإن مصي ،السداد

إّلا أن تتدخل العناية اإللهية  ؟كيف ستتمكن من السداد وهي في السجنف ،السداد وهي حرة طليقة
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أو تتدخل المؤسسات الرسمية فتعالج  ،تعطى من سهم الغارمينأو  ،تجود األيادي الخيرة عليهاف
تلك الظاهرة  ،المجتمع األردني في أوساطوقد ثارت مسألة الغارمات ... من جذورهاهذه الظاهرة 

 ،دينار 5000إلى  500نتيجة مطالبات مالية تتراوح قيمتها بين  ؛التي لم تكن معهودة في السابق
واالستغالل من قبل  ،فضًال عن الوضع النفسي الذي تتعرض له النساء بسبب الضغط األسري

  .ليدفع بهن لالستدانة من هذه الصناديق ؛زواجاآلباء أو األ

 ،لقد نحت األبحاث التي تناولت سهم الغارمين منحى كيفية معالجة سهم الغارمين للتكافل
أنها تؤكد على كون سهم ،وما يميز هذه الدراسة ،والتضامن االجتماعي في المجتمع المسلم

يجعل شماعة ُتعلق عليها أخطاء جهات ولكنها تأبى أن  ؛الغارمين معزز للتكافل االجتماعي
وال ترعى في الله حرمة  ،ال تتقي الله ،ويصبح منفذًا تتنفع من خالله جهات ال مسؤولة ،مسؤولة
في حين أن األصل في سهم الغارمين أنه  ،بحيث تبقى النساء على فقرهن بل يزددن سوءا ،النساء

أو سداد من غرم لمصلحة نفسه  ،بإصالح ذات بين ،يحقق حكمة مفادها إما سد ُثلمة في المجتمع
 ،أما في الحالة التي نحن بصددها فإن النسوة الغارمات ؛بالتالي إعانته ورفع الحرج عنه ،بأمر مباح

جّل ما في األمر أن مال الزكاة قد انساب إلى أيدي صناديق  ،ال هن انتفعن وال تحقق لهن مصلحة
فأقرضتهن بفوائد  ،وحاجتهن للمال ،وقلة حيلتهن وخبرتهن،سوةالتي استغلت جهل الن ،التمويل
  .ورتبت عليهن شروطًا جزائية حال التأخر بالسداد ،مرتفعة

  :ومن هنا تثير مشكلة الدراسة األسئلة اآلتية

  ؟ما مدى انطباق سهم الغارمين على مثل حاالت االستدانة من صناديق اإلقراض :أوًال

  ؟كفاية ليتوافق مع حاالت الدعم من مصارف الزكاةكيف نضبط حد ال :ثانيًا

للفقراء  ،والخاصة في تحقيق التمكين االقتصادي ،ما مدى فعالية المؤسسات الحكومية :ثالثًا
  والمحتاجين؟

  :كما ظهرت أهمية الدراسة في البنود اآلتية

ق المقصد الذي التي تحق ،ومصارفه الحقيقية ،بيان الحكمة التشريعية من سهم الغارمين :أوًال
  .وتعالى الحق سبحانه منه أراده

الذين يقل دخلهم  ،والمؤسسات الحكومية والخاصة في تمكين األفراد ،إبراز مسؤولية الدولة :ثانيًا
  .عن حد الكفاية

زمرة النساء خصوصًا (في التوعية المالية عند المواطنين  ،تفعيل دور المؤسسات والمجتمع :ثالثًا
  .)خبرة التجارة واالستثماريفتقدن ل اللواتي

  .الذين يستغلون حاجات الضعفاء ،توجيه المسؤولين لألخذ على أيدي المتنفذين :رابعًا
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ضمن مبحثين وخمسة  منهج وصفي تحليلي ولتحقيق ما سبق جاءت هذه الدراسة في

  :مطالب

  :وفيه مطلبان ،مفهوم الغارمين وعالقتهم بحد الكفاية :المبحث األول

  .مفهوم الغارمين :ولالمطلب األ

  .وظيفة الزكاة في تأمين حد الكفاية :المطلب الثاني

وفيه  ،وإخفاقات االستثمار، مسؤولية توجيه سهم الغارمين مقابل مشكلة االستدانة :المبحث الثاني
  :ثالثة مطالب

  .وقفة تحليلية في دور سهم الغارمين في معالجة إخفاقات االستثمار :المطلب األول

وسياسة االعتماد على  ،وعالقتها بالوعي المجتمعي ،مسؤولية حماية المستهلك :لثانيالمطلب ا
  .الذات

  .ضوابط االستدانة ضمن التوجيهات الشرعية :المطلب الثالث

 .التي تدعم فكرة البحث ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

  

  .يةمفهوم الغارمين وعالقتهم بحد الكفا :المبحث األول

  .مفهوم الغارمين :المطلب األول

عَليِه : ورجٌل غارم. الدين: والُغرم. َغرم يغرم ُغرمًا وَغرامًة، وأغرمه وَغرمه :الغارمون لغة :أوًال
ني2(كذلك يأتي بمعنى التخليص واإلبعاد .)1(د(.  

الوصل بأن يقع  :إلصالح ذات البين أيغارم  :أحدهما ؛الغارم نوعان :الغارمون اصطالحًا: ثانيًا
تشاجر، في دماء وأموال، ويحدث بسببها  - كقبيلتين أو أهل قريتين  -بين جماعة عظيمة 
فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته ماًال، عوضا عما بينهم،  الشحناء، والعداوة

ف حمله عنه من الصدقة، لئال فهذا قد أتى معروًفا عظيما، فكان من المعرو ،ليطفئ النائرة
  . يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، َأو يوهن عزائمهم

إن لم يدفع  ،ولو مع غنى ،فجاَء الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبا من الصدقة
  .من ماله

فإن استدان ألمر  ،في غير معصية ومصالحه ،أن يستدين لقضاء حوائجه :النوع الثاني
لو قضينا دينه بعد  :فذهب الحنفية إلى أنه ال يعطى فقالوا ،اختلف الفقهاء في إعطائهفقد  ،محرم
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أما المالكية فقد . )3(حتى يأخذ المال ثم يعود إلى الفسق ؛التوبة ال يؤمن من أن يظهر التوبة
 أما إن لم يتب ،فعندهم قوالن في إعطائه من سهم الغارمين ،فرقوا بين حاله إذا تاب من المعصية

فإن  ،أما من غرم لمصلحة نفسه. )5(أجازوا الدفع له إذا تاب والحنابلة ،والشافعية. )4(فإنه ال يعطى
   .والتضامن االجتماعي ،وتحقيق التكافل ،الدفع له لتحقيق كفايته

   .وظيفة الزكاة في تأمين حد الكفاية :المطلب الثاني

  .قهاءومقدار ما يأخذه عند الف ،حد الفقر :المسألة األولى

 ،إن الزكاة ال تعدو أن تكون ضريبة إحسان، ومصارف الزكاة التي بينها الشارع تشير إلى هذا
فمن العبث أن تربط حياة  ،ومكان اإلحسان المالي في بناء أي مجتمع ليس مكان القواعد واألوتاد

 ،كد يدهوالشخص الذي يستطيع العمل من  ،قسم كبير من األمة بما يلقى إليه من القسم اآلخر
وإّلا فقد  ،ال يجوز أن نفرض عليه االعتماد في حياته كلها أو جلها على الزكاة ،وعرق جبينه

ما  ،ويدفع إليها ،تشريعًا يعين على البطالة ؛ال تشريع إصالح ،انقلبت الزكاة إلى تشريع إفساد
لك كلها نتائج ال وت ،وما دام المحتاجون ال بد أن يأخذوا منها ،دامت الفريضة ال بد من إخراجها

ال تحل الصدقة لغني، وال لذي مرة « :)ص(الرسول  وقد قال ،وال يمهد لها ،يقصد إليها الدين
والربح الوافر الذي يكسبونه من  ،فالرجال األصحاء ال بد أن تهيأ لهم وسائل العمل .»)6(سوي

ون موضع الزكاة معها بحيث يك ،هو الدعامة االقتصادية األولى في بناء كل مجتمع صحيح ؛أعمالهم
 ،والقعود، وهذا موضع الزكاة الواجب ،والتعطل ،والعجز ،يظهر مع طوارئ الضعف ،ثانويًا

ويباح لها أن  ،ويفرض عليها ،ثم إن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الحكومة .ومصرفها المعقول
  . )7(تتخذ من الوسائل االقتصادية ما تراه كفيال بتحقيق هذه الغاية العظيمة

الحاجات العامة  :التي تنقسم إلى قسمين ،ويهدف النشاط اإلنساني إلى إشباع الحاجات
فأما الحاجات  ،ويقوم بإشباعها النشاط الخاص ،والحاجات الخاصة ،ويشبعها النشاط العام

وأما  ،كأن يجد القوت والكساء والمأوى التي يعولها، ،فهي ما يحتاج إليه الفرد واألسرة ،الخاصة
 ،لحاجات العامة فتخرج عن هذا إلى ما يصلح من حال المجتمع كالمحافظة على األمن الداخليا

وإقامة التوازن االجتماعي  ،ونشر التعليم وترقية مستوياته ،وسالمة الحدود والصحة العامة
   .)8(واالقتصادي

الخاصة التي يستحق بموجبها الفقير األخذ من مال الزكاة  ولتحديد معنى الحاجة

  :يستلزم منا ذلك البحث في أقوال الفقهاء لتحري الحد الذي جعلوه معيارًا للفقر عندهم

أو قدر  ،وهو ما دون النصاب ،أن الفقير من له أدنى شيء :ذهبوا إلى الحنفية إذ نجد
األولى ما  :فالغنى عند الحنفية على ثالث مراتب. )9(وهو مستغرق في الحاجة ،نصاب غير تام
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والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر  ،وهو الذي يملك النصاب ،الزكاة يتعلق به وجوب
والثالثة ما يحرم به  ،وهو أن يكون مالكًا لمقدار النصاب فاضًال عن حوائجه األصلية ،واألضحية

وكذا الفقير القوي  ،وهو أن يكون مالكًا لقوت يومه وما يستر به عورته عند عامة العلماء ،السؤال
  .)10(يحرم عليه السؤالالمكتسب 

وفي  ،وكفاية عياله ،فيعطى كفايته ،فالفقير يعطى قوت سنة بقدر المقسوم :أما عند المالكية
وذلك  ،النوادر روى علي وابن نافع كم أكثر ما يعطى الفقير منها والصدقة واسعة؟ قال ال حد فيه

قال ذلك بقدر  ،زيده الكسوةفيعطي قاسمها للفقير قوت سنة ثم ي: على قدر اجتهاد متوليها، قيل
وقد يكون غيره أحوج فيؤثر  ،وقد يكون أفقر من يوجد فيعطى ،ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها

  . )11(األحوج

وكأنهم يوصلون الفقير إلى  ،)12(فالمالكية يحكمون فقه المصلحة في مقدار اإلعطاء للفقير
إنما يحكمها  ،ور فهي ليست على اإلطالقومع ذلك فهم يوازنون ويقايسون األم ،أدنى درجات الغنى

إخراج  :لكن مع ذلك يفهم من نقولهم أن منهجهم ،واألحوج فاألحوج ،المصلحة بمقدار المحتاجين
   .الفقير من نطاق الفقر والكفاف ال إلى حد الكفاية بل إلى أعتاب الغنى

ما هو القدرة على أن الغنى غير معتبر بالمال، وإن فيالشافعية ويوافقهم في هذا النظر 
إنما هي ما عرف الناس على قدر حال  ؛، فكانت الحاجة)13(ولمن تلزمه نفقته ،الكفاية الدائمة لنفسه
 ؛وأحسب أن هذا هو الرأي الراجح واألنسب .)14(ال على قدر المال فقط ،الطالب للزكاة وماله

  .الذي يحدد من يأخذ من مال الزكاة بقدر الكفاية

، وعندهم من ملك من غير األثمان ما ال )15(فالفقير يعطى بقدر ما يغنيه :أما عند الحنابلة
وكأن المعول عليه عندهم في الغنى هو الملك من . )16(وإن كثرت قيمته ،يقوم بكفايته، فليس بغني

   .وال يخفى بعد هذا القول عن وجه المصلحة ،الذهب والفضة

أن يظهر لنا  ،أخذ الفقير من مال الزكاةوال ريب بعد البحث في أقوال الفقهاء في مقدار ما ي
وهذا  ،وقائم على رعايتهم،وكفاية من هو متكفل بهم ،سداد القول بأن الفقير يأخذ ما يحقق كفايته

  .وتسليط الضوء عليها ،يدفعنا للتوسع في تناول ودراسة مفهوم الكفاية

  .لحديثضبط المصطلح وفق الواقع التنموي ا :حد الكفاية :المسألة الثانية

مدخًال لتحقيق التنمية  ؛الذي يستهدف تحقيقه اإلنتاج القومي ،يعتبر مفهوم حد الكفاية
أو قدرًا ثابتًا من  ،من السلع والخدمات فليس هو قدرًا ،فهو مفهوم متحرك غير ساكن ،االقتصادية

 ،لمجتمعالتي بلغها ا،وإنما هو مستوى حركي من اإلشباع يختلف باختالف مستويات النمو ،الدخل
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يتدرج من إشباع الضروريات  ،إنه المستوى الالئق من المعيشة في ظل ظروف المجتمع وإمكاناته
  .فإشباع الكماليات ،إلى إشباع الحاجيات

وارتفاع مستوى حد الكفاية  ،كلما ارتفع مستوى حد الكفاية،وكلما زادت إمكانيات المجتمع
مما  ،تجعل إنتاجية الفرد أعلى ،وف معيشة أفضلفذلك يعني توفر ظر ،يزيد من إمكانيات المجتمع

وزيادة االنتاج  ،فيزيد بالتالي االنتاج القومي ،يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية المتوسطة في المجتمع
وهكذا يتبادل كلٌّ من حجم  ،القومي ترتب ارتفاع مستوى حد الكفاية الواجب تحقيقه من جديد

تحمل المجتمع إلى  ،في حركة صعودية دائمة ،ثير والتأثرومستوى حد الكفاية التأ،اإلنتاج القومي
  .)17(آفاق أرحب من الرفاهية والتقدم

هو  ،وإنما حد الكفاية ،إن كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد في المجتمع ليس حد الكفاف
 أما حد الكفاية ،لدفع غائلة الهالك عن نفسه ؛ألن حد الكفاف يقاتل عليه المضطر ؛أصح األقوال

مباشرة تقع على األفراد من  فهو الحد الذي تكون فيه مسؤولية تحقيق هذا الهدف إما مسؤولية
 .حق الضيافة ،حق الماعون ،أو ما يسمى في الفقه اإلسالمي حق القرابة ،باب التكافل االجتماعي

 ،راد األمةوتقوم به الدولة نيابة عن أف ،وإما أن تكون المسؤولية جماعية تقع على المجتمع بكامله
وحد الكفاية هذا حق مشروع لجميع األفراد حين عجزهم عن تحقيق  ،وتمثلهم في تحقيق ذلك

 ،وعدم وجود فرص للعمل ،وكبر السن ،والعجز ،كالمرض ،ألسباب خارجة عن إرادتهم ؛هذا الحد
شة وهنا تقع المسؤولية على المجتمع والدول لتحقيق الحد الذي يكفل لهم مستوى الئقًا للمعي

فال  ،فعلى اإلمام أن يتقي الله في صرف األموال إلى المصارف" يقول السرخسي"يلحقهم بالناس، 
وإن احتاج بعض المسلمين وليس في  ،يدع فقيرًا إال أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله

كون ، وال ي)18(أعطى اإلمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج ،بيت المال من الصدقات شيء
لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين  ،ذلك دينًا على بيت مال الصدقة

صرف ذلك من بيت  ،بخالف ما إذا احتاج اإلمام إلى إعطاء المقاتلة، وال مال في بيت مال الخراج
ا صرف فإذ ،ألن الصدقة حق الفقراء والمساكين ؛وكان دينًا على بيت مال الخراج ،مال الصدقة

اإلمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينًا لهم على ما هو حق المصروف إليهم، وهو مال 
  .)19(الخراج

الذي ما تفتأ فيه ،يتطور بتطور المجتمع ،يتضح أن حد الكفاية هو حد نسبي غير مستقر
إلى األمس ات وتحسين ،حركة التحول والتبدل من تغيير حاجيات األمس إلى ضروريات اليوم

 ،في حركة دائبة تصاعدية يرتقي معها هذا الحد برقي المجتمع وتقدمه ،وهكذا ،حاجيات اليوم
وضمانه  ،الذي يجب على المجتمع كفالته ،هذا االرتقاء واالرتفاع الدائب في مستوى هذا الحد

دول عن يؤدي إلى اتساع الفجوة بين طبقة الفقراء واألغنياء إذا ما أحجمت ال ،لكل أفراد المجتمع
  .)20(لتصحيح هذا الخلل ؛التدخل الفعال
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الحد الفاصل الذي يحقق مستوى الكفاية بيسر المعيشة للفرد إلى  وقد فسرت الشريعة
: عن قبيصة بن مخارق الهاللي، قال"أخرج مسلم في صحيحه  ،درجة تلحق بمستوى الناس

تينا الصدقة، فنأمر لك بها، أقم حتى تأ: أسأله فيها، فقال )ص(تحملت حمالة، فأتيت رسول الله 
يا قبيصة إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل، تحمل حمالة، فحلت له المسألة : "ثم قال: قال

حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
م ثالثة من ذوي الحجا من ورجل أصابته فاقة حتى يقو - أو قال سدادًا من عيش  -من عيش 

أو قال سدادًا من  -لقد أصابت فالنًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش : قومه
فعن جبير بن محمد، " )21(فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا -عيش 

إذا « :رضي الله عنه الخطابوقال عمر بن » وال يبيته ،لم يكن يقيل عنده ماًال )ص(أن النبي «
إن الله : وسمع علي بن أبي طالب، رضي الله عنه يقول ،)23(من الصدقة :يعني )22(»أعطيتم فأغنوا

فرض على األغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عروا، أو جهدوا فبمنع 
  .)24("بهم عليهاألغنياء، وحق على الله عز وجل أن يحاسبهم يوم القيامة، ويعذ

وإنما  ،إن تشريع الزكاة ال يعمد إلى إتاحة مقدار من الدخل النقدي لمن لم يحقق كفايته
أي أن توفير  ،لكل مستحق يستخدمها في توليد كفايته ،يعمد إلى إتاحة قدر من السلع اإلنتاجية
صفوف فتشريع الزكاة يركز على نقل المحتاج إلى  .الكفاية يمر باستخدام قدرات الشخص

ويساهمون في تحقيق كفاية غيرهم ممن يعجز عن  ،الذين ينتجون فيكفون أنفسهم ،المنتجين
  .)25(فهي وسيلة لزيادة اإلنتاج ،العمل

وليس له منزل، فليتخذ منزًال، أو ليست له زوجة  ،من ولي لنا عمًال« :)ص(وعن النبي 
ليتخذ دابة، ومن أصاب شيئًا سوى فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمًا، أو ليست له دابة ف

 ،وهي حاجات السكن ،التي ال بد من إشباعها، ذكر الحديث نماذج لالحتياجات ،)26(»ذلك فهو غال
وعلى  ،والثياب من باب أولى ،وذلك باإلضافة إلى احتياجات الطعام ،واالنتقال ،والخدمة ،والزواج

وذلك لتحقق  ،يضا على من ال يعمل لعجزوينطبق الحكم أ ،الدولة أن تكفل توفير ذلك لموظفيها
  .)27(إليها وهي احتياج الحياة اإلنسانية ،نفس الحكمة

 ،هو اإلناث منها ،ولو تعمقنا مغزى كون االتجاه العام في المطلوب من المكلف بزكاة الّنعم
في اإلبل  فالمطلوب ،وليست أمواًال استهالكية ،لتبين لنا أن الزكاة تقدم لمستحقيها أمواًال إنتاجية

 ،وفي البقر التبيعة ،وفي الغنم الشياه ،أو جذعات ،أو حقاق ،أو بنات مخاض ،بنات لبون: إما شياه
   .)28(أو المسنة

 ،إن الزكاة تعطى بحيث تحقق آلخذها الغنى الدائم :وقد فقه الفقهاء هذا المغزى فقالوا
أو آالت  ،رأس مال حرفتهبأن يعطى المحترف  ،ويتحقق ذلك بتمليك المستحق رأس مال إنتاجي
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وذلك يختلف  ،والمعيار أن يتحقق له من ربحه ما يفي بكفايته ،قلت قيمة ذلك أو كثرت ،حرفته
يملك ما  ،وال يصلح لعمل ما ،ومن ال يحسن حرفة ،باختالف الحرف والبالد واألزمان واألشخاص

  .)29(كفيًافال يخرجه من ملكه حتى يستمر غنيًا م ،ويوقف عليه ،يكفيه دخله منه

مسؤولية توجيه سهم الغارمين مقابل مشكلة االستدانة وإخفاقات  :المبحث الثاني

  :االستثمار

  .وقفة تحليلية في دور سهم الغارمين في معالجة إخفاقات االستثمار :المطلب األول

فإن الزكاة  ،إذا كانت عملية االستثمار تتطلب أوضاعًا مالئمة يسودها األمان واالستقرار
ولقد وفر االقتصاد  ،التي تؤدي إلى توفير المناخ االستثماري المالئم ،بر من أهم العواملتعت

والتي  ،التي قد يتعرض لها المستثمر ،والكفالة العامة ضد الخسائر ،اإلسالمي الضمان االجتماعي
فعن . )30(حيث جعل سهم الغارمين لمواجهة مثل هذه الظروف  ؛ال يكون له فيها حول وال قوة

رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، : ثالثة من الغارمين: "جاهد، قالم
: الغارم: وعن محمد بن علي قال ،)31(فهو يدان وينفق على عياله  ،وليس له مال ،ورجل له عيال

  .")32(المستدين في غير سرف، فينبغي لإلمام أن يقضي عنه من بيت المال

حـدوث الكسـاد في  :لتعثر المالي في ضوء الفكر المالي الحديثومن أسباب أزمة اإلعسار وا
 ؛أو تقـديم الخـدمـات ،ممـا يتـرتب عليـه صعـوبـة تصـريف السلـع ،األنشطـة والمعـامالت المختلفـة

وهـذا يرجـع إلـى مجمـوعـة مـن  ،تمـويل األعمـال وإعـادة ،لسـداد االلتزامـات ؛لتحقيـق اإليـرادات
ومنها ما  ،كالكوارث البيئية والقحط والجدب ،منها ما يكون ألسباب قدرية من عند الله :العـوامل

كارتفاع الضرائب ووضع القيود  ،وانتشار االحتكار السياسي ،يكون بسبب سوء قرارات حكومية
 ،وغيرها ،ورفع سعر الفائدة ،وتقييد منح االئتمان من المؤسسات المالية ،على بعض األنشطة

كسـوء التخطيـط  والشركات ،يكون بسبب سوء إدارة األموال واألعمال من قبل األفراد ومنها ما
التـوسع فـى االقتـراض مـن و ،وانتهـاج سيـاسة توسعيـة فـوق اإلمكـانيـات المـاليـة ،المـالـى

المـؤسسات المـاليـة وغيـرهـا بفوائد علـى أمـل حـدوث انتعـاش يمّكـن مـن سـداد القـروض 
وغير  ،ومنهـا أزمـة اإلعسار والتعثر ،فيسبـب العـديد مـن األزمـات، ثـم يحـدث انكمـاش ،وائدهـاوفـ
  .)33(ذلك

 ؛وهذا عام يشمل جميع القروض –وهذا يعني إعطاء المقترض العاجز عن سداد دينه 
فسهم ، من سهم الغارمين،أو صاحب الدين الذي أصابته الكوارث –اإلنتاجية واالستهالكية 

  :غارمين يحقق معان جليلة منهاال

من خالل وقوف  ،وحمايته من تسرب اليأس إليه ،واستعادة الثقة بنفسه ،إشعار الفرد بكرامته :أوًال
 . المجتمع إلى جانبه في محنته
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وأصحاب  ،من خالل اطمئنان أرباب األعمال ،ازدياد حركة العمل واإلنتاج واالستثمار :ثانيًا
وأن هذه  ،وه قد تتعرض له مشروعاتهم سيعوضون عنهالمؤسسات إلى أن أي مكر

 . )34(عند تعرضها لبعض الصعوبات ،المشروعات لن تنهار

إن  ،المغرر بهن ،وليس النساء الفاقدات للخبرة ،وأصحاب المؤسسات ،أرباب األعمال :نقول
لتأمين  هؤالء الّنسوة لهن مطلق الحق في األخذ من مال الزكاة تحت مسمى الفقر والحاجة،

 ،إذ أنهن في هذه الحالة يأخذن ويْكفين األمر ،وهذا حكم اإلسالم فيهن ،معززات مكرمات ،كفايتهن
 ،بل قد تعطى الواحدة منهن ما يمكنها من البدء بمشروع تنتج منه ،ويتكفل بها ،ُتقضى حاجتهن

ال الفقهاء في الحد الذي وقد تناولنا في البحث أقو ،وتنتقل من حال الفقر إلى أدنى درجات الغنى
  .يعطى معه الفقير

التي  ،إذ غاية األمر ُأطلق سراحهن من السجون ،أما في حالتنا هذه فما تحقق لهن مصلحة
فعت جراء انتالتي  ،لصالح مؤسسات اإلقراض وُأنفقت أموال الزكاة في سبيل ذلك ،زج بهن فيها

ة ُتكابد مشقة الحياة ومعر ،ى فقرها وضنكهاالنسوة عل وبقيت ،إقراضها للنساء بفوائد ربوية
 ،بمسمى الفقر والمسكنة ،كان لها مطلق الحق في أن تأخذ من أموال الزكاة في حين ،السجون

   .بعفة دون أن تتسرب أموال الزكاة كما أسلفنا لصالح تلك المؤسسات

نها مدى النفع م ،يتفرع إليها باعتبارات مختلفة ،وعليه فإن مصرف الغارمين له عدة شعب
ومنها مدى الحرج الذي يتسبب به غرم الغارم من ضرر  ،الذي قدمه الغارم لمجتمع اإلسالم

وليست  ،هذه االعتبارات ينطوي على صور كثيرة وكل اعتبار من ،أو لنفسه ،لمجموعة من الناس
 ،عتباراتوينبغي أن يميز بين هذه اال ،درجات المصالح والمفاسد كلها في درجة واحدة على سلم

حاجة  :بناًء على عمق الحاجات فيها بنوعيها ،وما ينبثق عنها من الصور في أولويات االستحقاق
ونرى  ،وحاجة المجتمع المسلم إلى الفعل الذي نتج عنه غرم الغارم ،الغارم إلى المجتمع المسلم

الذي تسبب  ،ولم يسهم عملهم ،أن بعض أنواع الغارمين الذين لم يوصلهم غرمهم إلى حرج كبير
ويمكن أن  ،إّلا بعد كفاية المصارف الزكوية األخرى ،ال يستحقون من الزكاة ،بالغرم في منفعة عامة

 ،والغارمين الذين نشأ غرمهم ،والمساكين ،وال نرى أن يزاحموا الفقراء ،يحالوا على بيت المال
ه عن إصالح ذات كالغارم الذي نشأ غرم ،قدموها لمجموعة المسلمين ،عن خدمة عامة مهمة

وموجبات رحمة الله  ،قد جعله القرآن من أهم مقتضيات األخوة اإليمانية ،فإن هذا اإلصالح ؛البين
}  إنَّما اْلمؤِمُنون إْخوٌة َفَأصِلحوا بين َأَخويُكم واتَُّقوا اللَّه َلعلَُّكم ُترحمون{ عز وجل في قوله تعالى

أوالستثمار ال ، أو بيته ،من استدان لتجديد سيارته ،فهذا الغارم ال يقاس به] 10آية : الحجرات[
  . )35(ينتفع به الناس كثيرا
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مسؤولية حماية المستهلك وعالقتها بالوعي المجتمعي وسياسة االعتماد على  :المطلب الثاني

   .الذات

انة أوكلها الله وهي أم ،مسؤولية تناط بمن بيده زمام األمور ،والتوجيه ،إن حسن اإلدارة
 ،مسؤول، فاإلمام راع وكلكم ،كلكم راع« :)ص( فعن النبي ،لمن تقع على كاهله أمر توليها، تعالى

وهي مسؤولة،  ،وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها
  .»)36(مسؤول وكلكم ،والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، أال فكلكم راع

حتى نضمن  ،تتحمل جهات عدة مسؤولية الوعي االستهالكي للتعامل مع القروض والديونو
حيث  ،جهات اإلقراض المالية أوًال :وتتولى المسؤولية ،عدم تجاوز حجم اإلنفاق عن الحد الطبيعي

 ،ثم الجهات التنظيمية ،تمثل الطرف األقوى وذات المصلحة الكبرى في عملية التسهيالت المالية
في تحملهم لمسؤولية اإلقبال على  ،ثم األفراد أنفسهم ،تتولى مراقبة كافة العروض المقدمة التي

يجعل للمستهلك  ،)37(وعلى الرغم من وجود قانون خاص لحماية المستهلك ،القروض والتسهيالت
التي  ،قبل إتمام عملية الشراء عن االلتزامات ،في الحصول على معلومات كاملة وواضحة ؛حقًا
في تأمين  ،إال أن ذلك ال يعد كافيًا ،وحقوق المزود في مواجهة المستهلك ،ب في ذمته للمزودتترت

في طريقة تقدم  ،خصوصًا وأن جهات اإلقراض تعكس وجهًا سلبيًا ،الوعي االستهالكي الكافي
إن  ثم ،وغير ذلك مما يؤدي إلى إغراق العمالء في مصيدة الديون ،التسهيالت االئتمانية والبنكية

 ،وال يتم مناقشتها مع العميل ،تكون مكتوبة مسبقًا، العقود التي يتم تجهيزها من جهات اإلقراض
وعليه تكون فرصة التفكير والتدبر ذا  ،بحيث يباشر العمالء عادة التوقيع دون قراءة بنود العقد

 ،لمراجعة العقود؛ومنحه فرصة كافية ،في حماية المستهلك خالل الفترة السابقة للتعاقد ،أثر كبير
بما يكفل ،وهو مكمل لحقه في اإلعالم ،يرفع عنه الغبن،وحق المستهلك في ذلك ،التي تعرض عليه

  .)38(له تقييم مزايا العقد المنوي إبرامه وعيوبه

شاهدنا فيها أن منهج اإلسالم بث الوعي  ،وبين أيدينا أحاديث تنهى عن الخداع في البيوع
 ؛بالذات الضعفاء منهم ،على أي صعيد ،ورفض استغفالهم ،لحهموالحرص على مصا ،بين الناس

 ،وأمور المال ،لنقص خبرة في التجارة ،لقلة إدراك ودراية ،من ال يحسن البيع والشراء لسفه
أن ،فاإلسالم ال يقبل بأي حال ،التي قد تظهر أو تخفى ،لضعف في الشخصية وغيرها من األمور
فعن عبد الله بن عمر  ،وبأي مسمى ،ة، وعلى أي صعيديستقوي أحد على اآلخر تحت أي مظل

إذا بايعت فقل ال «: أنه يخدع في البيوع، فقال ،)ص(أن رجال ذكر للنبي : رضي الله عنهما
ال خديعة، فلو كان الغبن : ال خالبة أى: ، وإنما قال له قل)40(الخديعة :والِخَالبُة )39(»خالبة
عليه  - ولم ينفعه ذلك، فلما كان ذلك ينفعه جعل له النبى  ال خالبة معنى،: لم يكن لقوله،مباحا

وإنما جعل ذلك ،لينظر فيما باعه، ويسأل عن سعره، ويرى رأيه فى ذلك ؛الخيار بعد ذلك - السالم 
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ليعلمنا الحكم فى مثله، وإنما تعرف األحكام بما بينه عليه السالم، فبين عليه السالم حكم ؛انفى حب
من أداء  ،فالحديث يثبت ما كان القوم عليه. )41(لم يكن عارًفا بما يبيعه من يغبن فى بيعه إذا

  .)42(والنصح لمن استنصحهم،األمانة لمن عاملهم

ال يتلقى الركبان لبيع، وال يبع «: قال) ص(، أن رسول الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة
إلبل والغنم، فمن ابتاعها بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد، وال تصروا ا

وصاعا من ،فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها،بعد ذلك
  »)43(تمر

 .»ال تلقوا الركبان للبيع، فمن تلقاها فهو بالخيار إذا دخل السوق«: وقوله عليه السالم
يدخل السوق، وال عرف سعر ما وإنما جعل له الخيار فى ذلك ألجل الغبن الذى يلحقه، ألنه لم 

فذهب مالك إلى : واختلفوا في معنى التلقي .)44(باع، ومن يتلقاه فإنما يقصد الغبن واالسترخاص
حتى تصل إلى السوق، ومن تلقاها فاشتراها منهم شركه فيها أهل ،أنه ال يجوز تلقى السلع

ساء، وصاحب السلعة من تلقى فقد أ: وقال الشافعي .إن شاءوا، فكان واحدا منهم ،السوق
فيخبرونهم بكساد السلع  ،في إنفاذ البيع أو رده؛ ألنهم يتلقونهم ،إذا قدم بها السوق ،بالخيار

إنما  ؛فذهب مالك أن نهيه عليه السالم عن التلقي. وكثرتها، وهم أهل غرة، وهذا مكر وخديعة
 ،لئال يستبد األغنياء ؛أريد به نفع أهل السوق، ال نفع رب السلعة، فمعنى النهى عن التلقي

وأصحاب األموال بالشراء دون أهل الضعف؛ فيؤدى ذلك إلى الضرر بهم في معايشهم، ولهذا 
ليشترك فيها من أرادها من أهل الضعف، وال ، إنه يشرك بينهم إذا تلقوا السلع: المعنى قال مالك

ال نفع أهل السوق،  ،لعةنفع رب الس يأنه إنما أريد بالنه :ومذهب الشافعي. ينفرد بها األغنياء
وقال أبو  ،ألنه المغرور، فثبت أن المراد بذلك نفع رب السلعة ؛الخيار للبائع) ص(فجعل النبي 

فال بأس به، وإن كان يضرهم فهو  ،إذا كان التلقي في أرض ال يضر بأهلها: حنيفة وأصحابه
  .)45(مكروه

تلقي برخص السلعة، دون أهل لئال ينفرد الم ؛فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل األسواق
حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريبا،  ،األسواق، ورأى أنه ال يجوز أن يشتري أحد سلعة

فمنع  ،واحتكار الطعام لمصلحة العامة فنهى عن تلقي الركبان ،)46(فإن كان بعيدا فال بأس به
  .)47(لما فيه من الضرر بالعامة ،الخاص من بعض منافعه

ف الفقهاء في المعنى المراد من النهي عن تلقي الركبان هل هو نفع أهل السوق أم وقد اختل
وهي تغليب مصلحة ألحد األطراف  ،فالنهي جاء ليحقق مصلحة مرادة للشارع الحكيم ؛رب السلعة

إّلا أن  ،أهل السوق هي المراعاة إلى أن مصلحة والحنفية )48(فذهب المالكية. مقصود تحقيقها
مع أنهم صححوا البيع إّلا  )50(والحنابلة. رَأوا أن مصلحة رب السلعة هي األولى بالنظر )49(الشافعية
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 ،ودفعا للضرر الذي قد يقع عليهم امتثاال للحديث ؛أنهم أثبتوا الخيار إذا وقع الغبن على الركبان
وق فجعلوا الضابط في المسألة لح، توسعوا في التفرقة )51(غير أن الحنفية ،أو على أهل البلد

أما إن لم ينجم عن  ،بمعنى إن لحق بهم الضرر بالتلقي فال يجوز التلقي ؛الضرر بأهل السوق
  . فال بأس بذلك ،التلقي ضرر

ال للواحد  ،إن المصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد" :وقال صاحب طرح التثريب
فانتفع به  ،واشتروا رخيصًا، قانتفع جميع أهل السو ،فلما كان البادي إذا باع بنفسه ،على الجماعة

  ."نظر الشرع ألهل البلد على البادي ،جميع سكان البلد

لم تكن إباحة  ،وهو واحد في مقابلة واحد ،ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة
وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد  ،التلقي مصلحة ال سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية

  .)52(وهم أكثر من المتلقي ،وقطع المواد عنهم ،م بالرخصالمتلقي عنه

 ،فما بالك والحال في مسألتنا ،الذي يلتفت للمصلحة المجتمعية ،انظر للفقه المصلحي: نقول
لَة أزمٍة مشّك ،ومن النساء خاصة ،التي ألقت بظاللها على شريحة واسعة من أصحاب الحاجات عامة

فعوضًا عن  ،واستغفالهن ،الغارماتمن النساء مع ال يستهان به جعند  ،نتيجة غياب الوعي ،حقيقية
المتمثل  ،والمستفاد من المنهج النبوي الكريم ،التبصير الواجب بثه بين صفوف فئات المجتمع

تم  ،ألنه يشكل تحقيقًا لمصلحة الواحد على حساب المجموعة ؛بالنهي عن تلقي الركبان
الغارماتالصناديق اإلقراضية الربوية على حساب النساء تلك ل ،لتحقيق مصالح ؛استغفالهن، 

 .المستغالت،المسَتضعفات

  .ضوابط االستدانة ضمن التوجيهات الشرعية :المطلب الثالث

خاصة  ،تلك الديون العشوائية ،التي خلفتها صناديق اإلقراض ،لعّل من العواقب الوخيمة
إن فكرة االستدانة واحدة من  ،هن إلى القضبانالتي توصل ،عندما تستغل حاجات النساء بالطريقة

في  ،الذي يرهق المواطنين ،وزيادة العبء المادي ،مسائل السهل الممتنع في ظّل تشعبات الديون
 ،أو الوعي االدخاري ،الالتي يفتقدن للتخطيط المالي ،فكيف بتلك النسوة ،ظل التضخم االقتصادي

في سياسة المال  ،لتتزايد التجارب المأساوية ؛اديقويلجأن بالتسويق االستهالكي لتلك الصن
  .الضائع

حول تطور مديونية األفراد ،الذي نشره البنك المركزي األردني،المالي االستقرار ففي تقرير
ارتفعت مديونية  )2017 – 2014(لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية خالل الفترة 

أي بنسبة نمو  2017مليار في نهاية  10.4إلى  2016ية عام مليار دينار في نها 9.6األفراد من 
ارتفاعًا  )2017 – 2013(وأظهرت نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم خالل األعوام  ،%8.9بلغت 
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وهذا يعود إلى ارتفاع  ،2015في نهاية عام % 69.4إلى  2013في نهاية عام % 65.5من 
التي تمر  ،وهي نتيجة للظروف الصعبة ،لنمو في دخلهمبشكل يفوق ا) التزاماتهم(مديونية األفراد 

وتراجعت إلى  ،2016وحافظت النسبة على مستوياتها في العام  ،وتداعياتها السلبية ،بها المنطقة
إال أن هذا التراجع الطفيف ال يزال يشكل خطورة في النسبة العامة  ،2017في العام % 67.4
  .)53(التنبيه على مخاطر اإلقراض في ظل التسهيالت المالية مما يتطلب ،والعبء المرتبط به ،للدين

 ،وفي ذلك تقع مسؤولية األفراد واألسر التي تنجرف بال وعي إلى إغراءات إعالنات البنوك
خاصة مع الحصار اإلعالني للفرد في البيت عبر  ،وجهات اإلقراض التسويقية لتلك القروض

وفي  ،اإلعالنات الدعائية في الشوارع أو عبر الراديو أو عبر ،أو في السيارة ،المحطات الفضائية
ولعّل  ،والتي تقودهم في النهاية إلى طوابير المقترضين ،أو من خالل مندوبي التسويق ،كل مكان

وأهمية التفرقة ،والوعي االستهالكي، ذلك يؤكد مسؤولية األسرة في ضرورة تعزيز ثقافة االدخار
 ،من أجل الكماليات ؛فيوبين االقتراض التر ،فع معيشيةالمتعلق بدوا؛بين القرض الضروري

بل  ؛ن تأثيرات سلبية خطيرة ليس على المستدين فحسبملما يشكله األخير  ،الوجاهة والمباهاة
فإن ذلك يفكك أسرة  ،والسجن القانونيةللمساءلة  ،عند تعرض المستدين،على المجتمع بأسره

  .)54(بأكملها

 ،والمظلة الشرعية في التعامل مع الديون ،للتوجيهات النبويةوهذا ما يؤكد ضرورة الرجوع 
شرعها الله تعالى للناس  ،فعلى الرغم من أن االستدانة تشكل واحدة من أعظم أسباب رواج المال

 ،إلظهار مواهبه في التجارة ؛االستدانةفيضطر إلى  ،أنه قد يعوزه المال ،تيسيرًا على من ينمي ماله
إال انه  ،فإذا لم يتداين يختل نظام ماله ،وقد ينضب ماله قبل إتمام ما عليه ،والزراعة ،والصناعة

وقطعًا ألسباب  ،وليكون ذلك توثقًا للحقوق ؛ليكون الدائن مطمئن البال على ماله ؛أمر بتوثيقها
 ٰآمُنوا إَذا َتداينُتم بدين إَلى يا َأيها الَِّذين( :تعالى ، يقول)55(وتنظيمًا لمعامالت األمة ،الخصومات

وهى َفاْكُتبمسم لفي التحذير من االستدانة  ،ثم كانت التوجيهات الشرعية ،]282 :البقرة) [ َأج
ذلك أن العواقب المترتبة على اإلعسار المالي من شأنها أن توقع صاحبها في  ،بغير ضرورة ملحة

  :ومن هذه التوجيهات ،المهالك

وعدم التوسع في الكماليات على حساب  ،ضبط طرق النفقة بعيدًا عن اإلسراف والتبذير :أوًال
وهذا كله يدخل ،أو التوسع في األنشطة بما يجاوز اإلمكانيات والقدرات ،الضروريات والحاجيات

وقع التي ت ،وعدم التهور بالقرارات المالية ،في إطار التخطيط السليم الحتياجات الفرد واألسرة
وُكُلوا واشربوا وَلا ُتسرُفوا إنَّه َلا يِحب ( :والدليل عليه قوله تعالى. )56(الفرد في مساوئ االستدانة

ِفينرسَلى :وقوله تعالى ،]31 :األعراف) [اْلمْغُلوَلًة إم كدْل يعَلا َتجِط  ٰوسا ُكلَّ اْلبْطهسَلا َتبو ُنِقكع
 داَفَتْقعورسحا مُلوموهذا دليل على أن التريث ومقايسة األمور بميزان العقل ] 29 :اإلسراء[  )م
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وعمل دراسة متأنية وعميقة لكل الحيثيات الداعية  ،يدفع اإلنسان إلى مقايسة الظروف واألحوال
لي واإلعسار فيما ال يوقعه بمشكلة التعثر الما ،وللمشاريع التي ينوي الدخول فيها ،إلى االستدانة

القائمة على توفير الكفاية المالية ألي  ،على وجوب تفعيل ثقافة االدخار ،وهو دليل أيضًا ،وغيرها
ال  ،أو شراء العقارات ،أو السفر ،فمثًال من يريد الزواج ،يتطلب من الفرد الحصول عليه ،مشروع

أو  ،، وليس الخيار األولءىبد أن يكون اللجوء إلى الدين في مثل هذه الحاالت هو الخيار الملج
  .أو األسهل ،السريع

والنهي عن جدولة  ،في حال قرر الفرد اللجوء للدين ،حرمة االستدانة بالفائدة الربوية :ثانيًا
وَأحلَّ اللَّه اْلبيع ( :والدليل عليه قول الحق سبحانه ،والنهي عن بيع الدين بالدين ،الديون بزيادة

والقروض اإلنتاجية  ،القروض االستهالكية الربوية :وهذا المنع يتضمن] 275 :لبقرةا[ )وحرم الربا
وتتيح لهم  ،فتزيدهم قوة مالية ،وكالهما يتضمن عفويًا انسياب جل التمويل إلى األغنياء ،الربوية

  .)57(توسيع أعمالهم إلى حد يفوق بكثير مدخراتهم الذاتية

فإذا اضطر  ،وعدم المماطلة في أداء الحقوق ،ء بالدينعقد العزم على التعجيل بالوفا :ثالثًا
 ،على التعجيل بالوفاء واألداء ،وجب عليه أن يعقد العزم ،الفرد وضاقت به األمور إلى االستدانة

يا َأيها الَِّذين آمُنوا َأوُفوا ( :، واألصل فيه قوله تعالى)58(فيكسب بذلك معونة الله وتأييده فيما نوى
 ،من أخذ من أموال الناس وهو يريد أداءها" :وقوله صلى الله عليه وسلم ،]1:المائدة) [وِدباْلعُق

ال  ،، ولعل هذا ما ينبه على أن المستدين)59("أتلفه الله ،ومن أخذها يريد إتالفها ،أدى عنه الله
 ،سبوالك ،ناشئة من الجد ،وهذه القوة قد تكون قوة بدنية ،بد أن يعزم بقوة على سداد الدين

  .والوقوع في مساوئ الدين ،ال يندفع فيها الفرد إلى التهور –كما أسلفنا  –وعقلية  ،والعمل

والخوف  ،فالدين يورث الهم والقلق النفسي ،خطورة الدين على األخالق والسلوك :رابعًا
 ،من الهم -صلى الله عليه وسلم  -ولذا كان يتعوذ النبي  ،المستمر من عدم القدرة على السداد

ففي حديث  ،وإخالف الوعد،كما أن الدين قد يؤدي بصاحبه إلى الكذب ،وغلبة الدين ،والحزن
اللَّهم إنِّي " :كان يدعو في الصالة - صلى الله عليه وسلم  - أن النبي  "رضي الله عنها" عائشة

،الجالد ِسيحِمن ِفْتَنِة الم وُذ بكوَأع ،رَذاِب الَقبِمن ع وُذ بكا، وِفْتَنِة  أعيحِمن ِفْتَنِة الم وُذ بكوَأع
ِمن وُذ بكإنِّي أع ماِت، اللَّهمالم ْأَثمالم مْغرَفَقاَل له َقاِئٌل والم : ،مْغرالم َتِعيُذ ِمنما َتس ما أْكَثر

 ،الذي يعيش حالة الخوف من الدين، ف)60("إن الرجَل إَذا َغرم، حدَث َفَكَذب، ووعد فأْخَلف: َفَقاَل
 .)61(وكل ذلك من النتائج السيئة لالستدانة ،وإخالف المواعيد ،يلجأ للكذب

بجميع أشكال  ،التي تتفنن في اصطياد ضحاياها ،وهذا على خالف ما قامت به تلك الصناديق
على أوراق يوقعن  ،حتى أن كثيرًا من تلك النسوة ،لوقوعهم فريسة للدين ؛التسهيالت المالية
تحوي شروطًا جزائية أو  ،وال إن كانت المعاملة ،دون قراءة بنود االتفاق، الضمان والعقود
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في الديون حرام  نلغايات توريطه ؛النسوةبتلك مما يجعلنا نصل إلى نتيجة أن التغرير  ،تعسفية
لمصرف محط وأن ال يكون هذا ا ،وعليه ال بد من إعادة النظر في توزيع سهم الغارمين ،شرعًا

لمن وصل  ،في التمكين التنموي واالقتصادي ،أو بديًال عن دور الحكومات ومسؤولياتها ،استغالل
  .حد الكفاية

  الخاتمة والتوصيات

  :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

من غير دراسة جدية للقروض المتعلقة  ،مصرفًا لسد العجز المالي ،إن اعتبار سهم الغارمين :أوًال
ودراسة  ،علميةس الذي ينبغي أن يتجه إلى أس ،نوع من التجاوز في ذلك المصرف ،به

إلى تحصيل األموال من صناديق ،للوصول بالطرق الملتوية ،في سبيل عدم استغالله ،متأنية
  .الزكاة

يتضمن تكاتف الجهات  ،إن التجاوز في مديونية األفراد تشكل عبئا مؤسسيًا :ثانيًا
 ،في التقليل من ظاهرة القروض العشوائية ،والخاصة المؤسسات الحكوميةو ،والرقابية،المالية

لذوي الدخل  ،بحيث تقل التسهيالت المقدمة ،وتقنين القواعد واتجاهات االقتراض
  .ممن يتعرضون إلى زيادة عبء الدين في مقابل نسبة الدخل ،المحدود

 ،يجب أن تدعمه الحكومة ،عامإن حد الكفاية الذي يختلف بحسب الوضع االقتصادي ال :ثالثًا
للوصول إلى استدامة تلك  ،من خالل إقامة التمويالت ،بتوفير التمكين االقتصادي لألفراد

  .وتوفر لهم العيش الكريم ،التي ترفع من كفاءة األفراد ،المشاريع

ى التي تجر آثارًا سلبية عل ،إن حماية المستهلك من التضليل والغبن في تقديم القروض :رابعًا
والذي من شأنه أن يقلل من مخاطر  ،أمر واجب على الجهات المعنية ،وتفكك األسر ،المجتمع

  .الديون وآثارها

ونشر الوعي  ،وتوصي الدراسة بضرورة عقد ورشات توعوية في مفاهيم االدخار :خامسًا
الذين تدفعهم  ،وكذلك ورشات في التوجيه النفسي للشباب والنساء ،االستهالكي لألفراد

تقوم على  ،لمحاصرة اإلعالنية للتسهيالت المقدمة من جهات اإلقراض إلى أبعاد نفسية سيئةا
بطريقة إدمان على غير  ،وتكرار القروض ،والشراهة في الشراء ،والرغبة في الترف ،المقارنة
  .والزج بهم وراء القضبان ،تجعلهم فريسة للوقوع في شباك الدائنين ،ضرورة
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  الهوامش
 

، 3بيروت، ط-دار صادر  لسان العرب،هـ، 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على األنصاري، تـ ) (1
  ..ه،مادة غ رم1414

البناية شرح هــ، 855العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، تـ  )2(

 .442-441، ص3م،ج2000، 1بيروت، لبنان،ط -،دار الكتب العلمية لهدايةا

 .442-441، ص3ج: المرجع السابق) 3(

التاج واإلكليل هــ، 897العبدري، أبو عبدالله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف، تـ  (4)

  .232، ص3م، ج1994، 1، دار الكتب العلمية، طلمختصر خليل

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ هــ، 977الدين، محمد بن أحمد الخطيب، تـ الشربيني، شمس  (5)

النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن . 180-179، ص4م، ج1994، 1، دار الكتب العلمية، طالمنهاج

 -317، ص3، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعهــ، 1392قاسم العاصمي الحنبلي، تـ 
319.  

، سنن الترمذيهــ، 279أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،، تـ الترمذي،  (6)
أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في : تحقيق وتعليق

م، ح 1975، 2مصر، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : األزهر الشريف، الناشر
 .33، ص3، ج652

  .97 – 96، صاإلسالم واألوضاع االقتصاديةغزالي، محمد، ال )7(

  .68، ص1974، 1، طاالقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهاجعبده، عيسى، : انظر (8)

تبيين الحقائق شرح كنز هـ،  743الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي،تـ  )(9

  269، ص1هـ، ج11313قاهرة، طبوالق، ال -المطبعة الكبرى األميرية : ،الناشرالدقائق

  .302، ص1المرجع السابق ج )(10

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف،  )(11

  .348، ص2م، ج1992، 3دار الفكر، ط( مواهب الجليل في شرح مختصر خليلهـ، 954ت 

هــ، 386الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، تـ  المالكي، أبو محمد عبد: انظر في ذلك )(12 

عبد الفّتاح محمد الحلو، : تحقيق النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من اُألمهاِت،
  .287 - 286، ص2ج، . م1999دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

  . 519، ص8ج الحاوي الكبيرالماوردي،  )(13
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  .102، ص2، جاألم، الشافعي (14)

المبدع في شرح هـ، 884ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد،، تـ  )(15

  .413، ص2م، ج1997، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت المقنع

اإلنصاف في معرفة الراجح من هــ،885المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، تـ  )(16

 . 221، ص3ج بدون تاريخ -الثانية : ، الطبعة2، دار إحياء التراث العربي، طخالفال

قتصاد اال، ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في المنهج اإلسالمي في التنميةيوسف، إبراهيم يوسف،  (17)
 .414المعاصر، ص 

ا يأخذ العاشر الخراج والجزية وما يؤخذ من صدقات بني تغلب وم: أموال بيت مال الخراج تشمل) 18(
: من أهل الذمة ومن أهل الحرب إذا مروا عليه فهذا النوع مصروف إلى نوائب المسلمين، أنظر

 .18، ص 3السرخسي، ج

 .18، ص3السرخسي، ج )19(

، البنك اإلسالمي للتنمية، دور الدولة في تحقيق أهداف االقتصاد اإلسالميزبير، محمد عمر،  )20(
 .15ريب، صالمعهد اإلسالمي للبحوث والتد

محمد فؤاد عبد : تحقيق الجامع الصحيح، هــ،261مسلم، أبو الحسن القشيري النيسابوري، تـ )21(
  .722، ص 2، ج 1044بيروت، ح  –الباقي، دار إحياء التراث العربي 

هـ،،تحقيق، حبيب الرحمن 211، تـ المصنفأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع،  الصنعاني، )(22
  .150، ص 4، ج7286، ح 2بيروت، ط  –الهند، المكتب اإلسالمي  - جلس العلمياألعظمي، الم

الكتاب هـ، 235ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، تـ  )(23

، 1ط  الرياض –كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : المصنف في األحاديث واآلثار تحقيق
 .403، ص2هـ، ج1409

التفسير من سنن سعيد هـ، 227الجوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، تـ  (24)

د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي للنشر : ،دراسة وتحقيقبن منصور
 .109، ص5م، ج1997، 1والتوزيع، ط

قتصاد االوة إسهام الفكر اإلسالمي في ، ندالمنهج اإلسالمي في التنميةيوسف، إبراهيم يوسف،  (25)
 .418المعاصر، ص 

شعيب : تحقيق :مسند أحمدهـ، 241ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هالل بن أسد،تـ  )(26
د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : عادل مرشد، وآخرون، إشراف -األرنؤوط 

  .543، ص29م، ج2001، 1ط
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 .100، ص1979، 1، دار الفكر العربي، طاإلسالم والتنمية اإلقتصاديةشوقي أحمد،  دنيا، (27)

قتصاد ال، ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في االمنهج اإلسالمي في التنميةيوسف، إبراهيم يوسف،  )(28
 .418المعاصر، ص 

، والسنة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآنفقه الزكاة القرضاوي، يوسف،  )(29
 548- 547: ، ص1،ج25مؤسسة الرسالة، ط

وزارة الجانب النظري لدالة االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، المشعل، خالد بن عبدالرحمن،  )(30
   198، ص 2002التعليم العالي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

ن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ب :ابن أبي شيبة، )(31

، الرياض –مكتبة الرشد ، كمال يوسف الحوت: تحقيق ،، المصنف في األحاديث واآلثاره235تـ 
  .424، ص، 2، ج10660هـ، ح 1409، 1ط

: تحقيقاألموال،هــ، 251ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني، تـ  )(32
، 1مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، ط: يب فياض، الناشرشاكر ذ.د

  .1104، ص 3هـ، األموال ج 1406

 .6 -5: ، صالمنهج اإلسالمي للخروج من أزمة اإلعسار والتعثر الماليشحاتة، حسين حسين، ) 33(

، وزارة قتصاد اإلسالميالجانب النظري لدالة االستثمار في اال المشعل، خالد بن عبدالرحمن، (34)
  . 200 -199، ص 2002التعليم العالي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

مصارف الزكاة ومصارف المال العام المقاصد والعالقات،، قضايا  ياسين، محمد نعيم،. أد (35)

  .275- 274ص2016، 1، دار النفائس، عمان طزكوية معاصرة

محمد زهير بن ناصر الناصر، : ، تحقيقالجامع الصحيحمد بن إسماعيل،البخاري، أبو عبدالله مح (36)
  .26، ص7، ج5188هـ، ـباب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ح1،1422دار طوق النجاة، ط

مادة، ويتبع وزارة الصناعة  26وهو قانون يقع في  2017لسنة ) 7(قانون حماية المستهلك رقم  (37)
المستهلك بأنه الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحصل  2ة والتجارة، ويعرف القانون في الماد

على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعًا لحاجاته الشخصية أو لحاجات اآلخرين، وال يشمل 
  .ذلك من يشتري السلعة أو الخدمة إلعادة بيعها أو تأجيرها

في التشريع  االستهالكيالقرض حماية المستهلك في عقد ، بحماوي شريف.جريفيلي محمد، ود  (38)

  ".بتصرف"  32-31: ، ص2017، 11مجلة االجتهاد، عدد :، معهد الحقوقالجزائري

محمد زهير بن ناصر الناصر، : تحقيق الجامع الصحيح،البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل،  (39)
 .65، ص3، ج2117ه،ح1422، 1دار طوق النجاة، ط
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دليل الفالحين لطرق هــ، 1057حمد بن عالن بن إبراهيم البكري، تـ الصديقي، محمد علي بن م )(40

 –خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : ، اعتنى بهارياض الصالحين
  . 4، ص8م، ج 2004 -هـ  1425، 4لبنان، ط

  .247،ص6،جشرح صحيح البخارىابن بطال، (41)

التوضيح هــ، 804حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تـ  ابن الملقن سراج الدين أبو (42)

 –دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث،دار النوادر، دمشق : ،تحقيقلشرح الجامع الصحيح
  .274، ص14م،ج 1،2008سوريا،ط

محمد فؤاد عبد : ، تحقيقالجامع الصحيحهــ،261تـ: أبو الحسن القشيري النيسابوري:مسلم )(43
  .1515، ص3بيروت، ج –باقي،دار إحياء التراث العربي ال

  .247،ص6،جشرح صحيح البخارىابن بطال، )(44

  .290 - 289، ص6المرجع السابق، ج (45)

  .183، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  (46)

ليل التاج واإلكهـ، 897العبدري، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف،تـ  (47)

  .342، ص7م، ج1994، 1، دار الكتب العلمية، طلمختصر خليل

د محمد حجي : ،تحقيقالبيان والتحصيلهــ، 520ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، تـ  )48(
 ..317، ص9م، ج1988، 2لبنان، ط –وآخرون،، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

  . 348، ص5، جالحاوي الكبير الماوردي، 49)(

مكتبة  المغني،هـ، 620امة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن، تـ ابن قد )50(
  .165، ص4م، ج1968القاهرة، بدون طبعة، 

، العناية شرح الهداية هــ،786البابرتي، أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين، تـ  (51)
  .58، ص10دار الفكر، ج

الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، تـ أبو الفضل زين العراقي،  (52)

  .66، ص 6ج الطبعة المصرية القديمة،، طرح التثريب في شرح التقريبه تـ،806

 .54 -53: ، دائرة االستقرار المالي، ص2017البنك المركزي األردني، تقرير االستقرار المالي لعام  53)(
http://cutt.us/RlalG  

تهدد استقرار األسر ومستقبل » ورطة«ثراء زائف يتحول إلى .. ".قروض الترف" دبي،) 54(

 http://cutt.us/uMxNK :2013، جريدة االتحاد االقتصادية أيار األفراد
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: ، ص3وزيع، ج، دار سحنون للنشر والتالتحرير والتنويرهـ، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر، تـ  55)(
97 - 100  

 10: ، صالمنهج اإلسالمي للخروج من أزمة اإلعسار والتعثر المالي شحاتة، حسين حسين، )(56
 "بتصرف"

، 1984، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، نظم التوزيع اإلسالمية الزرقا، محمد أنس، (57) 
  44 -43: ، ص1، العدد 2المجلد 

  597: القرضاوي، فقه الزكاة، ص )58(

 .226: ، ص12/، ج7832رواه البخاري من حديث أبي هريرة، رقم  )59(

 832: رواه البخاري من حديث عائشة، رقم )60(

مجلة الفقه والقانون، جامعة األمير عبد القادر،  االستدانة في الفقه اإلسالمي،رقاقي، سالم،  (61) 
  "بتصرف."236 – 235: ، ص2013، 3القسطنطينية، الجزائر، العدد 

  

  : المصادر والمراجع

  .، دار الفكرالعناية شرح الهداية ،)هــ786(بابرتي، أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمود، ال

محمد زهير بن : ، تحقيقالجامع الصحيح ،)هـ1422( بخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل،ال
  .1طناصر، دار طوق النجاة، 

: تحقيق ،شرح صحيح البخارى، )هـ449(الملك، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  بطال،ابن 
  .م2003، 2االسعودية، ط -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد

، دائرة االستقرار المالي، 2017تقرير االستقرار المالي لعام ، )2017(البنك المركزي األردني، 
  http://cutt.us/RlalG .54 -53: ص

سنن ، )هــ279(ترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ال

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة : ، تحقيق وتعليقالترمذي
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : عوض المدرس في األزهر الشريف، الناشر

  .م1975، 2مصر، ط



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العساف والعبادي

  914

 

كي في التهاالسحماية المستهلك في عقد القرض ، )2017(، د، وبحماوي شريفجريفيلي محم

  .11، عدد مجلة االجتهاد: ، معهد الحقوقالتشريع الجزائري

التفسير من سنن ، )هـ227(جوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، ال

زيز آل حميد، دار د سعد بن عبد الله بن عبد الع: دراسة وتحقيق ،سعيد بن منصور
  .م1997، 1الصميعي للنشر والتوزيع، ط

حطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، ال

  .م1992، 3، دار الفكر، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )هـ954(المعروف، 

: تحقيق ،مسند أحمد، )هـ241( حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هالل بن أسد،ابن 
د عبد الله بن عبد المحسن التركي، : عادل مرشد، وآخرون، إشراف - شعيب األرنؤوط 

  .م2001، 1مؤسسة الرسالة، ط

، تهدد استقرار األسر ومستقبل األفراد» ورطة«ثراء زائف يتحول إلى .. " .قروض الترف" دبي،

  . http://cutt.us/uMxNK:2013أيار  ،جريدة االتحاد االقتصادية

  .1، دار الفكر العربي، طاإلسالم والتنمية اإلقتصادية، )ت.د(دنيا، شوقي أحمد، 

د محمد حجي : ،تحقيقالبيان والتحصيل، )هــ520(رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، ابن 
  .317، ص9م، ج1988، 2لبنان، ط –وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

، جامعة األمير عبد مجلة الفقه والقانون ،االستدانة في الفقه اإلسالمي، )2013(الرقاقي، سالم، 
 .3القادر، القسطنطينية، الجزائر، العدد 

، البنك اإلسالمي دور الدولة في تحقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي، )ت.د(زبير، محمد عمر، ال
 .التدريبللتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث و

، جدة، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، نظم التوزيع اإلسالمية، )1984( الزرقا، محمد أنس،
  .1، العدد 2المجلد 

 األموال،، )هــ251(زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني، ابن 
اسات اإلسالمية، مركز الملك فيصل للبحوث والدر: شاكر ذيب فياض، الناشر.د: تحقيق

  .هـ 1406، 1السعودية، ط



 نظرة مقاصدية في سهم الغارمين   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 915

 

تبيين الحقائق شرح كنز ، )هـ743(زيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي، ال

  .هـ1313 ،1ط بوالق، القاهرة، -المطبعة الكبرى األميرية : ،الناشرالدقائق

بيروت، بدون  –عرفة دار الم: الناشر ،األم، )هـ204(أبو عبد الله محمد بن إدريس، شافعي، ال
  .1990طبعة، 

 .المنهج اإلسالمي للخروج من أزمة اإلعسار والتعثر المالي، )ت.د(شحاتة، حسين حسين، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، )هــ977(شربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، ال

  .م1994، 1، دار الكتب العلمية، طألفاظ المنهاج

، )ـه235(كر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بشيبة، ابن أبي 

، الرياض –مكتبة الرشد ، كمال يوسف الحوت: تحقيق ،المصنف في األحاديث واآلثار
  .هـ1409، 1ط

دليل الفالحين لطرق ، )هــ1057(صديقي، محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم البكري، ال

خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، : ، اعتنى بهارياض الصالحين
  . م 2004 -هـ  1425، 4لبنان، ط –بيروت 

تحقيق، حبيب الرحمن  ،)هـ211(، المصنفأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع،  الصنعاني،
  .2بيروت، ط  –الهند، المكتب اإلسالمي  -األعظمي، المجلس العلمي

  .، دار سحنون للنشر والتوزيعالتحرير والتنوير، )هـ1393(اهر، ابن عاشور، محمد الط

، )هـ897(عبدري، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، ال

  .م1994، 1، دار الكتب العلمية، طالتاج واإلكليل لمختصر خليل

  .1، طاالقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهاج، )1974(عبده، عيسى، 

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم،  عراقي، لا

  .الطبعة المصرية القديمة، طرح التثريب في شرح التقريب ،)ـه806(

البناية شرح ، )هــ855(عيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، ال

  .م2000، 1ط يروت، لبنان،ب -دار الكتب العلمية  ،الهداية



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العساف والعبادي

  916

 

  .اإلسالم واألوضاع االقتصادية، )ت.د(غزالي، محمد، ال

مكتبة  المغني،، )هـ620(قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن، ابن 
  .م1968القاهرة، بدون طبعة، 

القرآن  دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوءفقه الزكاة ، )ت.د(القرضاوي، يوسف، 

  .25، مؤسسة الرسالة، طوالسنة

النَّوادر ، )هــ386(مالكي، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، ال

عبد الفّتاح محمد الحلو، : تحقيق والزيادات على ما في المدونة من غيرها من اُألمهاِت،
  . م1999دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

، الحاوي الكبير، )هـ450(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ماوردي،ال
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  –الشيخ علي محمد معوض : تحقيق
  .1999، 1لبنان، ط –بيروت 

مرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،  ال

، بدون 2، دار إحياء التراث العربي، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،)هـ885(
  . تاريخ

محمد فؤاد عبد : تحقيق الجامع الصحيح، ،)هــ261(مسلم، أبو الحسن القشيري النيسابوري، 
  .بيروت –الباقي، دار إحياء التراث العربي 

دالة االستثمار في االقتصاد الجانب النظري ل، )2002( مشعل، خالد بن عبدالرحمن،ال

  . ، وزارة التعليم العالي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةاإلسالمي

المبدع في شرح ، )هـ884(ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، 

  .م1997، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت المقنع

التوضيح ، )هــ804(عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، الملقن سراج الدين أبو حفص 

دار النوادر،  دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث،: تحقيق ،لشرح الجامع الصحيح
  .2008 ط، سوريا، –دمشق 



 نظرة مقاصدية في سهم الغارمين   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 917

 

بيروت،  -دار صادر  لسان العرب،، )هـ711(منظور، محمد بن مكرم بن على األنصاري، ابن 
  .ـه1414، 3ط

حاشية الروض المربع ، )هــ1392(بد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي، نجدي، عال

  .شرح زاد المستقنع

مصارف الزكاة ومصارف المال العام المقاصد والعالقات،، ، )2016( ياسين، محمد نعيم،

  .1، دار النفائس، عمان طقضايا زكوية معاصرة

، ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في التنمية المنهج اإلسالمي في، )ت.د(يوسف، إبراهيم يوسف، 
 .اإلقتصاد المعاصر

 

List of Sources and References:. 

Abdo, Issa, (1974), Islamic Economics Introduction and Method, Edition 1. 

Al-Abdari, Abu Abdullah Muhammad bin Youssef bin Abi Al-Qasim bin 
Youssef Al-Abdari Al-Granati, (897 AH), The Crown and the Crown by 
Mukhtasar Khalil, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Edition 1, 1994 AD. 

Al-Aini, Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin 
Hussein, (855 AH), The Building, Sharh Al-Hedaya, Dar al-Kutub al-
Ilmiyya - Beirut, Lebanon, Edition 1, 2000 AD. 

Al-Babarti, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud, (786 
AH), Inayat Sharh Al-Hidaya, Dar Al-Fikr. 

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, (1422 AH), Al-Jami Al-
Sahih, investigation: Muhammad Zuhair bin Nasser, Dar Touq Al-Najat, 
Edition 1. 

Al-Ghazali, Muhammad, (n.d), Islam and Economic Conditions. 

Al-Hattab, Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 
Abdul-Rahman Al-Tarabulsi Al-Maghribi, known, (954 AH), Talents of the 
Galilee in a Brief Explanation of Khalil, Dar Al-Fikr, 3rd edition, 1992 AD. 

Al-Iraqi, Abu al-Fadl Zain al-Din Abd al-Rahim ibn al-Husayn ibn Abd al-
Rahman ibn Abi Bakr ibn Ibrahim, (806 AH), Subtracting al-Tathrib fi 
Sharh al-Taqreeb, the ancient Egyptian edition. 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العساف والعبادي

  918

 

Al-Juzjani, Abu Othman Saeed bin Mansour bin Shuba Al-Khorasani, (227 AH), 
Interpretation of Sunan Saeed bin Mansour, study and investigation: Dr. 
Saad bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Hamid, Dar Al-Sumaei for Publishing 
and Distribution, Edition 1, 1997 AD. 

Al-Maliki, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Abdul Rahman Al-Nafzi Al-
Qayrawani, (386 AH), Anecdotes and Additions to What is in the Blog from 
Other Mothers, achieved by: Abdel-Fattah Muhammad Al-Hilu, Dar Al-
Gharb Al-Islami, Beirut, 1999 AD. 

Al-Mardawi, Alaa Al-Din Abu Al-Hassan Ali Bin Suleiman Al-Mardawi Al-
Dimashqi Al-Salihi Al-Hanbali, (885 AH), Fairness in knowing the most 
correct of the dispute, House of Revival of Arab Heritage, 2nd Edition, 
undated. 

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-
Baghdadi, (450 AH), Al-Hawi Al-Kabeer, investigation: Sheikh Ali 
Muhammad Moawad - Sheikh Adel Ahmed Abdel-Mawgod, Dar Al-Kutub 
Al-Ilmia, Beirut - Lebanon, Edition 1, 1999. 

Al-Mishaal, Khalid bin Abdul Rahman, (2002), The Theoretical Side of the 
Investment Function in the Islamic Economy, Ministry of Higher Education, 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University,. 

Al-Najdi, Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi Al-Hanbali,  
(1392 AH), Footnote to Al-Rawd Al-Murabba’, Sharh Zad Al-Mustaqni’. 

Al-Qaradawi, Youssef, (n.d), The Jurisprudence of Zakat, A Comparative Study 
of Its Judgments and Philosophy in the Light of the Qur’an and Sunnah, Al-
Resala Foundation, 25th Edition 

Al-Raqaki, Salem, (2013), Debt in Islamic Jurisprudence, Journal of 
Jurisprudence and Law, Prince Abdul Qadir University, Constantinople, 
Algeria, No. 3. 

Al-San’ani, Abu Bakr Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafeh, Al-Musannaf, 
(211 AH), Investigative, Habib Al-Rahman Al-Azami, Scientific Council - 
India, Islamic Office - Beirut, 2nd edition. 

Al-Shafi’i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, (204 AH), The Mother, 
publisher: Dar Al-Maarifa - Beirut, without edition, 1990. 

Al-Siddiqi, Muhammad Ali bin Muhammad bin Allan bin Ibrahim Al-Bakri, 
(1057 AH), The Farmers’ Guide to the Roads of Riyadh Al-Salihin, taken 
care of by: Khalil Mamoun Shiha, Dar Al-Maarifa for Printing, Publishing 
and Distribution, Beirut - Lebanon, 4th edition, 1425 AH - 2004 AD. 



 نظرة مقاصدية في سهم الغارمين   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 919

 

Al-Tirmidhi, Abu Issa Muhammad bin Issa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak, 
(279 AH), Sunan Al-Tirmidhi, investigation and commentary: Ahmed 
Muhammad Shakir, Muhammad Fouad Abdul-Baqi and Ibrahim Atwa 
Awad, the teacher in Al-Azhar Al-Sharif, Publisher: Mustafa Al-Babi Al-
Halabi Library and Printing Company - Egypt, 2nd Edition, 1975 AD. 

Al-Zarqa, Muhammad Anas, (1984), Islamic Distribution Systems, Journal of 
Islamic Economics Research, Jeddah, Volume 2, Number 1. 

Al-Zaylai, Fakhr Al-Din Othman bin Ali bin Mahjen Al-Barei, (743 AH), 
Explaining the Facts, Explaining the Treasure of the Minutes, Publisher: 
The Great Amiri Press - Bulaq, Cairo, 3rd edition, 1131 AH. 

Al-Zubair, Muhammad Omar, (n.d), The Role of the State in Achieving the 
Objectives of the Islamic Economy, the Islamic Development Bank, the 
Islamic Research and Training Institute. 

Central Bank of Jordan, (2017), Financial Stability Report 2017, Financial 
Stability Department, pp. 53-54. http://cutt.us/RlalG 

Donia, Shawqi Ahmed, (n.d), Islam and Economic Development, Dar Al-Fikr 
Al-Arabi, 1st Edition. 

Dubai, (2013), “Luxury loans”. False wealth turns into a “dilemma” that 
threatens the stability of families and the future of individuals, Al-Ittihad 
Economic Newspaper, May 2013: http://cutt.us/uMxNK. 

El-Sherbiny, Shams El-Din, Muhammad Ibn Ahmad Al-Khatib, (977 AH), 
Mughni in Need of Knowing the Meanings of the Words of the Curriculum, 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya, i 1, 1994 CE. 

Greville Mohamed and Bahmaoui Sharif, (2017), Consumer Protection in the 
Consumer Loan Contract in Algerian Legislation, Institute of Law: Journal 
of Ijtihad, No. 11. 

Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Bin Abi Shaybah, Abdullah Bin Muhammad Bin 
Ibrahim Bin Othman, (235 AH), Compiled in Hadiths and Antiquities, 
investigated by: Kamal Yusuf Al-Hout, Al-Rushd Library - Riyadh, 1, 1409 
AH. 

Ibn Ashour, Muhammad al-Taher, (died in 1393 AH), Editing and Enlightening, 
Dar Sahnoun for Publishing and Distribution. 

Ibn Battal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, (449 AH), 
Explanation of Sahih al-Bukhari, investigation: Abu Tamim Yasser bin 
Ibrahim, Al-Rasheed Library - Saudi Arabia, 2nd edition, 2003 AD. 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العساف والعبادي

  920

 

Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hilal bin Asad, (241 
AH), Musnad Ahmed: Investigation: Shuaib Al-Arnaout - Adel Murshid, 
and others, supervised by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki, Al-
Resala Foundation, Edition 1, 2001 AD. 

Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram bin Ali Al-Ansari, (711 AH), Lisan al-
Arab, Dar Sader - Beirut, 3rd edition, 1414 AH. 

Ibn Muflih, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, 
(884 AH), The Creator in Sharh Al-Muqni’, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut 
- Lebanon, Edition 1, 1997 AD. 

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin 
Muhammad bin, (620 AH), Al-Mughni, Cairo Library, without edition, 1968 
AD. 

Ibn Rushd, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed, (520 AH), Al-Bayan and Al-
Tahseel, investigation: Dr. Muhammad Hajji and others, Dar Al-Gharb Al-
Islami, Beirut - Lebanon, 2nd edition, 1988 AD, vol.9, p. 317. 

Ibn Zanjaweh, Abu Ahmed Hamid bin Makhlid bin Qutaiba bin Abdullah Al-
Khursani, (251 AH), Al-Mawal, investigation: Dr. Shaker Theeb Fayyad, 
Publisher: King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Saudi 
Arabia, Edition 1, 1406 AH. 

Muslim, Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi, (261 AH), al-Jami al-Sahih, 
investigation: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Arab Heritage Revival 
House - Beirut 

Shehata, Hussein Hussein, (n.d), The Islamic Approach to Exiting the Crisis of 
Insolvency and Financial Trouble. 

The teleprompter Siraj Al-Din Abu Hafs Omar bin Ali bin Ahmed Al-Shafi’i Al-
Masri, (804 AH), The Explanation of the Explanation of the Right Mosque, 
investigation: Dar Al-Falah for Scientific Research and Heritage 
Investigation, Dar Al-Nawader, Damascus - Syria, Edition 1, 2008. 

Yassin, Muhammad Naeem, (2016), Zakat Banks and Public Money Banks, 
purposes and relationships, Contemporary Zakat issues, Dar Al-Nafais, 
Amman, 1st edition,  

Youssef, Ibrahim Youssef, (n.d), The Islamic Approach to Development, 
Symposium on Contribution of Islamic Thought to Contemporary 
Economy. 



 946 -921، ص ص 2021، 2العدد  22المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

921 

 سنة األخذ باألسباب ومضامينها الرتبوية
  

  *احسان محمد علي الفي

  

  27/11/2019 تاريخ القبول   25/8/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة سنة األخذ باألسباب؛ من خالل التعريف بمفهوم سنة األخذ باألسباب، 
رز اآلثار التربوية لهذه بالتوكل ومجاالته، وبيان أواستقراء أقسام هذه السنة، كما يهدف إلى بيان مفهوم 

السنة، وتوضيح دور مؤسسات التربية اإلسالمية في التعامل مع هذه السنة؛ كاألسرة، والمدرسة، 
  .والمسجد، ووسائل اإلعالم

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن األخذ باألسباب ال يتنافى مع التوكل علـى اللـه عـز وجـل، وإن لسـنة      
باألسباب آثار تعود على الفرد والمجتمع، كما أن لمؤسسات التربية الدور الفعال في التعامل مع سـنة  األخذ 

  .األخذ باألسباب؛ كاألسرة، والمدرسة، والمسجد، ووسائل اإلعالم

  .السنن اإللهية، سنة األخذ باألسباب، المضامين التربوية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   .أستاذ مساعد، كلية حقل الجامعية، جامعة تبوك، السعودية   *
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The Tradition of Doing What Needed to Fulfill Something and its 
Educational Implications  

 

Ihsan M. Lafi, Associate Prof., University of Haql, Tabuk, Saudi Arabia. 

 

Abstract 
The study sheds light on an Islamic tradition calling to take into consideration 

applying tangible rules or methods needed to do any deed. To achieve the goal, the study 
defines the aforementioned tradition and mentions what it includes. 

Moreover, the present study discusses the meaning of trusting Allah and how to 
apply that in life; it also aims at illustrating the educational results of applying this 
tradition in human life and the role of Islamic educational institutions such as schools, 
media, mosques and families in teaching and applying the tradition.  

The results of study reveal that considering the application of the worldly methods 
to do something is not against the concept of trusting the Al-mighty Allah- who controls 
everything- but serve a society and human. The results also provide that the above 
mentioned Islamic educational institutions play a big role regarding this matter. 

Keywords: Divine Sunnahs, The Sunnah of taking reasons, Educational contents 

. 
  

  المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسولنا الكريم، وعلى آلة وصحبه أجمعين، 
   :وبعد

المجتمع اإلسالمي، والنهوض به سنة من السنن اإللهية االجتماعية التي تعمل على التغيير في 
األخذ باألسباب ألن من لوازم التغيير الجاد، تغيير نفوس البشر وأحوالهم، وتغيير المجتمعات، 
وهذا كله ال يتم إال باألخذ باألسباب، ذلك أن كل ما يحدث في الوجود إنما يقع في إطار سنة الله 

وما َخَلْقَنا السماَء واْلَأرض وما بيَنهما ﴿ :المحكمة بربط األسباب بمسبباتها، قال تعالى

﴾ين16: األنبياء(. َلاِعب(  

إن من سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا األخذ باألسباب كما فعل ذلك أقوى الناس "
إيمانًا بالله وقضائه وقدره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقد قاوم الفقر بالعمل، وقوم 

وقاوم المرض بالعالج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد، وكان يستعيذ بالله من الهم  ،بالعلمالجهل 
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والحزن والعجز والكسل، وتعاطى أسباب األكل والشرب، وادخر ألهله قوت سنة، ولم ينتظر أن 
فهو قدوة المسلمين صلى الله عليه وسلم في كل أقواله . )1("ينزل عليه الرزق من السماء

  .هوأفعال

﴿إنَّا هديَناه السبيَل إما شاِكرا وإما  فمن سنة الله تعالى أن خلق اإلنسان حرًا مختارًا،

فلإلنسان إرادة ومشيئة، علم وعمل، وال بد في أي عمل إرادي من هدف ) 3: اإلنسان(﴾ َكُفورا
وتحصيله ال يكون إال مطلوب، وال يتم هذا المطلوب إال بأسباب ووسائل تساعد على تحصيله، 

  .وفق األسباب التي قدرها الله تعالى له

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

يسعى هذا البحث إلى بيان مفهوم سنة الله في األخذ باألسباب في القرآن الكريم والسنة 
النبوية، وأقسام األسباب، ومعرفة ارتباط األسباب بالمسببات، وبيان الدالالت التربوية المستنبطة 

  .ن هذه السنةم

  :وتتحدد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي

  ما المضامين التربوية المستنبطة من سنة األخذ باألسباب؟

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الرئيسية اآلتية

  ما مفهوم سنة األسباب؟ -

 ما أقسام األخذ بسنة الله في األسباب؟  -

 ما مجاالت التوكل واألخذ باألسباب؟ -

 ؟الت التربوية المستنبطة من سنة الله في األخذ باألسبابما الدال -

  أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة عمومًا إلى بيان الدالالت التربوية المستنبطة من سنة األخذ باألسباب 
  :ضمن الهداف الفرعية اآلتية

  .االتهابيان مفهوم سنة األسباب الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقسامها ومج -

  .استخالص جملة من الدالالت التربوية المستنبطة من سنة األسباب -

سنة األخذ باألسباب؛ كاألسرة والمدرسة  بيان دور وسائل التربية اإلسالمية في التعامل مع -
  .والمسجد ووسائل اإلعالم
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فراد استخالص جملة من اآلثار المترتبة على اإليمان بسنة األخذ باألسباب في حياة األ -
  .والمجتمعات اإلسالمية

  محددات الدراسة

وذلك ألهمية هذه  ؛اقتصرت هذه الدراسة على تناول سنة األخذ باألسباب، ودالالتها التربوية
 .السنة في الواقع التربوي، وحاجة األفراد والمجتمعات إليها

  منهج الدراسة

  :يقوم البحث على المناهج اآلتية

  :من خالل المنهج األصولي؛ وذلك: أوًال

  .جمع نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية ذات العالقة بمفردات الدراسة -

 .الرجوع إلى كتب التفسير وشروح الحديث لبيان معاني النصوص -

 .الرجوع إلى بعض المؤلفات المعاصرة واالستعانة بها في تجلية بعض عناصر البحث -

 .ت العالقةالرجوع إلى كتب التراث اإلسالمي وانتقاء النصوص ذا -

المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي؛ الذي ال يقف عند مجرد الوصف وجمع المعلومات : ثانيًا
والحقائق المتصلة بمشكلة الدراسة؛ بل يتعدى إلى تنظيمها ومحاولة دراسة العالقات فيما 

ذات  بينها وتحليلها تربويًا، واستنباط ما لهذا كله من دالالت تربوية تفيد منها الجهات
  .العالقة

  :الدراسات السابقة

في حدود علم الباحثة وبعد سؤال مراكز المعلومات ومراجعة البحوث العلمية وفهارس 
المكتبات والرسائل الجامعية تبين أن هذا الموضوع لم يخصص بدراسة سابقة وفق المنهج الذي 

  .تبنته هذه الدراسة

  :وفيما يلي موجز لبعضها
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  الرسائل العلمية

  )2("السنن االلهية في الحياة اإلنسانية وأثر اإليمان بها في العقيدة والسلوك"  .1
تناول الدراسة مفهوم السنن، وبعضًا من السنن االلهية؛ كسنة األسباب والمسببات، وسنة الله 
في التدافع بين الحق والباطل، وسنة الله في االبتالء، وسنة الله في الظلم والظالمين، وسنة الله 

  .......لترف والمترفينفي ا

وقام المؤلف بجمع النصوص من الكتاب والسنة النبوية المتعلقة بكل سنة من السنن في 
موضع واحد، ثم قام بدراسة هذه النصوص دراسة تحليلية مستعينًا بكتب التفسير، وشروح 

  .الحديث، واستخلص تقرير السنة، وطبيعتها وأسبابها، ونتائجها، وأثر اإليمان بها

مما يالحظ أن هذه الدراسة خلت من تناول البعد التربوي، ومن بيان دور وسائط التربية و
اإلسالمية في التعامل مع سنة األخذ باألسباب كاألسرة والمدرسة والمسجد ووسائل اإلعالم، وهو 

  .ما تركز عليه هذه الدراسة

  )3(السنن الكونية في الطبيعة والمجتمع في ضوء القرآن الكريم .2
لمصطلح السنن، وبين  الباحث الرسالة إلى بابين؛ تناول في الباب األول دراسة تأصيليةقسم 

وبين  ،فيه مفهوم السنن وخصائصها، كما تناول دراسة تأصيلية لمصطلحي الطبيعة والمجتمع
فيهما مفهوم الطبيعة، ومنهج القرآن في الحديث عن الطبيعة، ووضح مفهوم المجتمع، وبين العالقة 

وأما في  .فرد والمجتمع في القرآن الكريم، ووضح منهج القرآن في الحديث عن المجتمعبين ال
الباب الثاني تناول نماذج من سنن الله تعالى في الطبيعة والمجتمع؛ كسنن الهداية والتسخير، 

  .وسنة الخلق والموت، وسنة االستخالف، وسنة التدافع

لباحثة في تناولها لسنن الطبيعة، أما دراسة ومما يالحظ أن هذه الدراسة تختلف عن دراسة ا
   .بيان اآلثار والدالالت التربوية لهاو تناول سنة األخذ باألسباب الباحثة فقد اقتصرت على

  )4(السنن االجتماعية في الكتاب والسنة ومضامينها التربوية .3
نبوية ووضحت تناولت الدراسة مفهوم السنن االجتماعية الواردة في القرآن الكريم والسنة ال

أهميتها، وبينت أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في عرضها، وتوضيح خصائصها، ومعرفة 
سنة الله في : عالقتها بالتربية اإلسالمية، وقد ركزت هذه الدراسة على السنن االجتماعية اآلتية

كما عملت هذه الدراسة  االبتالء، وسنة الله في التغيير، وسنة الله في التدافع وآثارها التربوية،
على توضيح دور مؤسسات التربية اإلسالمية في تفعيلها؛ كاألسرة، والمدرسة، والمسجد، ودور 

  .وسائل اإلعالم
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مما يالحظ أن هذه الدراسة اقتصرت على سنة االبتالء وسنة التغيير وسنة التدافع، وخلت 
  .من سنة األخذ باألسباب

  األبحاث العلمية

  )5("سنن زوال األمم والحضارات نموذجًا: هية في ضوء السنة النبويةالسنن االل"  -1
تناول هذا البحث دليًال تطبيقيًا على أن السنة النبوية صالحة الستنباط السنن االلهية 
اإلنسانية والكونية من خاللها، فبعد ان عرف السنة االلهية بأنها القوانين التي يتحرك وفقها 

أساسها الحياة، بين أهمية البحث فيها، وخصائصها وأقسامها، ومظان الوجود كله، وتنتظم على 
  .استنباطها

كما استعرض الباحث عددًا من السنن االلهية المتعلقة بزوال األمم والحضارات نموذجًا 
ومما يالحظ أن هذه الدراسة اعتمدت على السنة  .الستنباط السنن االلهية من السنة النبوية

  .باط السنن االلهيةالنبوية فقط في استن

كما أنها كانت مقتصرة على سنة زوال األمم والحضارات كنموذج لهذه السنن؛ فلم تتطرق 
  .إلى بقية السنن االلهية، كما خلت من البعد التربوي

  )6(مدخل إلى السنن الربانية -2
لها مفهوم السنن الربانية، وأنواع السنن، والضوابط واألسس التي من خال تناول هذا البحث

تستنبط، كما حاول أن يستجلي منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في معالجة أنواع السنن 
الكونية، واإلنسانية، والتشريعية، والتاريخية، وبيان األساليب والتوجيهات الدالة على استكشافها، 

ه السنن، كما ومن ثم إبراز بعض اآليات، وما صح من األحاديث النبوية وفق ارتباطها ونسقها بهذ
تناول البحث الحديث عن خصائص السنن، كما حاول البحث أن يحدد المجاالت التي تتحرك 

  . وتتفاعل في نطاقها ونسقها بهذه السنن

  )7(السنن اإللهية ودورها في نهضة األمة اإلسالمية -3

  :ثالث مسائل وخاتمة على النحو اآلتيو قسم المؤلف دراسته إلى مقدمة

  .جاء فيها أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المتبعة في البحث وخطة الدراسة وقد: المقدمة

  .وقد حوت على سنة التغيير ومفهومها ودورها في النهضة: المسألة األولى

  .وقد تضمنت سنة األخذ باألسباب ومفهومها ودورها في النهضة: المسألة الثانية

  .ع ومفهومها ودورها في النهضةوقد اشتملت على سنة التداف: المسألة الثالثة

  .وجاء فيها خالصة الموضوع وما توصل إليه من نتائج وتوصيات: الخاتمة
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إن هذه الدراسة لم تتعرض للحديث عن السنن اإللهية كأنواعها، وخصائصها، وأساليب 
لبعد القرآن والسنة النبوية في بيانها، كما أنها اقتصرت على ثالث سنن، إضافة إلى أنها خلت من ا

  .التربوي

  الكتب المنشورة

 )8(سنة الله في األخذ باألسباب -1
تناول المؤلف في كتابه أدلة من القرآن الكريم عن األخذ باألسباب؛ متناوًال لبعض قصص 
األنبياء في األخذ باألسباب، كما بين التوازن بين مقامي التوكل واألسباب والتوكل، كما بين تأثير 

  .ر الدعاء والقدر وداللة القرآن الكريم والسنة النبوية على تأثير الدعاءالسبب في المسبب، كما ذك

  )9(سنن الله في المجتمع من خالل القرآن -2
كما بين . وذكر بعض خصائص السنن االلهية كالثبات ،تحدث المؤلف عن السنن بشكل عام

لفساد، واالنغماس العوامل الحافظة للمجتمع من االنحدار، إضافة إلى عوامل انحدار المجتمع؛ كا
  .سنة التغيير في المجتمع كما تحدث عن. في الترف، والركون إلى الظالمين

  )10(السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية -3
تناول مفهوم السنن االلهية وخصائصها، إضافة إلى ذكره لبعض من السنن االلهية؛ كسنة الله 

وسنة التدافع، واالبتالء، وسنة الله في الظلم والظالمين، وسنة الله في  في األسباب والمسببات،
  ...الترف والمترفين، وسنة الله في الطغيان والطغاة، وسنة الله في االستدراج

ومما يالحظ أن هذا الكتاب خال من البعد التربوي، ومن التطبيقات التربوية للسنن في 
عدم ذكره لآلثار التربوية لهذه السنن على األفراد األسرة والمدرسة والمسجد؛ اضافة إلى 

  .والمجتمعات

أما دراسة الباحثة فتتناول هذه السنن إضافة إلى األبعاد التربوية لها، وآثارها على الفرد 
  .والمجتمع، ودور مؤسسات التربية اإلسالمية في التعامل معها

  )11(سنن الله في إحياء األمم في ضوء الكتاب والسنة -4
لمؤلف الرسالة إلى ثالثة أبواب، وقسم الباب األول إلى ثالثة فصول، تناول في الفصل قسم ا

األول تعريف السنن اإللهية وأهميتها، وتناول في الفصل الثاني أنواع السنن اإللهية وأساليب القرآن 
  . الكريم في بيان صيغها وأشكالها، وأما في الفصل الثالث فتناول خصائص السنن اإللهية

ا الباب الثاني فتناول فيه اإليمان وأثره في حياة األمم، وقسمه إلى فصلين؛ ففي الفصل أم
األول بين أهمية الفكرة الدينية في حياة األمم، وفي الفصل الثاني بين أصول عقيدة اإلسالم وأثرها 

  .في حياة األمم
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وقسمه إلى خمسة وأما الباب الثالث فتحدث فيه عن العمل الصالح وأثره في إحياء األمم، 
فصول؛ تناول في الفصل األول حقيقة العمل الصالح، والفصل الثاني تناول فيه األعمال القلبية 
وأثرها في حياة األمم، وبين في الفصل الثالث الشعائر التعبدية وفوائدها التربوية، وفي الفصل 

تخالف في األرض وعمارتها، الرابع تناول التكافل االجتماعي، وأما الفصل الخامس فتناول فيه االس
  .معتمدًا في ذلك على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

  :تخلص الباحثة من عرضها للدراسات السابقة إلى ما يأتي

إن الكتب والرسائل واألبحاث ذات الصّلة بموضوع الدراسة كانت موجزة ومجملة في عرضها  -
ة، وبيان مفهوم السنن اإللهية، للموضوع، كما كان تركيزها على ذكر السنن اإللهي

  .وخصائصها، وهذا هو الجزء المشترك بينها وبين دراسة الباحثة

إن ما يميز دراسة الباحثة عن الدراسات السابقة؛ بأنها تركز على دراسة الموضوع من  -
منظور تربوي إسالمي، وتجمع شتاته المتفرق في متون الكتب بصورة أكثر شمولية، وتوسعًا، 

اآلثار : ا ستكمل جوانب النقص والقصور التي أغفلتها الدراسات السابقة من مثلوأرى أنه
التربوية المستنبطة من السنن االجتماعية، والدالالت التربوية لهذه السنن، ودور مؤسسات 

 .التربية في التعامل مع السنن االجتماعية؛ كاألسرة، والمدرسة، والمسجد، ووسائل اإلعالم

 مصطلحات الدراسة

خالصة الفكر التربوي الذي : "يقصد بالمضامين التربوية بشكل عام: المضامين التربوية -
يشتمل عليه كتاب معين بغض النظر عن المجال الرئيسي الذي ألف فيه الكتاب، فقد يكون 
الكتاب مرجعًا فقهيًا، أو أدبيًا، أو تاريخيًا، بالدرجة األولى إال أنه ال يخلو من فكر تربوي 

 .)12"(في ثناياه ويمكن استخراجه، واإلفادة منهمتضمن 

  .ما يتوصل به إلى غيره :السبب -

  خطة البحث

  :تشتمل الدراسة على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة على التفصيل اآلتي

 .مشكلة الدراسة وأسئلتها، وأهدافها، ومنهجها، والدراسات السابقة: المقدمة وتشمل -

 .لمسببات والنتائجسنة ربط السباب با: المبحث األول -

 .التوكل واألخذ باألسباب: المبحث الثاني -

 الدالت التربوية المستنبطة من سنة األخذ باألسباب -
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  سنة ربط األسباب بالمسببات والنتائج: المبحث األول

  مفهوم السبب لغة واصطالحًا: المطلب األول

وصل به إلى الشيء كل شيء يتوصل به إلى غيره والجمع أسباب، وكل شيء يت: لغة فالسبب

وَآَتيَناه ِمن ُكلِّ شيٍء سببا ﴿ :وبهذا المعنى اللغوي للسبب ورد في قوله تعالى .)13(سبب فهو

آتاه الله من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بها فاتبع  :فالمعنى ).85-84: الكهف( ﴾َفَأْتبع سببا
كآلة من اآلالت المادية أو كان معنويًا كالعلم  سواء كان هذا الشيء ماديًا. واحدًا من تلك األسباب

   .)14(والقدرة

والسبب الحبل، وما يتوصل به إلى الغير، وجمعه أسباب، " :وقال صاحب القاموس المحيط
  .)15("مراقيها أو نواحيها او أبوابها: أسباب السماء

 .)16(أو آلة ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة: فيعرف السبب بأنه اصطالحًاأما 
  .)17("بأنه ما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه" :ويعرفه الجرجاني في التعريفات

ما يتوصل به االستعالم، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى امر من " :ويعرفه الفيومي بأنه
  .)18("المور؛ فقيل هذا سبب هذا، وهذا مسبب عن هذا

  :واالصطالحية يفهم وبالنظر لهذه المعاني اللغوية

 .أن مدار المعاني اللغوية في معنى السبب ما يتوصل به إلى غيره -1

 .أن السبب قد يكون ماديًا وقد يكونه معنويًا -2

  .ان السبب وسيلة من الوسائل يتوصل بها إلى المطلوب -3

  األسباب والمسببات من فعل الله: المطلب الثاني

ات، وهي من فعله وحكمه عز وجل، واألدلة على إن الله عز وجل هو خالق األسباب والمسبب

وَأْنزَل ِمن السماِء ماًء َفَأْخرج بِه ِمن الثَّمراِت ِرزًقا ﴿: ذلك عديدة منها، قوله تعالى

وقوله تعالى)22:البقرة(﴾َلُكم ، :﴿َليْلَنا عَذا َأْنزًة َفإَخاِشع ضى اْلَأرَتر اِتِه َأنَّكَآي ِمناَء وا اْلمه

ٍء َقِديريَلى ُكلِّ شع نَّهَتى إوي اْلميحا َلماهيالَِّذي َأح نْت إبرْت وَتز39:فصلت(﴾اه.(  

فليس في الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب، والله خالق : "يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى
  .)19("األسباب والمسببات
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سباب ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل، والله سبحانه هو إن هذه األ: "ويقول ابن رشد
الذي خلق األسباب وقدرها وهو يقوم عليها، كما يقوم على كل مخلوق من مخلوقاته، إذ 
الموجودات يفعل بعضها في بعض ومن بعض، وأنها ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل؛ بل 

  .)20("ها فضًال عن فعلهابفاعل من خارج، فعله شرط في فعلها، بل وفي وجود

فالله عز وجل هو خالق كل شيء ومقدره، ولوال تعلق إرادة الله ما ترتبت المسببات على 
أسبابها وال النتائج على مقدماتها، ألن السبب أو الناموس ال يملك وحده قدرة االنطالق والتوافق 

تابع بها هذا التسبب مرة الذي يقع بها ألف حادث على نسق واحد، بل ال بد من القدرة التي يت
  .)21(مرة وحادثة حادثة

  أقسام األسباب: المطلب الثالث

وتقسم األسباب إلى قسمين؛ أسباب مادية، وأخرى معنوية، فاألسباب المادية تتضح من 

حيي اْلموَتى إنَّه َفإَذا َأْنزْلَنا عَليها اْلماَء اهَتزْت وربْت إن الَِّذي َأحياها َلم﴿ :خالل قوله تعالى

  .فالماء سبب مادي إلنبات النباتات )39: فصلت(عَلى ُكلِّ شيٍء َقِدير﴾

 ،)29:األنفال(إن َتتَُّقوا اللَّه يجعْل َلُكم ُفرَقاًنا﴾﴿: أما األسباب المعنوية، كقوله تعالى

ومن يتَّق اللَّه يجعْل ﴿: جلوقوله عز و. فالتقوى سبب معنوي في التفرقة ما بين الحق والباطل

  ).2:الطالق(﴾َله مْخرجا

ومن األمثلة في حياتنا اليوم التي تجمع بين اقسام األسباب؛ الطالب المثابر الذي يدرس 
ويتعب ثم يتضرع إلى الله عزو وجل بالدعاء لتوفيقه ونجاحه؛ فهذا يكون قد جمع ما بين 

  .التوكل على الله تعالىاألسباب المادية والمعنوية بعد 

  ارتباط األسباب بالمسببات : المطلب الرابع

إن كل إنسان يسعى باستمرار بقصد أو من غير قصد إلى ربط األسباب بمسبباتها من أجل 
تحقيق أهدافه في سلوكه اليومي؛ بل أصبح هذا الربط من سجاياه، وقانونًا من قوانين الحياة 

اليقين أنه بدون هذا الربط ال يمكن بل يستحيل عليه تحقيق أي يمارسه يوميًا، ألنه يعلم علم 
هدف، فالذي يريد بناء بيت ال بد وأن يوفر اإلمكانات الالزمة إلنجازه من المال واليد الفنية 
الالزمة، والذي يريد طباعة كتاب البد وأن يوفر جميع إمكانات الطباعة مادية وبشرية وفنية 

نالحظ الطفل الصغير حين يريد الحصول على حاجة ما يلجأ فطريًا وهكذا، حتى أننا ...وغيرها
  .)22(إلى ربط األسباب بمسبباتها فيتوسل بأخذ النقود مثًال لشراء حاجته
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كل ما لم يكن فكان، فله سبب، ولن يكون المعدوم سببًا لحصوله في : "يقول الفارابي
صار سببًا، وينتهي إلى مبدأ يترتب عنه  الوجود، والسبب إذا لم يكن سببًا، ثم صار سببًا، فالسبب

أسباب األشياء على ترتب علمه بها، فلن نجد في عالم الكون طبعًا حادثًا، أو اختيارًا حادثًا إال 
وال يجوز أن يكون اإلنسان متبدءًا فعًال من غير ... ويرتقي إلى سبب األسباب واألشياء. عن سببه

ت باختياره، وتستند تلك األسباب إلى الترتيب، والترتيب استناد إلى األسباب الخارجية التي ليس
  .)23("وكل شيء مقدر... والقضاء عن األمر... يستند إلى التقدير، والتقدير يستند إلى القضاء

  األسباب والقضاء والقدر: المطلب الخامس

له إن الله عز وجل يقدر األمور ومنها السنن ويقدر األسباب التي تحصل بها، فما قدره ال
وعلمه من أحوال البشر وعواقبهم إنما قدره بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في 

  .)24(الدنيا واآلخرة شيء إال بسبب

َفبما َنْقِضهم ِميَثاَقهم َلعنَّاهم وجعْلَنا ﴿ :واألدلة من النصوص عديدة منها كقوله تعالى

  .)13:المائدة(﴾ُقُلوبهم َقاِسية

كنا في جنازة : في صحيحة عن علي رضي الله عنه قال_ رحمه الله _ رج األمام مسلموأخ
، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث  في بقيع الغرقد، فآتانا رسول الله

ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إال وقد كتب الله مكانها من " :ثم قال. )25(بمخصرته

أفال نمكث ! يا رسول الله : فقال رجل: قال" قد ُكتبت شقية أو سعيدةالجنة والنار، وإال 

من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، " :على كتابنا، وندع العمل؟ فقال

أما . اعملوا فكل ميسر" :فقال". ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة

وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل . سعادةأهل السعادة فييسرون لعمل أهل ال

) 7(َفسُنيسره ِلْليسرى ) 6(وصدق باْلحسَنى ) 5(َفَأما من َأعَطى واتََّقى ﴿ :ثم قرأ. "الشقاوة

  .)26()10-5:الليل(﴾ َفسُنيسره ِلْلعسرى) 9(وَكذَّب باْلحسَنى ) 8(وَأما من بِخَل واسَتْغَنى 

ففي هذا الحديث النهي عن ترك العمل واالتكال على ما سبق به القدر، بل تجب األعمال 
  .)27(والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له ال يقدر على غيره

  التوكل واألخذ باألسباب: المبحث الثاني

ام الله تعالى نظام الكون، إن األخذ باألسباب ال يتنافى مع التوكل؛ فباألخذ باألسباب أق
  .وأجرى سننه، ومضت أقداره، لذا يعد التوكل من مستلزمات العقيدة اإلسالمية
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  مفهوم التوكل: المطلب األول

االعتماد على الله تعالى، والثقة به، والتسليم له، وتفويض األمر إليه، " :فيعرف التوكل بأنه
  .)28("فهو وحده الذي يقول للشيء كن فيكون

صدق االعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع، ودفع المضار، " :بأنه -أيضًا – ويعرف
  .)29("وفعل األسباب التي أمر الله بها

﴿َفإَذا عزمَت  :إذن، فعلى المسلم إن يتوكل على الله في كل أحواله، فيقول سبحانه وتعالى

 ِحبي اللَّه نَلى اللَِّه إكَّْل عَفَتوَتواْلمقوله تعالىو .)159:آل عمران(﴾كِِّلين:  اللَّه ُكمرْنصي نإ﴿

ؤاْلم كَّلَتوَلى اللَِّه َفْليعِدِه وعب ِمن ُكمرْنصَذا الَِّذي ي نَفم ْخُذْلُكمي نإو َلُكم َفَلا َغاِلب ﴾ِمُنون
  .)160: آل عمران(

هزي إَليِك بجْذع النَّْخَلِة ُتساِقْط عَليِك رَطبا و﴿ :وقال تعالى في حق مريم عليها السالم

  .)25: مريم(جِنيا﴾

  :ويقول الشاعر

  فهزي الجذغ يساقط الرطب  إليك  ألم تر أن الله قال لمريم

  )30(جنته ولكن كل شيء له سبب   لو شاء أن تجنيه من غير هزها

لى المسلم أن يفوض أمره إلى الله، فهذه األدلة وغيرها الكثير، تدل دالله واضحة أن ع
  .ويتوكل عليه، مع األخذ باألسباب في كل أموره المشروعة

  مجاالت التوكل: المطلب الثاني

  :وللتوكل مجاالت عده تظهر من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهي

  التوكل على الله في الرزق: أوًال

شغلهم األجل بيد أن المتوكلين على الله قد فرغوا إن أمر الرزق قد أهم الناس وشغلهم كما 
من هذين األمرين فقد اطمأنوا إلى أن الرزق مقسوم، واألجل معلوم، فال يملك احد أن ينقص من 

وهذا من كمال إيمان المسلم وتسليمه لله . )31(رزقهم مثقال حبة، وال أن يقدم أجلهم مقدار لحظة
  .تعالى في شؤونه كلها
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﴿وما ِمن دابٍة ِفي اْلَأرض إلَّا عَلى اللَِّه ِرزُقها ويعَلم مسَتَقرها  :ك وتعالىيقول الله تبار

ينبا ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب مهعدَتوسموقوله تعالى ،)6:هود(﴾ و:  ا اللَّهَقهُل ِرزمٍة َلا َتحابد ِمن نَكَأيو﴿

هو اُكميإا وُقهزريِليماْلع يعمالس 60:العنكبوت(﴾و.(  

لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو " :وقوله 

  .)32("خماصًا وتروح بطانًا

فهذا الحديث يدل على مشروعية العمل للكسب الحالل واألخذ باألسباب، فالطير ال يأتيها "
ألهما سبحانه وتعالى السعي لتحصيل رزقها فتخرج  رزقها وهي في عشوشها بل بسعيها، فقد

فإذا كان هذا حال الطير غير العاقل؛ فكيف بحال اإلنسان . )33("جياعًا وترجع ممتلئة البطون
  .العاقل المسلم

فعلى المسلم أن ال يهمل سعيه للرزق بل يسعى ويبحث عنه وهو مطمئن أن ال أحد يأخذ 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم " :رزقه، وهو ال يأخذ رزق غيره، يقول 

يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفـخ فيه 

  .)34("...بكتب رزقه، واجله، وعمله، وشقـي أم سـعيد: ويؤمر بأربع كلمات. الروح

  أسباب الرزق

  :فللرزق سببان أحدهما مادي واآلخر معنوي

وهي األعمال التي يمارسها اإلنسان ويحصل من ورائها على كسب مادي؛ : فاألسباب المادية -
 .)35(كمن يزرع أو يصنع ليحصل على صنعة ما

من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في " :كصلة الرحم قال : واألسباب المعنوية -

 }2{مْخرجا  لَّه يجعل لَّهال يتَّق ومن﴿ :والتقوى قال تعالى. )36("أثره، فليصل رحمه

ِمن ْقهزريُث ويَلا ح َتِسبح2:الطالق(﴾ ي.(  

  التوكل في أمور الدنيا: ثانيًا

فاإلنسان كما يطلب الرزق من الله سبحانه تعالى يطلب كذلك األمور الدنيوية العديدة، فهناك 

الدنيا متاع وخير متاعها " :ول ، فيق)37(من يطلب الزوجة، وهي أهم ما يطلب من دنيا الناس

  .)38("المرأة الصالحة
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رب هب ِلي  ﴿:وهناك من يطلب الذرية الصالحة، فقال تعالى على لسان زكريا عليه السالم

  ).38:آل عمران(﴾  ِمن َلدْنك ُذريًة َطيبًة إنَّك سميع الدعاِء

ِذين يُقوُلون ربَنا هب َلَنا ِمن َأزواجَنا والَّ﴿ :ويقول عز وجل يصف لنا عباد الرحمن

  ).74: الفرقان(﴾  وُذرياِتَنا ُقرَة َأعين واجعْلَنا ِلْلمتَِّقين إماما

سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدكم " :يقول وهناك من يطلب العافية، فعن رسول الله 

  .)39("فيةلم يعط بعد اليقين خيرًا من العا

فعلى المسلم أن يتوكل على الله عز وجل بعد األخذ باألسباب في زواجه من المرأة 
  .الصالحة، وفي دعائه بأن يرزقه سبحانه وتعالى األوالد الصالحين، وفي أمور حياته كلها

  التوكل في أمر الدين: ثالثًا

يم، ففي صالته يدعو الله فالمسلم يلجأ إلى الله تعالى بأن يعينه ويثبته على الطريق المستق

  ).6:الفاتحة(﴾  اهِدَنا الصراَط اْلمسَتِقيم ﴿:تعالى عند قراءة الفاتحة بقوله

ا إن الَِّذين َقاُلو﴿ :والصراط المستقيم هو الدين، طريق الحق الذي ال عوج فيه، وقال تعالى

جنَِّة الَِّتي ربَنا اللَّه ُثم اسَتَقاموا َتَتَنزُل عَليهم اْلمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا وَلا َتحزُنوا وَأبِشروا باْل

  ).30:فصلت(﴾ُكْنُتم ُتوعدون

  المضامين التربوية المستنبطة من سنة األخذ باألسباب: المبحث الثالث

  التربوية المستنبطة من سنة األخذ باألسباب ثاراآل: المطلب األول

إن من يأخذ باألسباب ويتوكل على الله في كل أحواله؛ فإنه يجني ثمارًا عديدة جراء ذلك، 
  :منها

  السكينة والطمأنينة -1

تعد السكينة والطمأنينة من أهم اآلثار التربوية النفسية التي تظهر عند اإليمان بعقيدة 
ففي السكينة ثبات للقلب عند هجوم المخاوف عليه " :-رحمه الله  -بن القيمالقضاء القدر، يقول ا

وسكونه وزوال قلقه واضطرابه، والطمأنينة موجبه للسكينة وأثر من آثارها وهي في نهاية درجة 
  .)40("السكينة
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إذن، فالمسلم حينما يؤمن بأن رزقه وأجله بيد الله سبحانه يدفعه ذلك اإليمان إلى عدم 
المعينة على سبل العيش الكريم، ألن  ويعمل على األخذ باألسباب ،في خفايا المستقبل التفكير

الخوف على الرزق ال يقدم وال يؤخر شيئًا في اللوح المحفوظ، وال ينال من هذه الدنيا إال ما كتب 
  .له فيها

 القوة -2

خير المؤمن القوي " :قال ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي 

. وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله

قدر الله وما شاء : لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل

  .)41("فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

نفسية، وروحية، تصغر  فالقوة ثمرة من الثمار التي يحس بها المتوكل على الله، وهي قوة
  .)42(أمامها القوة المادية، وقوة السالح، وقوة المال، وقوة الرجال

ونجد القوة واضحة في موقف سيدنا نوح عليه السالم من قومه حينما كذبوه، فواجههم 

اللَِّه َتوكَّْلُت َفَأجمعوا يا َقوم إن َكان َكبر عَليُكم مَقاِمي وَتْذِكيري بَآياِت اللَِّه َفعَلى ﴿ :بقوله

 ونَلا ُتْنِظرو َليوا إاْقض ًة ُثمُغم ُكمَليع ُكمرَأم ُكنَلا ي ُثم َكاَءُكمرشو ُكمر71(َأم ( ُتملَّيَتو نَفإ

  .)72- 71:يونس(﴾ ُكون ِمن اْلمسِلمينَفما سَأْلُتُكم ِمن َأجر إن َأجري إلَّا عَلى اللَِّه وُأِمرُت َأن َأ

  العزة -3

﴾ وَتوكَّْل عَلى اْلعزيز الرِحيم﴿ :فالعزة من ثمار التوكل على الله األخذ باألسباب، قال تعالى

  .)49:األنفال(﴾  ومن يَتوكَّْل عَلى اللَِّه َفإن اللَّه عزيز حِكيم﴿: وقوله عز وجل) 217:الشعراء(

فالمتوكل على الله عزيز بغير عشيرة، غني بغير مال، ملك بغير جنود وال أتباع، فهو ملك،  
ولكنه من ملوك اآلخرة، ال من ملوك الدنيا؛ الذين يشعرون دائمًا بحاجة إلى من حولهم من األتباع 

  .واألنصار

  .)43(فون إال عذابهأما ملوك اآلخرة فقلوبهم معلقة بالله تعالى، ال يرجون إال رحمته وال يخا

  والرضا وقطع دابر التشاؤم والتفاؤلاألمل  -4

فالمتوكل على الله تعالى ال يعرف القنوط من رحمة الله تعالى، وال يعرف اليأس؛ بل يبقى  
شديد األمل بالله عز وجل أن ييسر له الخير، فقال تعالى على لسان يعقوب عليه السالم متأمًال 
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يا بِني اْذهبوا َفَتحسسوا ِمن يوسف وَأِخيِه وَلا َتيَئسوا ِمن ﴿ مبعودة سيدنا يوسف عليه السال

وناْلَكاِفر ملَّا اْلَقواللَِّه إ حور ِمن َئسيَلا ي نَّهاللَِّه إ حو87:يوسف(﴾ر.(  

تائج إن التوكل الصادق على الله يعطي المسلم مزيدًا من التوفيق والتسديد، ومن الن -5
 .)44(الفضلى، كما يضاعف ثمرات األعمال

يدفع اإلنسان إلى التضحية في سبيل الله دون أن يبالي بأية صعوبات؛ ليقينه أن الله معه،  -6
وأن مصيره إما النصر أو الشهادة، ولهذا فأن المتوكل على الله هو أبعد الناس عن الجبن أو 

 ).45(الله الخوف، وهو أكثر الناس تحمًال ألعباء الدعوة إلى

، المادية )46(تجعل اإلنسان إيجابيًا في العمل مما يدفعه إلى عدم التهاون في األخذ باألسباب -7
  .والمعنوية منها على حد سواء

اإليمان بالقدر، وما يحدث لإلنسان في هذه الحياة من خير أو شر هو من تقدير الله يجعل  -8
يحزن إن أصابه ضر، وال يبطر أو يطغى اإلنسان متوازنًا إزاء أحداث الحياة، فال ييأس وال 

ما َأصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اْلَأرض وَلا ِفي َأْنُفِسُكم إلَّا ِفي  ﴿:إن أصابه خير، قال تعالى

 ِسيرَلى اللَِّه يع َذِلك نا إَأهرَنب َأن لَقب َل) 22(ِكَتاٍب ِمنو ا َفاَتُكمَلى ما عوَلا َتْأسا ِلَكي

 ).42: الحديد(﴾ َتْفرحوا بما َآَتاُكم واللَّه َلا يِحب ُكلَّ مْخَتال َفُخوٍر

يزداد المتوكل اطمئنانًا لسلوكه فينشأ عنده تعزيز لمزيد من التوكل، عالوة على ما يحس به  -9
من حب نحو مواله، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وهي مجبولة كذلك على حب 

﴾ ومن يَتوكَّْل عَلى اللَِّه َفهو حسبه ﴿:ادقين، والله قد صدق معه، إذ يقول عز وجلالص
  ).3:الطالق(

إن اإليمان باألسباب والمسببات يجعل تفكير المسلم وسلوكه في غاية العقالنية والوعي؛ فهو  -10
يأخذون  إذا عرض عليه سبب اختبره حسًا وعقًال، ولم يصدق بأي سبب لمجرد أن الناس

ثم يعرضه . كما هو جار بين الناس من التداوي بأعشاب يوصي بها عطار لم يتعلم الطب. به
 .)47(على الشرع فإن أجازه، أو لم يمنعه، اعتبره سببًا وأخذ به

 دور مؤسسات التربية اإلسالمية في التعامل مع سنة األخذ باألسباب: المطلب الثاني

  سنة األخذ باألسباب  دور األسرة في التعامل مع: أوًال

إن األسرة المسلمة حين تكون على وعي وبصيرة بسنة األخذ باألسباب وأثرها في إحداث 
  :يترتب على ذلك مراعاة ما يأتي في تربية أبنائها -بإذن الله ومشيئته-النتائج 
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  :تربيتهم على الترفع عما في أيدي الناس وعدم سؤالهم، قال تعالى -1

ين ُأحِصروا ِفي سبيل اللَِّه َلا يسَتِطيعون ضربا ِفي اْلَأرض يحسبهم ِلْلُفَقراِء الَِّذ﴿ 

 ا ُتْنِفُقوا ِمنماًفا وْلحإ النَّاس َأُلونسَلا ي ماهِسيمب مُفهرفُِّف َتعالتَّع اَء ِمناِهُل َأْغِنياْلج نَفإ رَخي

ِليمِه عب ألن سؤال الناس مع القدرة على الكسب أو الغنى توكل عليهم )273:قرةالب(﴾ اللَّه ،
ينتظر فاعله منهم العطاء أو المنع، وهذا مخالف للتوكل على الله لما فيه من الذلة وإراقة ماء 

  .)48(الوجه لغير الله تعالى، وااللتفات إلى كثرة السؤال والطلب

فمن  ،على الله من عوامل النصر على األعداءعلى الوالدين أن يبينا ألبنائهما أن التوكل  -2

َقاَل ﴿ :فوض أمره إلى الله واعتمد عليه حفظه الله وأيده ونصره على معاديه، قال تعالى

م رجَلان ِمن الَِّذين يَخاُفون َأْنعم اللَّه عَليهما ادُخُلوا عَليهم اْلباب َفإَذا دَخْلُتموه َفإنَُّك

، فهذا ما نصح به الرجالن )23:المائدة(﴾ بون وعَلى اللَِّه َفَتوكَُّلوا إن ُكْنُتم مؤِمِنينَغاِل
إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله : اللذان يخافان الله بني إسرائيل فقاال لهم

 .)49(نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم

رر من األوهام واألساطير والخرافات واالنحرافات، والبعد عن الشعوذة تربية أبنائها على التح -3
والسحر؛ بل على المسلم أن يأخذ باألسباب ويتوكل على الله وحده دون سواه، كما هو 
الحال بالمريض فعليه أن يأخذ العالج ثم يلجأ إلى الله سبحانه بالدعاء، ال أن يلجأ إلى 

هة المشكالت كالخالفات الزوجية أو سوء سلوك السحرة والمشعوذين، وكذا عن مواج
 .األبناء

تربيتهم على تفويض أمورهم لله سبحانه وتعالى، والثقة به وحده واالعتماد عليه ال على  -4
في غزوة  - النفس أو القوة المادية أو أي شيء آخر، وقد أعطى الله المسلمين درسًا قاسيًا

َلَقد َنصرُكم ﴿ :، وعدتهم وعتادهم، فقال تعالىحينما اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم -حنين 

اللَّه ِفي مواِطن َكِثيرٍة ويوم حَنين إْذ َأعجبْتُكم َكْثرُتُكم َفَلم ُتْغن عْنُكم شيًئا وضاَقْت 

 ينربدم ُتملَّيو ْت ُثمبحا رمب ضاْلَأر ُكمَلي25(ع (َأْنز وِلِه ُثمسَلى رع ِكيَنَتهس َل اللَّه

 ﴾يناُء اْلَكاِفرزج َذِلكوا وَكَفر الَِّذين ذَّبعا وهوَتر ا َلمُنودَل جَأْنزو ِمِنينؤَلى اْلمعو

  ).26-25:التوبة(

يرد عدم الحسرة على ما فات، فالمؤمن ال ينوح على الماضي بالندم؛ ألن ذلك لن حثهم على  – 5
وألنه إنما حصل على ما كتب الله له، وال اعتراض على قدر الله ما دام قد . شيئًا مما فات

  .)50(وقع، ولكن له أن يعتبر، فيتوب من الخطأ، وال يلدغ من الجحر مرتين

  حثهم على اإلكثار من الدعاء واالستغفار؛ -6
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باب المؤدية إلى مسبباتها من إن الله تعالى أمر الناس بالدعاء واالستغفار وبغيرهما من األس
تفريج الكروب وغفران الذنوب وتحصيل المقاصد، ومن قال أنا ال أدعو وال أسأل الله تعالى وال 
أستغفره اعتمادًا على القدر كان مخطئًا؛ ألن الله تعالى جعل الدعاء ونحوه من العبادات أسبابًا 

للعبد خيرًا يناله بالدعاء أو بغيره من وإذا قدر الله . تنال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره
وما قدره الله وقضاه وعلمه . األسباب لم يحصل ما قدره له بغير هذا السبب من الدعاء وغيره

من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره بأسباب تقع فيقع ما ارتبط بها من مسببات، فليس في الدنيا 
  .)51(لمسبباتواآلخرة شيء إال بسبب والله خالق األسباب وا

تربيتهم على االنضباط في أعمالهم والجد في أدائها، وإتقانهم لكل ما هو مطلوب منهم، فال  -7
تخبط وال عشوائية في حياتهم، فعليهم أن يعلموا أن هناك أسبابًا تترتب عليها مسببات، 

وتربيتهم على تهيئة . ليحصلوا على المطلوب ثم اللجوء إلى المولى عز وجل بالدعاء
األسباب التي توصل إلى النتائج، واالنتباه إلى أن تكون هذه األسباب متكاملة، كي ال يضيع 

 .الجهد سدى

  دور المدرسة في التعامل مع سنة األخذ باألسباب : ثانيًا

على المربي أن يدرب من يخضع للعملية التربوية على الدقة في تحديد الوسائل والغايات،  -1
ألسباب، كي يضمن أنه يسير بعمله في المسار الصحيح، وأنه سيصل والمقدمات والنتائج، وا

  .إلى الهدف ويحقق المقصود

على التلميذ أن يأخذ باألسباب التي تؤدي إلى نجاحه؛ وذلك بأن يدرس أوًال ثم بعد ذلك  -2
يتضرع بالدعاء إلى المولى عز وجل، ال أن يلجأ للدعاء دون دراسة؛ ألن ذلك يعد من باب 

  .ال التوكل على الله تعالى التواكل

على واضعي المناهج التربوية والمقررات الدراسية أن يأخذوا باألسباب عند وضع المنهاج،  -3
  .وأن يراعي الفروق الفردية بينهم ،بحيث يكون مناسبًا لقدرات المتعلمين العقلية

والنماذج وأن يتضمن المحتوى الدراسي التأكيد على سنة األخذ باألسباب بعرض القصص 
العملية الواقعية في مختلف المراحل التاريخية لألمة، بأن يتضمن المنهاج أمثلة من الماضي ومن 
الحاضر مع التركيز على أحداث السيرة النبوية، وتأصيل األفكار بربطها باألدلة من القرآن والسنة 

  .النبوية

لتزام بسنة األخذ وأما المعلم فينبغي أن يكون قدوة لتالميذه؛ بحيث يحرص على اال
باألسباب، وربط المسببات بأسبابها، والبعد عن التفاسير الخرافية للظواهر واألحداث، كالقيام 

  .بزيارة أهل االبتالء؛ كالمرضى في المستشفيات أو دور المسنين للتعرف على أسباب ذلك
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ف على فرص أما النشاطات، فيمكن القيام بزيارة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة للتعر
  . نجاح بعض األشخاص، وخاصة األشخاص والمؤسسات التي كانت تأخذ بأسباب النجاح

على التلميذ أن يبتعد عن األسباب غير المشروعة في الحصول على العالمة كالغش، أو  -4
التحايل على المدرس بالمرض أو االعتماد على الواسطة والمحسوبية أو التهديد 

  ....والتخويف

  دور المسجد في التعامل مع سنة األخذ باألسباب: ثالثًا

يتضح دور األئمة والوعاظ من خالل توجيه المؤمنين إلى األخذ باألسباب المادية والمعنوية  -1
 .للنصر على األعداء

ربط الخطب والدروس بالوقائع، بمعنى أن يكون الخطيب والواعظ مطلعًا على أحوال العصر،  -2
الحياة، وتناول ذلك في دروسهم وبيان موقف الشرع من وظروف معيشة الناس، ومستجدات 

  . هذه المتغيرات والمستجدات، وتعزيز المتغيرات اإليجابية، وبيان خطورة المتغيرات السلبية

توجيه المؤمنين إلى األخذ باألسباب المشروعة في الحصول على الرزق؛ كالعمل بالزراعة أو  -3
سباب المحرمة في الحصول على الرزق؛ كالسرقة والبعد عن األ. الخ...التجارة أو الصناعة

والغش والرشوة واالحتكار وغيرها، من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وسيرة 
وبذلك يتحرر المسلم من العجز والكسل، وبيان السبل المعاصر للكسب بيان  السلف الصالح،

 .مدى مشروعيتها

  مع سنة األسباب والمسببات دور وسائل اإلعالم في التعامل: رابعًا

على القائمين على وسائل اإلعالم أن يختاروا المواضيع المناسبة، وفي األوقات المناسبة؛  -1
 .ليقدموا ما فيه خير لألفراد ولألمة اإلسالمية

، وسيرة السلف الصالح؛  إنتاج البرامج الترفيهية التي تستمد مادتها من سيرة الرسول -2
  .رتون التي تبين أن أخذ المسلمين باألسباب كان السر في انتصاراتهمكالتمثيليات وأفالم الك

إعداد البرامج التي تبين خطورة السحر والشعوذة، وتحرر األفراد من األوهام واألساطير  -3
والخرافات، وتحثهم على األخذ باألسباب، والتوكل على المولى عز وجل وحده، وذلك من 

 .سالميةخالل استضافة مختصين في الشريعة اإل

عرض قصص النجاح التي حققها أفراد ملتزمون دينيًا، وبيان أن األخذ باألسباب مع التوكل  -4
 .على الله هو سر نجاحهم، واستضافتهم، ومحاورتهم
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  الخاتمة

أما بعد، فقد توصل البحث . الحمد لله وكفى، والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى
  :إلى النتائج اآلتية

 .يلة من وسائل التوصل يتوصل بها إلى المطلوبإن السبب وس -1

 .إن االخذ باألسباب ال يتنافى مع التوكل -2

 .إن األسباب قد تكون مادية وقد تكون معنوية -3

 .إن األسباب مرتبطة بالمسببات -4

 .إن األخذ باألسباب ال يتعارض مع القضاء والقدر -5

لى الفرد والمجتمع على حد إن لسنة األخذ باألسباب آثار ومضامين تربوية تعود بالنفع ع -6
 .سواء

  التوصيات
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 - دراسة تحليلية مقارنة - التنبيه بني األصوليني والنحويني 
  

  *حمادة مصطفى القضاة

  

  

  ملخص

يقدم البحث بابًا جديدًا من أبواب استثمار علم أصول الفقه واللغة العربية وأثرهما في استنباط 
  . األحكام الشرعية من النصوص الشرعية

ه وكيفية داللته على األحكام الشرعية بطريقة سهلة تناول البحث ماهية التنبيه عند االصوليين ومظآن
وكذلك ماهيته عند النحويين من حيث أدواته وأنواعه . ميسرة، وصلته ببعض المباحث األصولية واللغوية

  .وأغراضه

للتنبيه عند األصوليين درجات ثالثة األعلى والمساوي واألدنى، في حين وعلى درجة واحدة عند 
  ). أال(روف تختص بداللتها على التنبيه أكثر من غيرها كالحرف النحويين، وبعض الح

ويسـتفيد  , يمكن اإلفادة من البحث فـي إيصـال الحكـم الشـرعي إلـى المكلفـين دون تكلـف عنـاء القيـاس         
  .هذا البحث الفقهاء والمجتهدون والقضاة الشرعيون خاصة

ــه عنــد النحــ   : الكلمــات المفتاحيــة ــه عنــد األصــوليين، التنبي ــة   . ويينالتنبي ــة األولــى، دالل حــروف التنبيــه، دالل
  .المساوي، داللة األدنى،، حروف المعاني
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The Alarm between Legal Rulings and Grammers  
 

Hamadeh Al- Qudah, Assistant Prof., Sharia Faculty, Jerash University, 
Jordan. 

 

Abstract 
The research presents a new chapter of doors Investment pedagogy Quran in Arabic 

diligence and the development of legal rulings from religious texts (Qur'an and Sunnah) 
by the easy way. 

The research explains, what the alarm and suppositions, and how significant the 
legal provisions easy way, and it relates to some of the detectives and linguistic 
fundamentalism and who alarm mean ho gramaring. 

Can benefit from research in the delivery of legal judgment without costing 
taxpayers to the trouble of measuring, and benefit from this research and Diligent 
scholars and religious judges and advocates, especially to God , God willing. 

Keywords: The alarm of legal rulings and gramaeies, Alarm alphapites, Trioyity 
enidance, Eguelity evidence, Lowyality evidence, Meanings alphapites. 

  

  المقدمة

المين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب الع
  : أجمعين وبعد

إن علوم الشريعة من أجل العلوم وأشرفها وأرفعها شأنًا وأكثرها حاجة لصالح الناس، فلوال 
  . الشريعة لكان حال الناس إلى الفوضى أقرب

المنزلة ال يصل إليه إّال األفذاذ  البحث في استنباط األحكام الشرعية عمل جليل القدر رفيع
من العلماء ممن توافرت الدربة وإنعام النظر في المستجدات الفقهية للوصول إلى حكمها الشرعي، 
فلذا كان من بين الشروط للمجتهد والمفتي والقاضي وغيرهم العلم باللغة العربية في مدلوالتها 

  ). النحو(وقواعدها جنبًا إلى جنب مع العلم بأصول الفقه 

في ولكن هذه الوظيفة  ،)1(ًالتنبيه يعد علمًا معاصرا ظيفةالحديث عند اللغويين عن و
  .)2(واالستغاثة والندبة في العربية صلة بأساليب كثيرة منها النداء وله، الدراسات الشرعية قديمة
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كله ال  لذا وجهت الهمة نحو الكتابة في هذا الموضوع مستعينًا بالله تعالى، وما ال يدرك
، وإن كانت مسائله متناثرة وغير متوازنة من حيث العدد في أبواب الفقه إّال أن ذلك لم )3(يترك ِقّله

  . يمنع من جمع تلك المسائل وتصنيفها وتبويبها مما يخدم غرض البحث

وردت نصوص كثيرة عن علمائنا األفذاذ مبينين فيها العالقة الوطيدة بين اللغة والقرآن 
  .لسنة الشريفة واذكر منها بعضا على سبيل المثال ال الحصرالكريم وا

  . )4("وإنما خاطب الله تعالى في كتابه العرب على ما تعرف في معانيها: "قال اإلمام الشافعي

  .)5("إنه عمدة أصول الفقه: "وقال الغزالي في بيان فضل مبحث األلفاظ

يعني السنة الشريفة  –لقرآن واألخبار لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى ا: "وقال الرازي
وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وصرفهم كان العلم بشرعنا موقوفًا على العلم بهذه األمور،  –

، فتحصل أن االشتغال بهذه العلوم للمتخصص واجب وحتم )6(وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
  ". شرعي

الكالم والعربية واألحكام الشرعية، وأما العربية  وأما ما منه استمداده فعلم: وقال اآلمدي
فلتوّقِف دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من األمة على معرفة 

  .)7(الخ...موضوعاتها لغًة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص واإلطالق

في غاية التداخل، فإن الخبر واإلنشاء  إعلم أن علم أصول الفقه والمعاني: "وقال السبكي
  .)8("اللذين يتكلم فيهما علم المعاني هما موضوع غالب األصول

إن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع االستعمالي العربي كنسبة الوضع : "وقال الشاطبي
  .)9("في الصناعة الخاصة إلى الوضع الجمهوري

 والنّظام )12(وأغلب فرق الشيعة )11(الظاهريةعدا  )10(علماء األمةيكاد األصوليون من 
يتفقون على حجية القياس كمصدر للتشريع فهو من أوسع أبواب االجتهاد وقادر على  )13(والجبائي

إمداد الفقهاء بما يحتاجون من فتاوى للمستجدات والنوازل، فلذا تسابق في هذا الباب كبار 
  . ه وقسيمهالعلماء، وإنما ذكرت القياس ألنه صنو التنبي

إن ركيزة األصوليين في استنباط األحكام الشرعية هو اللغة العربية بالغة ونحوًا ومعاني 
الفاظًا، إّلا أن األصوليين دققوا هذه المباحث التي تناولها اللغويون فأبدعوا فيها ألنها آلة يتوصل و

  .)14("بها إلى األحكام الشرعية وأشار إليه اإلمام الزركشي

ثين من يرى أن خالصة ما توصل إليه األصوليون في فهمهم ألدلة األلفاظ والصيغ ومن المحد
  .)15(والتراكيب العربية كان اجتهادًا منهم مبنيًا على استقرائهم للكالم العربي الفصيح
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ومنهم من يرى ما هو اوسع من ذلك فإنه يؤكد على الصلة بين مدرجات العلوم اجماًال سواء 
إن المعرفة العلمية بتقدمها : "متقاربة أو علومًا متباعدة، فيقول محمد زكيكانت شرعية ولغوية 

فتطوى القانون األخص تحت االعم وتترجم مدركات  -متباعدًا –ما تنفك تربط ما قد يبدو شتيتًا 
العلوم بعضها الى بعض لتبين ما بينها من روابط حتى ليأتي الكشف فيه عن الروابط كلها، فإذا 

  . )16(نون عام يفسر كل أشكالها الموجودة في الكوننحن امام قا

  : مشكلة الدراسة

  : تمثل هذه الدراسة محاولة لإلجابة عن األسئلة التالية

  ما هو التنبيه عند األصوليين؟  -

 ما هي األلفاظ ذات الصلة؟  -

 ما هو التنبيه عند النحويين؟  -

 وما هي اآليات واألحاديث التي تشهد له باالعتبار؟ -

 ك مسائل تطبيقية تخدم هذا الباب؟هل هنا -

هل يستعان بالتنبيه في تفسير بعض اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة هل من مشابهة بين  -
 المبحثين أو اختالف؟ وغيرها من المباحث المختلفة 

  : أهمية الدراسة

 ... فسرينالمعرفة بأصول الفقه واللغة العربية؛ فنونها وأفنانها موضع اهتمام األصوليين والم
الخ، قديمًا وحديثًا، وبقدر ما يغوص ويتبحر هؤالء فيهما بقدر ما يكون استنباطهم لألحكام 
الشرعية دقيقَا، ولذلك نجد أكثرهم دقة في الوصول إلى الحكم الشرعي بطريق ميسر جنبًا إلى 

المتواضع جنب مع علم األصول هم األكثر إطالعًا عليهما ومعرفًة بهما، لذلك جاء هذا البحث 
ليتناول جانبًا من المباحث األصولية واللغوية، وال ادعي أنه يكفي أو يفي بالمطلوب لكنه جهد 
متواضع يبحث عمن يزيده ويصوبه إلى ما هو أفضل، وهذا الجانب هو التنبيه بين األصوليين 

احدة من والنحويين منه، ليس كل المختصين بالدراسات الشرعية المختلفة على درجة متقدمة وو
المعرفة والعلم باألصول واللغة العربية من حيث دالالت األلفاظ ووجوه اإلعراب وفنون البالغة وفقه 
اللغة وعلم النحو، وليسوا كلهم كذلك على دراية تامة ودربة كاملة في المقدرة على الوقوف على 

الخوض في مباحث  األحكام وحكمها بل وعللها نظرًا لشيوع اللحن وابتعاد بعض أهل العلم عن
  .االستنباط ودالالت األحكام الفقهية
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  : أهداف الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة الى بيان ما يلي

  .التعريف بالتنبيه عند األصوليين وبيان األلفاظ ذات الصلة وأركانه وشروطه وأدواته .1

 .بيان درجة الحكم الثابتة بالتنبيه عند األصوليين من حيث القطعية والظنية .2

 .صلة التنبيه األصولي بالقواعد الفقهية واألصولية والعام والخاص بيان .3

 .بيان ما هية التنبيه عند النحويين واأللفاظ ذات الصلة وأدواته وأركانه .4

  . المقارنة بين اسلوبي التنبيه عند االصوليين والنحويين .5

  : الدراسات السابقة

لعلماء األفاضل قديمًا أو حديثًا أفرد لم أجد فيما أطلعت عليه، مما ُكتب أو ُطبع أحدًا من ا
مؤلفًا مختصًا أو كامًال لهذا الباب، وخاصة أن الكتابات في هذا الباب نادرة وشذرات متناثرة هنا 
وهناك إال أن بعضًا من العلماء من ذكر أهمية العالقة ما بين علوم اللغة إجماًال وعلم أصول الفقه 

  : فمن ذلك

فأشار إلى البحث في كتابه  ،جاء بعده ابن رشدو أساس القياسكتابه  األمام الغزالي في: أوًال

وكان يشير إليه أحيانًا عند تناوله بعض المسائل الفقهية بداية المجتهد وغاية المقتصد 
  .مستدًال به أحيانًا صنو القياس

قيق العيد في وابن د الجامع ألحكام القرآنوكذا أشار إليه القرطبي المفسر إلى التنبيه في : ثانيًا

من فقهاء المذهب الحنفي،  االختياروالمودوي في  البدائعوالكاساني في  أحكام األحكام
والحصني والبقاعي من فقهاء المذهب الشافعي وتوسع الشيخ أحمد عيسى عاشور فتناول 

فكانوا يشيرون الى التنبيه كدليل من . كثيرًا من المسائل الخادمة لهذا البحث ان شاء الله
 .دلة التي يحتجون بهااال

أما بالنسبة للدراسات الحديثة فلم أجد منها ما يتعلق بموضوع التنبيه عند األصوليين، 
ولكن وجدت منها ما يتعلق بالتنبيه عند النحويين خاصة وبالتنبيه عند اللغويين عامة، وهذه 

  : الدراسات هي

وهو رسالة ماجستير . الكريم أحرف التنبيه في القرآن) 2009) (ح(صالح  :األولى الدراسة
أحمد، وتناولت الدراسة  عوف نالدكتور حسن اب إشرافاإلسالمية  انجامعة أم درم/ غير منشورة

حروف التنبيه في القرآن الكريم واستوعبتها سواًء المتفق عليها أو المختلف فيها وفائدتها 
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عن التنبيه عند األصوليين،  شيئًا ذكرلم ت ولكنهاوتطبيقاتها المختلفة،  اإلعرابيةوحاالتها 
  .إليها دراستي هذا الجانب مع المقارنة بين التنبيه عند األصوليين والنحويين وستضيف

الموجود في  موقع االنترنت ، وهي موجودة على)ت.د) (ف(، المؤيد :الثانية الدراسة
ى حرٍف واحد من إل وأشارتهذه الدراسة حروف المعاني وأثر التركيب فيها،  تناولت. )17(الهامش
دراستي  فوأفدت منها شيئًا قليًال في تركيب الحرف وفائدته، وستضي) أال(وهو  التنبيهحروف 

  .باقي حروف التنبيه مع المقارنة بين التنبيه عند األصوليين والنحويين فوائد

تناولت . )18(، التنبيه في اللغة، حمص، جامعة حمص)2001) (ع(محمد : الدراسة الثالثة
الدراسة وظيفة التنبيه وعالقته ببعض االلفاظ القريبة كالدعاء واإلشارة والنداء وغيرها هذه 

واضداد التنبيه كالغفلة وعالقة التنبيه بالفاصلة واالستفهام واداة االضراب كال، ولم تتعرض 
لحروف التنبيه وافدت من هذه الدراسة في حسن ترتيب البحث وتبويبه وستضيف اليها دراستي ما 

كرته في الدراسة االولى والدراسة الثانية وذلك بإضافة مبحث التنبيه عند النحويين مع الدراسة ذ
  . المقارنة بين المبحثين؛ التنبيه عند األصوليين والنحويين

   :منهج البحث

يحتاج هذا البحث إلى منهجين منفصلين في كل أجزائه، فالجزء األول منه يحتاج إلى المنهج 
 الخاص بجمع الجزء النظري فيه من بطون أمهات الكتب النحوية) ستقرائياال(االستقصائي 

األصولية، والفقهية وكتب التفسير وعلوم القرآن والمعاجم المتخصصة، والدراسات الحديثة على و
  . الشبكة العالمية للمعلومات وغيرها

لخادمة للبحث، واحتاج الباحث في الجزء الثاني إلى المنهج التحليلي في تناول المسائل ا
وإجراء المقارنة بينهما وبيان صلتها بالبحث وما ورد من أقوال العلماء السابقين سواء كانوا 

  . أصوليين أو فقهاء أو مفسرين أو نحويين

عمدت إلى إبراز المسائل قيد البحث في بنود واضحة وجمل سهلة ميسرة ليسهل على من 
ضع الوصول إليها بسهولة ويسر وتجنبُت الخوض يريد الرجوع واإلفادة من هذا البحث المتوا

  :والكالم فيما ال طائل وال جدوى منه، وكانت خطة البحث كما يلي

  : خطة البحث

  :يحتوى البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وعلى النحو التالي

  الملخص باللغتين العربية واالنجليزية مع الكلمات المفتاحية -
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  المقدمة  -

  وتتضمن مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والدراسات السابقة ومنهج البحث أدبيات الدراسة -

  فهرست الموضوعات

  .وداللته على األحكام الشرعية ماهية التنبيه وأدواته وأركانه وشروطه ومشروعيته :األول المبحث

واأللفاظ  تعريف التنبيه لغة واصطالحًا والصلة بين التعريفين والتعريف المختار: األول المطلب
  .ذات الصلة وأركانه وشروطه وأدواته ودرجاته

ذات  واأللفاظتار والصلة بين المعنيين ختعريف التنبيه لغة واصطالحًا والتعريف الم: األول الفرع
  .الصلة

  .أركان التنبيه عند األصوليين وشروطه: الثاني الفرع

  .أدوات التنبيه ودرجاته: الفرع الثالث

  .عية التنبيه وداللته على األحكام الشرعيةمشرو: الثاني المطلب

  .التنبيه يةمشروع: األول الفرع

  .داللة التنبيه على األحكام الشرعية: الفرع الثاني

األصولي وبعض المباحث األصولية والقواعد الفقهية  ة بين التنبيهبمقارال: المطلب الثالث
  .واألصولية والضوابط الفقهية

  .واألصولية والضوابط االصولية القواعد الفقهيةالتنبيه و ة بينبالمقار: األول الفرع

  .األصولي والعام والخاص والقياسة بين التنبيه بمقارال: الثاني الفرع

  المقاربة بين التنبيه والضوابط الفقهية؟: الفرع الثالث

  .المقاربة بين التنبيه األصولي والعام والخاص والقياس: المطلب الرابع

  . مقاربة بين التنبيه األصولي واللفظ العامال: الفرع األول

  .المقاربة بين التنبيه األصولي واللفظ الخاص: الفرع الثاني

 .المقاربة بين التنبيه األصولي والقياس: الفرع الثالث

  : ماهية التنبيه عند النحويين والمقارنة بين أسلوبه وأسلوب التنبيه عند األصوليين: المبحث الثاني

تعريف التنبيه عند النحويين لغة واصطالحًا ووجه الصلة بين المعنيين واأللفاظ : لالمطلب األو
  . ذات الصلة

  .التعريف لغة واصطالحًا ووجه الصلة بين المعنيين: الفرع األول



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  القضاة

  954

  .األلفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني

  . وجه الصلة بين المعنيين: الفرع الثالث

لعامة والخاصة والمقارنة بين أسلوبي التنبيه عند األصوليين أحكام حروف التنبيه ا: المطلب الثاني
  .والنحويين

  .األحكام العامة لحروف التنبيه: الفرع األول

  .األحكام الخاصة لحروف التنبيه كل على حدٍة: الفرع الثاني

  .المقارنة بين اسلوبي التنبيبه عند االصوليين والنحويين  :الفرع الثالث

  .الخاتمة والنتائج

  .لهوامشا

  .المصادر والمراجع

  

  ماهية التنبيه عند األصوليين: المبحث األول

  .ماهية التنبيه عند األصوليين: المطلب األول

  . تعريف التنبيه لغة واصطالحا ووجه الصلة بين التعريفين واأللفاظ ذات الصلة: الفرع األول

  .أركان التنبيه عند األصوليين وشروطه :الفرع الثاني

    . أدوات التنبيه ودرجاته: الثالثالفرع 

  .مشروعية التنبيه وداللته على األحكام الشرعية: المطلب الثاني

  .مشروعية التنبيه :الفرع األول

   .داللة التنبيه على األحكام الشرعية :الفرع الثاني

  .قهيةوالقواعد الفقهية واألصولية والضوابط الف األصولي ة بين التنبيهبمقارال: المطلب الثالث

  .القواعد الفقهيةالتنبيه وة بين بالمقار: األول الفرع

  .والقواعد األصوليةة بين التنبيه بمقارال: الثاني الفرع

  المقاربة بين التنبيه والضوابط الفقهية؟: الفرع الثالث

  .المقاربة بين التنبيه األصولي والعام والخاص والقياس: المطلب الرابع
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  . ن التنبيه األصولي واللفظ العامالمقاربة بي :الفرع األول

  .المقاربة بين التنبيه األصولي واللفظ الخاص :الفرع الثاني

 .المقاربة بين التنبيه األصولي والقياس: الفرع الثالث

  :تعريف التنبيه عند األصوليين واأللفاظ ذات الصلة وأدواته وأنواعه: المطلب األول

   :التعريف لغًة وإطصالحًا: الفرع األول

نبه وهو القيام واالنتباه من النوم، ونبهت لألمر، نبه نبهًا : األصل الثالثي: التعريف لغة :أوًال
هذا األمر منبهٌة : هذا األمر، فطن عليه، ويقال: فطنت او تنبه على األمر فطن عليه، ويقال

، واالسم المال منبهة للكريم ويستغنى به عن الليئم: على هذا أي مشعر بقربه ومنه قولهم
  .وهو المعنى المراد لدينا )19(التنبيه

  : عرف بتعريفات كثيرة ومنها: التعريف اصطالحًا: ثانيًا

إعالم ما في ضمير المتكلم للمخاطب ويمكن استحضار ما سبق وانتظار ما : التعريف األول
  .)20(سيأتي

  ، )21(لفت نظر السامع: التعريف الثاني

 وجود ومعرفة ومقصوده الكالم سياق بداللة المنطوق من سكوتالم الحكم فهم: التعريف الثالث
  .)22(الموافقة مفهوم وهو األولى بطريق عنه المسكوت في المعنى

أن  -كالقارئ –إعالم المخاطب ومن في حكمه : مما سبق يمكن تعريف التنبيه بما يلي
  .داللة ما سكت عنه الخطيب كالذي نطق به وقد يكون أقوى

  :التعريفشرح محترزات 

  . األخبار بالكالم أو اإلشارة أو ما يفهمه اآلخر: اإلعالم: إعالم

  .كالقارئ ألنه كالمخاطب مشافهًة: ألنه هو المعني بالكالم، ومن في حكمه: المخاطب

  .وهو مقصود التنبيه للفت نظر المخاطب: إن داللة ما سكت عنه الخطيب كالذي نطق به

وصيغة ) مخاَطب(و) مخاِطب(ن التنبيه يشتمل على إ: يستنتج من التعريفات السابقة
والصيغة هي ما أفاده الخطاب، ) المنَّبه(والمخاَطب هو ) المنِّبه(خطاب وقصد، والمخاِطب هو 
  . والقصد تعدية الخطاب إلى اآلخر
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 المنطوق، من بالحكم أولى كان إذا الخطاب بفحوىويسمى  الموافقة فهومالتنبيه بم يسمىو
  :وجهين من بينهما والفرق المنطوق، يساوي كان إذا الخطاب لحن ويسمى

 .اللفظ عليه نبه ما اللحن إن )1

 يقول كما ورجحوا مثله على دل ما واللحن منه، أقوى هو ما على دل ما الفحوى إن )2
 .)23(الجلي بالقياس وسموه قياسيًا، الخطاب فحوى يكون أن الشوكاني

 للحكم موافق عنه المسكوت الحكم في الحكم أن على ليد ما أنه على الموافقة مفهوم ويعرف
 التأفيف عن النهي على الوالدين ببر األمر سياق في كالتنصيص األولى جهة من به بالمنطوق
  .)24(بالفحوى ويسمى

تتضح الصلة بين المعنيين في أن كليهما يهدف الى لفت نظر : الصلة بين المعنيين
ر والحيطة للخطاب ألنه على درجة كبيرة من األهمية فيحسن المخاطب الى االنتباه واخذ الحذ

  . االهتمام به والنظر إليه

  :األلفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني

هناك العديد من األلفاظ ذات الصلة والعالقة في تنبيه الخطاب سواء كانت أصولية أو فقهية 

  : وهذه األلفاظ هيأو لغوية، 

يوضح المجمل أو يرجح ) النص(لفظ في سياق النظم  وتعني وجود: داللة السياق: أوًال -

العائد في هبته : ()صلى الله عليه وسلم(قوله : ومثاله، )25(أحد المعاني التي يحتملها
: ، فاستدل بها اإلمام أحمد على حرمة الرجوع في الهبة، قائًال)26()كالكلب العائد في قيئه

  .)27()ليس لنا مثل السوء(

في داللة السياق بحاجة إلى قرينٍة سواء كانت متصلٍة أو منفصلٍة  إن الحكم :وجه الصلة
  . لتوضيحه أو لترجيحه على غيره، أما في التنبيه، فالمعنى يفهم بإشارة النص وتنبيهه

المقارن (التسوية في الحكم الشرعي بين المقترنين أو المقترنات  ويعني: الِقران: ثانيًا -
االتحاد في المناسبة مع وجود اداة الِقران، ومثاله قوله : يعند تحقق الشروط، وه) والمقاِرن

، فقد قرن بين الصبر والصالة، فأخذا ]45البقرة،[واسَتِعيُنوْا بالصبر والصَالِة :تعالى
 . )28(الحكم نفسه

ووجه الصلة أن الحكم في الِقران يثبت بالتبع للمقاِرن في حين أن الحكم في التنبيه يثبت  -
  صالة للمنبه عليه إذا كان في الرتبة األولى، وبالمساواة اذا كان االمرًا في درجة واحدةباأل
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: هذا النوع من الداللة يوجد عند مدرسة المتكلمين وتعني: داللة التنبيه أو اإليماء: ثالثًا -
داللة اللفظ على الزم مقصود ال يتوقف عليه صدق الكالم وال صحته عقًال وال شرعًا في حين 
أن الحكم المقترن لو لم يكن للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول االقتران، اْذ ال مالءمة بينه 

المائدة، [ َفاْقَطعوْا َأيِديهما الساِرق والساِرَقُةو:وبين ما اقترن به، ومثاله قوله تعالى
القطع لكان  لوال ذلكفاألمر بالقطع في اآلية رتبه الشارع على السرقة لوجوب القطع و]. 38

  .)29(االقتران غير مقبول

، ال حكم )30(ويعرف بإنه كل حكم شرعي لم ينطق به صراحًة: المسكوت عنه: رابعًا -
التنبيه األمر ليس كذلك بل مقصود لفت  وفي ،للمسكوت عنه الوارد في النصوص الشرعية

االتنبيه و حكم من المنطوق بهنظر السامع إلى ما لم يصرح به الكالم ألنه لربما يكون أولى بال
وبين  ،نوع من انواع المسكوت عنه وان كان في بعض انواعه اولى بالحكم من المنطوق به

ليس كل مسكوت عنه و خصوص فكل تنبيه مسكوت عنهو المسكوت عنه عمومو التنبيه
 . )31(تنبيه

م فيثبت الحكم عدم تأثير الوصف بين األصل والفرع في الحك ويعني إلغاء الفارق: خامسا -
صلى الله (، كقوله )32(لهما لما اشتركا فيه من الوصف، كإلحاق األمة بالعبد في سراية العتق

من اعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد : )عليه وسلم
  .)33(فأعطى شركاءه حصصهم

ية التنبيه نأتي الى بيان أركانه وشروطه بعد معرفة ماه: أركان التنبيه وشروطه: الفرع الثالث
  . وهذه األركان والشروط إنما هي استنتاج من الباحث

  :للتنبيه أربعة أركان وهي: أركان التنبيه: المسألة األولى

  .وهو الذي يصدر منه الخطاب: المخاِطب: أوًال

  .وهو من يوجه إليه الخطاب: المخاَطب: ثانيًا

  .ظ واإلشارات الدالة على المقصودوهي األلفا: الصيغة: ثالثًا

الحكم المستفاد من صيغة الخطاب والمعنى فإذا كان الحكم المستفاد من الصيغة داًال على : رابعًا
  . الحرمة وهو في األدنى دل على الحرمة في األعلى من باب أولى

 المعنى معرفةو جهٍة من أو األعلى مثًال األدنى حكم معرفة من بد ال: شروطه: المسألة الثانية

 ]23اإلسراء، [ َفَال َتُقل لَّهما ُأف: أن قوله تعالى معرفتنا فلوال النص، ألجله قيس الذي
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. )34(التأفيف من حرمًة أشد شتمهما أن فهمنا لما والنهي عن إيذائهما الوالدين لتعظيم ةسيق
 هو الخطاب تنبيه افيالقر وقال .)35(الباجي الوليد أبو قال وبه باألولى باالستدالل وسمي
 .)36(الموافقة مفهوم

  مشروعية التنبيه وداللته على األحكام الشرعية: المطلب الثاني

  : مشروعية التنبيه: الفرع األول

  : ثبتت مشروعية التنبيه بالكتاب والسنة، وكما يلي

  : جاءت العديد من اآليات التي تنهض له بالمشروعية ومن ذلك: الكتاب الكريم: أوًال

يْأِت بَخْلق و اَألرض باْلحق إن يشْأ يْذِهبُكمو َلم َتر َأن اللَّه َخَلق السمواِتَأ: قوله تعالى )1

 . ]19إبراهيم، [ جِديٍد

نبه الحق جل وعال أن من خلق السماوات واألرض قادر على أن يأتي بخلق : وجه الداللة
وات واألرض هو األعلى، وإذهاب المخلوقات والمجيء بخلق جديد وهو أهون عليه، فخلق السما

جديد هو األدنى وهو األهون على الله تعالى، ذلك أن من كان قادرًا على األعلى يكون قادرًا على 
 .)37(األدنى من باب أولى

يعي بَخْلِقهن بَقاِدٍر  َلمو اَألرضو و َلم يروا َأن اللَّه الَِّذي َخَلق السمواِتَأ: قوله تعالى )2

ٍء َقِديريَلى ُكلِّ شع نَّهَلى إَتى بوالم ييحَلى َأن يع َ ] ،33االحقاف [ 

إن الله الذي قدر على خلق الكون بما فيه من سموات سبع وأرضين سبع : وجه الداللة
قد بلي في التراب وتفتت مع ونجوم وكواكب بعدد ال يحصيه إّال الله، فهْل يعجز عن إعادة جسد 

، )وهو األدنى(قادر على خلق األصغر ) وهو األعلى(أنه خلقه أول مرة، فالقادر على خلق األعظم 
  . )38()اإلنسان(على األدنى وهو ) السموات(وهذا من باب التنبيه باألعلى 

َلْكَناهم َفَال َناِصر هاَلِتي َأْخرجْتك َأ َكَأين من َقريٍة ِهي َأشد ُقوًة من َقريِتكو: قوله تعالى )3

مَله ] ،13محمد.[ 

القرية مكة، فإذا كان الله تعالى قد أهلك الذين : (قال ابن كثير في تفسير اآلية: وجه الداللة
كذبوا الرسل فما ظن هؤالء أن يفعل الله بهم في الدنيا واآلخرة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد 

     .)39()ةألهل مك
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قادر على ) األعلى(أن الله تعالى الذي اهلك األقوى واألشد من القرى  :ووجه التنبيه
  .أهالك األضعف واألصغر وهو األدنى

وردت األحاديث النبوية الشريفة التي تشهد لتنبيه الخطاب، فقد : السنة النبوية الشريفة: ثانيًا
، "جلية"كام بنظائرها لتصبح الفكرة واضحة يتبع على األح )صلى الله عليه وسلم(كان النبي 

   :وجاء ذلك عبر مواقف كثيرة، فمن ذلك

صلى (إن فتى شابًا أتى النبي : قال )صلى الله عليه وسلم(عن أبي أمامة : الحديث األول )1
مه، : ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: يا رسول الله: فقال )الله عليه وسلم

وال : ال والله جعلني الله فداءك، قال: قال! أتحبه ألمك؟: فجلس، قال: يبًا، قالفدنا منه قر
ال والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، : قال! أفتحبه البنتك؟: الناس يحبونه ألمهاتهم، قال

وعد له الرسول أخته وعمته وخالته، ثم وضع  )الحديث... وال الناس يحبونه لبناتهم: قال
اللهم اغفر له وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى ال : لبه، وقاليده على ق

 .)40(يلتفت إلى شيء

الشاب على أن ما اليرضاه ألمه وعماته  )صلى الله عليه وسلم(نبه الرسول : وجه الداللة
 ). األدنى(ال يجوز أن يرضاه لمحارم غيره ) األعلى(وخاالته ومحارمه اجماًال 

صلى الله عليه (جاء رجل إلى النبي : قال) رضي الله عنه(عن أبي هريرة : يالحديث الثان )2
نعم، : هل لك من إبل؟ قال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: من بني فزارة، فقال )وسلم
عسى أن يكون : إن فيها لورقًا، قال: فهل فيها أورق؟ قال: حمر، قال: ألوانها؟ قال: قال

  . )41(أن يكون نزعه عرقهذا عسى : نزعة عرق، قال

دل العلم الحديث على حقيقة النزوع في الجينات الوراثية، أما األسلوب فقد : وجه الداللة
إلى مفردات الواقع البسيطة في نظر الرجل، وأتى بمثال من  )صلى الله عليه وسلم(نزل الرسول 

  .)42(الواقع وعن طريق السؤال الذي ساقه إلى تقرير الحقيقة بنفسه

االدنى على (باألبل على ما في معناها من نزوع العرق  )صلى الله عليه وسلم(به الرسول فن
  . وهو اإلنسان فأزال ما كان يجول في خاطر الرجل بالحق وباإلقناع من سوء نية) االعلى

لعل عرقًا جذبه، ومال به : يعني) ولعل هذا عرق نزعة: ()صلى الله عليه وسلم(وقوله 
  . )43(بأبيه إلى الشبه بغيره كأعمامه وأخواله مثًال بعيدًا، عن الشبه
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أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه : ()صلى الله عليه وسلم(قوله : الحديث الثالث )3
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله : كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دون شيء؟ قال

  .)44()بهن الخطايا

وجهًا للشبه بين غسيل الماء لدرن  )الله عليه وسلمصلى (ذكر الرسول : وجه الداللة
على  )األعلى(الجسم وغسيل الصالة للخطايا واآلثام وهو اإلزالة والتنظيف، فنبه بالصالة وهو 

لما بينهما من تطهير وغسل من اآلثام والدرن، والمغسول في األولى هي ) األدنى(الماء وهو 
   .ي الثانية األوساخ والدرن وهي األدنىاآلثام والخطايا وهي األعلى والمغسول ف

  :أدوات التنبيه وأنواعه: الفرع الثاني

أجد في المصادر والمراجع التي رجعت إليها أدواٍت للتنبيه،  لم: أدوات التنبيه: المسألة األولى
وإنما تكون أداة تنبيه الخطاب هي أداة معنوية من السياق نفسه فإما أن يكون الحكم أولى 

وق به أو يساويه أو أدنى منه، فالنوع األول يعرفه كل عارف باللغة حتى ممن ينكر من المنط
والنوعان اآلخران يعرفان بداللة المنطوق وال يجد أحد غضاضة في فهم ذلك،  )45(القياس

 ، فقد فهم التنبيه من كلمة]23اإلسراء،[َفَال َتُقل لَّهمآ ُأف وَال َتْنهرهما:كما قوله تعالى
   .)46(فالنهي عن التأفف أمام الوالدين هو نهي من باب أولى عن شتمهما أو ضربهما) أف(

  : وهو نوعان إذا ذكر التنبيه فإنه يطلق على تنبيه الخطاب،: أنواع التنبيه: المسألة الثانية

  :وهو قسمان وهو الذي ال يحتاج إلى تأمل وإنما يدركه كل عارف باللغة،: الظاهر: النوع األول

آل [اٍر الَّ يؤدِه إَليكَنبِدي وِمْنهم من إن َتْأمْنه:كقوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: الخبر: األول
  . ، فنبه بالقليل على الكثير والعكس]17عمران، 

وهو على ، ]23اإلسراء،[َفَال َتُقل لَّهمآ ُأف وَال َتْنهرهما:كقوله تعالى): الطلب(اإلنشاء : الثاني

  : مراتب ثالثة، وهي

وهو أن يرد حكم في أمر ما، فيأخذ ما هو : التنبيه باألدنى على األعلى: المرتبة األولى
، ومثله ال يختلف عليه اثنان ويدركه كل عالم باللغة، كما قال ابن )47(أعلى منه الحكم نفسه

، فكان ما هو أكبر من ]7الزلزلة، [ٍة َخيرا يرهَفمن يعمْل ِمْثَقاَل َذر:ومثاله قوله تعالى) 48(حزم
وهو الذي يسميه االصوليون  )49(الذرة من الخير احمد وما هو أكبر من الذرة في الشر أعظم إثمًا

  . ، وعامة مسائل البحث في هذين النوعين كما سيأتي إن شاء الله)50(مفهوم الموافقة
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وهو أن يرد حكم في أمر ما، فيأخذ ما : مثلهالتنبيه بالمساوي على : المرتبة الثانية
ال يبيع الرجل على بيع : ()صلى الله عليه وسلم(، كما في قوله )51(يساويه في المعنى الحكم نفسه

الرجل البيع على بيع أخيه ومثل البيع اإلجارة أو  )صلى الله عليه وسلم(فنهى الرسول  )52()أخيه
  . وسيأتي بحث المثال في موضعه إن شاء الله ،)53(ومثله الشراء على الشراء الرهن،

وهو أن يرد حكم في أمر ما، فيأخذ ما دونه  :التنبيه باألعلى على األدنى: المرتبة الثالثة
ال تأكلوا في آنية الذهب : ()صلى الله عليه وسلم(، ومثاله قوله )54(في وضوح المعنى الحكم نفسه

، ذكر الحديث األكل ونبه على ما دونه كاالقتناء )55()رةوالفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في االخ
  .)56(والزينة

وهو المحتاج إلى نوع من التأمل والنظر كالتنبيه بالبعيد على القريب كقوله : الخفي: النوع الثاني
ب ، فمن با]16البقرة،[ َأضاءْت ما حوَله: ، وقوله تعالى]1اإلسراء،[ بارْكَنا حوَله: تعالى

 ِخَتامه ِمسك:أولى المباركة فيه، وإضاءة المكان نفسه، وقوله تعالى عن شراب أهل الجنة
  . )57(فباألولى بدايته] 26المطففين، [

  :وفيه ثالث مسائل: داللة التنبيه على األحكام الشرعية: لفرع الثالثا

األدنى على األعلى وباألعلى كما رأينا في الفرع السابق إن التنبيه ثالثة أنواع، وهي التنبيه ب
  :بالمساوي على مثله، أذكر هنا درجة الحكم ألنواع التنبيه وكما يليو على األدنى

التنبيه باألدنى على األعلى فالحكم الثابت لألدنى هو قطعي : النوع األول: المسألة األولى
فلم تتعرض اآلية ]. 23اإلسراء، ) [رهماْنهَت َالو َفَال َتُقل لَّهما ُأف: (كما في قوله تعالى, الداللة
) ال تؤذهما: (إن كان مسكوتًا عنه فهو مفهوم منه قطعًا، إذ لو قالو فهذا, القتل بالنهيو للضرب

كان يفهم منه تحريم الضرب والتأفيف والنهى بهذا العموم على وجه واحد وان خص التأفيف 
  .)58(لفهم فلهذا كان قطعيابالذكر وهو أدنى درجات النهي صار الضرب أولى با

من َقَتَل و: (يعرف ذلك من السياق كما في قوله تعالىو وفي المقابل قد تكون الدالله ظنية
فهو تنبيه ظاهر على من قتل مؤمنا عمدا فهو ] 91النساء، ) [مؤِمنًا َخَطئًا َفَتحرير رَقبٍة مؤِمَنٍة

أن الكفارة تقوى على تمحيص ( :إذ يحتمل إن يقال إال أن هذا غير مقطوع به, اولى بالتحرير
  .)59()الخطأ

يعتقد الباحث أن الداللة ما : التنبيه باألعلى على األدنى: النوع الثاني: المسألة الثانية
دامت قطعية في األعلى فهي أولى بذلك في األدنى ألن العقل يحكم بأن الجزء ال يتخلف عن الكل 
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هو أهون و الذي يستطيع حمل الكثير يستطيع حمل القليلو لدينارفالذي يؤدي القنطار يؤدي ا
  .الله اعلمو عليه فتكون الداللة فيه قطعيهو عليه

فداللته أيضًا قطعية في : التنبيه بالمساوي على مثله: النوع الثالث: المسألة الثالثة
إذا تساوى شيئان  ألن العقل السليم يقضي بأنه, النوعين السابقين إال ما ذكرته في حالة الظن

اَألرض بَقاِدٍر عَلى َأن و وَليس الَِّذي َخَلق السمواِتَأ :فيتساويان في كل شيء مصداقًا لقوله تعالى
وبالنتيجة فإن الداللة في التنبيه بجميع صوره ] 81 ياسين،[ ميهو الَخالَّق العِلو يْخُلق ِمْثَلهم بَلى
  .)60(من استثناء وفي النوع األول ظنية إال ما ذكرته

  وبعض المباحث الفقهية واألصولية األصولي ة بين التنبيهبمقارال: المطلب الثالث

  القواعد الفقهية واألصولية والضوابط الفقهيةالتنبيه و ة بينبالمقار: الفرع األول

  : المقاربة بين التنبيه والقواعد الفقهية: المسألة األولى

القواعد والضوابط الفقهية واألصولية التي تنهض العتبار تنبيه الخطاب  هناك العديد من

 :ومن هذه القواعد وتؤدي المعنى نفسه الذي يؤديه التنبيه،

، فيمكننا اعتبار األصل هو األعلى والفرع )61(إذا سقط األصل سقط الفرع: القاعدة األولى )1

ن من باب أولى، وليس العكس، فيسقط األدنى يكو ماهو األدنى، فإذا سقط األعلى لسبب 
إذا أبرأ الدائن المدين برئ الضامن : فليس ضرورة سقوط األدنى سقوط األعلى، ومن أمثلته

إذا سقط األصل : (وهذا ما أشار إليه النووي بقوله. )62(ألن ذمة الكفيل تابعة لذمة المدين
  .)63()سقط الفرع

ا هو أصغر منه، وقد نقل ذلك عن األعظم إذا سقط عن الناس سقط م: القاعدة الثانية )2
إذا سقطت صالة الجمعة عن : ، ومثاله)64(األمام الشافعي عند تعليله لألحكام المتعلقة باإلكراه

المسافر فسقوط صالة العيد عنه يكون من باب أولى وآكد، فالجمعة فريضة والعيد سنة، 
هو من باب التنبيه باألعلى ف. )65()األدنى(يعني سقوط األصغر يعني ) األعلى(فسقوط األعظم 

  .على األدنى

إذا جاز : كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التوكيل لغيره، والمعنى: القاعدة الثالثة )3
، فمباشرة العمل )66(لشخص ما أن يعمل أمرًا ما لنفسه جاز منه توكيل غيره بذلك العمل

ا صح األعلى صح األدنى، بنفسه هو األعلى، وتوكيل غيره بالعمل نفسه هو األدنى، فإذ
 . إذا جاز لزيد أن يبيع ويشتري ويتزوج لنفسه جاز له أن يوكل عمرًا بذلك كله: ومثاله
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: ، ومنه)68()معظم الشيء يقوم مقامه: (ومن مرادفاتها )67(لألكثر حكم الكل: القاعدة الرابعة) 4
، والمعنى فيما سبق أنه ال )69()المظنة تقوم مقام المئنة: (ومنها أيضًا) األقل يتبع األكثر(

يشترط للتحقق من حصول الشيء القطع به مائة بالمائة، فيكفي حصول ما هو األكثر، ومن 
فنبه باالدنى . )70(تطبيقاتها حرمة األكل من من أكثر ماله حرام، وذلك إقامة لألكثر مقام الكل

  .على األعلى

، وأصل القاعدة حديث )71(اط بعضهما جاز اشتراط جميعه جاز اشتر: القاعدة الخامسة) 5
  .)72()من باع نخًال قد أبرت فثمرته للبائع إّال أن يشترط المبتاع: (شريف ونصه

فقد أجاز الحديث لمن باع نخًال مؤبرة اشتراط نصفها أو جزًء منها، ألن الحديث أثبت جواز 
األعلى، فنبه على جواز  اشتراط الجميع، فاشتراط بعضه أولى بالجواز، فجواز اشتراط الكل هو

  .فنبه بذلك باالعلى على االدنى. اشتراط النصف أو الشطر وهو األدنى

، والمعنى أن كل ما حرم الشارع )73(كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه: القاعدة السادسة) 6
استعماله كلباس ومقاعد ومفارش وعلى أي وجه من وجوه االستعمال حرم اقتناؤه واتخاذه 

وت من غير استعمال لما فيه من معنى الكنز، وسيأتي بعض التطبيقات لهذه القواعد في البي
  . )74(في المبحث الثاني

ولم أجد سوى قاعدة أصولية : المقاربة بين التنبيه والقواعد األصولية: المسألة الثانية

  : واحدة، وهي

يتبين خصوص النبي دخلت فيه أمته إّال أن  )صلى الله عليه وسلم(إن ما خوطب به النبي 
صلى الله عليه (إذا وردت آية كريمة تخاطب النبي : ، والمعنى)75(به )صلى الله عليه وسلم(

بتكليف شرعي، فيدخل فيه أفراد أمته من باب أولى، فاآلية الكريمة تنبيه باألعلى وهو النبي  )وسلم
  .على األدنى وهم أفراد أمته )صلى الله عليه وسلم(

  : المقاربة بين التنبيه والضوابط الفقهية: المسألة الثالثة

ما جمع فروعًا فقهية من باب : يحسن في هذا المكان بيان معنى الضابط الفقهي فيعرف بأنه
لقوله  )76(أن األصل العام في جلود الميتة النجاسة، لكن إذا دبغت الجلود طهرت: واحد، ومثاله

  .)77()أيما أهاب دبغ فقد طهر: ()صلى الله عليه وسلم(

  :أما الضوابط الفقهية الواردة في بحثنا فهي

 .)78(كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما ال يجوز بيعه ال يجوز رهنه: الضابط االول -
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أن كل شيء جاز لإلنسان بيعه من مال منقول وغير منقول جاز رهنه حقيقة في : والمعنى
الدوائر ذات العالقة، فذكر  المنقول، وصورة وحكمًا في غير المنقول على ما هو معروف في

 . الضابط للبيع وهو عقد معاوضة وهو االعلى فنبه على العارية والهبة وهما عقدا تبرع وهو األدنى

 .)79(كل ما صلح من المال أن يكون مهرًا صلح أن يكون بدًال للخلع: الضابط الثاني -

فيصح بدون تسميته، على الزوج أن يدفع لزوجته مهرًا وليس هو بركن في العقد : المعنى
، فلما أجازه )80(ويجوز أن يكون المهر من مال أو منفعة أو غيرهما، فيجوز الخلع من ذلك كله

العلماء في المهر وهو األعلى جاز في الخلع وهو األدنى، ألن الخلع يتبع للمهر، فال يكون خلعًا إال 
  .بعد مهر، فنبه بذلك باألعلى على األدنى

ى األدنى ألن المال الذي يبذله الرجال في الطالق هو األعلى، وما تبذله نبه بذلك باألعلى عل
  .المرأة في الخلع هو األدنى

ووجه الصلة بين الضوابط الفقهية والتنبيه انه في التنبيه يذكر حكم األعلى فيفهم منه حكم 
ين يستفاد من األدنى وكذا العكس أما في الضوابط الفقهية فإن ذكر الحكم في مسألة ما في باب مع

 . الحكم في سائر المسائل فتشابه

كل ماال يجوز أكله أو شربه من المأكوالت والمشروبات ال يجوز بيعه وال : الضابط الثالث -
، والمعنى في هذا الضابط أن كل ما ال يجوز أكله ال يجوز اقتناؤه وادخاره، )81(يحل ثمنه

اقتناؤه أو ادخاره أو (ذلك ال يجوز فك) األكل(فقد ذكر األعلى وهو غاية الناس األعلى 
وهي األدنى فيحرم األدنى كما حرم األعلى من باب ) إهداؤه وسائر االستعماالت األخرى

  .)82(أولى

  .المقاربة بين التنبيه األصولي والعام والخاص والقياس: الفرع الثاني

  .المقاربة بين التنبيه األصولي واللفظ العام :المسألة األولى

  .المقاربة بين التنبيه األصولي واللفظ الخاص :الثانيةالمسألة 

 .والقياس المقاربة بين التنبيه األصولي: المسألة الثالثة

إن الناظر إلى التنبيه والعموم : المقاربة بين التنبيه والعموم والخصوص والقياس
بًا وصلًة من والخصوص من جهة والتنبيه مع القياس من جهة اخرى يجد أن بين هذه المباحث تقار

ألنها تحتاج إلى بيان نوع ما، وأفردت هذه المقاربة بفرع مستقل خالفًا لأللفاظ ذات الصلة، 

  . وتوضيح اكثر
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إن التنبيه باألعلى على األدنى هو العام : المقاربة بين التنبيه واللفظ العام :المسألة األولى

التوبة، [ ُتزكِّيهمو هم صدَقًة ُتَطهرهمْذ ِمن َأمواِلُخ: الذي يراد به الخصوص كقوله تعالى

أنها تشتمل على أموال : الجهة األولىيفهم منها العموم من جهتين، ) أموالهم(، فكلمة ]103
اليتامى والصبيان وتشمل األموال التي لم تبلغ النصاب، وتشمل الحلي المباح مع أن للفقهاء آراًء 

فنبه  .)83(خصوص فقد صرف اللفظ عن العموم إلى الخصوصغير ما ورد في اآلية لوجود ال

ِمْنهم من إن َتْأمْنه و : ومنه ايضًا قوله تعالى). بعض األموال(على األدنى ) كل األموال(باألعلى 

وهو األدنى فنبه  ، فذكر الدينار]75آل عمران، [ ...اٍر الَّ يؤدِه إَليك إالَّ ما دمَت عَليِه َقاِئمًاَنبِدي
 . بذلك على األعلى أآلالف الدنانير وأكثر منها

من المعلوم أن اللفظ الخاص الوارد : المقاربة بين التنبيه واللفظ الخاص :المسألة الثانية
في النصوص الشرعية ال يبقى على خصوصه إال إذا دل على ذلك قرينة أنه يراد به الخاص كما 

ن من الخاص المراد به العام وهذا هو التنبيه باألدنى على األعلى، هو معلوم، وإذا لم يرد فيكو
وبالمساوي على مثله؛ فاللفظ الوارد في النص ال يراد به عينه بل معناه وما يساويه، فهو أبلغ أثرًا 

يؤدِه  ِمن َأهل الِكَتاِب من إن َتْأمْنه بِقنَطاٍرو : فقوله تعالى .)84(في كالم العرب وأحكم قصدًا

كَليإ ]،والمعنى أن من يؤدي القنطار )85(إنما قصد به التنبيه بالقليل على الكثير] 75آل عمران ،
  ).األدنى(مع حجمه الكبير وقيمته النفيسة يؤدي ما دونه ) األعلى(وهو 

الثة يعتقد الباحث أن التنبيه بمراتبه الث: المقاربة بين التنبيه والقياس :المسألة الثالثة
إّلا أن درجة ) األولى واألدنى والمساوي(التي تم بيانها يتشابه مع القياس بمراتبه الثالثة المعروفة 

الحكم الثابتة بالتنبيه من األدنى على األعلى تقابل درجة الحكم الثابتة بالقياس من األعلى على 
كم الثابت من األعلى على األدنى األدنى، وان الحكم الثابت بالتنبيه من األدنى على األعلى يقابل الح

أما التنبيه بالمساوي على مثله فإنه يقابل . بالقياس، وفي هذه الحالة يكون قطعيًا وفي الثانية ظنيًا
القياس المساوي، فإذا كان الحكم قطعيًا في التنبيه كان قطعيًا في القياس وإذا كان ظنيًا في 

  : ذلك بالمعادلة اآلتيةالتنبيه كان ظنيًا في القياس، ويمكن تلخيص 

  التنبيه باألدنى على األعلى= القياس األولوي 

  التنبيه باألعلى على األدنى= القياس األدنى 

  التنبيه بالمساوي على مثله= القياس المساوي 
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  التنبيه عند النحويين: المبحث الثاني

سلوب التنبيه عند ماهية التنبيه عند النحويين والمقارنة بين أسلوبه وأ: المبحث الثاني
  : األصوليين

تعريف التنبيه عند النحويين لغًة واصطالحًا ووجه الصلة بين المعنيين واأللفاظ : المطلب األول
  . ذات الصلة

  .التعريف لغة واصطالحًا والصلة بين المعنيين: الفرع األول

  .األلفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني

  . يينأركان التنبيه عند النحو: الفرع الثالث

أحكام حروف التنبيه العامة والخاصة والمقارنة بين أسلوبي التنبيه عند األصوليين : المطلب الثاني
  .والنحويين

  .األحكام العامة لحروف التنبيه: الفرع األول

  .األحكام الخاصة بحروف التنبيه كل على حدة: الفرع الثاني

  .االصوليين والنحويينالمقارنة بين اسلوبي التنبيبه عند  :الفرع الثالث

  . الخاتمة والنتائج

  التنبيه عند النحويين

تعريف التنبيه لغة واصطالحًا ووجه الصلة بين المعنيين واأللفاظ ذات : المطلب األول

   .الصلة

  : التنبيه عند النحويين لغة واصطالحًا وأركانه والصلة بين المعنيين: الفرع األول

   .بق بيان معنى التنبيه لغة وال حاجة إلعادته مرة أخرىس: التنبيه لغة: المسألة األولى

وذلك لالحتراز عن تعريفه عند األصوليين  ):عند النحويين(التنبيه اصطالحًا : المسألة الثانية
  . والذي سبق بيانه

لم أجد من عرف التنبيه عند النحويين قي حدود ما اطلعت عليه وإنما وجدت تعريفًا 
ند سؤال أهل العلم واالختصاص في النحو هل يكتفى بتعريف أدوات لحروف التنبيه فقط، وع
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ألن أدوات التنبيه هي القائمة بالتنبيه ولذا ال غضاضة من عدم وجود . التنبيه؟ أجيب باإليجاب
   :ومن هذه التعريفات ألدوات التنبيه )86(تعريف محدد لمصطلح التنبيه فأداة الشيء تقوم مقامه

زمخشري فقد عرف حرف التنبيه بأنه حرف جيىَء به في الكالم لتنبيه وهو لل: التعريف األول
  . )87(المخَاطب على ما تحدثه به

  . )88(وهو حرف نبه به المتكلم المخاطب وهو للعصام: التعريف الثاني

حرف يّصدر به : وهو لالسفراجيني صاحب الجامية فعرف حرف التنبيه بقوله: التعريف الثالث
  .ى ال يغفل المخاطب عن شيء مما يلفيه المتكلمالجمل كلها حت

يبدو ان التعريفين االول والثاني قريبان من بعضهما وإن كان االول اطول : التعريف المختار
عبارة، ويبدو ان التعريف الثالث قصر التنبيه على الحرف عندما يكون في بداية الجملة، وفي 

يه قد تكون في بداية الجملة او وسطها، وعليه الحقيقة ان التنبيه أوسع من ذلك فحروف التنب

التنبيه للفت نظر المخاَطب إلى ) حرف(استعمال اداة  :فيمكن تعريف التنبيه بأنه

  .المخاِطب وهو تعريف الباحث فحسب

  :بعد تدقيق النظر في التعريف المختار للتنبيه نجد أن له أربعة أركان: اركان التنبيه: ثالثُا

  .وهو من يصدر عنه الكالم :المخاَطب: أوًال

 .وهو من بوجه اليه الخطاب :المخاِطب: ثانيًا

 .وهو الحرف المستعمل في الخطاب: أداة التنبيه: ثالثًا

بعض حروف التنبيه تفيد التنبيه وتفيد غيره فال بد من مالحظة قصد المتكلم من : الصيغة: رابعًا
  .إرادته للتنبيه اوًال

تبدو الصلة بين المعنيين واضحة، فالتنبيه عند : واالصطالحيالصلة بين المعنيين اللغوي 
  . اللغويين يراد به لفت انتباه السامع ليكون أكثر إصغاء واهتمامًا وكذا المعنى المراد عند النحويين

  :األلفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني

ا على سبيل هناك العديد من األلفاظ ذات الصلة بالتنبيه عند النحويين، نذكر بعضًا منه
  . المثال ال الحصر، وسأذكر التعريف االصطالحي لهذه األلفاظ فقط

يعرف بأنه ما و يعد التنبيه عند البالغيين من أقسام البديع: التنبيه عن البالغيين: أوًال -
 :تم تردفه بما يؤيده ويقرر معناه ومثاله قول الشاعر تطلقه من الكالم

 منهما اال اذل خؤون وما  هو الذئب أو الذئب أوفى امانة 
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: تنبيه على قول القائل وأي أمانة للذئب فاستدرك وقال) أو الذئب أوفى امانة: (فقوله -

وما " أو الذئب أوفى أمانة ليستدعي قوله"التنبيه كان بقوله  وإنما، )89(وما منهما إال أذل خؤون

: فيقول القائل. أبي سلولإيمان هذا كإيمان عبد الله بن : ومثله في قولنا، منهما إال اذل خؤون

 .وأي إيمان لعبد الله بن أبي سلول

، ويعرف أيضًا بأنه توجيه )90(ويعرف بأنه طلب اإلقبال بحرٍف ناب مناب ادعو: النداء: ثانيًا -
 .)91(الدعوة إلى المخاطب وتنبيهه لإلصغاء وسماع ما يريده المتكلم

المنادي من شدٍة واقعٍة عليه أو يعين وهو وجه من وجود النداء ليتخلص : االستغاثة: ثالثًا -
، وصلته بالتنبيه أن حرف )92(على دفع مشقة قبل وقوعها، وله حرف واحد وهو الياء

االستغاثة من حروف التنبيه أو الكالم في االستغاثة منصب على حالة معينة وهي الشدة 
 . شاء الله بخالف التنبيه فقد يكون شدة وقد ال يكون كما سيأتي في ثنايا البحث أن

أما التحذير فهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه الجتنابه، ومثاله قول : التحذير: رابعًا -
   :الشاعر المتيمم بحب فلسطين وترابها ومائها وهوائها

   )93(فأنا ال أهوى سواها    ال تلمني في هواها 

والغيبة والخطاب،  ويعني التعبير عن معنى بإحدى الطرق الثالثة، التكلم: االلتفات: خامسًا -
وقد يكون االلتفات من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الكالم أو 

   :وهذه بعض األمثلة، )94(بالعكس

 وما ِلي َال َأعبد الَِّذي َفَطرِني وإَليِه ُترجعون:قوله تعالى: من المتكلم إلى الخطاب، ومثاله: أوًال
  ). وإليه ارجع: (والقياس القول] 22،يسن[

 واسَتْغِفروْا ربُكم ُثم ُتوبوْا إَليِه إن ربي رِحيم ودود :من الخطاب إلى التكلم كقوله تعالى: ثانيًا

]،والقياس إن ربكم] 90هود .  

إياك ، ثم بعدها ]1الفاتحة،[ميناْلحمد لّلِه رب اْلعاَل:من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: ثالثًا
  . )95(إياه نعبد وإياه نستعين: والقياس] 5الفاتحة،[َنعبد وإياك َنسَتِعين

    :وجه الصلة بين التنبيه وااللتفات

لفت النظر إلى مجهود ذهني للسامع، وفي التنبيه إثبات حكم شرعي يقبله : في االلتفات
  . ي المعهود الذهني االلتفات فهما قريبانالسامع بداهًة، كما يقبل ف
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  : أحكام حروف التنبيه، العامة والخاصة: المطلب الثاني

  :األحكام العامة لحروف التنبيه: الفرع األول

التنبيه في الحقيقة نوع من أنواع األمر، ومن المعاني التي تستعمل فيها صيغة األمر، : أوًال

* َلو شاَء َلجعَله ساِكنًا ُثم جعْلَنا الشمس عَليِه دِليًال و ف مد الظِّلَّإَلى ربك َكي : كقوله تعالى

نبه الناس ولفت  )َلم َترَأ: (، فقوله تعالى]46-45الفرقان، [  م َقبضَناه إَليَنا َقبضًا يِسيرًاُث
فصلها ليكون التنبيه بالجزء كما كان  نظرهم إلى بديع صنع الله تعالى، فجاءت صيغًة عامًة ثم

بالكل، فذكر نعمة مد الظل وحركته مع حركة الشمس، وأنه جعل الشمس دالًة عليه، فعندما تبزغ 
الشمس يكون الظل طويًال جدًا ويأخذ بالنقصان حتى يكاد يزول عند االستواء ثم يبدأ باالزدياد 

 . )96(عند الشروقحتى يكون أطول ما يمكن عند الغروب كما كان كذلك 

وصدق رسالته  )صلى الله عليه وسلم(وكذلك قوله تعالى في الكالم عن نبوة سيدنا محمد 

 – 27التكوير،[  ينن هو إالَّ ِذْكر لِّْلعاَلمإ* َأين َتْذهبون َف: فقال" أين"فابتدأ بأداة التنبيه 
القول وشناعته وفظاعته، والمعنى ال تذهبوا ، جاءت الفاء لالستئناف، أين للتنبيه على بعد ]28

قوًال إدًا تكاد السموات واألرض  )صلى الله عليه وسلم(بعيدًا، فتقولون في الذي جاء به محمد 
  .)97(أن تنشق منه وتخر له الجبال هدًا، فما هو إال ذكر للعالمين

طب ولذلك سميت بعض إن حروف التنبيه أداة لتنبيه المخاطب ولفت نظره إلى المخا: ثانيًا
الحروف بهذا االسم كالياء فإنها تسمى ياء التنبيه، ألنها من أكثر حروف التنبيه، استعماًال في هذا 

؛ وعليه فال يتصور تنبيه بغير أداة أو حرف من حروفه، وهذا )98(الباب كما أنها تستعمل في النداء
لصورة القياسية للتنبيه ويمكن تصويره وهو ا. )99(ما يعبر عنه بالالزم التركيبي لجملة التنبيه

   :بالمعادلة التالية

 .صيغة التنبيه= جملة مناسبة + أداة التنبيه 

تشترك حروف التنبيه بأنها تدخل على الجملة االسمية والفعلية ويختص بعضها : ثالثًا
، وسيأتي مزيد من )100(بالدخول على اسم اإلشارة وضمير الرفع او الفعل الماضي بشروط

 . التفصيل لكل حرف على حدة عند الكالم على األحكام الخاصة لهذه الحروف

لها الصدارة في الكالم كله حتى ال يغفل المخاطب عن شيء مما يلقيه إليه المتكلم،  :رابعًا
 .فتتحقق بذلك الفائدة المعنوية المرجوة من التنبيه، وهو جلب انتباه المخاطب
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الداخل على اسم اإلشارة غير ) ها(، إّال حرف )101(ي الكالمأنها من حروف الهجاء ف: خامسًا
الموصولة ويعني تصدر الصيغة للتركيب وعدم ارتباط الجملة التي يجب التصدر لها بما يليها 

  . )102(وبما يسبقها من الصيغ من حيث العمل النحوي وإن تصدرت من حيث الداللة

  :كل على حدة األحكام الخاصة بحروف التنبيه: الفرع الثاني

رأينا في الفرع األول األحكام العامة المشتركة بين حروف التنبيه وسيكون الكالم في هذا 
الفرع عن األحكام الخاصة بكل حرف منها على حدة، وعلى وجه االختصار، وسيكون الكالم على 

  . شكل مسائل

  ): أال(األحكام الخاصة بالحرف : المسألة األولى

، وال النافية للجنس مغيرة عن معناها األول إلى )أ(الحرف من الهمزة  يتكون: تركيب الحرف
  : النافية ومثاله) ال(معنى آخر، وهو التنبيه، فلذا جاز أن يليها 

   )103(فنجهل فوق جهل الجاهلينا  أال ال يجهلن أحد علينا 

  .أال: الشاهد

  .جاءت الالم النافية بعد حرف التنبيه أال: وجه االستشهاد

  :لهذا الحرف فوائد عديدة ومنها: هافوائد

 .)104(تحقيق الفائدة المعنوية بتوكيد المضمون إلفادة اإلثبات فصارت بمعنى الحرف إن )1

تحقيق الفائدة اللفظية بكون الكالم بعدها مبتدأ به، كما أنه تحقيق لجملة دخل عليها فأفادت  )2
 .)105(التنبيه

تكون مخففة عند إفادتها للتنبيه، ومثقلة عند إفادتها للتوكيد، وتدخل على الجملتين  )3

نَّهم هم إ َأَال : االسمية والفعلية كقوله تعالى حكاية عن السفهاء وتطاولهم على المؤمنين

 .)106(]13البقرة،[ يعَلمون َلِكن الَّو السَفهاُء

َليس اللَّه َأ: حقيق، ألن نفي النفي إثبات، ومثاله قوله تعالىإذا دخلت على النفي أفادت الت )4

يناِكمالح َكمَأحب ] ،ويسمى ) أن الله أحكم الحاكمين: (بلى، والمعنى: الجواب] 8التين
 .)107(حينئذ االستفهام التقريري
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  ): أما(االحكام الخاصة بالحرف : المسألة الثانية

وحرف الميم المخفف، واأللف المفتوحة وتكون حينئذ ) أ(همزة مركبة من ال: تركيب الحرف

  :وتفيد ما يلي ،)108(في إفادة التنبيه) أال(حرف استفتاح بمنزلة 

ألنها ) إن(مضمون الجملة إلفادة اإلثبات، فصارت بمعنى  توكيد: الفائدة المعنوية: أوًال -
 . مركبة من األلف وما النافية فصارت بمعنى إن المؤكدة

وذلك لتقويتها للكالم ولفت نظر السامع إلى المخاطب فيزداد انتباهًا : الفائدة اللفظية :يًاثان -
 . واهتمامًا

فتكون حرف تنبيه وتحقيق واستفتاح لمقدمة القسم كما في قول : تدخل على القسم :ثالثًا -
 : الشاعر

  وما بالحر أنت وال العتيق   أما والله أن لو كنت حرًا 

  . االحرف أم: الشاهد

 .)109(جاءت أما حرف تنبيه واستفتاح وتحقيق لما يأتي ومقدمة القسم ومفتاحه: وجه االستشهاد

 : ومثاله قول الشاعر: تفيد التحضيض: رابعًا -

  يدافع عنه شبان وشيب   أما لله ولإلسالم حق 

  أما : الشاهد

ع عن حرمات الذي يحض على الدفا) أما(ستفتح بيت الشعر بحرف التنبيه أ: وجه االستشهاد
  . )110(اإلسالم والمسلمين

 )صلى الله عليه وسلم(قوله : ، ومثاله)111(تدخل على الجملة االسمية والفعلية: خامسًا -
، الحديث، فقد دخلت أما )112()أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا ال تضامون: (ألصحابه

صلى الله عليه (ل قوله على الجملة االسمية، وأما دخولها على الجملة الفعلية، ففي مث
  . )113()أما لو قلت حين أمسيت من شر ما خلق لم يضرك: ()وسلم

  :)الهاء(أحكام حرف التنبيه : المسالة الثالثة

 ). األلف(ويليها حرف ) الهاء(يتكون الحرف من : تركيب الحرف: أوًال -

 : دخولها على الحروف والجمل كأداة تنبيه، وتفيد ما يلي: ثانيًا -
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لغفلة في المخاطب فهي تدخل عادة على ضمير رفع منفصل أو اسم إشارة، وعادة ما إزالة ا )1

 َالو ا َأنُتم ُأوالِء ُتِحبوَنهمه: يفصل بينه وبين اسم اإلشارة األلف، ويمثل له بقوله تعالى

يوَنُكمِحب ]،ك ، ويفصل كذل)114(، فقد فصل بين الهاء واسم اإلشارة األلف]119آل عمران
 .)115(الله) ها(بينها وبين اسم اإلشارة بالقسم نحو 

، كانت )باإلمالة(إذا ُفّخمت ألف الهاء، كانت تنبيهًا للمخاطب وحفزًا له، في حين إذا رققت  )2
الهاء من حروف المعجم وهي من حروف : ()116(هجاء، قال ابن منظور قال الجوهري

وسبب دخولها على أسماء اإلشارة : (الزيادات، وهي حرف تنبيه، وبمثله قال في المفضل
 .)117()والضمائر ألن اإلشارة مبهم، والضمير مفتقر إلى ما يعود إليه

 : يستعمل حرف الهاء كأداة تنبيه مؤكدة ويمثل له بقول الشاعر )3

    فأنكدها ضيف العجم غيور     وقفنا فقلنا ها السالم عليكم 

  .ها السالم: الشاهد

لفظة السالم وهي تفيد التنبيه، فأكدت المعنى المراد، فالهاء  دخلت ها على: وجه االستشهاد
  : ، ومنه قول الشاعر أيضًا)118(تنبيه والسالم تنبيه آخر، فُأّكد التنبيه بتنبيه آخر

  فإن صاحبها قد تاه في البلد    ها إن تا عذرة أال تكن نفعت 

  )ها(حرف التنبيه : الشاهد

  .)119(فزادتها توكيدًا) أن(على أداة التوكيد ) حرف التنبيه(دخول ها : وجه االستشهاد

 يؤِمُنون بِه: قوله تعالى: يدخل عليها حرف الجر، وتتنزل منزلة الحرف زمن الكلمة، ومثاله )4

ِهوب ِمنؤن يالِء مؤه ِمن  ]،وهي ) من(، فقد دخلت الهاء على أداة الجر )120(]47العنكبوب
 .يهفأفادت التنب اسم مفرد مبهم

 ِحبوَنُكمي َالو ا َأنُتم ُأوالِء ُتِحبوَنهمه: تدخل على الجملة االسمية، ومثاله قوله تعالى )5

اْلِكَتاِب ُكلِِّهوب ِمُنونُتؤ  ]،121(]119آل عمران(. 

من جهة، وبين اسم اإلشارة والضمير ) الهاء(يمكن الجمع عند بعض النحاة بين أداة التنبيه  )6

ا َأنُتم ه: ، ومنه قوله تعالى)ها أنت ذا(، )ها هو ذا(، )ها أنا ذا: (خرى، فيقالمن جهة أ

موَنهالِء ُتِحبُأو َالو يوَنُكمِحب ]،122( ]119ال عمران(. 

  .)123(بالوصل والقطع) ها الله: (دخولها على اسم الله تعالى في القسم في نحو قول القائل )7
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  ): ياء(نبيه حرف الت: المسألة الرابعة

يتركب الحرف من الياء، واأللف الممدودة، والياء آخر حروف  :تركيب الحرف: أوًال -
 )124(المعجم، واأللف أولها، ويطلق عليها حرف مع أنها حرفان تجوزًا وعدها ابن مالك

 . من حروف التنبيه )125(وغيره

 : أحكامها، لهذا الحرف عدة أحكام ومنها: ثانيًا -

 .)126()الخطاب(إلى الخطاب ويفهم ذلك من تسميتها بياء التنبيه تنبيه المخاطب  )1

 . تفيد التوكيد المؤِذن بأن الخطاب يعنى به المخاطب جدًا )2

تفيد التنبيه للقريب والبعيد سواء كان البعد معنويًا أو حسيًا، وتعدد من أكثر حروف التنبيه  )3
 .)127(ءاستعماًال مع أنها آخرها ترتيبًا، وكذلك حالها مع الندا

تدخل على أفعال المدح والذم سواء بسواء وكذا الدعاء، ومن ذلك قول عبدالله ابن : ثالثًا -
 )رضي الله عنه(رواحة 

 )128(طيبة وباردًا شرابها    يا حبذا الجنة واقترابها 

  . يا خيبة ما فعل العصاة: وأما دخولها على الذم فمنه قول القائل

  : وأما الدعاء، فكقول الشاعر

 )129(والصالحين على سمعان من جار    لعنة الله واألقوام كلهم  يا

يا رب كاسيٍة في ): "(، ويمثل له بقوله )130()ليت(و) رب(دخولها على الحرفين : رابعًا -
 .)131( )الدنيا عاريٍة يوم القيامة

، ]25النمل، [ الَّ يسجدوا ِللَِّهَأ: دخولها على الفعل المضارع ويمثل بقوله تعالى: خامسًا -
والمعنى أال يا هؤالء اسجدوا ألن الياء ينادى بها على االسماء دون األفعال، ذكره سيبويه 

تقدير الكالم يا هؤالء لعنة الله واألقوام كلهم على : "ومثل له بالبيت السابق، وقال

يضعف و، )إن ياء ههنا للتنبيه، ويرى بعضهم أنها منادى: (، وقال المرادى)132("سمعان

 : ألمرين

 . إن الياء نابت مناب الفعل المحذوف، فلو حذف المنادى للزم حذف الجملة ) أ

إن المنادى معتمد القصد، فإذا حذف تناقض المراد وعليه فيكون الياء حرف نداء كما  ) ب
 .)133("يقول المرادى
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النمل، [ الَّ يسجدواَأ : وذكر بعض المفسرين ومنهم القرطبي في بيان وجه قوله تعالى

ألن يا ينادى بها على ) أال يا هؤالء اسجدوا: (، كون حرف النداء يدخل على األفعال، فقال]25
  . )134()األسماء دون األفعال

سقطت األلف التي في اسجدوا، ) يسجدوا(لما دخلت ياء تنبيه على الفعل : "وقال العكبري
نين ألنهاء والسين ساكنتان، وإفادتها ألنها ألف وصل، وذهبت األلف في ياء الفعل الجتماع الساك

، )137(، وعليه الزبيدي)136(، وبمثله قال النسفي)135(للتنبيه لئال يلزم اإلجحاف بحذف الجملة كلها
، بهمزة "يسجدوا"، مخففة ويقفون على الياء، ويبتدئون ب )أال(ويؤيده من قرأ من الُقراِء 
بالسين وكذا الباقون في االبتداء كما ذكره ويصلون الياء ) يا(مضمومة، وإذا وقفوا على 

   .)138(الشاطبي المقرئ

  ):وي(الحرف : المسألة الخامسة

، فتكون الكلمة حينئذ )كأن(في القرآن الكريم مرتين مضافًا إلى " وي"ورد الحرف 

"وقد ورد في سورة القصص حكاية عن قارون وزينته، وهما قوله تعالى"ويكأن ، : و حبَأص

 يَكَأنَّه َال يْفِلح الَكاِفرونو: وقوله تعالى  ...يَكَأن اللَّهو ِذين َتمنَّوا مَكاَنه باَألمس يُقوُلونالَّ
  .)139( ]82سورة القصص، [

تعجب، فتقول ويٌل، ووي لزيد، وتدخل على كأن " وي"إن كلمة : (قال في القاموس المحيط
  ).)140(، ويلك"م ترأل: "المخففة، وهي بمعنى

والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو : "وقال صاحب تاج العروس
، ووافقهما )141(وفي كالم العرب التنبيه والتندم .نبهوا، فقيل أنما يشبه أن يكون عندكم هذا هكذا

  .)142(ابن منظور

األمر، ويجوز أن يوصل بها الكاف تفيد التنبيه على ): وي(وذكر صاحب رصف المباني أن 
أن وي حرف تنبيه وهي منفصلة من كأن لكن اتصلت بالكتابة : "، وقال ابن عطية)143(للخطاب

أما يشبه : لكثرة االستعمال، والمعنى أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو ُنبهوا، فقيل لهم
فإن الله يبسط الرزق، وقال أبو حاتم  أن يكون هذا عندكم، فقالوا على جهة التعجب والتندم،

، وجرت في الكالم )الحرف األخير من الفعل(إن ويك هي ويلك حذفت المه : وجماعة من النحويين
فإنها تفيد التذكير، في قول ) ألم تر(كذلك، وقالت فرقة أخرى أنها بجملتها دون انفصال بمعنى 

  . )144(النسفي
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: للتبيه، قال البتوشي" وي"النحاة لم يرتض أن تكون وال بد هنا من اإلشارة إلى أن بعض 
  .)145(ومنهم من قال إن وي جرى كالهاء للتبيه ولكن ُنّكرا

 التنبيه عند األصوليين والنحويين أسلوبيبين  المقارنة: السادس الفرع

االطالع على أسلوبي التنبيه عند األصوليين والنحويين يجد الباحث أن غاية األسلوبين  بعد
وأقصر اشارة وإن كان  هعبار صروافهامه مقصوده بأوجز طريق وأخ منظر السامع إلى الكال تلف

  :هذا متفقًا عليه بين الفريقين إال أن هناك اختالفًا بين االسلوبين يمكن تلخيصه بما يلي

يه بنوع ًاعند األصوليين يعتمد السياق نفسه سواء كان هذا السياق كلمة أو استفهام التنبيه: أوًال
والتقريري أو جملة أو غير ذلك مما سبق بيانه في ثنايا المبحث األول في حين  نكارياالست

أن التنبيه عند النحويين يعتمد أدوات محددة منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها عند 
 .أربابها

على األدنى، جميع األصوليين على نوع محدد من أنواع التنبيه وهو التنبيه باألعلى  يتفق: ثانيًا
سواء من يقول منهم بالقياس أو من ينكره، ألن هذا النوع من التنبيه تقتضيه الطباع السليمة 

 ،)146(العربية الفصيحة كما يقول ابن حزم وال نجد خالفًا بينهم في هذا النوع االلسنو
ى في النوعين اآلخرين والتنبيه بالمساوي على مثله، وباالدنى عل) األصوليون(ويختلف 

 التنبيه في بهفي حين أن المختلف  االعلى، والراجح العمل بهما كما بيّنا في ثنايا البحث،
 .وفيه مجال كبير لالختالف وبين مجيز ومانع كبيرعند النحويين 

يعني أنه بذاته  -اداٍةعند األصوليين أقوى منه عند النحويين إذ أن ما اليحتاج إلى  التنبيه: ثالثًا
بذاته على  يدلُّودليله أن القول  اداةيحتاج إلى  مما أكثرلداللة على التنبيه يقوى في ا - اداة

وهذا . وتأويليحتاج إلى بيان  فعلالحكم الشرعي وال يحتاج إلى تأويل غالبًا، في حين أن ال
 .يجعل التنبيه األصولي أقوى من التنبيه النحوي

والصيغة في حين أنها عند  ب،والمخاَط ب،اِطوهي المخ ؛ثالثة األصوليين التنبيه عند أركان: رابعًا
إلى  احتاج وما. النحويين أربعة فباإلضافة إلى الثالثة عند النحويين يوجد ركن رابع هو االداة

 .أربعةثالثة أركان لقيامه، أقوى ممن يحتاج إلى 

والعقيدة  هالفقالتطبيقات للتنبيه عند األصوليين كبيرة جدًا فنجدها في جميع أبواب  عدد: خامسًا
في حين أن التنبيه عند النحويين يكاد يكون قليًال . وتفسير القرآن واألحاديث النبوية الشريفة

 .إذا ما قورن مع نظيره عند األصوليين
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عند األصوليين يثبت حكمًا شرعيًا كالقول بالحل أو الحرمة أو الندب أو الكراهة  التنبيه: سادسًا
، وما يثبت حكمًا شرعيًا في النحو) وضيعًا(ن يثبت حكمًا في حين أن التنبيه عند النحويي

 .وإن كان كلُّ منهما في بابه مفيدًا. )وضعيًا(أقوى مما يثبت حكمًا 

للحكم األصولي مما يرفع من قدر  وأداةخادم في دراستنا  )واعني النحوي(الوضعي  الحكم: سابعًا
لحروف  باٍب إفراداألصوليين إلى  ولذلك عمد )النحوي(الوضعي  الحكمالحكم األصولي على 

وزيادة  تجسيدًا لهذا المعنى )147(المعاني وللمبادئ اللغوية في مقدمات كتبهم األصولية
 .بالفائدة

  :الخاتمة والتوصيات

من المقطوع به أن القرآن الكريم أخرج لهذه األمة علومًا كثيرة متنوعة وزاد على ما هو 
ية وأفنانها، وهو كنز ال ينفد عن العلوم والمعارف المختلفة التي موجود عندها في فنون اللغة العرب

  :، يمكن تلخيص الخاتمة بما يليال تنضب

  : الخاتمة: أوًال

وما فتئ أهل الفصاحة والبالغة  )صلى الله عليه وسلم(منذ أن أنزل القرآن على الرسول 
وتنوعت وجوه النشاط العلمي  يداومون على النظر فيه، ويأخذون بدقة النظر في ألفاظه ومعانيه،

  : هذا وقد توصلت في نهاية البحث إلى ما يليوصور اإلعجاز القرآني، 

للتنبيه دور هام في توجيه المخاَطب وفهمه لفحوى الخطاب ولفت نظره لالعتناء به واالنتباه  )1
 إليه، سواء كان هذا التنبيه بصيغته كما في التنبيه عند االصوليين او في التنبيه عند

 .النحويين أم بأداته

ليس عند األصوليين أدوات للتنبيه كما هي عند النحويين، فالتنبيه عند الفريق األول بذات  )2
الصيغة واللفظ، أو كما يسميه االصوليين بداللة الكلمة نفسها، بينما يحتاج التنبيه عند 

 . الفريق الثاني إلى أدوات مختلفة

 . عض األدوات والحروف وال تدخل على غيرهاتختص بعض حروف التنبيه بالدخول على ب )3

أكثر ما يرد التنبيه في اآليات واألحاديث المشتملة على األوامر والنواهي للفت نظر القارئ  )4
 . والمخاطب لمزيد من العناية واالهتمام بصورة أكثر سواء كان عند االصوليين او النحويين

 ). ياءأما، األ، الهاء، وال(حروف التنبيه المشهورة هي  )5

 ". رب، هل، حبذا"القرآن الكريم بعد الحروف  التنبيه في" ياء"لم ترد  )6



 -دراسة تحليلية مقارنة -التنبيه بين األصوليين والنحويين    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 977

وقد وردت " الم تر"أداة تنبيه وهي بمعنى " وي"يرى فريق من النحاة، وكما في البحث أن  )7
 . كذلك في القران الكريم

نصرف التنبيه بنوعيه السابقين فن رائع يلفت نظر السامع وينبهه بحرف أو حرفين فيجعله ي )8
   .بكليته إلى المخاطب وينظر إليه ليرى ما يقول فيكون اكثر اهتمامًا

إن فهم النصوص الشرعية من خالل اللغة العربية وعلم األصول، ال يعتمد طريقًا واحدًا أو  )9
طريقين، بل هناك العديد من الطرق التي يمكن استثمار النصوص من خاللها للوصول إلى 

 . ميسرةالحكم الشرعي بطرق سهلٍة و

 )لغف(سبق بيان بعض األلفاظ ذات الصلة ككلمة  كما - التعبير عن التنبيه بكلمة مضادة يمكن )10
 هم ُأوَلـِئك: " لىافإنها تدل على التنبيه وقد وردت في الكتاب الكريم مرات عديدة كقوله تع

179االعراف،[" اْلَغاِفُلون[. 

والبصر،  كالسمعما ينصرف إلى الحواس كما رأينا عند النحويين مستويان أحده للتنبيه )11
 يْخرج الَِّذي للَِّه يسجدوْا َأالَّ: " والثاني ينصرف إلى التأثير في القلوب والمدارك كقوله تعالى

 ).25النمل،"( ُتعِلُنون وما ُتْخُفون ما ويعَلم واَألرض السماواِت ِفي اْلَخبَء

األحكام الشرعية وهذا واضح ومنتشر في  اثباتاب الديني من حيث دور هام في الخط للتنبيه )12
 .اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة

تقدم الشبكة العالمية للمعلومات لطلبة العلم خدمة طيبة وسهلة عبر علماء لهم واقع مختلف  )13
وأنماط حياة ولديهم نوازل ومستجدات تختلف عن السابقين، فيتعاون الجميع في الوصول 

 .لى جواب شرعي وفتاوى تعالج الواقع بصورة صحيحةإ

   :التوصيات: ثانيًا

 : بعد االنتهاء من هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

زيادة االهتمام بهذا النوع من الدراسات واعني الصلة بين مباحث األصول ومباحث اللغة  .1
معات في المستويات لدى الباحثين من المدرسين في الجا..) .النحو، البالغة،(العربية 

 .العلمية المختلفة واألستاذة بمختلف الدراسات والدرجات

 .تخصيص مساق دراسي أو أكثر في مرحلة البكالوريوس لدراسته من قبل الطلبة .2

 .تخصيص مساق دراسي لعمل دراسة مقارنة بين مباحث محددة بين اللغة واألصول .3

  . هذا الموضوع توجيه طلبة الدراسات العليا للكتابة والتأليف في .4
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  ملخص

المســؤولية المجتمعيــة فــي   ثــر االفصــاح المحاســبي عــن أالتعــرف علــى راســة إلــى هــدفت الد :صملّخــ
هـداف الدراسـة تـم تصـميم     أتحقيق الميزة التنافسية لدى المصارف اإلسالمية العاملة في الكويت، ولتحقيق 

وثباتهـا، وقـد اسـتخدمت الدراسـة      صدقها من التأّكد تم موظفُا، وقد) 150(استبانه وزعت على عينة بلغت 
أن  :هـــاتـــائج، أهمراســـة مجموعـــة مــن النّ وأظهــرت الدspss ، باســـتخدام برنـــامج  المــنهج الوصـــفي التحليلــي  

اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلق في مجال العاملين، ومجـال حمايـة العمـالء، والمجـال     
البيئــي، والمجــال الخيــري يعمــل علــى تحقيــق الميــزة التنافســية للمصــارف اإلســالمية الكويتيــة، وقــد أوصــت    

ة اهتمام المصارف اإلسالمية باالفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعيـة وزيـادة   الدراسة ضرورة مضاعف
  .مخصصاتها المالية المتعلقة بذلك

، المصــارف اإلســالمية ،الميــزة التنافســية، المســؤولية المجتمعيـة  ،اإلفصــاح المحاســبي: الكلمـات المفتاحيــة 
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Accounting Disclosure of Community Responsibility and its Impact 
on Competitive Advantage: An Applied Study in Kuwaiti Islamic 

Banks  
 

Talal Naser Ali Bin Bohloq, Kuwait. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the impact of accounting disclosure of community 

responsibility in achieving competitive advantage in Islamic banks working in Kuwait, 
and to achieve the objectives of the study a questionnaire was designed and distributed to 
a sample consisted of (150) employees, and has been confirmed its validity and 
reliability, and has been using the descriptive analytical approach were analyzed using 
(SPSS/25), the study showed a set of results, the most important of which: that 
accounting disclosure of community responsibility related to the area of (staff, protection 
of customers, environmental, and charitable activities in the community) works to 
achieve competitive advantage in Kuwaiti Islamic banks, and the study recommended 
the need to increase the interest of Islamic banks in accounting disclosure of community 
responsibility and increase their related financial allocations. 

Keywords: Accounting disclosure, Community responsibility, Competitive advantage, 
Islamic banks, Kuwait. 

  

 :المقدمة

تسعى المصارف لتعزيز مركزها التنافسي في األسواق المصرفية، خصوصًا بعد أن واجهت 
ف المنافسة لها، وزيادة وعي أفراد المجتمع بأنشطتها، لذا تحديًا كبيرًا مع زيادة أعداد المصار

، مما دفع اإلدارة )1(ظهرت العديد من العوامل التي أثرت على أداء المصارف ومستوى عوائدها
لتزام بتنفيذ ذلك إلى اإل تعظيم األرباح بل تعدىإلى االهتمام ليس فقط بالجوانب االقتصادية و

خط القاعدة ب"والتي تسمى تجاه المجتمع الذي تعمل فيه  يةوالبيئ جتماعيةمسؤولياتها اإل
 لى ظهور ما يسمى بالمسؤولية المجتمعيةإمما أدى ، )2(الموجهة لتعزيز الميزة التنافسية" الثالثي

دورها في تحقيق التنمية تقييم لمؤسسات المالية ول كأداة لتقييم األداء المجتمعيوالتي تستخدم 
  .ةيالبيئو االجتماعيةواالقتصادية 

أن إنجاز األعمال وتعظيم األرباح باستخدام الموارد االقتصادية لم يعد الهدف الوحيد الذي 
تسعى إليه المصارف، كما وأن الربح لم يعد المعيار الوحيد للتفضيل من جانب العمالء، بل تعدى 

لمجتمع الذي تعمل به ذلك إلى اإللتزام بتنفيذ مسؤولياتها االجتماعية واألخالقية والدينية تجاه ا
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واالفصاح عنه، ال سيما وأن أي مصرف أو مؤسسة محاطة ببيئة داخلية وخارجية لكل منها عوامل 
وعليه، فإن نجاح أو فشل المصارف في تحقيق أهدافها وقياس كفاءتها . )3(تؤثر بها وفيها

ها، ومدى استفاده وتميزها وقدرتها التنافسية مرتبط بدرجة انسجامها مع احتياجات العاملين في
  . )4(العمالء والمجتمع من أنشطتها

وقد انعكس هذا الفكر االقتصادي على الفكر المحاسبي من حيث االهتمام بالمسؤولية 
أن من  1973المجتمعية، فجمعية المحاسبين القانونيين األمريكية أوضحت في تقرير لها نشر عام 

نشطة االجتماعية واالفصاح المحاسبي عنها، وذلك ضمن أهداف القوائم المالية أداء تقرير عن األ
تأكيدًا عن مدى وفاء المنظمة لمسؤوليتها المجتمعية وأثر ذلك على قرارات المستثمرين 

؛ فضًال عن اهتمام المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة )5(والعمالء
د المجتمعي للمؤسسة لما له من أثر في للمؤسسات المالية بضرورة االفصاح المحاسبي عن البع

 لمجتمعيةعن المسؤولية ا يالمحاسباالفصاح يسمى ب ظهور ماميزتها التنافسية، وهو ما أدى ل
تساهم في تحقيق رفاهية بحيث  المنظمات تستخدم كأداة لتقييم األداء االجتماعي لتلك والتي

واالهتمام ، يق التنمية االقتصاديةتقليص التلوث وتحق، وتحسين الظروف البيئية عبر المجتمع
لهم، فضًال عن  لهم ولعائالتهم وتوفير الرعاية الالزمة بالعاملين في المنظمة وتحقيق الرفاهية

  . )6(االهتمام بالمشاريع التنموية والخيرية في المجتمع

من هنا جاء حرص المصارف كغيرها من المؤسسات المالية على تبني أنشطة المسؤولية 
عية واالفصاح عنها محاسبيًا لتحقيق مصلحة مشتركة لكال األطراف، فبقاء واستمرار المجتم

المؤسسات يحتم عليها اإللتزام بأداء مشاريع وأنشطة موجهه للمجتمع والعمالء والعاملين في 
المعلومات حول اسهامها ودورها في خدمة ؛ باإلضافة إلى أنها مطالبة باالفصاح عن )7(المصرف
ذلك باعتبار المسؤولية المجتمعية أداة عمل استراتيجية اقتصادية تمثل نهج أنشطة ، والمجتمع

واعمال المؤسسة، ونقطة تمايز وتنافس حقيقية في السوق يمكن أن يتوقف عليها النجاح والتميز 
من خالل توفير خدمات اجتماعية شاملة كجزء من  األداء االجتماعي؛ لذا بات )8(في المستقبل

لمسؤولياتها أهميته عن األداء االقتصادي، بل أن عدم تحملها  قلتالبيئة االجتماعية ال  تفاعلها مع
سيكون  ًااجتماعي ؤسسةألن نجاح الموالمؤسسة،  له انعكاسات سلبية على المجتمعمجتمعية ال

صورتها الذهنية لدى األفراد والتي سيكون انعكاسه على المدى الطويل وسيؤثر على  ثمنه باهظًا
  .)9(رًا على ميزتها التنافسيةظاه

ال تكتفي ، فهي المهتمة بالمسؤولية المجتمعية المصارف اإلسالمية المصرفية ومن القطاعات
بالنشاط االقتصادي واالستثماري فحسب بل تقدم خدمات تنبع من تحملها المسؤولية المجتمعية 

ا للمشروعات الخيرية إقامتهعبر  في بناء المجتمع والمساهمة في دعم االقتصاد الوطني،
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اإلسالمية،  اإلسالمية يقوم على المبادىء مصارفمن المعروف أن عمل ال، فوالمجتمعية المتنوعة
تختلف عن غيرها من المصارف األخرى من حيث المبدأ والمحتوى والمضمون التي يجعلها 

ق مع المصارف ، فهي تتف)10(مما يترتب عليه اختالف من حيث الغاية والهدف، اختالفًا واضحًا
على رأسها جذب الودائع وتنميتها، واستثمارها، وتحقيق الربح لكل األخرى في األهداف المالية 
تؤكد على المفهوم اإلسالمي للتنمية من  ولكنها في الوقت نفسه، من المساهمين والمستثمرين

واألنشطة  ةاريع الخيريلمشعبر ا ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعيةخالل وجوب 
تحقيق ال تنظر إلى عامل الربح وحده بل تحاول ، فهذه المشاريع )11(التي تقوم بتمويلهاالمجتمعية 

من اطراف عديدة خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته النمو والتميز والميزة التنافسية عبر 
عمل في الضوابط الشرعية التي تكالمساهمين والمجتمع والعمالء والعاملين فيها مراعية 

  .)12(إطارها

والمصارف اإلسالمية في دولة الكويت كمؤسسات مالية تؤدي دورًا مميزًا واستثنائيًا في 
تتسم باألداء النشاط المجتمعي انطالقًا من رسالتها وأهدافها ورؤيتها ومنهجية عملها، فهي 

االجتماعية بشكل ستجيب للتغيرات ت أن عليها لذا كان لزامًا المتميز واإلقبال الشديد عليها،
تحقيق الميزة التنافسية لها، فعملت على دعم في ه للمساعد اعلى عاتقه هيوازي المهمة الملقا

وحمالت اإلغاثة، وبرامج دعم العملية التعليمية ودعم الطلبة الكويتيين الدارسين الخيرية  اريعلمشا
ة وذوي االحتياجات في الخارج، وبرامج دعم القطاع الصحي ودعم اصحاب المشاريع الصغير

التي تقوم بتمويلها داخل الكويت  المجتمعية المتنوعةالخاصة والمسنيين وغيرها من األنشطة 
 بناء المجتمع والمساهمة في دعم االقتصاد الوطني مسؤوليةمن تحملها وخارجها، والتي تنبع 

  .)13(وخاصة بعد تضاءل دور مؤسسات القطاع العام في ذلك

 المحاسبةقسم قوم يهذا يقتضي أن فإن  مالية تتطلب تكاليفمجتمعية لاوبما أن األنشطة 
بما  قوم بنشرهايالتي في تقاريره المالية والبيئية  االجتماعية األنشطةفصاح عن باإل في المصرف
ألنها تمثل الوسيلة  ،بمعايير اإلفصاح والشفافية الدولية والمحلية مصارفال مالتزإينسجم مع 

بين منظمات األعمال  وتحقيق ميزتها التنافسيةوسمعتها لتحسين صورتها الذهنية  والجاذبة الفعالة
، لمعرفة مدى تحمل تلك المؤسسات لمسؤولياتها تجاه المجتمع، والوسيلة الكاشفة في المجتمع

لتشمل  معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسعة نشاطاتها أنها غيرالمصارف ولقد أدركت 
  .)14(المصرفيةالنشاطات  ما هو أكثر من

أضحت أمرًا  هداف المجتمعيةتحقيق األفي ضوء ما سبق يتضح أن المسؤولية المجتمعية و
ال غنى عنه في جميع القطاعات ومنها المصارف، وذلك لما لها من أثر في أعمال المصرف وتعدد 

ة واالفصاح عنها أعمالها، وقيام العديد منها بتوجيه الدعم تجاه أنشطة المسؤولية المجتمعي
كأسلوب يؤدي لزيادة حصتها السوقية والمحافظة على العمالء الحاليين وجذب عمالء جدد 
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خاصة في ظل اتساع المنافسة وظهور مؤسسات تمويل أخرى، مما يعني أن اإللتزام تجاه 
المجتمع أصبح ضمن أهداف المصارف الضرورية، وأن لم يرد تشريع قانوني يلزمها ببعض 

وبإعتبار الكلف التي تترتب على إلتزام المصرف بأنشطة تجاه المجتمع والبيئة والعاملين  .جوانبه
فال بد من التساؤل عن المنافع التي يحققها ذلك، لذا  والعمالء تتطلب االفصاح المحاسبي عنها

في تحقيق الغرض من هذه الدراسة هو بيان أثر االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية  أنف
  .الميزة التنافسية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعتبر القطاع المصرفي الكويتي بشقيه التجاري واإلسالمي من أكبر القطاعات الخدمية في 
الكويت، وأكثر القطاعات مساهمة في االنتاج المحلي االجمالي، كما ويمتاز بمشاركته الفاعلة في 

يتمثل  دعمًا قويًاارف اإلسالمية، حيث تتلقى تقديم الخدمات واألنشطة المجتمعية خصوصًا المص
عمل المصارف باألنشطة االجتماعية بيئة مجتمعية تشجع في زيادة الوعي بدورها االجتماعي و

تميز  لشريعة اإلسالمية التي تدعممبادىء الالتي ساهمت في اقبال العمالء عليها نظرًا لمطابقتها 
دور تضاؤل  ماعيًا جديدًا عليها للتعويض عنإجترًا كل هذا فرض دو. بكل طاقاتهالمصرف 

، وذلك منبثق من عمق المنظور اإلسالمي لدى المصارف اإلسالمية بالمسؤولية القطاع العام
المجتمعية بإعتبارها مؤسسات تهدف لغرس القيم في المجتمع في مختلف المعامالت اإلنسانية 

تنفيذ مبادرات عبر الستدامة ا طخطويت لواالجتماعية من جهة، وتبني المصارف اإلسالمية في الك
مجتمعية في  سالمي عبر تبنيها ودعمها لمشروعاتومشروعات تعزز االستدامة في دول العالم اإل

  .من جهة أخرى مجاالت الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية ورعاية العاملين وأسرهم

عزيز ميزتها التنافسية خاصة تفي الفعال والجاذب  المسؤولية المجتمعية وانطالقًا من دور
بعد أن واجهت تحديًا كبيرًا مع زيادة أعداد المصارف المنافسة لها في الكويت، وزيادة وعي أفراد 
المجتمع الكويتي بأنشطتها، ولتحقيق الهدف من تبني المسؤولية المجتمعية، على هذه المؤسسات 

بغرض حصر تكاليف المسؤولية القيام باالفصاح المحاسبي عن مختلف أنشطتها المجتمعية 
المجتمعية وتبويبها على مستوى مجاالتها المختلفة وعرضها بالقوائم المالية، وقياس العائد 

تحقيق الميزة والمنفعة االجتماعية الناتجة عنها وأثارها على مستوى األداء المالي للمصرف و
ية من قبل المصارف االسالمية له، خاصة أن اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمع التنافسية

تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الكويتية أمرًا اختياريًا وليس الزاميًا، من هنا 
لإلفصاح المحاسبي ) α=  0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : الرئيسي التالي

المصارف اإلسالمية بدولة عن المسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع 
  :الكويت؟ ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بن بحلق

  1000

لإلفصاح ) α=  0.05(هل يوجد أثر معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  -1
المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال العاملين في تحقيق الميزة التنافسية 

  يت؟لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكو

لإلفصاح ) α=  0.05(هل يوجد أثر معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  -2
المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بالمجال البيئي في تحقيق الميزة التنافسية لدى 

  المصارف اإلسالمية بدولة الكويت؟

لإلفصاح ) α=  0.05(هل يوجد أثر معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  -3
المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال حماية العمالء في تحقيق الميزة 

  التنافسية لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويت؟

لإلفصاح ) α=  0.05(هل يوجد أثر معنوي ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  -4
المجال الخيري في تحقيق الميزة التنافسية المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة ب

  لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويت؟

  : أهمية الدراسة

أهمية موضوع االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية وما  همية الدراسة منأتنبع 
يترتب عليه من أثر في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ونموها وبقاؤها وأزدهارها، خصوصًا 

واالفصاح عن  المسؤولية المجتمعيةبعد أن أدركت المصارف اإلسالمية في دولة الكويت أن 
في البيئة المصرفية،  المنافسةتزايد  السيما في ظل ،مركز اهتمام المجتمعاتمجاالتها تشكل 

وأهمية دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وذلك بما تقدمه من تمويالت 
فضًال ، نموها وبقاءها على المدى الطويلت وخدمات ألفراد المجتمع تسهم في تميزها ووتسهيال

التي تسلط الضوء على واقع  -علم الباحث في حدود  - وائل الدراساتأ عن كونها تعتبر من
 اإلسالمية في دولة الكويت في محاولةالمصارف  عن المسؤولية المجتمعية في المحاسبي االفصاح

وبقاء وتميز  هذا المفهوم وتطبيقاته مما ينعكس في تطور ورفاهية المجتمع لتعزيز منها
  .المصارف

   :أهداف الدراسة

  :ما يلي تهدف هذه الدراسة إلى

القاء الضوء على مفهوم االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في المصارف  -1
ميزتها التنافسية من وجهة  وأهميتها وأثرها في تعزيز - عينة الدراسة  -اإلسالمية الكويتية 

 .تلك المصارففي  والمحاسبين العاملين اإلدارييننظر 
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في مجاالت الخدمة المجتمعية، ومعرفة الكويتية تسليط الضوء على دور المصارف اإلسالمية  -2
دور القيادات المصرفية في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية في المؤسسات المصرفية 

  .اإلسالمية

على درجة إلتزام المصارف اإلسالمية الكويتية باإلفصاح المحاسبي عن مجاالت التعرف  -3
 .المسؤولية المجتمعية

-عينة الدراسة- اإلسالمية  اإلداريين والمحاسبين العاملين في المصارفالوقوف على رآي  -4
 العاملين، البيئة، العمالء،(حول أثر االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية بمجاالتها

 .في تحسين الميزة التنافسية لتلك المصارف) والمجتمع

الوصول إلى نتائج وتوصيات قد تفيد متخذي القرار في المصارف اإلسالمية الكويتية  -5
  .والجهات المهتمة بالمجال

  : فرضيات الدراسة

  :على النحو االتي دراسةيمكن صياغة فرضيات ال

HO: 0.05(لداللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ا  =α ( لإلفصاح

المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع المصارف 

  :ويتفرع منه الفرضيات الفرعية اآلتية .اإلسالمية بدولة الكويت

HO1:  0.05(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  =α ( لإلفصاح المحاسبي
جتمعية المتعلقة بمجال العاملين في تحقيق الميزة التنافسية لدى عن المسؤولية الم

  .المصارف اإلسالمية بدولة الكويت

HO2:  0.05(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  =α ( لإلفصاح المحاسبي
ف عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بالمجال البيئي في تحقيق الميزة التنافسية لدى المصار

  .اإلسالمية بدولة الكويت

HO3:  0.05(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  =α ( لإلفصاح المحاسبي
عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال حماية العمالء في تحقيق الميزة التنافسية لدى 

  .المصارف اإلسالمية بدولة الكويت

HO4: 0.05(د مستوى الداللة ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عن  =α ( لإلفصاح المحاسبي
عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بالمجال الخيري في تحقيق الميزة التنافسية لدى 

  .المصارف اإلسالمية بدولة الكويت
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  :مصطلحات الدراسة

قيام المؤسسات بعرض ونشر وإظهار كافة المعلومات المهمة " عرف بإنه  :االفصاح المحاسبي - 
مستثمرين، من أجل العمل على تحليلها والتنبؤ بمستقبل هذه المؤسسات، وهذا ما يؤدي إلى لل

األداة التي من : ويعرف بأنه .)15("اتخاذ القرارات المناسبة، وضمان عدم تضليلهم في ذلك
 ریفي التقارير المالية وغالمحاسبية ظهار وعرض ونشر المعلومات خاللها يمكن كشف وا

بصورة تأخذ بعين االعتبار الشفافية والنزاهة واالبتعاد عن التظليل  ةیوالنوع ةیمالك ة،یالمال
  .)16(واالستناد عليها عند اتخاذ القرارات السليمة

تختص  األعمال التي تقوم بها المؤسسةمجموعة من األنشطة و"وهي  :المسؤولية المجتمعية -
إذ تكون هذه ومع العمالء والعاملين  المجتمع والبيئة بقياس األداء االجتماعي للمؤسسة في

 . )17("األفعال متناغمة ومصالح المجتمع والتنمية المستدامة

خدمة األداء المحاسبي المرتبطة  جزء منوهو  :االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية -
لمنظمة تمارسها ااألبعاد البيئية الطوعية التي ة وواالقتصادي ةاالجتماعيبعرض وكشف األنشطة 

تحقيق التفوق والتميز في المجتمع، وبالتالي  التنمية المستدامةها من المساهمة في يمكنوالتي 
  .)18(الذهنية للمنظمةصورة تحسين الالمستمر باإلضافة إلى 

سعى المنظمة للتميز المستمر لتحقيق أعلى عوائد ممكنة مع العمل على  :الميزة التافسية -
ى أطول وقت ممكن، فضًال عن إجراء محاوالت لتعزيز وتطوير هذا اإلحتفاظ بهذا التميز إل

تحقيق التفوق والتميز المستمر األداء و لتحسين وهي سياسة وأداة. )19(التميز بالمستقبل
 المقدمة، الخدمات جودة على بدوره ينعكس المنظمة والذي في التنظيمي الهيكل وإدارة وتنظيم

 وتعظم السوقية، الحصة من وتزيد ،دين والمشترين وغيرهمعلى المنافسين والمورتتميز  بحيث
  .)20(أرباحها من

   :نموذج ومتغيرات الدراسة

تم بناء نموذج تصوري للمتغيرات التي تناولتها الدراسة استنادًا إلى الدراسات السابقة الميدانية 
  : التي تم جمعها، والشكل اآلتي يوضح ذلك
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  ات الدراسةنموذج ومتغير): 1(الشكل رقم 

  النموذج من اعداد الباحث: المصدر

   :حدود الدراسة

  :على الحدود اآلتيةالدراسة  اقتصر

في المصارف  العامليناقتصرت الدراسة على اإلداريين والمحاسبين : الحدود البشرية -1
 . اإلسالمية الكويتية

مول بقية دون ش الكويتية المصارف اإلسالميةالدراسة على  اقتصرت: الحدود المكانية -2
  .دراسةاألخرى بال صارفالم

طبقت الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين اكتوبر وحتى ديسمبر من العام : زمانيةالحدود ال -3
2020.  

  :ذات الصله الدراسات السابقة

عن المسؤولية المجتمعية هدفت إلى معرفة دور االفصاح ) Tan, et.al., 2020()21( دراسة - 1
اعتمدت ودعم مستوى األداء المالي،  بين الديون المصرفية والدين العاماالختيار  فيللشركات 
) 180(د استبيان وزع على عينة بلغت داسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اعأالدراسة 

شركة، وأظهرت نتائج الدراسة أن شركات االقتراض  )180(ـ فردًا ممثلين بالمدراء الماليين ل
تويات أعلى من االفصاح عن المسؤولية المجتمعية للشركات تميل إلى الصينية التي تتمتع بمس

أن الشركات المقترضة التي ، واالعتماد على الدين العام أكثر من االعتماد على الديون الخاصة
عن المسؤولية المجتمعية للشركات تميل إلى إصدار السندات  فصاحتتمتع بمستويات أعلى من اال
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دعم مستوى األداء المالي وتمويل الديون لعب ذلك دورًا ايجابيًا في مما  بشروط أكثر مالءمة
، كما أظهرت أن الشركات الدائنة تفصح العامة وإجتذاب المستثمرين المؤسسيين والحفاظ عليهم

، بنسبة ربح منخفضة ولمده طويلة نسبيًاا والمدينين عن التسهيالت االئتمانية الخاصة بموظفيه
، باإلضافة إلى قساط المترتبة على العمالء الدائنين في المناسبات واألعيادبتأجيل األوأنها تقوم 

 .الشركات المقترضة خدماته من خالل قنوات اتصال معأنه يفصح عن 

دور االفصاح  أستكشافهدفت إلى ) Saleh, Zulkifli & Muhamad, 2020()22(دراسة  - 2
إجتذاب المستثمرين المؤسسيين والحفاظ عليهم و واألداء المالي في الربحعن المسؤولية المجتمعية 

البورصة، الشركات الماليزية المدرجة في التي تفصح عنها  االجتماعية  األنشطة  أثناء إشراكهم في
اد استبيان وزع على عينة بلغت دعأسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أعتمدت الدراسة أ
شركة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية ) 200(لـ  الماليينفردًا ممثلين بالمدراء ) 200(

وبين  الماليزية  المسؤولية المجتمعية للشركاتبين االفصاح عن أنشطة 
، وأن االفصاح عن األنشطة االجتماعية تعد أحدى وصورتها  سمعتها  تحسينو  االستثمارات  جذب

  . تنافسية ورفع مستوى أدائها المالياألولويات الضرورية التي تعتمدها الشركات لتحسين ميزتها ال

استكشاف مستوى اإلفصاح المحاسبي هدفت الدراسة إلى ) Ahmed, 2019()23(دراسة  - 3
عن المسؤولية المجتمعية للشركات المدرجة في البورصة السعودية في ضوء مبادرات اإلبالغ 

اد استبيان وزع على عينة دعأسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم أاعتمدت الدراسة ، العالمي
أظهرت الدراسة مجموعة من  المدراء الماليين ومديري البرامج التنفيذيين،بفردًا ممثلين ) 105(بلغت 

لقطاعات صناعتها  وفقًا اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية للشركاتأن : النتائج، أهمها
، فضًال مية المستدامة داخل البيئة السعوديةالتنيسهم في تحقيق  ومركزها المهني وخبرتها في العمل

عن أن جميع الشركات تفصح عن تكاليف دعمها لألنشطة الخيرية الموجهه للمجتمع، مثل دعمها 
دور األيتام والمسنين واألرامل وذوي ، وللجهات التي تعنى باألسر الفقيرة والفئات األقل حظًا

بتقديم منح دراسية للمتفوقين أو من والتعليمية  ضيةالثقافية والريااألنشطة و، االحتياجات الخاصة
  .خالل دعم المؤتمرات العلمية والمناسبات الوطنية والدينية

عن  هدفت إلى الكشف)Rahmawati, Salju & Mohanachandran, 2019()24( دراسة - 4
، المستدامة  األعمال  مجال  في  المحاسبي األداء على للشركات  المجتمعية المسؤولية  عنأثر االفصاح 

 تعدينالشركة للبيانات المالية ل إجراء تحليل محتوىمن خالل  منهجية البحث النوعياعتمدت الدراسة 
 الشركة  اتبمسؤولي  وثيقًا  إرتباطًا  مرتبط  فصاحاال نتائج أنالوأظهرت ، سنوات 10بجنوب افريقيا لمدة 

التكاليف التي الشركة تفصح عن ، وأن التنميةو واالقتصاد  األعمال  وصورة  المجتمع  في  تؤثر  لتيا
خدمات التأمين الصحي التي يقدمها ، وبدورات تطويرية وتأهيلية مستمرة التحاق موظفيهتكبدها إلت
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للمنظمات المقدمة لهم، فضًال عن افصاحه عن تكاليف دعمه ئتمانية عن التسهيالت األو الكافة موظفيه
، وتنظيمه للحمالت التطوعية التي تتعلق ة عليهاوالمحافظ وتحسينها العاملة في مجال حماية البيئة

  .بحماية البيئة من التلوث

هدفت إلى معرفة درجة إلتزام المصارف اإلسالمية ) 25()2018(الشنطي والعبود دراسة - 5
العاملة في األردن باإلفصاح عن المسؤولية المجتمعية في البيانات المالية المنشورة، ومدى اسهام 

نمية وإدارة الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات، ومعرفة المعوقات التي هذه األنشطة في ت
أنشطتها االجتماعية في قوائمها المالية، اعتمدت الدراسة اسلوب  تمنع البنوك عن االفصاح عن

فردًا من المدراء ) 36(المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اعداد استبيان وزع على عينة بلغت 
الحسابات الداخليين والخارجيين والوسطاء الماليين في أربعة مصارف، وأظهرت  الماليين ومدققي

في قوائمها حيث  ؤيد مبدأ اإلفصاح عن المسؤولية المجتمعيةنتائج الدراسة أن جميع المصارف ت
ة واحتضان يرعاتعرض قوائم األداء االجتماعي والمالي فيها، كما أظهرت أن المصارف تقوم ب

ها، وتهتم بتقديم بخدمات اقدم حمالت إعالمية تعرف عمالئهوت ية المحلية والدوليةالمؤتمرات العلم
، وتراعي عند بتهيئة ظروف عمل مناسبة للموظفينم، وأنها تقوم أفضل وأحدث الخدمات لعمالئه

 اقدم خدماتهت ، وأن المصارفشفافية ونزاهةب قدرات ومهارات ومواهب الموظفينمنح الترقيات 
، وأن لكل مصرف مقترحات العمالء في سبيل االحتفاظ بهم وجذبهم، ويتابع بسرعة منافسة

خدماته يسعى لتقديمها في المجتمع بهدف تحقيق التميز في  الثقافية والخيرية واإلغاثيةانشطته 
  .عن المنافسين

هدفت إلى معرفة العالقة بين  )Abu Farha and Alkhalaileh, 2018()26(دراسة  -6
اعتمدت الدراسة ، األداء المالي األردنية، ودورها فيللشركات  مسؤولية المجتمعيةعن ال األفصاح

منها  شركة) 135(د استبيان وزع على عينة بلغت دااسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اع
 أظهرت نتائج ،قطاع الخدمات المدرجة في سوق عمان المالي شركة في 59شركة صناعية و 76

، وأن %32 بلغ محل الدراسة ى اإلفصاح عن المسؤولية المجتمعية للشركاتأن مستو الدراسة
مؤشرات تحسن في السنوات األخيرة في ضوء مراجعة  مستوى اإلفصاح عن المسؤولية المجتمعية

يجابية وذات إكما أظهرت وجود عالقة ، )عوائد األسهم(أداء محاسبية ومؤشرات أداء سوقية 
 فصاح عن المسؤولية المجتمعية ومعدل العائد على حقوق الملكيةداللة إحصائية بين مستوى اإل

  .ورفع مستوى األداء المالي وكذلك تحسين الصورة الذهنية للشركات والميزة التنافسية

هدفت الدراسة إلى بيان دور االفصاح المحاسبي  )27()2018(ابو البشردراسة  -7
اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج ة التنافسية، االختياري عن المسؤولية االجتماعية في دعم الميز

الحسابات مراجعي فردًا من ) 80( اد استبيان وزع على عينة بلغتدالوصفي التحليلي، حيث تم اع
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االفصاح االختياري  أظهرت نتائج الدراسة أن ،داخليين ومحاسب وموظفين االستثمار والمخاطر
المال المستثمر وإرتفاع أسعار أسهم  عن المسؤولية المجتمعية تعمل على زيادة حجم رأس

  .المصرف وتوسيع الرأسمالي في أنشطة المصرف ودعم الميزة التنافسية له وتحقيق األرباح

  :ميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ذات الصلة أنها طبقت ن ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أمن الجدير بالذكر 
 -حسب علم الباحث- إلسالمية الكويتية وهي من أوائل الدراسات في دولة الكويت على المصارف ا

لتزامها بتنفيذ مسؤولياتها إل نظرًا المصارف اإلسالمية تعتبر بيئة مالئمة إلجراء مثل هذه الدراسة
ذلك، كما وأن اغلب الدراسات لم  من القيم اإلسالمية التي تدعم انطالقًاتجاه البيئة الكويتية، 

تناول أثر االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية نحو الميزة التنافسية كمتغير تابع بشكل ت
مباشر، كما وأن الدراسة تحاول معالجة النقاط التي لم تتناولها الدراسات السابقة ال سيما في ظل 

ارف غياب دراسة متعمقة ألهمية االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في قطاع المص
  .اإلسالمية

  :الّطريقة واإلجراءات

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته أسئلة الدراسة : منهج الدراسة -
   .spssوأهدافها، وسيتم تحليلها باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية 

الكويتية، تكون مجتمع الدراسة من كافة المصارف اإلسالمية : مجتمع الدراسة وعينتها -
اإلداريين والمحاسبين العاملين في المصارف اإلسالمية أما عينة الدراسة تكونت من جميع 

استبانة في كل مصرف، وزعت عليهم  32موظفًا بواقع  160الكويتية، أذ تم أخذ عينة مؤلفه من 
جدية وبعد التأكد من دقة اإلجابات، و) Google form(لكتروني عبر نموذج إاالستبانات بشكل 

استبانة من المجموع الكلي لالستبانات ) 20(المجيبين في اإلجابة عن األسئلة، استبعدت 
ان، وبذلك يالمرسلة، عدت غير قابلة للتحليل؛ لعدم مراعاتها اإلجابة الكاملة على أسئلة االستب

من %) 93.7(شكلت عينة الدراسة الفعلية، أي ما نسبته  استبانة) 150(خضعت للتحليل 
يبين ) 1(، والجدول وع االستبانات المسترجعة، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلميمجم

  .أسماء البنوك اإلسالمية الكويتية، وعدد االستبانات الموزعة والمستردة
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  االستبانات المرسلة والمستردة من عينة الدراسة :)1(الجدول 

  النسبة  لمستردةعدد االستبانات ا  عدد االستبانات المرسلة  أسم البنك

  %87.5  28  32  بيت التمويل الكويتي

  %100  32  32  بنك بوبيان

  %96.8  31  32  بنك الكويت الدولي

  %93.7  30  32  بنك األهلي المتحد

  %90.6  29  32  بنك وربة

  %93.7  150  160  المجموع

  :والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة

دراسة موزعين حسب متغيرات المؤهل العلمي، والعمر، خصائص أفراد عينة ال :)2( الجدول
  وسنوات الخبرة، والتخصص

  النسبة  العدد  المتغيرات الوسيطية

 المؤهل العلمي
  %41.3  62  بكالوريوس فما دون

  %58.7  88  )دكتوراه+ ماجستير (دراسات عليا 

  العمر

  %25.3  38  فأقلسنة  30
  %29.4 44  سنة 40 -31
  %31.3  47  سنة 50 -41
  %14.0  21  سنة فأكثر 51

  سنوات الخبرة

 %22.0 33 سنوات 5أقل من 

 %47.3 71 سنوات10 -5من 

 %30.7 46 سنوات 10أكثر من 

  التخصص

 %28.7 43  محاسبة

 %25.3 38  اقتصاد

 %15.3 23  مالية ومصرفية

 %13.4 20  نظم معلومات

 %17.3 26  إدارة أعمال

بنسبة  )دكتوراه+ ماجستير (غالبية العينة من فئة دراسات عليا أن ) 2(يالحظ في الجدول 
 سنوات 10، وممن هم في خبرة أكثر من %)31.3(بنسبة  سنة 50 -  41، ومن العمر%)58.7(
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يظهر من خالل هذه النتائج أن . %)28.7( وممن تخصصهم محاسبة بنسبة%) %30.7(بنسبة 
ءات والشهادات العلمية والعملية العليا وممن جميع أفراد العينة المختارة هم من ذوي الكفا

يحملون تخصصات علمية وخبرات عملية تقع في مجال عمل المصرف بكفاءة والتي تمكنهم من 
إدراك ما يحيط ببيئة العمل من أنشطة تعود بالفائدة الشخصية لهم كجزء من مسؤوليات المصرف 

  .االجتماعية

مع البيانات الالزمة للدراسة حيث تكونت من جرى تطوير استبانة لج: أداة الدراسة -
المؤهل العلمي، : األول، يتعلق بجمع معلومات ذاتية عن أفراد عينة الدراسة تتمثل في :قسمين

فقرة موزعة على خمسة مجاالت ) 36(والعمر، وسنوات الخبرة، والتخصص؛ ويشتمل الثاني على 
المجتمعية في مجال العاملين، والمجال  االفصاح المحاسبي عن المسؤولية: المجال األول: هي

االفصاح : االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في المجال البيئي، والمجال الثالث: الثاني
االفصاح المحاسبي : المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في مجال حماية العمالء، والمجال الرابع

الميزة التنافسية للمصارف : والمجال الخامسمجال الخيري، العن المسؤولية المجتمعية في 
  .اإلسالمية الكويتية

، الذي اشتمل على )ليكرت الخماسي(وقد صممت فقرات هذا المجال باستخدام مقياس 
) 2(درجة متوسطة و) 3(درجة كبيرة و) 4(درجة كبيرة جدًا و) 5( :درجات االستخدام التالية

بت درجة القطع بقسمة حاصل الفرق بين أعلى قيمة واحُتسدرجة قليلة جدًا، ) 1(درجة قليلة و
، ]1.33=3)/1- 5[(على ثالث مستويات، أي أن درجة القطع ) 1(، وأقل قيمة فيه )5(للمقياس 

 -2.34، ودرجة تقدير منخفضة 2.33 - 1: بذلك تكون درجات التقدير ضمن ثالث مستويات وهي
 .ةدرجة تقدير مرتفع 5 - 3.68، ودرجة تقدير متوسطة 3.67

داة الدراسة بعرضها أل الظاهريصدق التم التحقق من  :صدق أداة الدراسة وثباتها -
أصحاب االختصاص والخبرة في مجال  المحكمين من مجموعة على فقرة) 40(بصورتها األولية 

الوضوح، : المحاسبة واالقتصاد، وطلب منهم الحكم على كل فقرة من فقرات األداة من حيث
لغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت تحته، ثم اإلضافة أو الحذف أو وسالمة الصياغة ال

التعديل، أو أية مالحظات يرونها هامة؛ وبناء على آراء المحكمين ومالحظاتهم واقتراحاتهم، تم 
إعادة صياغة بعض الفقرات وتعديلها وتم حذف بعض الفقرات بحيث اصبح عدد فقراتها بصورتها 

  .فقرة) 36( النهائية

وللتحقق من ثبات األداة، جرى استخراج معامل الثبات لألداة ككل باستخدام معادلة كرونباخ 
  .يوضح ذلك) 3(جدول ألفا وال
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  معامل الثبات ألداة الدراسة ككل ولكل مجال من مجاالتها الخمسة :)3(الجدول 

  المجال
عدد 

  الفقرات

معامل 

  الثبات

االفصاح المحاسبي 

عن المسؤولية 

  ة فيالمجتمعي

 0.88 7  مجال العاملين

 0.94 7  المجال البيئي

 0.86 6  حماية العمالءمجال 

 0.91 9  الخيريالمجال 

الميزة التنافسية للمصارف اإلسالمية 

  الكويتية
7 0.85 

 0.97 36 معامل الثبات الكلي لألداة

عة حيث بلغت أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتف) 3(يالحظ من الجدول رقم 
، وهي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء )0.97= ألفا(معامل الثبات لكافة فقرات األداة 

  .الدراسة

لتحليل  SPSS/25 استعان الباحث ببرنامج التحليل اإلحصائي :المعالجة اإلحصائية -
اختبار االنحدار البيانات التي جمعت من خالل أداة الدراسة، واسُتخدِمت اإلحصاءات الوصفية و

إلثبات الفرضيات الفرعية، وتحليل االنحدار الخطي المتعدد وذلك ) Simple Regression(البسيط
  .الفرضية الرئيسةصحة إلثبات 

  :نتائج التحليل

  :نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: أوًال

لإلفصاح  )α=  0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الرئيسي
مجال ، والمجال البيئي، والعاملين مجال(ـ بالمتعلقة عن المسؤولية المجتمعية  المحاسبي

في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع المصارف اإلسالمية ) المجال الخيري، وحماية العمالء
   بدولة الكويت؟

رية إلجابات لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا
  :أفراد عينة الدراسة عن فقرات كل مجال، وفيما يلي توضيحًا ألبرز النتائج

يبين ) 4 (رقم الجدول: االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في مجال العاملين -1
  .المجال لفقرات المعيارية واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات
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الدراسة على مجال  عينة أفراد المعيارية إلجابات واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :)4(رقم  الجدول
 العاملين

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 التقدير

6  
يفصح المصرف عن البرامج التمويلية التي يقدمها لموظفيه 
المتالك مساكن أو شراء سيارة مثًال وغيرها بنسبة ربح منخفضة 

  .يًاولمده طويلة نسب
 مرتفعة 0.97 3.83

5  
يحرص المصرف على االفصاح عن تكاليف مبادراته المتعلقة 
يحرص المصرف على تشجيع موظفيه للحصول على الشهادات 

  .التعليمية العليا داخل وخارج الدولة
 مرتفعة 0.99 3.82

 متوسطة 1.08 3.65  .يفصح المصرف عن التسهيالت االئتمانية الخاصة بموظفيه  4

7  
صح إدارة المصرف عن الخدمات االجتماعية والترفيهية التي تف

 متوسطة 0.97 3.63  .تقدم للعاملين وأسرهم

1  
يفصح المصرف عن خدمات التأمين الصحي التي يقدمها لكافة 

 متوسطة 1.03 3.61  .موظفيه العاملين في فروعه وعائالتهم

2  
 يفصح المصرف عن التكاليف التي يتكبدها اللتحاق موظفيه
  .بدورات تطويرية وتأهيلية مستمرة مجانية داخل وخارج المصرف

 متوسطة 0.97 3.59

3  
يحرص المصرف على االفصاح عن التكاليف اإلضافية التي يتحملها 
نتيجة إنشاء دور حضانة ألطفال العاملين والعامالت بالمصرف 

  .برسوم منخفضة
 متوسطة 1.01 3.41

 متوسطة 0.76 3.64 األداء الكلي  

لفقرات مجال االفصاح المحاسبي عن  الكلي األداءمتوسط  أن الجدول السابق إلى يشير
حسابي المتوسط الحيث بلغ  ةمتوسط تفي مجال العاملين جاء المتعلقة المسؤولية المجتمعية

يفصح " والتي تنص على) 6(، حيث جاءت الفقرة رقم )0.76(، وإنحراف معياري )3.64(
ويلية التي يقدمها لموظفيه المتالك مساكن أو شراء سيارة مثًال وغيرها المصرف عن البرامج التم

الفقرات، حيث بلغ  حصلت على المرتبة األولى بين." بنسبة ربح منخفضة ولمده طويلة نسبيًا
والتي تنص ) 3(رقم  الفقرة جاءت ، بينما)0.97(، وإنحراف معياري )3.83(متوسطها الحسابي 

فصاح عن التكاليف اإلضافية التي يتحملها نتيجة إنشاء دور يحرص المصرف على اال"على 
حسابي  بمتوسط بالمرتبة األخيرة." حضانة ألطفال العاملين والعامالت بالمصرف برسوم منخفضة

  ). 1.01(معياري  ، وإنحراف)3.41(
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ومن هنا يرى الباحث مدى ادراك المصارف اإلسالمية العاملة في الكويت باالفصاح 
عن نشاطات المسؤولية المجتمعية في تقاريرها المالية المتعلقة بالعاملين بحيث المحاسبي 

يساعدها ذلك على تحقيق الميزة التنافسية والتميز عن المصارف األخرى، كما ويدل ذلك على 
اهتمام المصارف بأخالقيات العمل وحقوق العاملين وسعي المصارف لتقديم مزايا خاصة لموظفيه 

ينقل صورة إيجابية للعمالء وجميع الفئات ذات العالقة أن هذه المصارف تتمتع وعائالتهم مما 
ببيئة عمل اخالقية تشجعهم على التعامل مع المصارف اإلسالمية وتعزز ثقتهم به، مما يعزز أن 

 واتفق ذلك مع نتائج دراسة. يصبح المصرف مميزًا ومفضًال عن المصارف األخرى
)Rahmawati, Salju & Mohanachandran, 2019()28( دراسة الشنطي والعبودو 
)2018()29(.  

يبين ) 5 (رقم الجدول: االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في مجال البيئي -2
  .المجال لفقرات المعيارية واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات

الدراسة على  عينة فرادأ المعيارية إلجابات واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :)5(رقم  الجدول
 المجال البيئي

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 التقدير

13  
يحرص المصرف على االفصاح عن تكاليف مبادراته المتعلقة 

 متوسطة 0.96 3.63  .بتجميل وتشجر المناطق المجاورة له

14  
دفعها يلتزم المصرف باالفصاح عن التكاليف اإلضافية التي ي

مقابل دعم وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة 
  ).المتجددة(والبديلة

 متوسطة 0.94 3.62

8  
يفصح المصرف عن تكاليف دعمه للمنظمات العاملة في مجال 

 متوسطة 0.94 3.61  .حماية البيئة

10  
يحرص المصرف على االفصاح عن تكاليف مبادراته في دعم 

 متوسطة 1.03 3.60  .فظة عليهابرامج حماية البيئة وتحسينها والمحا

11  
يفصح المصرف عن تكاليف مبادراته في تنظيم ودعم برامج 

 متوسطة 0.97 3.59  .في مجال الصحة والسالمة المهنية

9  
يفصح المصرف عن تكاليف تنظيمه للحمالت التطوعية التي 

  .تتعلق بحماية البيئة من التلوث
 متوسطة 0.93 3.53

12  
ت التوعية بأهمية البيئة والمحافظة يفصح المصرف عن حمال

 متوسطة 1.01 3.41  .عليها

 متوسطة 0.82 3.56 األداء الكلي  
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لفقرات مجال االفصاح المحاسبي عن  المتوسط الحسابي الكلي أن إلى) 5( الجدول رقم يشير
، وإنحراف )3.56(حسابي  في مجال البيئي جاء متوسط حيث بلغ المتوسط مجتمعيةالمسؤولية ال

يحرص المصرف على االفصاح "والتي تنص على ) 13(حيث جاءت الفقرة رقم ). 0.82(معياري 
حصلت على المرتبة األولى ." عن تكاليف مبادراته المتعلقة بتجميل وتشجر المناطق المجاورة له

 الفقرة جاءت ، بينما)0.96(، وإنحراف معياري )3.63(بين الفقرات، حيث بلغ متوسطها الحسابي 

يفصح المصرف عن حمالت التوعية بأهمية البيئة والمحافظة "والتي تنص على ) 12(رقم 
ومن هنا يرى ). 1.01(معياري  ، وإنحراف)3.41(حسابي  بمتوسط بالمرتبة األخيرة." عليها

الباحث مدى أدراك المصارف اإلسالمية العاملة في الكويت باالفصاح المحاسبي عن نشاطات 
ي تقاريرها المالية المتعلقة بالمجال البيئي من خالل دراستهم لآلثار البيئية المسؤولية المجتمعية ف

للمشاريع التي تقوم بتمويلها وتنفيذها من خالل مشاركتها بحمالت تطوعية أو تقديمها الدعم 
تجميل وتشجر المناطق و المالدي للجهات التي تعنى بحماية البيئة من التلوث بكافة اشكاله

هو ما يتفق مع التوجة العالمي الذي يدعو لحماية البيئة خاصة مع انتشار األوبئة ، والمجاورة له
واالعراض السلبية المتعلقة بالتلوث كاالمراض والتغيرات المناخية، كل هذا سيحقق تميزا 

 & Rahmawati, Salju(واتفق ذلك مع نتائج دراسة  .للمصارف اإلسالمية عن باقي منافسيهم

Mohanachandran, 2019()30(.  

) 6 (رقم الجدول: االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في مجال حماية العمالء -3
  .المجال لفقرات المعيارية واإلنحرافات الحسابية، يبين المتوسطات

الدراسة على مجال  عينة أفراد المعيارية إلجابات واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :)6(رقم  الجدول
 حماية العمالء

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 التقدير

18  
يمنح المصرف العمالء جوائز ومكافأت كرحالت العمرة والحج 

 مرتفعة 0.93 3.85  .وغيرها

17  
يفصح المصرف للعمالء عن آلية توظيف األموال في مجاالت 

 مرتفعة 1.00 3.79  .ميةاالستثمار ذات الصبغة اإلسال

19  
يفصح المصرف عن خدماته المصرفية من خالل التكنولوجيا 

 متوسطة 1.03 3.61  ).قنوات اتصال مع العمالء(واالنترنت

16  
يقوم المصرف بتأجيل األقساط المترتبة على العمالء الدائنين 

 متوسطة 0.99 3.59  .في المناسبات واألعياد
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 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 التقدير

20  
تمويل مشاريع عمالئه من اصحاب يفصح المصرف عن برامج 

 متوسطة 0.97 3.59  .المهن والحرف وصغار التجار المنتهية بالتمليك

15  

يفصح المصرف عن القروض الحسنة المقدمة للعمالء 
لمساعدتهم في مواجهة ما تتطلبه بعض الحاالت االجتماعية 

كالعالج، ورسوم التعليم للمدارس والجامعات، والزواج، (
طارئة والكوارث كالحريق والحوادث وانهيار والحاالت ال

  ....).عقارات

 متوسطة 0.96 3.52

 متوسطة 0.75 3.65 األداء الكلي  

لفقرات مجال االفصاح المحاسبي عن  أن المتوسط الحسابي الكلي إلى) 6( الجدول رقم يشير
، )3.65(ي حساب المسؤولية المجتمعية في مجال حماية العمالء جاء متوسط حيث بلغ المتوسط

يمنح المصرف "والتي تنص على ) 18(الفقرة رقم  حيث جاءت ).0.75(وإنحراف معياري 
حصلت على المرتبة األولى بين الفقرات، ." العمالء جوائز ومكافأت كرحالت العمرة والحج وغيرها

) 15(رقم  الفقرة جاءت ، بينما)0.93(، وإنحراف معياري )3.85(حيث بلغ متوسطها الحسابي 
يفصح المصرف عن القروض الحسنة المقدمة للعمالء لمساعدتهم في مواجهة "التي تنص على و

كالعالج، ورسوم التعليم للمدارس والجامعات، والزواج، (ما تتطلبه بعض الحاالت االجتماعية 
 بمتوسط بالمرتبة األخيرة....)." والحاالت الطارئة والكوارث كالحريق والحوادث وانهيار عقارات

ومن هنا يرى الباحث أن قيام المصارف اإلسالمية  ).0.96(معياري  ، وإنحراف)3.52(بي حسا
العاملة في الكويت باالفصاح المحاسبي عن نشاطات المسؤولية المجتمعية في تقاريرها المالية 

برامج تمويل المتعلقة بحماية العمالء يحقق لها الميزة التنافسية من خالل االفصاح عن الجوائز و
الدائنين بتأجيل اقساط فضال عن قيامه آلية توظيف األموال والقروض الحسنة العمالء وشاريع م

خصوصًا في المناسبات، كما ويرى الباحث أن هناك عالقة كبيرة بين رضا العمالء والميزة 
التنافسية، وأن االفصاح عن األنشطة المجتمعية الخاصة بالعمالء تكون سببا في ضمان رضاهم 

هم بانشطة المصرف وبالتالي ضمان والئهم له واقبالهم على التعامل مع هذه المصارف دون وقناعت
 ,Saleh(ودراسة  )Tan, et.al., 2020()31(كل من واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  .غيرها

Zulkifli & Muhamad, 2020()32( دراسة الشنطي والعبودو)33()2018(.  
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يبين ) 7 (رقم الجدول: مجال الخيرياللمسؤولية المجتمعية في االفصاح المحاسبي عن ا -4
  .المجال لفقرات المعيارية واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات

الدراسة على  عينة أفراد المعيارية إلجابات واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :)7(رقم  الجدول
 مجال الخيريال

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 لمعياريا

درجة 

 التقدير

22  
يقوم المصرف باالفصاح عن الدعم المادي الذي يقدمه 

دور األيتام والمسنين واألرامل وذوي (للمنظمات الخيرية 
  .والثقافية والرياضية) االحتياجات الخاصة

 مرتفعة 0.90 3.99

29  
يقوم المصرف باالفصاح عن الدعم المادي الذي يقدمه القامة 

 مرتفعة 0.92 3.96  .الت والمناسبات الوطنية والدينيةوتنظيم االحتفا

27  
يفصح المصرف عن األموال المخصصة للمساجد سواء لبنائها 

 متوسطة 0.94 3.64  .أو صيانتها

26  
يلتزم المصرف باالفصاح عن التكاليف التي تتكابدها لتدريب 

  .طلبة المؤسسات التعليمية لالطالع على طبيعة أعمال المصرف
 متوسطة 1.00 3.63

23  
يفصح المصرف عن التكاليف التي يتكبدها في دعم ورعاية 

 متوسطة 1.00 3.62  .مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتكريم حفظة القرآن الكريم

24  
يحرص المصرف على االفصاح عن تكاليف دعم المؤسسات 
التعليمية أما بتقديم منح دراسية للمتفوقين أو من خالل دعم 

  .علميةالمؤتمرات ال
 متوسطة 0.99 3.59

28  
يفصح المصرف عن فرص العمل التي يقدمها لتشغيل ذوي 

  .االحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل
 متوسطة 0.93 3.53

25  
يفصح المصرف عن المؤتمرات والندوات التي يرعاها خصوصًا 
ما يتصل بمجاالت عمله بالتعاون مع المؤسسات المالية 

  .والدوليةاإلسالمية المحلية 
 متوسطة 0.97 3.51

21  
يفصح المصرف عن تكاليف دعم الجهات التي تعنى باألسر 

 متوسطة 1.01 3.41  .الفقيرة والفئات األقل حظًا

 متوسطة 0.73 3.65 األداء الكلي  
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لفقرات مجال االفصاح المحاسبي عن  المتوسط الحسابي الكلي أن إلى) 7( الجدول رقم يشير
، )3.65(حسابي  مجال الخيري جاء متوسط حيث بلغ المتوسطالفي  معيةمجتالمسؤولية ال

يقوم المصرف "والتي تنص على ) 22(الفقرة رقم  ، حيث جات)0.73(وإنحراف معياري 
دور األيتام والمسنين واألرامل (باالفصاح عن الدعم المادي الذي يقدمه للمنظمات الخيرية 

حصلت على المرتبة األولى بين الفقرات، حيث ." لرياضيةوالثقافية وا) وذوي االحتياجات الخاصة
والتي ) 21(رقم  الفقرة جاءت ، بينما)0.90(، وإنحراف معياري )3.99(بلغ متوسطها الحسابي 

يفصح المصرف عن تكاليف دعم الجهات التي تعنى باألسر الفقيرة والفئات األقل "تنص على 
وهنا يدل على  ).1.01(معياري  ، وإنحراف)3.41(حسابي  بمتوسط بالمرتبة األخيرة." حظًا

تحقق المصارف اإلسالمية العاملة في الكويت ميزة تنافسية عند افصاحها في تقاريرها المالية 
السنوية عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بالمجالي الخيري المجتمعي، فانشغال المصارف 

ا لفئات المجتمع مثل الطلبة وذوي االحتياجات اإلسالمية بالنشاطات الخدمية التطوعية التي يقدمه
الخاصة والمرضى وكبار السن يعني تميز هذه المصارف عن غيرها وبالتالي يعبر عن مدى مساهته 
في دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية من منطلق مبادىء الشريعة اإلسالمية التي ترتكز عليها 

 )Ahmed, 2019()34( اتفق ذلك مع نتائج دراسةو .اهداف ورسالة ورؤية المصارف اإلسالمية
  .)35()2018(ودراسة الشنطي والعبود

 الحسابية، يبين المتوسطات) 8 (رقم الجدول: الميزة التنافسية للمصارف اإلسالمية الكويتية -5
  .المجال لفقرات المعيارية واإلنحرافات

الدراسة على مجال  عينة أفراد ة إلجاباتالمعياري واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :)8(رقم  الجدول
 الميزة التنافسية

 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 التقدير

32  
يأخذ المصرف في االعتبار مقترحات العمالء في سبيل االحتفاظ 

 مرتفعة 0.88 4.02  .بهم وجذبهم

31  
ي يقدمها يتم عمل مسح دوري للبيئية للتعرف على الخدمات الت

 مرتفعة 1.02 3.88  .المنافسون

 مرتفعة 0.96 3.87  .يقدم المصرف خدماته بسرعة منافسة  30

35  
يتطلب تحقيق الميزة التنافسية مراعاة الشفافية والنزاهة في 

  .عملية تعيين وترقية وتقديم الحوافز للعاملين
 متوسطة 0.96 3.62

36  
واإلغاثية لتحقيق يهتم المصرف باألنشطة الثقافية والخيرية 

 متوسطة 0.94 3.62  .عالمة تجارية لتميز خدماته عن المنافسين
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 الفقرة  الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 التقدير

33  
احدى لمجتمعية يعد اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية ا

 متوسطة 0.97 3.59  .اولويات المصرف

34  
توجد رؤية واضحة لدى ادارة المصرف لمفهوم المسؤولية 

  .مجتمعيةال
 متوسطة 1.01 3.41

 مرتفعة 0.70 3.71 األداء الكلي  

لفقرات مجال االفصاح المحاسبي عن  المتوسط الحسابي الكلي أن إلى) 8( الجدول رقم يشير
، )3.71(حسابي  المسؤولية المجتمعية في مجال الميزة التنافسية جاء مرتفع حيث بلغ المتوسط

صرف في يأخذ الم"والتي تنص على ) 32(، حيث جاءت الفقرة رقم )0.70(وإنحراف معياري 
حصلت على المرتبة األولى بين ." االعتبار مقترحات العمالء في سبيل االحتفاظ بهم وجذبهم

رقم  الفقرة جاءت ، بينما)0.88(، وإنحراف معياري )4.02(الفقرات، حيث بلغ متوسطها الحسابي 
" .مجتمعيةتوجد رؤية واضحة لدى ادارة المصرف لمفهوم المسؤولية ال" والتي تنص على) 34(

وقد يعزي الباحث ذلك إلى ). 1.01(معياري  ، وإنحراف)3.41(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 
حرص اإلدارة العليا في المصرف على القيام بكافة األنشطة المجتمعية والتي من شأنها تعزيز 
وتحقيق اعلى درجات التميز والميزة التنافسية للمصرف، كما ويدل على ان المصارف لديها 

مام كبير بموضوع الميزة التنافسية رغبًة منها باالرتقاء وتقديم الخدمات بكافة الوسائل اهت
واالساليب التي تعود بالنفع على العاملين فيها والمتعاملين معها، وهو ما يؤثر أيجابًا على سمعة 
المصارف اإلسالمية وجودة خدماتها وقدرتها على جذب عمالء جدد وعاملين ذو مؤهل علمي 

  .)36()2018(بو البشرأواتفق ذلك مع نتائج دراسة  .برات عاليةوخ
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  :اختبار فرضيات الدراسة: ثانيًا

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): HO(الرئيسية  الفرضية اختبار: أوًال

)0.05  =α ( لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة

  . قطاع المصارف اإلسالمية بدولة الكويت التنافسية في

الفرضية  إلثبات) Multiple Linear Regression(المتعدد  الخطي االنحدار تحليل اسُتخِدم
  .ةيالرئيس

ألثر اإلفصاح المحاسبي عن  المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج اختبار نتائج :)9(رقم  جدول
  تنافسيةالمسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة ال

 المتغير

  التابع

 معامل

 االرتباط
r  

 معامل

 التحديد
r2  

F  
  المحسوبة

 درجة

  الحرية

 مستوى

 الداللة
Sig  

 المتغير مجاالت

  المستقل
قيمة 
Beta  

الميزة 

  التنافسية
0.955a 0.913  301.512  

4  

0.000  

 0.495  مجال العاملين

 0.038  المجال البيئي  145

149  

حماية مجال 

  العمالء
0.291 

 0.245  مجال الخيريال

البالغة  الداللة اإلحصائية وقيمة 301.512 والبالغة المحسوبة Fيظهر الجدول السابق أن قيمة
=  rاالرتباط  معامل نتيجة خالل ، ومن)α= 0.05(المعنوية  مستوى من أقل ، وهي)0.000(

 معامل نتيجة من ذلك وتبين لتابع،ا المتغير من%0.913 تفسر أبعاد المتغير المستقل وأن 0.955

 يوجد البديلة، الفرضية ونقبل الرئيسية، الفرضية العدمية نرفض عليه وبناًء .r2  =0.913التحديد 

لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية  )α= 0.05(داللة  عند إحصائية داللة ذو أثر

 .بدولة الكويتفي تحقيق الميزة التنافسية في قطاع المصارف اإلسالمية 

 المتغير المستقلوالميزة التنافسية  التابع المتغير بينوأثر  إيجابية عالقة هناك أن إلى وتخلص
  .مجاالت اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية

 Simple Linear(نحدار الخطي البسيط وإلثبات صحة الفرضيات الفرعية استخدم تحليل األ

Regression( فسير كل بعد من أبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع كل على لتحديد نسبة ت
 :حده، وكانت النتائج كالتالي
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) α=  0.05(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة : لفرضية الفرعية األولىا

لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال العاملين في تحقيق الميزة 

  .نافسية لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويتالت

ألثر اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية  البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج :)10(رقم  جدول
  المجتمعية المتعلقة بمجال العاملين في تحقيق الميزة التنافسية

 المتغير

  التابع

 معامل

 االرتباط
R  

 معامل

 التحديد
r2  

 درجة

  الحرية

 المتغير

  المستقل

  قيمة
Beta 
  

T  
  الجدولية

T  
 β  F  المحسوبة

 مستوى

 الداللة
Sig  

الميزة 

  التنافسية
a0.854 0.728  

مجال  1

  العاملين
0.854  6.920  19.926  0.976 397.045 .0000 148 

149 

 Tقيمة نأ خالل من لعامل مجال العاملين، وذلك اإلحصائية المعنوية ثبوت) 10( الجدول يوضح

 عامل بين إحصائية داللة أثر ذو يوجد أي ،6.920 والبالغة الجدولية T من أكبر 19.926المحسوبة 
 الداللة قيمة المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال العاملين وتحقيق الميزة التنافسية، وأن

 لنتائجا ضوء وفي). α=  0.05( المعنوية مستوى من هي أقل) 0000.( والبالغة اإلحصائية

 داللة ذو أثر يوجد األولى، البديلة الفرضية ، ونقبل)الصفرية)الفرعية الفرضية نرفض السابقة

لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية ) α=  0.05(معنوية  داللة مستوى عند إحصائية

المجتمعية المتعلقة بمجال العاملين في تحقيق الميزة التنافسية لدى المصارف اإلسالمية 

خالل  من ذلك على مستدلين البعدين بين موجبة عالقة إثبات وجود إلى باإلضافة .كويتبدولة ال
عامل  أن على ذلك من ويستدل r2  =0.728التحديد معامل قيمة وأن ،r = 0.854عامل االرتباط

عامل تحقيق الميزة  من %0.728 ما مقداره المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال العاملين يفسر
عامل مجال  في واحدة بوحدة أي تغيير أن على تدل 0.854والبالغة  Betaقيمة  ة، إنالتنافسي

  .تحقيق الميزة التنافسية في عامل 0.854بقيمة  تغيير العاملين يقابله
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) α=  0.05(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الفرعية الثانية

المجتمعية المتعلقة بالمجال البيئي في تحقيق الميزة لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية 

  .التنافسية لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويت

ألثر اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية  البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج :)11( رقم جدول
  المجتمعية المتعلقة بالمجال البيئي في تحقيق الميزة التنافسية

 المتغير

  التابع

 عاملم

 االرتباط
r  

 معامل

 التحديد
r2  

 درجة

  الحرية

 المتغير

  المستقل

  قيمة
Beta 
  

T  
  الجدولية

T  
 β  F  المحسوبة

 مستوى

 الداللة
Sig  

الميزة 

  التنافسية
a0.934 0.872  

  المجال 1

  البيئي
0.934  8.161  31.823  0.775 1012.674 .0000 148 

149 

 أن خلَّال من لعامل المجال البيئي، وذلك اإلحصائية المعنوية بوتث )11(رقم  الجدول يوضح
بين  إحصائية داللة ذو يوجد أثر أي ،8.161 والبالغة الجدولية T من أكبر31.823 المحسوبة T قيمة

عامل اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بالمجال البيئي في تحقيق الميزة 
=  0.05(المعنوية  مستوى من هي أقل) 0000.( والبالغة الداللة اإلحصائية قيمة وأن التنافسية،

α.(  

يوجد  األولى، البديلة الفرضية ونقبل ،)الصفرية)الفرعية الفرضية نرفض السابقة النتائج ضوء في

لإلفصاح المحاسبي عن ) α=  0.05(معنوية  داللة مستوى عند إحصائية داللة أثر ذو

المتعلقة بالمجال البيئي في تحقيق الميزة التنافسية لدى المصارف  المسؤولية المجتمعية

 من ذلك على مستدلين البعدين بين موجبة عالقة إثبات وجود إلى باإلضافة .اإلسالمية بدولة الكويت

 أن على ذلك من ، ويستدلr2 0.872 =معامل التحديد قيمة وأن ،r = 0.934عامل االرتباط  خالل

 Betaعامل تحقيق الميزة التنافسية، أن قيمة  من %0.872 ما مقداره ي يفسرعامل المجال البيئ

 تغيير بقيمة عامل المجال البيئي يقابله في بوحدة واحدة تغيير أي أن على تدل 0.934والبالغة 

  .تحقيق الميزة التنافسية عامل في0.934
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=  0.05(وى الداللة ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مست: لفرضية الفرعية الثالثةا

α ( لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بمجال حماية العمالء في

  .تحقيق الميزة التنافسية لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويت

إلفصاح المحاسبي عن المسؤولية ا ألثر البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج :)12(رقم  جدول
  بمجال حماية العمالء في تحقيق الميزة التنافسيةالمجتمعية المتعلقة 

 المتغير

  التابع

 معامل

 االرتباط
r  

 معامل

 التحديد
r2  

 درجة

  الحرية

 المتغير

  المستقل

  قيمة
Beta 
  

T  
  الجدولية

T  
 β  F  المحسوبة

 مستوى

 الداللة
Sig  

الميزة 

  التنافسية
a0.891 0.794  

حماية مجال  1

  العمالء
0.891  9.004  23.851  1.040 568.863 .0000 148 

149 

أن  من خالل حماية العمالء، وذلك لعامل اإلحصائية المعنوية ثبوت) 12(رقم  الجدول يوضح
 داللة إحصائية أثر ذو يوجد أي ،9.004 والبالغة الجدولية T من أكبر23.851 المحسوبة T قيمة

) 0000.( والبالغة اإلحصائية الداللة قيمة وأن ية،حماية العمالء وتحقيق الميزة التنافس بين عامل
 الفرعية الفرضية نرفض السابقة النتائج ضوء في ).α=  0.05(مستوى المعنوية  من هي أقل

 0.05(معنوية  داللة مستوى عند ذو داللة إحصائية أثر يوجد البديلة، الفرضية الصفرية، ونقبل

 =α (معية المتعلقة بمجال حماية العمالء في لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجت

 إثبات وجود إلى باإلضافة .تحقيق الميزة التنافسية لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويت

 معامل قيمة وأن ،r = 0.891عامل االرتباط خالل من ذلك على مستدلين البعدين بين موجبة عالقة

 ما مقداره يفسر ل حماية العمالءعامل مجا أن على ذلك من ، ويستدلr2  =0.794 التحديد

أي  أن على وهي تدل 0.891والبالغة Betaعامل تحقيق الميزة التنافسية، أن قيمة  من 0.794%
في عامل تحقيق  0.891 بقيمةر تغيي عامل مجال حماية العمالء يقابله في بوحدة واحدة تغيير

  .الميزة التنافسية
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=  0.05(و داللة احصائية عند مستوى الداللة ال يوجد أثر ذ :الفرضية الفرعية الرابعة

α ( لإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية المتعلقة بالمجال الخيري في تحقيق

  .الميزة التنافسية لدى المصارف اإلسالمية بدولة الكويت

اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية  ألثر البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج :)13(رقم  جدول
  لمجتمعية المتعلقة بالمجال الخيري في تحقيق الميزة التنافسيةا

 المتغير

  التابع

 معامل

 االرتباط
r  

 معامل

 التحديد
r2  

 درجة

  الحرية

 المتغير

  المستقل

  قيمة
Beta 
  

T  
  الجدولية

T  
 β  F  المحسوبة

 مستوى

 الداللة
Sig  

الميزة 

  التنافسية
a0.842 0.710  

المجال  1

  الخيري
0.842  6.154  19.016  0.925 361.597 .0000 148 

149 

 أن من خالل لعامل المجال الخيري، وذلك اإلحصائية المعنوية ثبوت )13(رقم  الجدول يوضح
 داللة إحصائية أثر ذو يوجد أي ،6.154 والبالغة الجدولية T من أكبر19.016 المحسوبة T قيمة

) 0000.( والبالغة اإلحصائية الداللة قيمة وأن التنافسية، تحقيق الميزةوبين عامل المجال الخيري 
  .)α=  0.05( المعنوية من مستوى أقل هي

 أثر يوجد البديلة، الفرضية الفرعية الصفرية، ونقبل الفرضية نرفض السابقة النتائج ضوء وفي

لإلفصاح المحاسبي عن ) α=  0.05(معنوية  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو

لية المجتمعية المتعلقة بالمجال الخيري في تحقيق الميزة التنافسية لدى المصارف المسؤو

 من ذلك على مستدلين البعدين بين موجبة عالقة إثبات وجود إلى باإلضافة .اإلسالمية بدولة الكويت

 أن على ذلك من ، ويستدلr2 =0.710 التحديد معامل قيمة وأن ،r = 0.842عامل االرتباط  خالل

 Betaعامل تحقيق الميزة التنافسية، أن قيمة  من %0.710 ما مقداره المجال الخيري يفسر عامل
 تغيير المجال الخيري يقابله عامل في بوحدة واحدة تغيير أي أن على تدل ، وهي0.842والبالغة 

  .تحقيق الميزة التنافسية عامل في 0.842بقيمة 

  : التوصيات

  :يأتيما بتوصي الدراسة في ضوء نتائجها 

ضرورة أن تولي المصارف اإلسالمية الكويتية إهتمامًا وجهودًا أكبر بمجاالت االفصاح  -1
المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية لبناء سمعة جيدة لها تجاه دورها االجتماعي المنشود 

 .منها، لما لها أثر في تحقيق التميز والميزة التنافسية
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بأنشطة المسؤولية المجتمعية واالفصاح  ضرورة زيادة المخصصات المالية المتعلقة -2
المحاسبي عنها لما لذلك من أثر في دعم عجلة االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة 

 . مع زيادة المنافسين لها للمصارف اإلسالمية العاملة في الكويت خصوصًا

ات لتعزيز تعزيز الشراكة بين المصارف اإلسالمية العاملة في الكويت في اطالق مبادر -3
ممارسات المسؤولية المجتمعية لالضطالع بدورها نحو تحقيق االحتياجات المجتمعية 

 .واالستجابة لها

قيام القيادات المصرفية باالفصاح المحاسبي عن األنشطة في المجاالت المجتمعية في  -4
 لكترونية من خالل اعالن مؤشرات رقمية تميزها عنتقاريرها السنوية وعلى مواقعها اإل

 .بعضها البعض

تعظيم أثر القيادات المصرفية في تعزيز الشراكات المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف  -5
 .اإلسالمية واستثمارها لتنمية المجتمعات العربية واإلسالمية

اصدار تشريعات تتعلق بتبني المصارف اإلسالمية لمعايير االفصاح المحاسبي عن التزامها  -6
 .النعكاس ذلك على أداء المجتمع بمختلف مجاالته نظرًابالمسؤولية المجتمعية 

اعداد دورات تدريبية للعاملين في المصارف اإلسالمية المبحوثة لتعريفهم باستراتيجية  -7
االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية وأهمية تبنيها في تحقيق التميز في األداء العام 

 .على صعيد األنشطة االجتماعية المقدمة

راء دراسات مستقبلية تتعلق بأثر االفصاح المحاسبي عن المسؤولية المجتمعية في أج -8
 .خرى غير المصارف اإلسالميةأتحقيق الميزة التنافسية في بنوك أخرى منافسة وقطاعات 
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 .ن، السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيليالمصارف السودانية

االفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية في المصارف ). 2013( .بيطار، منى وفرحات، منى

 .49-40 ،)8( االقتصاد اإلسالمي العالمية،مجلة  .اإلسالمية

مدى تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في البنوك ). 2012( .الحنيطي، هناء وحسن، أنعام

  .63-42:)2(16، مجلة جامعة عين شمس .األردناإلسالمية العاملة في 

العالقة بين تطبيق أبعاد بطاقة األدارة المتوازن وتعزيز ). 2018( .درغام، ماهر والفرا، نهله

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  .الميزة التنافسية للبنوك الفلسطينية في قطاع غزة
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معلمي الرتبية اإلسالمية باألساليب الرتبوية النبوية وتطبيقهم لها من  وعيدرجة 
 وجهة نظرهم

  
  **أسامة نمر عبد القادر و *محمود أحمد مصطفى

  

  16/4/2019 تاريخ القبول   1/3/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

التربوية النبوية وتطبيقهم معلمي التربية اإلسالمية باألساليب  وعيدرجة الدراسة إلى بيان هذه  هدفت
 المرحلـة  معلمـي  معلمـا ومعلمـة مـن   ) 132(، تكونـت عينـة الدراسـة مـن     لها فـي التـدريس مـن وجهـة نظـرهم     

ولتحقيـق أهـداف الدراسـة     ،اإلنـاث  من )54(و الذكور من )78( ، منهماختيروا عشوائيًا، األساسيةاإلعدادية 
درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألسـاليب  أن  النتائج فقرة، وأظهرت) 32(تم إعداد استبانة تكونت من 

ــة    جــاءت بمســتوى مرتفــع، بينمــا  التربويــة النبويــة  ــة اإلســالمية لألســاليب التربوي درجــة تطبيــق معلمــي التربي
تقــديرات عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية فـي     النتـائج جــاءت بمسـتوى متوســط، كمـا أظهــرت   النبويـة  

  .تعزى إلى متغيري الجنس أو الخبرة عيالمعلمين لدرجة الو

، درجــة وعــي األسـاليب التربويــة، األســاليب التربويـة النبويــة، معلمـو التربيــة اإلسـالمية    : الكلمـات المفتاحيــة 
  .المعلمين
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Islamic Education Teachers’ Perspective of the Degree of their 
Awareness and Implementation of Prophetic Educational Methods  

 

Mahmood Ahmad Mustafa, Faculty of Education, Zarqa University, Jordan. 

Osama Nimr Abdu-Qader, Faculty of Sharia, Zarqa University, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to reveal Islamic Education Teachers’ Perspective of the Degree of 

their Awareness and Implementation of Prophetic Educational Methods. The study 
sample comprehended (132) randomly-selected preparatory stage teachers including (78) 
males and (54). In fulfillment of the study objectives, a 32-item questionnaire was 
developed. The study demonstrated that the Islamic education teachers’ perceived 
awareness of Prophetic educational methods was high, but their perceived 
implementation of such methods was mediocre. Additionally, the study showed no 
statistically attributable gender-specific or experience-bound variations in the teachers-
perceived level of awareness and implementation of Prophetic educational methods. 

Keywords: Educational methods, Prophetic educational methods, Islamic education 
teachers. Degree teachers awareness. 

  

  :المقدمة

الحمد لله والصالة والسالم على المربي والمعلم األول محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن وااله، فلله الحمد على أن شرفنا الله بدين اإلسالم الجليل وأنعم علينا بهذا القرآن الكريم 

العلم بكتاب الله  وأتم علينا نعمه بإرسال خير المرسلين هاديًا ومعلمًا ومبشرًا ونذيرًا، فمن حاز
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد نال الخير كله، ويكفينا في ذلك قول رسولنا الكريم صلى الله 

كتاب اللِه وسنََّة نبيِه صلَّى الله عليِه : تركُت فيكم َأمرين لن َتِضلُّوا ما َتمسْكُتم بهما: "عليه وسلم
318:الحاكم" (وسلَّم.(  

طره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العطرة وسيرته المضيئة ليعتبر إن ما س
منارات وقواعد لكل مرب ومعلم، وإن العامل في حقل التعليم ليجد من األساليب والطرائق 

ولذا كان وما زال  التربوية في السّنة الّنبوية ما يستحق الوقوف والتأمل والدراسة والفهم؛
ريف في التربية أسلوبًا راقيًا ذا حيوية وفاعلية فهو في غاية الروعة واإلنجاز األسلوب النبوي الش

ومن ذلك قول الرسول ، سابق لما توصل إليه الفكر التربوي في العصر الحديث في التربية والتعليم
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 :مسلم( "اإن الله لم يبعثني معنًِّتا والمتعنًِّتا، ولكن بعثني معلِّما ميسر: "صلى الله عليه وسلم
1478.( 

: عبد الفتاح أبو غدةالشيخ  ، ومن ذلك ما ذكرهواألساليب التربوية النبوية متعددة ومتنوعة
فقد استخدم الّنبي صلى الله عليه وسلم أساليب متعددة في توجيه وإرشاد وتعديل سلوك "

ليم بالسيرة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فقد تفاوتت هذه األساليب الّنبوية ما بين تع
الحسنة والخلق العظيم، وبين تعليم الشرائع بالتدريج، ورعايته صلى الله عليه وسلم في التعليم 
االعتدال والبعد عن اإلمالل، ورعايته للفروق الفردية في المتعلمين، وتعليمه بالحوار والمساَءلة، 

وسلم أصحابه ليكشـف ذكاءهم والتعليم بالمحادثة والموازنة العقلية، وسؤاله صلى الله عليه 
ومعرفتهم، وتعليمه بالمقايسة والتمثيل، والتعليم بالتشبيه وضرب األمثال، وبالرسم على األرض 

   .)64: 2003أبو غدة، " (والتراب

  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

 مهارات تسعى الكثير من المؤسسات التربوية إلى اإلرتقاء بالعملية التعليمة من خالل تطوير
معلمين وأساليب التدريس التي يمارسونها، حيث ينتهج الكثير من المعلمين في الميدان التربوي ال

طرقًا وأساليب تقليدية ال يرى فيها التنوع واإلثارة، فكان من الضروري االطالع على األساليب 
  .النبوية التي تعين المعلم وتنفع الطالب وتقوم السلوك وتشحذ الهمم وتحقق القدوة

مؤتمر اتجاهات المدارس المعاصرة في : ضوء ما كشفت عنه بعض المؤتمرات مثلوفي 
، والمقام في أكاديمية الدراسات اإلسالمية، )2017( النظرية والتطبيق: دراسة السنة النبوية

جامعة أفريقيا ) 2013(والمؤتمر الدولي األول للسيرة النبوية  جامعة ماليا، كوااللمبور، ماليزيا،
تحت رعاية جمعية الحديث  )2015(م لمنهج النبوي في تعزيز القيافي الخرطوم، ومؤتمر العالمية 

، )2013(التراث في عمان، وكذلك الكثير من الدراسات مثل دراسة صدقة  إحياءالشريف و
والتي اهتمت بأساليب التدريس في العهد النبوي وربطها مع الواقع  ،)2015(ودراسة المحمدي 
ي تنمية المعلمين، حيث أظهرت هذه المؤتمرات والدراسات أن أساليب المعاصر ودورها ف

التدريس ما زالت تقليدية بحاجة إلى التطوير والتنويع لتحقيق أهداف التعليم في تغيير سلوك 
الطلبة إلى المنشود، وتأتي هذه الدراسة لتبين جانبًا من أهمية وواقع تطبيق معلمي التربية 

يب التدريس المستمدة من السنة النبوية وسيرة أفضل المرسلين محمد اإلسالمية لطرائق وأسال
صلى الله عليه وسلم، وذلك من خالل أداة البحث المعدة لذلك في الوقوف على آراء المعلمين 

درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها من وجهة لبيان 
  .نظرهم
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  :ن األسئلة التاليةتجيب الدراسة عو

  ما درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وأهميتها؟: السؤال األول

 ما درجة تطبيق معلمي التربية اإلسالمية لألساليب التربوية النبوية في التعليم؟ :السؤال الثاني

في استجابات  )α ≤ 0.05(اللة الد مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: السؤال الثالث
درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم عينة الدراسة حول 

   ).والخبرة الجنس(الدراسة إلى متغيرات تعزى لها من وجهة نظرهم 

  :مصطلحات الدراسة

لم في عملية التفاعل هي مجموع اإلجراءات والتدابير التي يسلكها المع: األساليب التربوية
المتبادل بينه وبين المتعلمين وعناصر البيئة المختلفة التي يهيؤها المعلم إلكساب طالبه 

: 2003،عيدالخوالدة و.(المعارف والمعلومات والخبرات في فترة زمنية محددة هي الدرس
249(  

ة الخاصة بالمعلم مجموعة األنماط التدريسي"عرفها سالمة بأنها : األساليب التربوية النبوية
والمفضلة لديه، والمستمدة من السنة النبوية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالخصائص الشخصية 

  ).76: 2006سالمة، " (له

مجموعة األساليب التربوية المستمدة من األحاديث الشريفة والسيرة النبوية : ويرى الباحثان أنها
  .يه وسلم التربوية والدعويةوالتي تبين جانبًا من شخصية النبي صلى الله عل

 األساسيةوهم معلمو مواد التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية : معلمو التربية اإلسالمية
السادس والسابع والثامن والتاسع في المدارس الحكومية التابعة لمديرية لواء : للصفوف

  . 2018/2019ماركا للعام الدراسي 

معلمين والمعلمات باألساليب التربوية النبوية الواردة في درجة معرفة ال: درجة وعي المعلمين
  .السيرة النبوية واألحاديث الشريفة

 :حدود الدراسة

درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية تقييم  فيآراء المعلمين  استخدام :الموضوعية الحدود  1-
 .باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها من وجهة نظرهم

لواء ماركا في العاصمة  مديرية تربيةمدارس  على الدراسة الحالية تطبيق تم :مكانيةال الحدود 2-
 . عمان
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الدراسة على عينة من معلمي التربية اإلسالمية في مديرية تربية لواء  طبقت :البشرية الحدود 3-
 .ماركا

  :اإلطار النظري

فيذ في عملية التدريس، يعد اختيار أسلوب التدريس وتنفيذه من أهم مهارات التخطيط والتن
وكلما كان أسلوب التدريس مالئمًا للموقف التعليمي كان المعلم ناجحًا في تحقيق أهداف الدرس 

الطلبة، لذا تتنافس المؤسسات  لدىبكل يسر، محققًا أكبر النتائج في إيصال المعلومة وبقاء أثرها 
د في مجال طرائق التدريس كل جدي إلىالتربوية في توفير الفرص للمعلمين لديها للتعرف 

  .وأساليبه من خالل التدريب والتعليم المستمر

وهديه بكل أشكاله االقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته  مقتضياتومن 
، ومن ذلك النظر في الجانب التربوي في سيرته صلى الله عليه وسلم؛ للوقوف وأنواعه ومراحله

نبوية واإلفادة منها باستخالص أساليب عملية تطبيقية يرتكز عليها على المبادئ التربوية ال
المعلمون في العملية التدريسية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ال ينطق عن الهوى إن هو إال 

  .وحي يوحى جاء بالهدى معلمًا ومربيًا

ن استخدمت واألساليب التربوية النبوية كثيرة متعددة، كلها ذات نفع وفائدة تؤتي أكلها إ
التعزيز والتشويق والتحفيز والتطبيق : بشكل صحيح وبمواقف تربوية تعليمية مالئمة، ومن أهمها

  . العملي والقصص وضرب األمثال وغيرها

وإذا أمعنا النظر في السنة النبوية نجد العديد من األدلة على استخدام النبي صلى الله عليه 
   :وسلم لهذه األساليب التربوية، ومن ذلك

قدمت على : أسلوب التعزيز المادي والمعنوي، فعن أبي موسى األشعري رضي الله عنه قال .1
بم : نعم، قال: أحججت؟ قلت: "رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال

مسلم ( ."أحسنت: لبيك بإهالل كإهالل الّنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهللت؟ قال
سلوب يستخدمه معظم المعلمين فقد يعزز الطالب بالعالمات وهو أ). 1221: ، رقم2000

: والترحيب واالبتسامة والمدح والجوائز، فيفرح الطالب ويسر إذا سمع من معلمه قول
يقول الرسول صلى الله  :1وفي موقف آخر وبعد غزوة ِذي َقرد، أحسنت، أو بارك الله فيك

: ، رقم2000مسلم (»وم َأبو َقَتادَة وَخير رجاَلتَنا سَلمةَكان َخير ُفرسانَنا اْلي" :عليه وسلم
، ففي هذا الحديث الثناء والتحفيز واضح من الّنبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع )1807

                                                        
وخطف  عیینة بن حصن الفزاري على إبل النبي صلى اهللا علیه وسلم بالغابة وقتل حارسهاسببها أن  1

  .ولكن المسلمون استطاعوا إدراك العدو وتخلیص المرأة وبعض اإلبل, امرأة مع اإلبل
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ويعلق اإلمام ، األلقاب على المتفوقين من الفرسان ورجاالت الصحابة رضوان الله عليهم
هَذا ِفيِه ِاسِتحباب الثََّناء عَلى الشّجعان «: سابق فيقولالنووي رحمه الله على الحديث ال

وساِئر َأهل اْلَفضاِئل وَلا ِسيما ِعْند صِنيعهم اْلجميل؛ ِلما ِفيِه ِمن التَّرِغيب َلهم وِلَغيرِهم ِفي 
النووي (» من اْلِفْتَنة عَليِه بإعجاٍب وَنحوهاْلإْكَثار ِمن َذِلك اْلجميل، وهَذا ُكّله ِفي حق من يْأ

 ). 182:ص 12، ج1972

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم  أسلوب التشويق في التعليم من خالل طرح األسئلة، .2
إن : فقال. المفِلس فينا من ال درهم له وال متاع: قالوا ؟أتدرون ما المفِلس: "ألصحابه

، يأتي يوم القيامِة بصالٍة وصيام وزكاٍة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، المفلس من أمتي
وأكل ماَل هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعَطى هذا من حسناِته وهذا من حسناِته، فإن 
َفِنيْت حسناُته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فُطرحت عليه، ثم ُطرح في 

 ).2581: مسلم"(النَّاِر

وأكثرها نفعًا للطالب أسلوب التربية باستثمار المواقف واألحداث،  النبوية من أجمل األساليب .3
فما يميز التربية بهذا األسلوب أنه يجمع بين حاستين من حواس التعلم وهما السمع 
والبصر؛ فالمتلقي أو المتعلم يشاهد حدثًا ويسمع درسًا أو يعيش موقفًا ونصيحة في وقت 

قدم على الّنبي : قال - رضي الله عنه  -ذا أدعى لالستفادة من الدرس، فعن أنسواحد، وه
صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيًا 

أترون : "في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا الّنبي صلى الله عليه وسلم
لله أرحم : "ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال: قلنا" ر؟هذه طارحة ولدها في النا

، والمعلم الذي يستثمر ويربط أحداثًا واقعية )2754: مسلم"(بعباده من هذه بولدها
 .بموضوع درسه يغرس في الطلبة ثمارًا أكثر وقعًا ونفعًا

ول صلى الله أسلوب ضرب األمثال والتشبيه، والسنة مليئة بأمثلة لهذا األسلوب ومن ذلك يق .4
مثُل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاُطِفهم، مثُل الجسِد، إذا اشتَكى منه " :عليه وسلم

  ).2586: مسلم"(عضو، تداعى له سائر الجسِد بالسهر والحمى

أسلوب التطبيق العملي في التعليم، فقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا األسلوب  .5
، "صلوا كما رأيتموني أصلي" لما فيه من فوائد جمة، فقال صلى الله عليه وسلم التربوي 

وقد توضأ الّنبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة معلمًا  ،"خذوا عني مناسككم: "وقال
عفان بن مولى عثمان لهم أركان الوضوء ليروا تطبيقًا عمليًا فيتعلموا ويعلموا، فعن حمران :

ن دعا بوضوٍء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسَلهما ثالَث مراٍت، ثم أدخل يميَنه أنه رأى عثما
 ه ثالًثا ويديه إلى المرفقينثم غسل وجه ،واستنثر واستنشق ضوِء، ثم تمضمضفي الو

رأيُت الّنبي صلى الله عليه وسلم : ثالًثا، ثم مسح برأِسه، ثم غسل كلَّ رجل ثالًثا، ثم قال
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من توضَأ نحو وضوِئي هذا، ثم صلى ركعتين ال يحدُث : (حو وضوِئي هذا، وقاليتوضأُّ ن
 ).164: البخاري). (فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه

أسلوب التعليم بالقصة، والقصص في القرآن والسنة كثير، وهو من األساليب الممتعة للطلبة  .6
باه، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن لما في القصة من التشويق وجلب االنت

بينما رجٌل يمشي بطريق، وجد غصن شوٍك فأخَذه، (: رسوَل اللِه صلَّى الله عليِه وسلَّم قال
له فغفر له الله 652: البخاري( )فشكر.( 

 

م للتوضيح، ومن ذلك ما جاء في وقد كان صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب الرس
َخطَّ الّنبي صلَّى الله عليه وسلم َخطا مربعا، وَخطَّ : حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال

َخطا في الوسِط خاِرجا منه، وَخطَّ ُخَطًطا ِصغارا إلى هذا الذي في الوسِط ِمن جاِنبِه الذي في 
وهذا الذي هو خاِرج أمُله،  - َقد أحاَط بِه : أو -سان، وهذا أجُله محيٌط بِه هذا اإلْن:(الوسِط، وقال

). وهِذِه الُخَطُط الصغار األعراض، فإن أْخَطأه هذا َنهشه هذا، وإن أْخَطأه هذا َنهشه هذا
  ).6417: البخاري(

  :الدراسات السابقة

ى بيان التربية بالقدوة في ضوء آيات القرآن ، هدف الدراسة إل)2012(السواط دراسة  .1
الكريم والسنة النبوية، والكشف عن واقع ممارستها من قبل معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة 

المنهج ووقد استخدم الباحث في دراسته المنهج االستنباطي . الطائف من وجهة نظر الطالب
فقرة تتناول ممارسة المعلمين  34ة من الوصفي من خالل عمل استبانة تكونت بصورتها النهائي

تكون مجتمع الدراسة من جميع . للتربية بالقدوة حيث تم توزيعها على طالب الصف الثالث الثانوي
طالبا، وذلك خالل العام  7449طالب الصف الثالث الثانوي بمحافظة الطائف، والبالغ عددهم 

 1354نة عشوائية استجاب منهم ه وقد تم تطبيق االستبانة على عي1433 -1432الدراسي 

وهذا أمله خارج من 
املربع فهو أكرب من 

 أجله

وهذا العوارض تنهشه 
 من كل جانب

هذا أجل اإلنسان 
حييط به من كل 

 جانب
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أظهرت الدراسة أن ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الطائف ألسلوب التربية . طالبا
بالقدوة جاء بدرجة كبيرة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ولم يظهر وجود فروق ذات . سةبين متوسطات استجابات الطالب تعزى ألثر نوع المدر اإلحصائية
داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات الطالب تعزى ألثر 
التخصص، وتوصي الدراسة بضرورة التزام المعلمين باآلداب اإلسالمية التي وردت في الكتاب 

   .والسنة

صح وحكمه وضوابطه، تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الن .)2012(دراسة اللهيبي  .2
وقد . وبيان أساليب ووسائل النصح في منهج النبوة وبيان تطبيقاته التربوية في األسرة والمدرسة

ومن أهم النتائج أن المنهج . استخدمت المؤلفة في دراستها المنهج الوصفي والمنهج االستنباطي
ء وتعديل السلوك النبوي في النصح هو المنهج القويم واألسلوب األمثل لتصحيح األخطا

اإلنساني، كما أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النصح اشتملت على أساليب متنوعة، 
وقد تنوعت أساليب النصح في منهج النبوة، نظرًا الختالف الطبيعة البشرية، . ووسائل عديدة
  .والفروق الفردية

معلمي المرحلة  ، تهدف الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسة)2013(دراسة صدقة  .3
بمكة المكرمة في مراعـاة الفـروق الفرديـة، والكشــف عــن الفــروق في استجابات معلمي  االبتدائية

. المرحلة االبتدائية نحو ممارستها باختالف مؤهلهم العلمي، أو نوع المؤهل، أو صفوف التدريس
ير استبانة خاصة بالدراسة وقامت الباحثة بتطو. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االستنباطي

مجاالت مختلفة، ومن أهم نتائج الدراسة أن السنة النبوية كانت وما زالت أسبق  ةتكونت من ست
من التربية الغربية الحديثة في التأسيس للتعامل مع الفروق الفردية بمختلف أنواعها، وأن األحاديث 

الفروق الفردية والتي تتضمن الكثير من النبوية أسست العديد من المبادئ العامة في التعامل مع 
إعادة بناء المقررات بوتوصي الدراسة  .الصور المتنوعة واألساليب المتعددة في التعامل معها

الدراسية بناء على الفئات المتنوعة من الطالب، وبمساعدة مجموعة من المتخصصين نفسيًا 
وال يكون ملزمًا بمقررات قد تشعره وتربويًا بحيث يتخصص كل طالب في مجال يتناسب وقدراته، 

  .بالعجز

، هدفت الدراسة إلى معرفة استخدام المعلم في تدريسه ألسلوب )2014(دراسة إدريس  .4
القدوة الحسنة والقصة والحوار والتكرار وضرب األمثال والخطب والمواعظ ومخاطبة الطالب على 

لوصفي التحليلي بجانب األدوات ستخدمت الدراسة المنهج اا. قدر عقولهم واإليضاح واإلشارة
الالزمة لجمع البيانات والتي تمثلت في االستبانة التي تم توزيعها على الطالب بالمرحلة الثانوية 

. إضافة إلى المقابلة الشخصية والتي أجريت مع المشرفين التربويين ومديري المدارس الثانوية
إلحصائية والتي أفضت إلى نتائج أهمها تتمثل ولتحليل البيانات اتبعت الدراسة عددا من األساليب ا
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القدوة الحسنة في المعلم من خالل تدريسه بالمرحلة الثانوية، كما أسفرت نتائج الدراسة عن عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األساليب التعليمية األخرى ما عدا أسلوب الخطب 

األساليب مثل  باتباعيوصي الباحث  وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها. والمواعظ
القدوة الحسنة والقصة وسرد الماضي وربطه بالحاضر، ويقترح الباحث إجراء دراسات مستقبلية 
حول استراتيجية التعليم وفق المنهج النبوي، ودراسة حول تحقيق األهداف التربوية من األساليب 

  . التعليمية عند الرسول صلى الله عليه مسلم

هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الذات المؤمنة كما جاءت ). 2015(دف  دراسة أبو .5
في السنة النبوية، والتعرف إلى درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية لدورهم في 

، والكشف عن داللة الفروق في تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارستهم لهذا الدور تبعًا هتعزيز
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، كما )الجنس، التخصص، المعدل التراكمي(ة لمتغيرات الدراس

أظهرت . طالبًا وطالبة من المستوى الرابع) 190(استخدم استبانة طبقها على عينة قوامها 
الدراسة مستوى جيدًا من ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية لدورهم في تعزيز 

لدى طلبتهم، كما كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير مفهوم الذات المؤمنة 
التخصص ومتغير المعدل التراكمي، وأوصت الدراسة أعضاء هيئة التدريس بتطوير دورهم 

 .التعزيزي في ضوء السنة النبوية من خالل استخدام أساليب عملية إبداعية

ف عن مدى استخدام مدرسي هدفت هذه الدراسة إلى الكش ،)2015(دراسة المحمدي  .6
التربية اإلسالمية لألساليب التربوية المستنبطة من السنة النبوية في محافظة اربد في ضوء 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، إذ تم ) الجنس والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية(المتغيرات 
التفاعلية، والعرضية، (ر فقرة في ثالثة محاو) 51(إعداد استبانة كأداة للدراسة مكونة من 

أسلوب ضرب األمثال، والقصص، تعليم الشرائع : (عشر مجال هي اثنيوموزعة على ) والكشفية
بالتدريج، أسلوب القدوة الحسنة، أسلوب اإلقناع، أسلوب الحوار، الترغيب والترهيب، استخدام 

صف الذهني، وأسلوب األحداث والظروف والمواقف، الممازحة والمداعبة، والوعظ والتذكر، الع
معلما ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام ) 194(وتكونت عينة الدراسة من ). المناقشة

مدرسي التربية اإلسالمية لألساليب التربوية المستنبطة من السنة النبوية جاءت بدرجة مرتفعة 
ازحة والمداعبة في المرتبة لجميع مجاالتها، إذ احتل األسلوب القصصي المرتبة األولى، تلتها المم

كما وأظهرت أيضًا وجود فروق ذات . الثانية، وجاء في المرحلة األخيرة أسلوب ضرب األمثال
داللة إحصائية الستجابات المعلمين حول مدى استخدام مدرسي التربية اإلسالمية لألساليب 

وجود فروق بين المؤهالت التربوية المستنبطة تبعًا لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث، كما وأظهرت 
العلمية جاءت لصالح الدراسات العليا، كما وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختالفات في استجابات 
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وفي ضوء نتائج ). سنة11أكثر من (المعلمين تبعا لمتغير الخبرة جاءت لصالح فترة الخبرة 
  .الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات ذات العالقة بأسئلة الدراسة

هدفت الدراسة الكشف عن أثر برنامج تدريبي مقترح  ،)2017(شما، ووشاح  سةدرا .7
لمعلمي التربية اإلسالمية قائم على األساليب التربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية في تحسين 

معلمًا ومعلمة ممن يدرسون الصف العاشر  40ممارساتهم التدريسية، تكون أفراد الدراسة من 
لمدارس التابعة لوكالة الغوث لمنطقة شمال عمان، قسموا بطريقة عشوائية إلى األساسي في ا

معلمات، واألخرى تجريبية تكونت من  10معلمين و 10مجموعتين؛ إحداهما ضابطة تكونت من 
ولجمع بيانات الدراسة تم بناء استبانة لقياس الممارسات التدريسية . معلمات 10معلمين و 10

  a ≤ 0.05هرت نتائج تحليل البيانات وجود فروق ذات داللة إحصائية عندفقرة، أظ 43تكونت من 

بين متوسطات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على الممارسات التدريسية في مجال تنفيذ 
التدريس لصالح المجموعة التجريبية، وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث صناع القرار في 

االسترشاد بالبرنامج التدريبي المقترح وتقديم الدعم المالي والفني له،  وزارة التربية والتعليم
  . وتهيئة الظروف المالئمة لتنفيذه

، هدفت الدراسة إلى إلى الوقوف على أهم المواقف واألحداث في )2018(دراسة مروح  .8
م اإلنسانية حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبرز دور الحوار التربوي النبوي في بناء القي

واإليمانية، حيث يعرض الباحث العديد من األحاديث والقصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم واحتوت على حوارات تربوية مختلفة استطاع الباحث من خاللها وضع قواعد ومراجع 

اهيم الصحيحة في بناء القيم األخالقية المتعددة في تصحيح األخطاء وبناء العقيدة وترسيخ المف
وغيرها، مما يؤكد على أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة الستخالص أهم أشكال الحوار البناء 
والمثمر في التربية وبناء القيم، واالجتهاد بربط األساليب والطرق الحديثة في التدريس بالكتاب 

شتى العلوم والسنة وبيان عظمة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في 
  .والميادين

 :دراسات أجنبية

هدفت هذه الدراسة إلى فهم أساليب تعليم النبي محمد ). ,2017Hacer( هاكر دراسة .9
لها من أهمية في التعليم والتربية الدينية، حيث تعتبر أول نموذج للتعليم  صلى الله عليه وسلم لما

لمواقف المختلفة للنبي محمد صلى الله اإلسالمي، وقد تم استخالص أساليب التعليم والتعلم من ا
عليه وسلم من خالل دراسة األساليب التي تشكل أساس فهمه صلى الله عليه وسلم للتعليم، وهي 

المالحظة، العرض التوضيحي، : مطبقة على نطاق واسع في هذه األيام، وتشمل أسليب التعليم
ي من خالل عرض المواقف المختلفة من وقد استخدم الباحث المنهج االستنباط. المقارنة، التجربة
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ويوصي الباحث باالقتدء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم . األحاديث واستنباط األساليب منها
  .ووتدوين أساليبه وتعلمها وتعليمها

أساليب التواصل إلى التعرف على  الدراسةهدفت . ),2017Jaafar( جعفر دراسة .10
دور المعلمين حيث ال يقتصر هذا الدور على التدريس  لىأكد اإلسالم ع. النبوي في التدريس

فقط، بل يعتبرون من أهم عوامل التغيير في المجتمع؛ فيمارس المعلم أدوارًا مختلفة؛ فهو معلم، 
ومستشار، ومدرب، ومرشد، وهم ملزمون بضمان التميز األكاديمي وكذلك الصفات الشخصية 

المدرس تطبيق أفضل أساليب التواصل في التدريس،  المتميزة للطالب، وهذه الوظيفة تتطلب من
وال شك في أن األساليب المطبقة من قبل النبي عليه الصالة والسالم هي األفضل، فقد ناقشت 
هذه الورقة أهمية أنماط التواصل النبوي في التدريس والتي تكونت من سبعة أنماط تواصل نبوي 

ورى، الكالم الواضح والمكتمل، وإدخال الفكاهة، احترام اآلخر، ضرب األمثال، أسلوب الش: هي
يسعى وتوصلت الدراسة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان  .التواصل غير اللفظي، النصيحة

من خالل معالجة وتوصي الدراسة  إلى تقديم فهم شامل وديناميكي عند التواصل مع اآلخرين،
اط السبعة على األقل والتي تضمن التميز للطلبة األنماط المذكورة أعاله، إلى تطبيق هذه األنم

 .ليس فقط في األوساط األكاديمية، ولكن في مختلف جوانب الحياة

 .التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة يتضح أن هناك دراسات تناولت أساليب 
تص بأسلوب واحد فقط مثل الحوار التربوي أو متعددة من األساليب التربوية النبوية والبعض اخ

القدوة أو أسلوب النصح، ومنها ما هدف إلى بيان أثر برامج معينة قائمة على األساليب النبوية، 
وتنفرد هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على درجة وعي المعلمين لألساليب التربوية النبوية 

درجة تطبيقها واستخدامها في مجال التعليم، ومن  واستنباطها من أدلتها ووقائعها باإلضافة إلى
هنا جاءت هذه الدراسة لتغطية مجاالت وأساليب تربوية أخرى لم تتناولها الدراسات السابقة، 
وتتفق الدراسة الحالية مع سابقاتها بضرورة استخدام األساليب التربوية النبوية المستوحاة من 

ة العطرة لما لهذه األساليب من فاعلية وتأثير في نفوس األحاديث الصحيحة ووقائع السيرة النبوي
  .الطلبة وتميز في تحقيق األهداف التعليمية

  :الطريقة واإلجراءات

وطرق  ،واألداة المستخدمة ،يتناول هذا الجزء وصفًا لمنهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها
  .التحقق من صدقها وثباتها، والمعالجة اإلحصائية
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  .منهجية الدراسة

لهذه  ًاأسلوبًا لجمع البيانات، وذلك كونه مناسب التحليليتم استخدام المنهج الوصفي 
  .الدراسة

  .مجتمع الدراسة

معلمًا ومعلمة للمرحلة األساسية في محافظة العاصمة ) 650(تكون مجتمع الدراسة من 
 المرحلة ميمعل معلما ومعلمة من) 132(لواء ماركا، وتكونت عينة الدراسة من  مديرية تربية

اإلناث في الفصل  من )54(الذكور و من )78( األساسية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، منهم

  .)2018/2019(الدراسي األول من العام الدراسي 

  .أدوات الدراسة

درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب إعداد استبانة لجمع البيانات لمعرفة تم 
من خالل الرجوع إلى األدب النظري ، قهم لها في التدريس من وجهة نظرهمالتربوية النبوية وتطبي

) 5: (والدراسات السابقة، وجرى اعتماد سلم ليكرت الخماسي، وحدد بخمسة مستويات هي
بدرجة قليلة ) 1(بدرجة قليلة، ) 2(بدرجة متوسطة، ) 3(بدرجة كبيرة، ) 4(بدرجة كبيرة جدا، 

بناًء على معادلة طول الفئة ) مرتفع، ومتوسط، ومنخفض(جدا، وحدد كذلك ثالث مستويات 
 -3.68(، مرتفع )3.67 – 2.34(، متوسطة )2.33أقل من (منخفض : وبالتالي فالمستويات هي

فقرة موزعة إلى ) 32(وضع الباحث فقرات االستبانة إذ تكونت في صورتها النهائية من ). 5
ية باألساليب التربوية النبوية، ودرجة تطبيق درجة وعي معلمي التربية اإلسالم :مجالين وهما

  .معلمي التربية اإلسالمية لألساليب التربوية النبوية في التدريس

  .هاصدق أداة الدراسة وثبات

محكمين من أصحاب ) 10(للتحقق من صدق األداة جرى عرضها بصيغتها األولية على 
االختصاص في علوم الحديث الشريف ومناهج وطرق التدريس، وطلب إليهم إبداء آرائهم في مدى 

وفي ضوء آراء . وضوح تعليمات االستبيانة وطباعتها، ومناسبة فقراتها، وصياغتها اللغوية
) 32(وجهة نظرهم وإعداد االستبانة بصورتها النهائية مكونة من  بحسب تعديلالالمحكمين تم 

تم إيجاد معامل الثبات بطريقة اإلعادة؛ من خالل تطبيق  وللتأكد من ثبات االستبانة. فقرة
مرتين بفاصل  الدراسة عينة معلمًا ومعلمة من خارج) 15(على عينة استطالعية بلغت المقياس 

حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجاتهم في وجرى  ،التطبيقين زمني مقداره أسبوعان بين
  )131 :2010جواد وجاسم، ( .وهو معدل مقبول ألغراض الدراسة، )0.8(المرتين إذ بلغ 
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 :متغيرات الدراسة

   :المستقلة المتغيرات - أوًال

  ).ذكر، أنثى: (متغير الجنس، وله مستويان

أكثر . ج سنوات 10سنوات إلى  5. ب سنوات 5أقل من  .أ: (متغير الخبرة، وله ثالثة مستويات
  )سنوات 10من 

  .المتغيرات المستقلة :)1(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  النوع  المتغير

  الجنس
 %56.9 78  ذكر

 %39.4 54  أنثى

  الخبرة
 %29.5 39  سنوات 5أقل من 

 %34.8 46  سنوات 10سنوات إلى  5

 %35.6 47  سنوات 10أكثر من 

درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم : التابع المتغير -انيًاث
  .لها من وجهة نظرهم

  :المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن األسئلة تم حساب المعالجات اإلحصائية باستخدام 
  :لكل مما يأتي) spss(برنامج الحزم اإلحصائية 

كرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة باستخدام الت -
 ).Descriptive Statistic Frequencies(اإلحصاء الوصفي 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة  -
 One-way(حليل التباين األحادي الدراسة لتحليل بيانات االستبانة عن طريق الت

ANOVA.( 

لإلجابة عن السؤال الثالث ) Independent Samples T-Test(كما تم استخدام اختبار  -
جنس متغير الدراسة بمتغيرات الدراسة للكشف عن الفروق التي تعزى إلى فيما يتعلق 

 5. ب سنوات 5 أقل من. أ: (الخبرةوفيما يتعلق بمتغير الدراسة  ،)ذكر، أنثى(المشارك 
تحليل التباين األحادي فقد تم استخدام  )سنوات 10أكثر من . ج سنوات 10سنوات إلى 

)One-way ANOVA(  هذا المتغيرللكشف عن الفروق التي تعزى إلى.  
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  : نتائج الدراسة

  : تم عرض نتائج الدراسة كما يأتي

اإلسالمية باألساليب التربوية ما درجة وعي معلمي التربية : النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  النبوية وأهميتها؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  حسبتلإلجابة عن هذا السؤال 
  :يبين ذلك) 2(استجابات عينة الدراسة لهذا المجال، والجدول 

عن فقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ):2(جدول 
  .درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وأهميتها

  رقم

  الفقرة

  ترتيب

  الفقرة
  الفقرة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الممارسة

 مرتفع 611. 4.50  .األمثال استخدام أسلوب ضرب أعي تمامًا  1  9

7  2  
لعملي في كيفية استخدام اسلوب التطبيق اأعي 
  التربية

 مرتفع 670. 4.37

 مرتفع 1.01 4.12  مفهوم التدرج في التربيةأعي   3  4

 مرتفع 2.18 4.09  أتقن استخدام أسلوب القصص في التربية  4  10

 مرتفع 1.16 3.96  واضح بمفهوم أسلوب العصف الذهنيأعي بشكل   5  8

 عمرتف 1.20 3.88  مفهوم أسلوب التشويق في التربيةأعي    6  6

 مرتفع 860. 3.84  مفهوم التربية بالقدوةأعي   7  3

 مرتفع 1.13 3.77  .لدي تصور واضح عن أساليب التربية بالتحفيز  8  5

12  9  
لدي تصور واضح عن أهمية استخدام األساليب 

  .التربوية في التعليم
 متوسط 1.23 3.36

 طمتوس 1.24 3.35  بأسلوب الحوار في التربية لدي إلمام كاف  10  11

 متوسط 1.40 3.27  أحرص على تعلم األساليب التربوية النبوية   11  1

2  12  
لدي القدرة على ربط األساليب التربوية النبوية مع 

 األدلة الشرعية
 متوسط 1.33 2.96

  مرتفع 1.17 3.78  المقياس الكلي  

درجة  أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدارسة عن فقرات) 2(يبين الجدول 
، )2.96 –4.5(تراوحت بين  وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وأهميتها

بمتوسط " استخدام أسلوب ضرب األمثال أعي تمامًا) "29(وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة 
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ربط لدي القدرة على ) "22(وبدرجة ممارسة مرتفعة، وفي المرتبة األخيرة الفقرة ) 4.5(حسابي 
وبدرجة ممارسة ) 2.96(وبمتوسط حسابي " األساليب التربوية النبوية مع األدلة الشرعية

  .بدرجة ممارسة مرتفعة) 3.78(متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمقياس 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أن معظم المعلمين والمعلمات لديهم وعي كاف بأسلوب ضرب 
كثير عنه من خالل دراستهم للعلوم الشرعية الجامعية ومن خالل األمثال والذي عرفوا ال

الممارسات التدريسية حيث ال يجدون صعوبة في فهم هذا األسلوب وتنفيذه، وفي المقابل نجد 
أن فقرة القدرة على ربط األساليب التربوية النبوية مع األدلة الشرعية جاءت في المرتبة األخيرة، 

أن معظم المعلمين لديهم معارف عامة باألساليب التربوية النبوية ولكن  ويمكن تفسير هذه النتيجة
ليس لديهم المعرفة الشاملة والدقيقة باألحاديث أو األحداث التي تم استنباط األساليب النبوية 

مفهومه أو طريقة تنفيذه،  يعونمنها، فإذا ذكر أسلوب التشويق مثًال ترى الكثير من المعلمين 
هم ربطه بدليل من األحاديث الشريفة أو واقعة من السيرة النبوية، وهذا يتطلب ولكن يصعب علي

من المعلمين دراسة السيرة واألحاديث النبوية دراسة تفصيلية للوقوف عند النصوص الشرعية 
دراسة ، و)2014(دراسة إدريس وهذه النتائج خالفت بشكل عام نتيجة  .واستنباط األساليب منها

ربط األساليب بينما لم يجد الباحثان في الدراسات السابقة من تطرق إلى  ،)2015(المحمدي 
  .التربوية النبوية مع األدلة الشرعية

ما درجة تطبيق معلمي التربية اإلسالمية لألساليب التربوية  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ؟النبوية في التعليم

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات 
  :يبين ذلك) 3(استجابات عينة الدراسة لهذا المجال، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات  ):3(جدول 
  .درجة تطبيق معلمي التربية اإلسالمية لألساليب التربوية النبوية في التعليم

قم ر

  الفقرة

ترتيب 

  الفقرة
  الفقرة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الممارسة

 مرتفع  1.11 4.02  .القصةاستخدم أسلوب   1  11

 مرتفع 1.23 3.81  ضرب األمثالاستخدم أسلوب   2  12

 مرتفع 1.23 3.73  تصحيح األخطاء الفورياستخدم أسلوب   3  18

 متوسط  1.32 3.55  بيةأستخدم أسلوب الحوار في التر  4  20

 متوسط  1.32 3.54  التحفيز المادياستخدم أسلوب   5  3

 متوسط 1.24 3.53  .الضرب على الصدراستخدم أسلوب التشجيع ب  6  10
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قم ر

  الفقرة

ترتيب 

  الفقرة
  الفقرة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الممارسة

 متوسط 1.33 3.52  التربية باستثمار األحداثاستخدم أسلوب   7  15

 متوسط 1.32 3.35  استخدم األساليب التربوية النبوية  8  1

 متوسط 1.34 3.34  الرسم في التعليمأسلوب  أستخدم  9  19

 متوسط 1.31 3.27  التشويقاستخدم أسلوب   10  13

 متوسط 1.34 3.24 الترهيب في التعليماستخدم أسلوب   11  6

 متوسط 1.33 3.23  التحفيز بالدعاء للطالباستخدم أسلوب   12  7

 متوسط 1.36 3.22  الترغيب في التعليم استخدم أسلوب  13  5

 متوسط 1.34 3.21  التحفيز المعنوياستخدم أسلوب   14  4

 متوسط 1.37 3.20  استخدم أسلوب التدرج في التعليم  15  2

 متوسط  1.30 3.19  التطبيق العملياستخدم أسلوب   16  16

 متوسط 1.381 3.13  التربية بالقدوة استخدم أسلوب  17  17

 متوسط  1.36 3.12  .التعزيز بعبارات المدح والثناءاستخدم أسلوب   18  9

 متوسط 1.34 2.96  العصف الذهنياستخدم أسلوب   19  14

 منخفض 1.29 2.31  التحفيز بتوزيع األلقاب على الطلبةاستخدم أسلوب   20  8

  متوسط 1.31  3.35  المقياس الكلي

درجة أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدارسة عن فقرات ) 3(يبين الجدول 
 – 4.02(تراوحت بين  ربية اإلسالمية لألساليب التربوية النبوية في التعليمتطبيق معلمي الت

) 4.02(بمتوسط حسابي " القصةاستخدم أسلوب ) "11(، وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة )2.31
وهما " ضرب األمثالاستخدام أسلوب ) "12(وبدرجة ممارسة مرتفعة، وتلتها في االرتفاع الفقرة 

وى والداللة فالقصة وضرب األمثال لهما من األهداف المشتركة الكثير، بينما قريبيتان في المحت
" استخدم أسلوب التحفيز بتوزيع األلقاب على الطلبة) "8(جاء في المرتبة األخيرة الفقرة 

وبدرجة ممارسة منخفضة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمقياس ) 2.31(وبمتوسط حسابي 
  ).2015(توسطة، وهذه النتيجة لم توافق نتيجة دراسة المحمدي بدرجة ممارسة م) 3.35(

ويمكن تفسير هذه النتيجة أن هناك شريحة كبيرة من المعلمين المعلمات في المدارس 
األساسية يكثرون من استخدام أسلوب القصص في التدريس داخل الصفوف وأثناء الشرح لقناعة 

يمتاز بفوائد جمة في لفت أنظار الطلبة وتفاعلهم مع  الكثير من المعلمين بأن هذا األسلوب الممتع
المدرس، ولما للقصة من مميزات كبقاء أثرها ودالالتها مع الطالب لفترة طويلة وخاصة في 

ألساسية، وهذه النتيجة متوافقة مع هذا األسلوب النبوي والذي استخدمه القرآن الكريم المرحلة 
كما أورد الباحثان في اإلطار النظري، بينما جاء في المرتبة وأكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، 
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األخيرة الفقرة التي تبين درجة استخدام أسلوب التحفيز بتوزيع األلقاب على الطلبة، ولعل السبب 
في هذه النتيجة أن كثيرًا من المعلمين والمعلمات يجهلون هذا األسلوب النبوي وأهميته في 

دام في العملية التعليمة، واألصل أن يلتفت المعلمون لهذا األسلوب التحفيز فنراه قليل االستخ
التربوي النبوي فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب خالدًا بن الوليد بسيف الله تحفيزًا له 

ولذا ما  على شجاعته وإقدامه في الغزوات، ولقب أبا عبيدة عامر بن الجراح بأمين هذه األمة،
أطلق األلقاب على الطلبة المتفوقين في الصف تشجيعًا لهم، وهذه النتيجة تتوافق  يضر المعلم لو

، )2015(دراسة المحمدي بشكل عام وفي مجال القصص مع معظم الدراسات السابقة ومنها 
، بينما لم يجد الباحاثان في الدراسات السابقة من تعرض ألسلوب توزيع )2014(دراسة إدريس و

  . األلقاب

المقارنة بين المتوسط الحسابي الكلي في اإلجابة عن السؤالين السابقين أن  ونلحظ من
باألساليب النبوية جاء مرتفعًا مقارنة مع المتوسط  لوعي المعلمين ومعرفتهمالمتوسط الحسابي 

الحسابي في مجال التطبيق لهذه األساليب الذي جاء متوسطاً، وهذا يعني وجود فجوة بين واقع 
  .بيقالمعرفة والتط

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها الدراسة حول 

  ؟)والخبرة الجنس(تعزى لمتغير الدراسة من وجهة نظرهم 

لدرجات أفراد ت الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطالإلجابة عن السؤال تم حساب 
  :يبين ذلك) 4(، جدول )ذكر، أنثى(الجنس عينة الدراسة متغير 

درجة استجابات عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):4(جدول 
وجهة نظرهم وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها من 

  ).الجنس(تعزى لمتغير الدراسة 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 )ت(قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

 266. 3.55  78 ذكر

 290. 3.60  54 أنثى  0.772 0.084

 278. 3.57  132  الكلي

بات عينة استجادرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 4(يظهر الجدول 
درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها من حول الدراسة 

) 3.55( )ذكر(للمتغير إذ بلغ المتوسط الحسابي  ،)الجنس(تعزى لمتغير الدراسة وجهة نظرهم 
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ي بلغ الذ )أنثى(للمتغير وهو أقل بقليل من المتوسط الحسابي  ،)266.(وبانحراف معياري 
) ت(، وللتعرف على دالالت الفروق تم استخدام اختبار )2900.(وبانحراف معياري ) 3.60(

لدرجات أفراد عينة الدراسة عن متغير الجنس، حيث لم يظهر فروق ذات داللة إحصائية، إذ بلغت 
وهذه نتيجة . وهي قيم غير دالة إحصائيًا) 0.772(وعند مستوى داللة ) 0.084) (ت(قيمة 
لة ويمكن تفسيرها أن ظروف التعليم متشابه لدى جميع المعلمين والمعلمات في الجامعات معقو

وفي دراسة العلوم الشرعية، وأن القليل منهم من يعتمد على نفسه في التطور المعرفي والتوسع 
في دراسة السنة النبوية واستخالص العبر والدروس والوقوف عند أساليب التربية فيها، ولذا نجد 

وهذه النتيجة  إتقان مهارات التدريس باألساليب النبوية تكاد تكون متشابهة لكال الجنسين، أن
  ).2015(ولم تتفق مع نتيجة دراسة المحمدي  ،)2015(دراسة أبو دف توافقت مع 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات تم حساب : )الخبرة(الدراسة وبخصوص متغير 
 10سنوات الى  5سنوات، من  5أقل من : (الخبرةدراسة متغير لدرجات أفراد عينة الالمعيارية 

  :يبين ذلك) 5(، جدول )سنوات 10سنوات، أكثر من 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة وعي معلمي التربية اإلسالمية  ):5(جدول 
  ؟)الخبرة(سة تعزى لمتغير الدراباألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها من وجهة نظرهم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 505. 1.46 39 سنوات 5أقل من 

 503. 1.45 46 سنوات 10سنوات إلى  5من 

 471. 1.41 47  سنوات 10أكثر من 

 493. 1.44 132  الكلي

مي التربية درجة وعي معلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 5(يظهر الجدول 
تعزى لمتغير الدراسة اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم لها من وجهة نظرهم 

) 505.(وبانحراف معياري ) 1.46( سنوات 5أقل من إذ بلغ المتوسط الحسابي للخبرة  ،)الخبرة(
راف وبانح) 1.45(الذي بلغ  سنوات 10-5من وهو أكثر بقليل من المتوسط الحسابي للخبرة 

وبانحراف ) 1.41(سنوات  10، بينما جاء المتوسط الحسابي للخبرة أكثر من )503.(معياري 
، وللتعرف على دالالت الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد )471.(معياري 

  .عينة الدراسة عن متغير الخبرة
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بين متوسطات استجابات أفراد للفروق ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  :)6(جدول 
عينة الدراسة حول درجة وعي معلمي التربية اإلسالمية باألساليب التربوية النبوية وتطبيقهم 

  .)الخبرة(تعزى لمتغير الدراسة  لها من وجهة نظرهم

 مصدر التباين
  مجموع 
 المربعات

  درجات 
 الحرية

  متوسط 
 المربعات

 )ف(قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 663. 89 59.015 موعاتبين المج

1.051 .439 
  داخل

 المجموعات
26.500 42 .631 

 131 85.515 المجموع
 

دالالت الفروق باستخدام تحليل التباين األحادي، حيث لم يظهر فروق ) 6(يظهر الجدول 
وهي قيم غير دالة ) 439.(وعند مستوى داللة ) 1.051) (ف(ذات داللة إحصائية، إذ بلغت قيمة 

ائيًا؛ ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب تشابه الدورات التدريبية التي يخضع لها المعلمون في إحص
مجال أساليب التدريس، وكذلك التشابه الكبير بين المعلمين في معرفتهم لألساليب التربوية النبوية 

لنتيجة وهذه ا والقدرة على استنباطها من األحاديث الشريفة على اختالف خبراتهم التدريسية،
ودراسة أبو  ،)2015(نتيجة دراسة المحمدي ولم تتفق مع  ،)2012(السواط تتفق مع دراسة 

  ).2015(دف 

  :التوصيات

ضرورة االهتمام بدراسة السّنة الّنبوية وإبراز أثرها في وضع المناهج واستنباط األساليب  .1
لوب التحفيز بتوزيع أسوخاصة األساليب غير المستخدمة مثل  التربوية في التربية والتعليم

 .األلقاب على الطلبة

، وذلك من أجل ربط الوعي العمل على إزالة الفجوة بين الواقع والتطبيق في عملية التدريس .2
 .والمعرفة باألساليب النبوية مع واقع عملية التدريس

ما االجتهاد بربط األساليب والطرق الحديثة في التدريس بالكتاب والسنة النبوية وبيان أهميته .3
 .في شتى العلوم والميادين

 وإبراز والتراث اإلسالمي السّنة الّنبوية بدراسة تهتم اإلسالمية للبحوث مراكز بإنشاء االهتمام .4

 .والتعليمية التربوية العملية في واستثماره فيهما التربوي الجانب
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  :المراجع العربية

امعة اإلسالمية في تعزيز مفهوم دور أعضاء هيئة التدريس بالج ،)2015( ،أبو دف، محمود خليل

مجلة الجامعة اإلسالمية الذات المؤمنة لدى طلبتهم في ضوء السنة النبوية المطهرة، 

 .33-1: ، ص)2( 23. للدراسات التربوية والنفسية

مكتبة المطبوعات  الرسول المعلم وأساليبه فـي التعليم،، )2003( ،أبو ُغدة، عبد الفتاح
 . م2003، 3اإلسالمية، بيروت، ط

أساليب التعليم القيمي واالخالقي في مناهج  ،)2014( ،إدريس، محمد فضل الله محمد حاج

اصول . ، رسالة ماجستير غير منشورةالمرحلة الثانوية على ضوء المنهج النبوي الشريف
  . السودان. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. التربية

صحيح  ،)2013(هـ،  256اعيل البخاري الجعفي، توفي البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسم

المسمى الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  البخاري

 .، الطبعة األولى لبنان -وسلم وسننه وأيامه، المكتبة العصرية

ات، أساسيات ومناهج، اختبار الفرضي( البحث العلمي ،)2011( ،مازن، جاسموعلي  ،جواد

 .بغداد ,دار الضياء للطباعة والتصميم ،)تصميم التجارب

، )1990(هـ،  405الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، توفي سنة 

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، المستدرك على الصحيحين
 .الطبعة األولى

طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبها ، )2003( ،الخوالدة، ناصر وعيد، يحيى

 .، عمان، دار حنين للنشر والتوزيعالعملية وتطبيقاتها

مجلة البحوث والدراسات ، األساليب التربوية في السنة النبوية الشريفة، )2006( ،سالمة، سليم

 .40-1: ، ص)6(1، التربوية الفلسطسينية

ربية بالقدوة في ضوء آيات القرآن الكريم والسنة الت، )2012( ،السواط، جميل بن زيد

النبوية وواقع ممارستها من قبل معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة 

 . السعودية ،مكة المكرمة. جامعة أم القرى. ، رسالة ماجستير غير منشورةنظر الطالب
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تدريبي مقترح لمعلمي التربية  أثر برنامج ،)2017( ،وشاح، هاني عبد الله، شما، محمود أحمد
اإلسالمية قائم على األساليب التربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية في تحسين 

، )3( 26. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةممارساتهم التدريسية، 
 .672-652: ص

إلبتدائية بمكة المكرمة واقع ممارسة معلمي المرحلة ا ،)2013( ،صدقة، خالد صالح حمزة

مناهج وطرق تدريس التربية . ، رسالة ماجيستيرلمبدأ الفروق الفردية في السنة النبوية
 .مكة المكرمة). 2013. (جامعة أم القرى. اإلسالمية
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دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية املستدامة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  *همام سمير حمادنه

  

  2019/4/3 تاريخ القبول   2/2019/ 24 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ولوجيـا األردنيـة فـي تحقيـق     هدفت الدراسة الحالية إلى تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلـوم والتكن 
التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك تم تطوير استبانة وتم التأكد مـن صـدقها وثباتهـا، تكـون مجتمـع الدراسـة       
ــام           ــة خــالل الفصــل األول مــن الع ــا األردني ــدريس فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجي ــة الت ــع أعضــاء هيئ مــن جمي

اسـتبانة علـى عينـة    ) 460(هيئـة تـدريس، تـم توزيـع      عضـو ) 753(، والبالغ عـددهم  )2019/2018(الدراسي 
مـن مجتمـع الدراسـة األصـلي، وتـم اسـتعادة       ) 61%(مختارة بالطريقـة العينـة العشـوائية الطبقيـة، أي حـوالي      

. عضــو هيئــة تــدريس) 340(اسـتبانة مكتملــة، وقــد بلغــت عينــة الدراســة بعـد اســتتثناء عينــة الثبــات    ) 370(
وتحليل ) T(تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ولإلجابة عن أسئلة الدراسة 

وقـد أظهـرت   ). Scheffe(وطريقـة شـفيه للمقارنـات البعديـة     ) ONE WAY ANOVA(التبـاين األحـادي   
نتائج الدراسة أن درجة تقـدير دور البحـث العلمـي بجامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة فـي تحقيـق التنميـة           

ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى       ،تدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كانت كبيرةالمس
، وكــذلك تعـزى إلــى متغيـر الرتبــة األكاديميـة وجــاءت    )الـذكور (إلـى متغيــر النـوع االجتمــاعي وجـاءت لصــالح    

  ).أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(لصالح كل من 

  .امعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، التنمية المستدامةالبحث العلمي، ج: الكلمات المفتاحية
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The Role of the Scientific Research at the Jordan University of 
Science and Technology in Achieving the Sustainable Development 

from the Point of View of Faculty Members  
 

Hammam Samir Hamadneh, Part-time Lecturer, Department of Humanities, 
College of Science and Arts, Jordan University of Science and Technology, 
Jordan. 

 

Abstract 
The present study aimed at assessing the role of the scientific research at the Jordan 

University of Science and Technology (JUST) in achieving the sustainable development. 
To achieve this goal, a questionnaire was developed and its validity and reliability were 
confirmed. The study population consisted of all faculty members at the Jordan 
University of Science and Technology during the first semester of the academic year 
(2018/2019), and their number was (753) faculty members. (460) questionnaires were 
distributed to a selected sample by the stratified random sampling method, that is, about 
(61%) of the original study population, and (370) completed questionnaires were 
retrieved. The sample of the study, after excluding the reliability sample, reached (340) 
faculty members. To answer the study questions, arithmetic means, standard deviations, 
(T-test), (ONE WAY ANOVA), and (Scheffe) method for Post Hoc Comparisons were 
used. The results of the study showed that the degree of the assessment of the role of 
scientific research at the Jordan University of Science and Technology in achieving the 
sustainable development from the point of view of its faculty members was great, It also 
showed that there were statistically significant differences attributed to the gender 
variable, which came in favor of (males), as well as due to the academic rank variable, 
which came in favor of (associate professor and assistant professor). 

Keywords: Scientific research, Jordan University of Science and Technology, 
Sustainable development. 

  

  :مقدمةال

يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا في مجال العلم والمعرفة؛ نتيجة الثورة المعلوماتية 
شتى المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية،  والتكنولوجية والتطورات في

نه األسلوب إويتخذ البحث العلمي دورا مؤثرا في تلك المجاالت؛ حيث  .والتعليمية، والتربوية
المنظم الذي من خالله يتم التوصل إلى نقاط الضعف لمعالجتها، وتحديد المشكالت لتقديم 

  . تتكيف الدول مع التطورات في مختلف مجاالت الحياة الحلول لها، وبالبحث العلمي
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يعد البحث العلمي من أهم الموضوعات التي البد من االهتمام بها وتطويرها باستمرار 
. وبشكل يواكب روح العصر، ففي عصر المعلوماتية أصبح البحث العلمي األداة التي تنتج المعرفة

تيار األعمال بالشكل الصحيح، وتحسين الحياة، وللبحث العلمي دور رائد في المساعدة على اخ
ويمثل . )1(روتحسين العملية التعليمية، وأصبح البحث العلمي سمة بارزة للتقدم واالزدهار المعاص

البحث العلمي دالة حضارية ألي مجتمع معاصر، وهو أحد المؤشرات على تقدم المجتمع ومقدرته 
تقدم في شتى مجاالت الحياة يزداد اإلدراك يوما بعد على مواجهة التحديات التي تعترضه، ومع ال

همية البحث العلمي كوسيلة لتحقيق التجديد في المسيرة الحضارية والعلمية، وللبحث بأيوم 
العلمي أهمية بالغة في كونه وسيلة تسهم في جودة القرارات واألساليب التي تتبع في مواجهة 

  .)2(المشكالت المجتمعية

مي على أنه وظيفة ثانية للجامعات ومطلبا أساسيا للتميز في أي حقل من ينظر للبحث العل
حقول الدراسة، ويزداد هذا الحرص على االستمرار والتميز في تلك الحقول من باحثين متميزين 
من أعضاء الهيئة التدريسية لتحقيق الفائدة التبادلية بين التعليم الجامعي والبحث العلمي، 

تي إال من خالل البحث والتمحيص ومتابعة األحداث واألفكار ومحاولة دعمها فاالكتشافات ال تأ
وتطويرها، وقد أصبحت المعلومة أداة أساسية للبحث العلمي وتنمية المعارف من جهة وموضوعية 
البحث من جهة أخرى، ومن هنا البد للبحث العلمي من أن يأخذ المركز المالئم في استراتيجيات 

لذا تعد الجامعات الحاضن األساس للبحث العلمي من خالل الخطط  .)3(لمهاراتتطوير المعارف وا
والسياسات العامة للدولة، ومن خالل تمويل البحوث اإلستراتيجية المرتبطة بخطط التنمية 
المستدامة، باإلضافة إلى نظام األبحاث األكاديمية والتطبيقية وإصدار القوانين واللوائح للمنح 

ة واالستشارات التي توفر البنية التحتية للبحث العلمي، ومن ثم إنشاء المراكز والعقود البحثي
البحثية التخصصية، ومن هنا يأتي دور الجامعات في تشجيع وتطوير وتقييم حركة البحث العلمي 

  . )4(في المجتمع

ة ونتيجة الهتمام الجامعات العالمية والمحلية بتوجيه األبحاث العلمية نحو تحقيق التنمي
تحديد أولويات البحث "المستدامة، قام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا بوضع مشروع 

؛ ليرسم الطريق أمام المؤسسات 2011– 2020)(العلمي في المملكة األردنية الهاشمية القادمة 
الوطنية والباحثين في الجامعات األردنية ومراكز البحث والتطوير مساهمة في تحقيق التنمية 

حيث إن تحديد األولويات . لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجيو ،طنية الشاملة المستدامةالو
البحثية في القطاعات العلمية واالجتماعية واإلنسانية والتربوية والثقافية واإلعالمية واألمنية من 

ما شأنه أن يضفي على البحث العلمي سمة الشمول ويحقق التوازن بين القطاعات المختلفة، م
  . )5(ينعكس إيجابا على مفهوم التنمية المستدامة
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تحديد أولويات البحث العلمي في المملكة األردنية الهاشمية القادمة "ووفق مشروع 
، ركزت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في خطتها اإلستراتيجية لألعوام "2011 – 2020)(
ث العلمية ذات العالقة بالتنمية المستدامة، على إعطاء األولوية لدعم األبحا) 2016 – 2020(

والتي ترتبط بمجال الصناعة ) Scopus(وزيادة عدد األبحاث العلمية المنشورة في قاعدة البيانات 
والخدمات، باإلضافة إلى تعظيم دور األبحاث العلمية التي تؤدي إلى الحصول على براءات 

   .)6(اختراع

قدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا وفي ضوء ذلك، جاءت هذه الدراسة لت
  . األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

   :مشكلة الدراسة وأسئلتها

من حوار جاٍر على نطاق  إن التعليم الجامعي من أجل التنمية المستدامة هو جزء أساسي
وإن مسؤولية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  ،ةأوسع عن نوعية حياة سكان األرض قاطب

فمسألة التنمية المستدامة . تتمثل في إجراء بحوث علمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة
تتيح إطارا فكريا وفلسفيا وتحليليا لبحوث علمية يجب أن تراعى فيها العوامل االقتصادية 

لتها ببعضها البعض، وإمكانية معالجة القضايا واالجتماعية والثقافية والبيئية من حيث ص
ولهذا اتجهت الجامعات في مختلف دول العالم إلى توجيه األبحاث التي  ،والمشكالت المتعددة

  . يجريها أعضاء هيئة التدريس نحو تحقيق التنمية المستدامة

التنمية  ونتيجة الهتمام الجامعات العالمية والمحلية بتوجيه البحوث العلمية نحو تحقيق
المستدامة، قامت الجامعات األردنية وفي مقدمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بالتركيز في 

وبحكم  .خطتها اإلستراتيجية على ضرورة إجراء بحوث علمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة
محور البحث العلمي عمل الباحث محاضرا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية واطالعه على 

واإلبداع المتضمن في الخطة اإلستراتيجية للجامعة، واألبحاث العلمية التي أجراها أعضاء هيئة 
التدريس خالل السنوات السابقة، تبادر إلى ذهنه ضرورة القيام بهذه الدراسة والتي تسعى إلى 

قيق التنمية المستدامة من تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تح
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولتها اإلجابة عن . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  : األسئلة اآلتية

دور البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق  تقديرما  .1
  هيئة التدريس فيها؟التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات دور البحث العلمي بجامعة العلوم . 2
  متغير النوع االجتماعي؟ تبعا الختالفوالتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة 
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علمي بجامعة العلوم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات دور البحث ال. 3
  الرتبة األكاديمية؟ تبعا الختالف متغيروالتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى

تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من  -
  .ئة التدريسوجهة نظر أعضاء هي

  ).النوع االجتماعي، والرتبة األكاديمية(بيان الفروق الدالة اإلحصائية حسب متغيري الدراسة  -

تقديم بعض التوصيات المناسبة والمستندة على هذه الدراسة؛ بهدف تطوير دور البحث العلمي  -
  . دامةبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية على نحو يخدم متطلبات التنمية المست

  : أهمية الدراسة

  : تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين

تتحدد األهمية النظرية للدراسة الحالية من خالل الموضوع الذي : األهمية النظرية - أولهما
تتناوله والمتعلق في محاولة تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

مة، ومن خالل ما قدمته من دراسات سابقة تتعلق بدور البحث في في تحقيق التنمية المستدا
كما تعد الدراسة الحالية إضافة علمية للمكتبة التربوية في مجال . تحقيق التنمية المستدامة

بحيث توفر إطارا مرجعيا للباحثين  ؛دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة
في حدود  – ى من نوعها في بيئة الجامعات األردنيةوالمتخصصين، وهي من الدراسات األول

   .- علم الباحث واطالعه 

تتحد األهمية التطبيقية للدراسة الحالية من خالل تطوير استبانة : األهمية التطبيقية -ثانيهما
لتقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنة في تحقيق التنمية المستدامة، 

الستفادة من نتائج الدراسة الحالية باعتبارها مؤشرات تتناول تشخيص واقع البحث وإمكانية ا
العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة، باإلضافة إلى 
توجيه أنظار القائمين على البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة التوصيات التي 

كما أن الدراسة الحالية تفتح المجال أمام الباحثين والمختصين . دراسة الحاليةستنتج عن ال
إلجراء أبحاث ودراسات مستقبلية تتناول دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة 

   .لم تتناولها الدراسة الحالية ومتغيرات مختلفة) االستبانة(وباستخدام أداة الدراسة 
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  :تعريفات اإلجرائيةمصطلحات الدراسة وال

  : اشتملت الدراسة الحالية على المصطلحات والتعريفات اإلجرائية اآلتية

الدرجة الكلية التي يم يتم الحصول عليها من خالل إجابات أعضاء هيئة التدريس على  :دور -
فقرات استبانة دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية 

  . مستدامةال

وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقيق، الذي يقوم به الباحث بغرض  :البحث العلمي -
اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة، باإلضافة إلى تطوير أو تصحيح المعلومة الموجودة 

  . 7)(، ويتبع في هذا الفحص واالستعالم الدقيق خطوات المنهج العلميًلافع

جامعة حكومية، تقع في شمال المملكة األردنية الهاشمية : والتكنولوجيا األردنيةجامعة العلوم  -
في محافظة إربد، تقدم برامج أكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ووفق 

  .الدراسة المنتظمة

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرة المستقبل : التنمية المستدامة -
واالجتماعية، واالقتصادية،  األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الشاملة البيئية،و

   8).(والسياسي

  :حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة ومحدداتها في اآلتي

دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في  تقديريتمثل في : الحد الموضوعي -
وفي ضوء فقرات أداة  ،مة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريستحقيق التنمية المستدا

  .الدراسة التي أعدت لهذا الغرض

  .أجريت هذه الدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، إربد، األردن :الحد المكاني -

طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  :الحد الزمني -
2019/2018)(.  

ركزت هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة  :الحد البشري -
  . أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد: العلوم والتكنولوجيا األردنية، وممن هم برتبة
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   :محددات الدراسة

راسة المعدة تتحدد نتائج هذه الدراسة بدقة وموضوعية أفراد العينة في استجابتهم ألداة الد
لغايات جمع البيانات التي طورها الباحث اعتمادا على الدراسات السابقة، وتم التأكد من صدقها 

  . لذا، فإن إمكانية تعميم النتائج يعتمد على صدق األداة وثباتها. وثباتها

   الدراسات السابقة

بحث العلمي في تحصل الباحث على عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بدور الجامعات وال
تحقيق التنمية المستدامة، وقد تم عرضها وفق تسلسلها من األحدث إلى األقدم، وذلك على 

  : النحو اآلتي

 دراسة في أيرلندا هدفت التعرف إلى O’Flaherty, & Liddy()(9(أجرى أوفلهتري وليدي 
ولتحقيق  ،ية المستدامةأثر األبحاث التربوية في جامعة ليميرك األيرلندية في تحقيق مجاالت التنم

بحث منشور في مختلف قواعد البيانات، ) 243(هدف الدراسة قام الباحثان بتحليل ملخصات 
وقد خلصت  ،)EBSCOفي  ابحًث 15، وERICبحث في  101، وScopusً في  ابحًث 127: (منها

تحقيق مجاالت الدراسة إلى أن هناك أثر كبير لألبحاث التربوية في جامعة ليميرك األيرلندية في 
التنمية المستدامة، حيث ركز بعضها على دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، وركز بعضها 

  . اآلخر على المواضع البيئية، والمواطنة، والتعليم اإلنمائي

دراسة في الجزائر هدفت التعرف إلى دور جامعة محمد بوضياف في  )10(أجرت براهيميو
ولتحقيق هدف  ،عضو هيئة تدريس) 471(تكونت عينة الدراسة من  ،مةتحقيق التنمية المستدا

نتائج الدراسة أن دور جامعة محمد بوضياف في  وقد أظهرت ،الدراسة تم استخدام استبانة
   .كبيراتحقيق التنمية المستدامة كان 

دراسة في رومانيا هدفت  )Novo-Corti, et al()11(كوريتي وآخرون  –كما أجرت نوفو 
ولتحقيق  ،عرف إلى دور كليات االقتصاد في الجامعات الرومانية في تحقيق التنمية المستدامةالت

طالب وطالبة من طلبة ) 1250(هدف الدراسة طبق الباحثون استبانة على عينة مكونة من 
دور قليل  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ،الدراسات العليا في كليات االقتصاد الرومانية

  . االقتصاد في الجامعات الرومانية في تحقيق التنمية المستدامةلكليات 

بدراسة في فلسطين هدفت التعرف إلى واقع أداء وحدة البحث العلمي في  )12(قام اظهير
ولتحقيق هدف  ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وعالقتها بمؤشرات التنمية المستدامة

عضو هيئة تدريس يعملون في ) 726(بانتين على عينة مكونة من بتوزيع است الباحث الدراسة قام
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير واقع  ،)األزهر، واإلسالمية، واألقصى(ثالث جامعات 
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أداء وحدة البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وعالقتها بمؤشرات التنمية 
متغير  تعزى إلىكما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،المستدامة كانت متوسطة

  . الرتبة األكاديمية تعزى إلى متغير، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية النوع االجتماعي

بدراسة في أثيوبيا هدفت التعرف إلى دور البحث األكاديمي في جامعة  Mulu()(13(وقام موال 
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتحليل األبحاث  ،ية االقتصاديةأديس أبابا في تحقيق التنم

من أعضاء هيئة  افرد) 19(األكاديمية المتعلقة بالمجال االقتصادي، وكذلك إجراء مقابلة مع 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن دور  ،التدريس في الجامعة وممثلين من وزارتي النقل والصناعة

   .قليًلاأديس أبابا في تحقيق التنمية االقتصادية كان البحث األكاديمي في جامعة 

بدراسة في فلسطين هدفت التعرف إلى دور الجامعة اإلسالمية بغزة في  )14(كما قامت البورنو
وقد تم جمع البيانات بواسطة استبانة قامت الباحثة  ،تلبية متطلبات التنمية المستدامة لديها

 ،عضو هيئة تدريس) 675(ع االستبانة على عينة مكونة من فقرة، حيث تم توزي) 56(ببنائها من 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن دور الجامعة اإلسالمية بغزة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة 

   .كبيرالديها كان 

في أثيوبيا التعرف إلى دور الجامعات  (O’Keeffe)(15) هدفت الدراسة التي أجراها أوكيفي
ولتحقيق هدف الدراسة  ،قيق التنمية المستدامة في المجال االقتصادي والزراعيالحكومية في تح

من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األثيوبية وممثلين عن  افرد 21)(تم إجراء مقابلة مع 
وقد خلصت الدراسة إلى أن دور  ،حكومية وغير الحكومية وخبراء في التعليم العاليالالجهات 

  . اتحقيق التنمية المستدامة كان كبير ية األثيوبية فيالجامعات الحكوم

في السعودية التعرف إلى دور الكليات الجامعية في  )16(سأجرى القووهدفت الدراسة التي 
ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق  ،التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية بمحافظة عفيف

أن  وقد أظهرت نتائج الدراسة ،من سكان محافظة عفيف افرد) 750(استبانة على عينة مكونة من 
الدور العام للكليات الجامعية في التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية بمحافظة عفيف كان 

، وأن الدور كان بمستوى متوسط في التنمية االجتماعية والثقافية، وأقل من المتوسط في امتوسًط
تعزى إلى متغير النوع النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت  ،التنمية االقتصادية

  . االجتماعي

دراسة في سورية هدفت التعرف إلى تقييم دور البحث العلمي في تلبية  )17(أجرت طرابلسية
ولتحقيق هدف الدراسة طبقت الباحثة االستبانة  ،احتياجات التنمية المستدامة في جامعة تشرين

من أعضاء هيئة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي  اعضو) 192(على عينة مؤلفة من 
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وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  ،السورية عامة، وكلية االقتصاد في جامعة تشرين خاصة
  . تقييم دور البحث العلمي في تلبية احتياجات التنمية المستدامة في جامعة تشرين كانت قليلة

سة في فلسطين هدفت التعرف إلى دور البحث العلمي والدراسات درا )4(علي بينما أجرى
اإلسالمية، واألزهر، واألقصى، وأكاديمية (العليا بالجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة 

ولتحقيق هدف الدراسة تم  ،في تحقيق التنمية المستدامة )اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 ،عضو هيئة تدريس في تلك الجامعات) 180(ئية طبقية قوامها على عينة عشوا استبانةتطبيق 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن دور البحث العلمي والدراسات العليا العاملة في قطاع غزة في 
   .اتحقيق التنمية المستدامة كان متوسًط

في فلسطين هدفت التعرف إلى دور البحث  )18(صالح في حين هدفت الدراسة التي أجراها
علمي الجامعي في التنمية االقتصادية من وجهة نظر المراكز البحثية الجامعية ومؤسسات سوق ال

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة وتوزيعها على عينة  ،العمل في الضفة الغربية
لمي الدرجة الكلية لدور البحث الع وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ،فردا) 64(عشوائية مكونة من 

الجامعي في التنمية االقتصادية من وجهة نظر المراكز البحثية الجامعية ومؤسسات سوق العمل 
  . كانت متوسطة

  تعقيب على الدراسات السابقة 

يالحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة تنوع أهدافها، حيث تناولت بعض الدراسات 
 –؛ ونوفو )10(مثل دراسة كل من براهيميالسابقة دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، 

وتناول . )16(؛ والقوس)14()2016(؛ والبورنو )Novo-Corti, et al, 2018()11(كوريتي وآخرون 
بعضها أثر البحوث التربوية في تحقيق مجاالت التنمية المستدامة مثل دراسة أوفلهتري وليدي 

)O’Flaherty, & Liddy()9( . واقع أداء وحدة البحث العلمي كما تناولت دراسات أخرى
وفي بعض الدراسات تم تناول دور  .)10(وعالقتها بمؤشرات التنمية المستدامة مثل دراسة اظهير

. )17(؛ وطرابلسية)Mulu()13(البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة مثل دراسة كل من موال 
أما  ،لعليا في تحقيق التنمية المستدامةدور البحث العلمي والدراسات ا )4(بينما تناولت دراسة علي

  . فقد تناولت دور البحث العلمي في تحقيق التنمية االقتصادية )18(بالنسبة لدراسة صالح

  أهم ما تمتاز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها 

في حدود علم  - ليةتمتاز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها أول دراسة مح
تطرقت لموضوع تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في  -الباحث 

هذا وقد تم االستفادة من  ..تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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االستبانة،  تطويرالدراسات السابقة في أنها كانت مرشدًا للباحث في إعداد دراسته الحالية، وفي 
  . ومناقشة النتائج

  الطريقة وإجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة

نظرا لطبيعة الدراسة وتحقيقها ألهدافها، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ 
والتي تتمثل بوصف دور  يقوم بوصف الظاهرة المدروسة وعالقتها بالظواهر األخرى، إنهحيث 

معة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خالل البحث العلمي بجا
  .استخدام المعالجات اإلحصائية الوصفية واالستداللية في تحليل النتائج

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الدراسي األول من  أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد خالل الفصل: م برتبةاألردنية، وممن ه
عضو هيئة تدريس، وذلك حسب التقرير ) 753(والبالغ عددهم  2019/2018)(العام الجامعي 

  ). 2019/2018(اإلحصائي األخير لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

  : عينة الدراسة

ى عينة مختارة بطريقة العينة العشوائية الطبقية، أي حوالي استبانة عل) 460(تم توزيع 
النوع (من مجتمع الدراسة، حيث أخذ بعين االعتبار متغيرات الدراسة المستقلة ) %61(

وقد تم مراعاة أن تكون العينة ممثلة للمجتمع من أعضاء هيئة  ،)االجتماعي، والرتبة األكاديمية
والتكنولوجيا األردنية، ممن هم برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، التدريس العاملين في جامعة العلوم 

وقد استطاع  ،)2019/2018(وأستاذ مساعد خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 Sample Size(استبانة مكتملة، وقد تم تحديد حجم العينة من خالل ) 370(الباحث استعادة 

Calculator(  95%بدرجة ثقة)( العينة بعد استثناء عينة الثبات ، وقد بلغت)عضو هيئة ) 340
يبين توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد مجتمع الدراسة حسب ) 1(والجدول . تدريس

  . متغيراتها
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  .توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها): 1(الجدول 

 %النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير

  الجنس
 85% 290  ذكر

 15%  50  أنثى

  الرتبة األكاديمية
 24% 80  أستاذ

 30% 102  أستاذ مشارك

 46% 158  أستاذ مساعد

 100.0 340  المجموع

  : أداة الدراسة

لتقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة 
لتدريس، قام الباحث بتطوير استبانة وذلك بعد االطالع على بعض من وجهة نظر أعضاء هيئة ا

وطرابلسية ؛ )Mulu, 2017(موال ؛ و)4()2013(علي  من الدراسات السابقة مثل دراسة كل
   .فقرة) 15(وقد تكونت االستبانة في صورتها األولية من  ،)17()2015(

  : صدق األداة

محكمين من أساتذة الجامعات األردنية ) 10(تم التأكد من صدق أداة الدراسة بعرضها على 
في مختلف التخصصات الدراسية؛ حيث طلب منهم إبداء الرأي في مدى مالءمة الفقرات من حيث 
الصياغة اللغوية، ومن حيث ارتباطها بموضوع الدراسة، إضافة إلى أية اقتراحات يرونها مناسبة 

ما ارتآه المحكمون بنسبة اتفاق تجاوزت تخدم أغراض الدراسة، وقد تم تعديل االستبانة وفق 
  . فقرة) 15(وبقيت االستبانة في صورتها النهائية مشتملة على  ،)%90(

  :ثبات األداة

 – Test(تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل طريقة االختبار وإعادة االختبار 

Retest (اسة بلغ عدد أفرادها وذلك بتطبيق األداة على عينة استطالعية من خارج عينة الدر)30 (
ومن ثم تم حساب  ،عضو هيئة تدريس، وأعيد تطبيقها على العينة نفسها بعد مرور أسبوعين

تم إيجاد معامل االتساق الداخلي لألداة باستخدام معادلة كما . معامل ارتباط بيرسون في المرتين
طريقة االختبار وإعادة وقد بلغت قيمة معامل الثبات ب .)Cronbach – Alpha(كرونباخ ألفا 

وتعد ). 0.94(، وبلغت قيمة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )0.89(االختبار 
  . هذه القيم مقبولة في مثل هذا النوع من الدراسات
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  :المعالجات اإلحصائية

يارية، لإلجابة عن السؤال األول والثاني، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع
 ONE WAY(تحليل التباين األحادي و ،)T(اختبار  استخدم ولإلجابة عن السؤال الثاني

ANOVA( وطريقة شفيه ،)Sheffe ( للمقارنات البعدية؛ لبيان الفروق اإلحصائية بين متوسطات
تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من 

النوع االجتماعي، وسنوات (وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا الختالف متغيرات الدراسة 
  ). الخبرة

  : المعيار اإلحصائي

تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق  تم تحديد فئات
= طول الفئة( :عادلة اآلتيةوذلك وفق الم ،التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

=  5/ 1 – 5= (أي أن طول الفئة  ؛)عدد مستويات الممارسة/الحد األدنى –الحد األعلى 
وبناًء على ذلك، فقد تم اعتماد المعيار اآلتي لتقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم ). 0.80

. عضاء هيئة التدريسفي تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أ والتكنولوجيا األردنية
   .يبين ذلك) 2(والجدول 

فئات المعيار اإلحصائي لتقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا ): 2(الجدول 
  .األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  تقدير درجة الدور  الفئة

  قليلة جدا 1.00- 1.80

  يلةقل 1.81 – 2.60

  متوسطة 2.61 – 3.40
  كبيرة 3.41 – 4.20

  كبيرة جدا 4.21 – 5.00

  : متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية

  :المتغير المستقل الوسيط، وهو -

  .ذكر، وأنثى: النوع االجتماعي، وله نوعان* 

  .اذ مشارك، وأستاذ مساعدأستاذ، وأست: الرتبة األكاديمية، ولها ثالثة مستويات* 
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دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية  :المتغير التابع -
المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ويقدر بعدد تكرارات استجابات أفراد عينة 

  . الدراسة على فقرات االستبانة المستخدمة في هذه الدراسة

  :دراسة ومناقشتهانتائج ال
يتضمن هذا الجزء عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتها وفقًا لتساؤالتها، وذلك على النحو 

  :اآلتي

ما دور البحث العلمي بجامعة العلوم "وهو النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها، 
  التدريس؟ األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة والتكنولوجيا

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لتقدير  لإلجابة عن هذا السؤال، تم
دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة 

يبين  3)(والجدول . نظر أعضاء هيئة التدريس لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة واألداة ككل
  . ذلك

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير دور البحث العلمي بجامعة المتوسطا ):3(الجدول 
العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

  .التدريس مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الدور

1 7 
مية في تزويد المجتمع بالمؤهلين في ُتساعد األبحاث العل

  .جميع المجاالت العلمية
  كبيرة 1.02 3.80

2 12 
تهتم الجامعة بتوصيات المؤتمرات المتعلقة بالبحث 

  . العلمي
  كبيرة 0.91 3.75

3 1 
ُتسهم األبحاث العلمية في تقدم الفرد والمجتمع وذلك 

  .باقتراح الحلول لجميع المشكالت بشكل علمي
  كبيرة 0.96 3.68

  كبيرة 0.97 3.65  .ُتسهم األبحاث العلمية في إنتاج ابتكارات علمية جديدة  3 4

5 10 

ُتساعد األبحاث العلمية في وضع الحلول للمشكالت 
التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والصحية التي 

  . تواده المجتمع
  كبيرة 0.94 3.60

6 11 

الوعي لتحفيز التغيرات ُتسهم األبحاث العلمية في نشر 
االجتماعية والثقافية بما يخدم التنمية المستدامة بكل 

  . أبعادها وجوانبها
  كبيرة 0.94 3.56



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  حمادنه

  1068

  الفقرة  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الدور

7 5 
ُتسهم األبحاث العلمية في تطوير قطاع الصناعة مع العناية 

  .بالبيئة والمحافظة عليها
  كبيرة 0.92 3.53

8 6 
قتصادية بما ُتسهم األبحاث العلمية في تحسين العناصر اال

  . يحقق متطلبات سوق العمل
  كبيرة  0.91  3.50

9  8 
ُتساعد األبحاث العلمية في حل المشكالت التي تواجه 

  .المؤسسات المجتمعية
  كبيرة 0.86 3.47

10 2 

ُتسهم األبحاث العلمية في نقل التكنولوجيا الحديثة من 
خالل تحويل البحوث إلى وسائل تكنولوجية لحل مشكالت 

  معالمجت
  كبيرة 0.87 3.44

  كبيرة 0.91 3.41  . ُتسهم األبحاث العلمية في الحصول على براءات االختراع 4 11
  متوسطة 0.93 3.40  .ُتسهم األبحاث العلمية في تطوير الحياة السياسية  9 12

13 15 
تتواصل الجامعة مع الجامعات العالمية في مجال البحث 

  .ةالعلمي بشكل يخدم التنمية المستدام
  متوسطة 0.92 3.35

14 13 

يوجد تنسيق بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة 
األخرى الختيار موضوعات األبحاث العلمية لالستفادة من 

  .نتائجها بما يخدم التنمية المستدامة
  متوسطة 0.99 3.25

15 14 
تتواصل الجامعة مع الجامعات المحلية في مجال البحث 

  .نمية المستدامةالعلمي بشكل يخدم الت
  متوسطة 1.05  3.15

  كبيرة 0.83 3.50  المتوسط الحسابي الكلي

أن المتوسطات الحسابية لتقدير دور البحث العلمي بجامعة العلوم ) 3(يالحظ من الجدول 
والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد 

ُتساعد األبحاث "ونصها ) 7(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.80 – 3.15(ين ما ب تنازليا تراوحت

في المرتبة األولى وبأعلى " العلمية في تزويد المجتمع بالمؤهلين في جميع المجاالت العلمية

تتواصل الجامعة مع "ونصها ) 14(، في حين جاءت الفقرة رقم )3.80(متوسط حسابي بلغ 

في المرتبة " ث العلمي بشكل يخدم التنمية المستدامةالجامعات المحلية في مجال البح
أي ما ) 3.50(أما المتوسط الحسابي الكلي فقد بلغ ). 3.15(األخيرة وبأقل متوسط حسابي بلغ 

وقد يرجع ذلك إلى االهتمام الكبير الذي توليه جامعة العلوم والتكنولوجيا  ).كبيرة(يقابل درجة 
ات السوق والتنمية المستدامة، واعتبار ذلك جزء من شروط األردنية للبحث العلمي وربطه بحاج

ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمنصوص عليه في لوائح وتعليمات ترقية أعضاء هيئة 
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من ) البحث العلمي واإلبداع(وكذلك المنصوص عليه في في المحور الرابع  ،التدريس في الجامعة
وقد يرجع ذلك أيضا إلى اشتراط جامعة العلوم  .)2016 – 2020(الخطة اإلستراتيجية 

والتكنولوجيا األردنية على أعضاء هيئة التدريس نشر أبحاثهم في المجالت المحكمة والمعتمدة في 
التي و ،التي تهتم باألبحاث العلمية والهندسية والتطبيقية واالجتماعية) Scopus(قاعدة البيانات 

   .نمية المستدامةتسهم في خدمة المجتمع وتحقيق الت

التي أظهرت أن دور الجامعة  14)()2016(اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من البورنو 
 ,O’Keeffe)(15)(اإلسالمية بغزة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة لديها كان كبيرا؛ وأوكيفي 

امة في المجال االقتصادي التي أظهرت أن دور الجامعات الحكومية في تحقيق التنمية المستد 201
   .والزراعي كان كبيرا

 ,Novo-Corti, et al(كوريتي  - اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة دراسة كل من نوفو 

التي أظهرت أن هناك دور قليل لكليات االقتصاد في الجامعات الرومانية في تحقيق  11)()2018
درجة تقدير واقع أداء وحدة البحث التي أظهرت أن  12)()2017(التنمية المستدامة؛ واظهير 

العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وعالقتها بمؤشرات التنمية المستدامة كانت 
التي أظهرت أن دور البحث األكاديمي في جامعة أديس أبابا  Mulu, 2017()(13(متوسطة؛ وموال 

التي أظهرت أن الدور العام للكليات  16)()2016(في تحقيق التنمية االقتصادية كان قليًلا؛ والقوس 
الجامعية في التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية بمحافظة عفيف كان متوسًطا؛ وطرابلسية 

التي أظهرت أن درجة تقييم دور البحث العلمي في تلبية احتياجات التنمية المستدامة  17)()2015(
التي أظهرت أن دور البحث العلمي والدراسات  )4()2013(في جامعة تشرين كانت قليلة؛ وعلي 

التي  18)()2012(العليا العاملة في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة كان متوسًطا؛ وصالح 
أظهرت أن الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقتصادية من وجهة نظر 

  . ق العمل كانت متوسطةالمراكز البحثية الجامعية ومؤسسات سو

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين "وهو النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها، 
متوسطات تقديرات دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق 

  " ؟متغير النوع االجتماعي تبعا الختالفالتنمية المستدامة 

 لسؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واستخداملإلجابة عن هذا ا
لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات تقديرات دور البحث العلمي  ؛)T – Test( اختبار

بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
. ن فقرات أداة الدراسة ولألداة ككل تبعا الختالف متغير النوع االجتماعيالتدريس لكل فقرة م

  . يبين ذلك) 4(والجدول 
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  .لداللة الفروق اإلحصائية تبعًا الختالف النوع االجتماعي) T – Test(نتائج اختبار ): 4(الجدول 

  النوع

  االجتماعي
  العدد

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
T 

  مستوى

  الداللة
 0.82 3.63 290  ذكر

13.607 *0.00 
 0.30  2.76 50  أنثى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات دور البحث ) 4(يالحظ من الجدول 
الختالف متغير االعلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة تبع 

عند مستوى ) T) (13.607(، حيث بلغت قيمة )الذكور( لصالح وجاءت الفروق النوع االجتماعي
وقد يرجع ذلك إلى الرغبة الشديدة من أعضاء هيئة . وهي قيمة دالة إحصائيا ،)0.00(الداللة 

علمية كونهم بحاجة إليها الستكمال نصاب الترقية األكاديمية من  بحوثالتدريس الذكور بإنجاز 
وط الرئيسة للترقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األبحاث المحكمة والمنشورة كأحد الشر

  . األردنية

حيث  16)()2016(؛ والقوس 12)()2017(اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من اظهير 
  . أظهرتا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير النوع االجتماعي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  هل"وهو النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها، 
متوسطات تقديرات دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق 

متغير الرتبة األكاديمية؟ ا الختالفالتنمية المستدامة تبع "  

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لمعرفة 
بين متوسطات تقديرات دور البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا  الفروق اإلحصائيةداللة 

الختالف متغير ااألردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبع 
  . يبين ذلك) 5(والجدول . الرتبة األكاديمية

عيارية لداللة الفروق اإلحصائية تبعًا الختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم): 5(الجدول 
  .متغير الرتبة األكاديمية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الرتبة األكاديمية
 0.20 2.89 80  أستاذ

 0.83 3.68 102  أستاذ مشارك
 0.87 3.69 158  دعأستاذ مسا

 0.83 3.50 340  األداة ككل
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اين ظاهري بين متوسطات تقديرات دور البحث العلمي وجود تب) 5(يالحظ من الجدول 
بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين  ،متغير الرتبة األكاديمية ا الختالفالتدريس تبع
  .يوضح ذلك) 6(ول والجد ).ONE WAY ANOVA(األحادي 

لداللة الفروق ) ONE WAY ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي): 6(الجدول 
  .اإلحصائية تبعا الختالف متغير الرتبة األكاديمية

  مصدر

  التباين

  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات
F 

  مستوى

  الداللة
 19.444 2 38.887  بين المجموعات

34.119 *.000 
 0.570  337 192.049  داخل المجموعات

   339 230.936  المجموع الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات دور البحث ) 6(يالحظ من الجدول 
العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء 

وللكشف عن مصادر الفروق، تم استخدام  .متغير الرتبة األكاديمية تالفا الخهيئة التدريس تبع
  .يوضح ذلك 7)(والجدول . للمقارنة البعدية) Scheffe(طريقة شفيه 

للمقارنات البعدية لداللة الفروق اإلحصائية تبعا لمتغير ) Scheffe(طريقة  نتائج): 7(الجدول 
  .الرتبة األكاديمية

  الرتبة

  األكاديمية

  وسطالمت

  الحسابي
  أستاذ

  أستاذ

  مشارك

  أستاذ

  مساعد
 * 0.80 - * 0.79-  -------  2.89  أستاذ

  0.01 -  -------  * 0.79 3.68  أستاذ مشارك
  -------  0.01 * 0.80 3.69  أستاذ مساعد

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات دور البحث ) 7(يالحظ من الجدول 
والتكنولوجيا األردنية في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء  العلمي بجامعة العلوم

، وبين رتبة )أستاذ مشارك(من جهة لصالح ) أستاذ مشارك(ورتبة  )أستاذ(رتبة  هيئة التدريس بين
أستاذ (وكذلك بين رتبة  ).أستاذ مساعد(من جهة أخرى لصالح ) أستاذ مساعد(ورتبة ) أستاذ(

) أستاذ(ورتبة ) أستاذ مساعد(بين رتبة  ا، وأيض)أستاذ مشارك(لصالح ) اذأست(ورتبة ) مشارك
وعليه، جاءت الفروق لصالح أعضاء هيئة التدريس ممن هم في رتبة ). أستاذ مساعد(لصالح 

وقد يرجع ذلك إلى الرغبة الشديدة لدى أعضاء هيئة التدريس  ).أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(
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في عمل بحوث تنسجم مع خطة الجامعة ) شارك، وأستاذ مساعدأستاذ م(رتبة  ممن هم في
، وذلك من خالل إنجازهم بحوث تطبيقية تسهم في تحقيق التنمية )2016 – 2020(اإلستراتيجية 

امتالك  فضًلا عن. المستدامة، األمر الذي يساعد في إنجاز ترقيتهم األكاديمية للرتب األعلى
الخبرة الكافية بالوضع ) أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد( أعضاء هيئة التدريس ممن هم في رتبة

القائم للنشاط البحثي في الجامعة وما تركز عليه في أولوياتها البحثية من مواضيع جديدة تسهم 
   .في تحقيق التنمية المستدامة

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات  12)()2017(اظهير  اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة دراسة
  .صائية تعزى إلى متغير الرتبة األكاديميةداللة إح

  التوصيات 

  : في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنه يوصى باآلتي

تواصل الجامعات األردنية مع الجامعات العالمية في مجال البحث العلمي بما يخدم التنمية  -1
  .المستدامة

ية والخاصة الختيار موضوعات األبحاث إيجاد تنسيق بين الجامعات األردنية والجهات الحكوم -2
  . العلمية لالستفادة من نتائجها وبما يخدم التنمية المستدامة

تواصل الجامعات األردنية مع الجامعات المحلية في مجال البحث العلمي بما يخدم التنمية  -3
  .المستدامة

ة بين الجامعات إجراء دراسات أخرى باستخدام متغيرات مستقلة جديدة، تستهدف المقارن -4
  . األردنية والعربية، وتقديم المقترحات لتحسينها

 

  الهوامش

مستوى اهتمام رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية في ). 2015(أبو صبحة، انشراح خليل  -1
رسالة ماجستير غير منشورة، . العاصمة عمان بالبحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  .الشرق األوسط األهلية، عمان، األردن جامعة

دور البحث العلمي في تمويل الجامعات األردنية الحكومية من وجهة ). 2014(مطلق، ثناء محمد مقبل  -2
  .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن. نظر القادة التربويين فيها

ي الجامعة األردنية وجامعة اليرموك في تعزيز البحث مساهمة إدارت). 2012(أبو عيشة، أماني كمال  -3
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، ). مقترح للتطوير(العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية 

  .إربد، األردن
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  . فلسطين

تحديد أولويات البحث العلمي في األردن للسنوات ). 2010(المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  -5
  .، األمانة العامة، عمان، األردن2011 – 2020

  . إربد، األردن. 2016 – 2020الخطة اإلستراتيجية ). 2016(ة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردني -6

7- Kurk, Joanna (2013). Good Scientific Practice and Ethical Principles Scientific 
Research and Higher Education. Central European Journal of Sport Sciences and 
Medicine, 1 (1), 25 – 29.  

8- Byrch, Christine, et al (2009). Sustainable Development: What does it really mean?. 

University of Auckland Business Review, 11 (1), 1 – 7.  

9- O’Flaherty, J. & Liddy, M. (2018). The Impact of Development Education and 
Education for Sustainable Development Interventions: A Synthesis of the Research. 
Environmental Education Research, 24 (7), 1049 – 1049.  

. -دراسة حالة الجزائر –لمستدامة دور الجامعة في تحقيق التنمية البشرية ا). 2018(براهيمي، نادية  -10
  . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر

11- Novo-Corti, et al (2018). A Pilot Study on Education for Sustainable Development 
in the Romanian Economic Higher Education. Journal of Sustainability in Higher 
Education, 19 (4), 817 – 838. 

واقع أداء وحدة البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي ). 2017(اظهير، نائل سالم  -12
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، . الفلسطينية وعالقتها بمؤشرات التنمية المستدامة

  . فلسطين

13- Mulu, Kahsay (2017). The Links between Academic Research and Economic 
Development in Ethiopia: The Case of Addis Ababa University. European Journal 
of STEM Education, 2 (2), 1 - 10 

دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تلبية متطلبات ). 2016(البورنو، أماني فايز محمود  -14
رسالة ماجستير غير منشورة، . الجامعة اإلسالمية دراسة حالة: مستدامة لديها وسبل تفعيلهالتنمية ال

  . الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين
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United Nations Sustainable Development Goals. Int Rev Educ, 62 (2016), 791 – 
813.  

دور الكليات الجامعية في التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية ). 2016(القوس، سعود سهل  -16
  . 1 – 37، )1(مجلة دراسات في التنمية والمجتمع، . بمحافظة عفيف



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  حمادنه

  1074

دراسة : نمية المستدامةتقييم دور البحث العلمي في تلبية احتياجات الت). 2015(طرابلسية، شيراز  -17
مجلة جامعة تشرين . كلية االقتصاد –جامعة تشرين  –حالة مؤسسات التعليم العالم السورية 

  . 87 – 104، )4( 37، )سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية(للبحوث والدراسات العلمية 

ي التنمية االقتصادية نحو تفعيل دور البحث العلمي الجامعي ف). 2012(صالح، هشام صالح محمد  -18
رسالة ماجستير . من وجهة نظر المراكز البحثية الجامعية ومؤسسات سوق العمل في الضفة الغربية

  . غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فلسطين
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درجة توفر آليات إدارية لزيادة امليزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء 
 إلدارة املعرفة) Leverage Approach(على مدخل الرافعة 
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  ملخص

دارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية إالدراسة إلى تعرف درجة توفر آليات هدفت 
من وجهة نظر القيادات  إلدارة المعرفة) Leverage Approach(الرسمية بناء على مدخل الرافعة 

تطوير األكاديمية في هذه الجامعات، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتم 
جامعات  3قائدا أكاديميا، من  282فقرة تم توزيعها على عينة من  53مجاالت و 5استبانة مكونة من 
  ).الجامعة األردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة(أردنية رسمية هي 

اء دارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بنإدرجة توفر آليات أظهرت النتائج أن 
جاءت بدرجة متوسطة، وجاءت المجاالت  إلدارة المعرفة) Leverage Approach(على مدخل الرافعة 

كما ). تخفيض التكلفة، التوقيت، المرونة، اإلبداع والجودة: (مرتبة حسب متوسطاتها الحسابية كما يأتي
دراسة في استجابات أفراد تبعا لمتغيرات الأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  أظهرت نتائج الدراسة

العينة على درجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل 
  .الرافعة

بلــورة وترســيخ ممارســات الرافعــة المعرفيــة وبنــاء قواعــد معرفيــة رصــينة تمثـــل          وأوصــت الدراســة ب  
  .سية في الجامعاتساسية لزيادة الميزة التنافالمتطلبات األ

ــة  ــة الرســمية، مــدخل الرافعــة، إدارة      : الكلمــات المفتاحي ــزة التنافســية، الجامعــات األردني ــة، المي ــات إداري آلي
  .المعرفة
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The Degree of Administrative Mechanisms Availability to Increase 
the Competitive Advantage at the Public Jordanian Universities 
According to Leverage Approach of Knowledge Management  

 

Alaa Ibrahim Mahmoud Abu Rumman, PhD student in Educational 
Administration, The University of Jordan, Jordan. 

Anmar Mustafa Alkaylani, Prof., Faculty of Educational Sciences, The 
University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed at identifing the degree of administrative mechanisms availability 

to increase the competitive advantage at the public Jordanian Universities according to 
leverage approach of knowledge management, from the point of view of their academic 
leaders. 

The descriptive survey method was used. To achieve the objective of the study, a 
questionnaire consisting of five domains and (53) Items was developed, and distributed 
to a sample of (282) academic leaders from three universities. 

The results showed that the a availability of the administrative mechanisms to 
increase the competitive advantage at the public Jordanian Universities according to 
leverage approach of knowledge management was medium, domains arranged as follow: 
(cost reduction, timeliness, flexibility innovation and quality), The results indicated that 
there were no significant differences between variables and the degree of administrative 
mechanisms availability to increase the competitive advantage at the public Jordanian 
Universities according to leverage approach of knowledge management, from the point 
of view of their academic leaders. The study recommended consolidating knowledge-
lever practices and building knowledge bases that represent the basic requirements for 
increasing the competitive advantage in universities. 

 
  

  :المقدمة

ن بتسارع التغيرات والثورة المعرفية في مجالي العصرالرقمي ويّتسم القرن الحادي والعشر
واقتصاديات المعرفة وتطور التقنيات وتجلياتها في كافة المجاالت، ليصبح التغيير والتطوير سمة 

ثة وأحد المكونات الحتمية لهذا العصر، وارتبط نجاح المنظمات بجهود الموارد األلفية الثال
البشرية وقدراتهم المتجددة في ابتكار األدوات العلمية والحلول للتحديات التي تواجهها، أما 
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المنظمات التي توقفت عن العمل والّتعلم والبحث عن الفرص المستقبلية، فقد تراجعت وطوتها 
  .خكتب التاري

توجهاتها االستراتيجية و وتسعى الجامعات كغيرها من المنّظمات لتطوير فكرها اإلداري
م مع متطلبات العصر، لمواكبة تحديات ءوتجويد وتجديد أهدافها وخططها ووظائفها، وبما يتال

مي قتصاد العالالمنافسة العالمية والتي يشهدها العالم بأكمله متمثلة في العولمة واالندماج في اال
نفتاح على األسواق العالمية، وانتشار ظاهرة الشراكات بين المنّظمات والمؤسسات، وسياسات اال

  .)2012،العصفور( )1(والتطورات الكبيرة في تقنيات المعلومات واالتصاالت

 للدخول للمنّظمات تحضير بوابة العلمي بالبحث المرتبط العالي التعليم مؤسسات وتمثل
 وسوق الشاملة التنمية تتطلبه الذي البشري المال لرأس والمنتج لعالميةا التنافسية لمضمار
 المعرفة دارةإ أهمية تزداد ،مجاالتها واتساع قنواتها وتشعب ورافعتها المعرفة قوة ظهوروب العمل،
 والمحركات المعرفة نتاجإ رحى باعتبارها التقني والتجديد واالبتكار والتكنولوجي العلمي والبحث
  .الدول سّلم في الّنوعية والقفزات اإلنساني والرقي والّنماء للتطور الرئيسة

 تعليمية خدمة تقديم على المؤسسة قدرة" :بأنها الجامعي التعليم في التنافسية وتعرف
 فيها، التدريس هيئة وأعضاء خريجيها مستوى على يجابياإ ينعكس مما الجودة، عالية وبحثية
 نفسه الوقت وفي المختلفة، بمستوياته العمل سوق في تنافسية زاياوم قدرات يكسبهم الذي األمر

 )2("بها االلتحاق على الطلبة إقبال وزيادة معها، التعاون ثم ومن فيها المجتمع ثقة يعكس
 .)2009إبراهيم،(

 تحت الجامعية للمؤسسة تفوقا تبرز التي والتقنية والبشرية المادية والقدرات المهارات وتعني
  .)Schiraldi,2013 and Greco,Grimaldi,Scarabotti( )3(العالمية نافسيةالت مظلة

دارة المعرفة وتكنولوجيا إوالذي يساوي بين ) Leverage Approach(ويعد مدخل الرافعة 
الواسع داخل  من أحد المداخل السائدة في مجال إدارة المعرفة القائم على التشبيك المعلومات

تبط بمركز معلوماتي متمّثل بمستودع البيانات تحت تأثير اإلمكانات المنّظمة وخارجها المر
العظيمة لتكنولوجيا المعلومات والتي تتمثل بالقدرة الفائقة لها على جمع وتصنيف ومعالجة وخزن 

 )Application Software( واسترجاع المعلومات بسرعة الضوء، واستخدام برمجيات التطبيق
  ).2008نجم، ( )4(ة واألعمال اإلدارية والمالية والمحاسبيةنتاجيلنمذجة المهام اإل

وفي هذا الصدد استندت خبرات بعض الجامعات على آليات للرفع المعرفي التي اتبعتها 
) University of Plymouth Colleges )UPC ت جامعة كليات بليموثأمنظمات األعمال؛ فقد أنش

رة كلية في منطقة جنوب غرب إنجلترا، وتعمل ، وهي تدعم شبكة من تسع عش)2003(في عام 
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هذه الكليات بالشراكة مع الجامعة على تقديم درجات علمية على درجة عالية من المرونة، وصممت 
برامجها لتشترك مع جهات مختلفة للربط بين الدراسة الّنظرية والعملية، وللتغلب على مشكلة 

تم إنشاء مجتمعات مادية وافتراضية لتبادل الخبرات بين التباعد المكاني بين كليات الجامعة فقد 
 ).Witt, McDermott, Peters& Stone, 2007( )5(الكليات

البحث والتطوير واالبتكار عند التحول إلى االقتصاد المعرفي الذي يعتمد  ويتعاظم تأثير
وترتبط متوسطات . على مخرجات التعليم العالي في الصناعات كثيفة المعرفة ودعم ريادة األعمال

والتعاون البحثي بين الجامعات  ،أداء البحث والتطوير واالبتكار طرديا مع نسبة مستخدمي اإلنترنت
والصناعة، وهي نتائج تعكس بشكل ما أهمية القنوات المعرفية التكنولوجية في مجال البحث العلمي 

  .)2019،رفة العالميتقرير مؤشر المع( )6(والتطوير والتعاون بين الجامعات والصناعة

وبما أن التصنيفات العالمية أظهرت تراجع ترتيب الجامعات األردنية، وال سيما الرسمية منها 
الجامعات عالميا، التي يعول عليها النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلباته، وأن الرؤية على تصنيف 

وية بناء على مدخل الرافعة لم تتحقق كما رسمت، فإن هذا يدعو لتطوير آليات إدارية ترب
  .الجامعات األردنية لتدخل ميدان المنافسة العالميةبالمعرفية للنهوض 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ظل الثورة الصناعية الرابعة تزداد أهمية التحول إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق الرافعة 
اإلدارة والخدمات وأدوات العمل لما أحدثته من تغييرات عميقة في نظم اإلنتاج و المعرفية،

، واعتبارا ألهمية المواءمة بين القفزة العلمية والتكنولوجية الكبيرة وتوافر موارد بشرية اوغيره
استنادا إلى نتائج مؤشر المعرفة وقادرة على مواكبة التغييرات والتطورات المستقبلية المتوقعة، 

 ن) 2019(العالميتطلبات اقتصاد يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا، ضعف المواءمة بين م تبي
ونوعية القوى البشرية التي يوفرها التعليم وتحديدا التعليم العالي؛ والتي تعني أن مخرجات 
التعليم العالي ال تتواءم ومتطلبات التنافسية اتي تتطلب إبداعا تنافسيا وليس فقط مخرجات 

  .الجودة والمنافسة تقليدية أو منتجات ذات قيمة مضافة ضعيفة

التي جعلت الجامعات  واستجابة للمتغيرات والتحديات العالمية ومن أبرزها التنافسية العالمية،
مطالبة أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع هذه المستجدات بخطوات حثيثة نحو تهيئة فرص 

 .تحقيق المزايا التنافسية، والتحول الجاد نحو اقتصاد المعرفة

مية مدخل الرافعة المعرفية وتكامله لالستثمار األمثل للموجودات المعرفية داخل ونظرا أله
في تحقيق الميزة ) األفراد، التكنولوجيا، والعمليات(الجامعات وبشكل متكرر والمتمثلة بكل من 

دارية لزيادة الميزة التنافسية إفإن مشكلة الدراسة تتمثل في معرفة درجة توفر آليات  ؛التنافسية
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إلدارة المعرفة، ) Leverage Approach(الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة  في
  :وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما درجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات الرسمية األردنية بناء على  .1
 القيادات األكاديمية في هذه الجامعات؟مدخل الرافعة إلدارة المعرفة من وجهة نظر 

في درجة توفر آليات ) ≥0.05α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
في الجامعات الرسمية األردنية بناء على مدخل الرافعة إلدارة  إدارية لزيادة الميزة التنافسية

المركز (ات تعزى لمتغيرات المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في هذه الجامع
 ؟)الوظيفي، والرتبة األكاديمية، ونوع الكلية

  : هدف الدراسة

الميزة التنافسية في الجامعات  دارية لزيادةإهدفت الدراسة إلى تعرف درجة توفر آليات 
إلدارة المعرفة، وكذلك إلى ) Leverage Approach(بناء على مدخل الرافعة  الرسمية األردنية

توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية  فروق في درجةتعرف ال
بناء على مدخل الرافعة إلدارة المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في هذه الجامعات تعزى 

  ).المركز الوظيفي، والرتبة األكاديمية، ونوع الكلية(لمتغيرات 

   :أهمية الدراسة

دارية لزيادة الميزة التنافسية إن األهمية النظرية للدراسة في أنها تبين درجة توفر آليات تكم
 ،إلدارة المعرفة) Leverage Approach(في الجامعات الرسمية األردنية بناء على مدخل الرافعة 

تائجها ستفيد من نتوتكمن األهمية اإلجرائية للدراسة بما يترتب عليها من نتائج وصفية يؤمل أن 
  :الجهات اآلتية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشمية، من خالل تعرف درجة  -
في الجامعات الرسمية األردنية بناء على مدخل  اإلدارية لزيادة الميزة التنافسيةتوفر اآلليات 

 . الرافعة المعرفية

لبحثية والكفايات التدريسية وفق مدخل أساتذة الجامعات من خالل تطويرهم للمهارات ا -
 .الرافعة

يؤمل أن تكون هذه الدراسة حلقة وصل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات واإلدارة التربوية،  -
 .ألهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية واستدامتها

هذا  ضمنريع مستقبلية األكاديميون والطلبة والباحثون لالستفادة من نتائجها في إعداد مشا -
  .السياق البحثي
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   :مصطلحات الدراسة

  :تتبنى الدراسة المصطلحات التالية

قدرة المنظمة على تقديم منتجات أو  ):Competitive Advantage(الميزة التنافسية 
  ).2015 السعود،( )7(خدمات، بفاعلية وكفاءة أكثر من المنافسين في مجموعة العمل نفسها

  :الميزة التنافسية باآلتيوتتمثل أبعاد 

قدرة الجامعة على إنتاج التعلم أو الخدمة بأقل النفقات،  :)raduction Cost(تخفيض التكلفة  .1
 .مما يسمح لها بتحقيق تفوق كلفوي

 .للوظيفة واالستخدام والتصميم درجة مالءمة خصائص الخدمات): Quality(الجودة  .2

 .ير واالستجابة بأقل وقت وجهد وكلفةوهي القابلية للتغ): Flexibility(المرونة  .3

من حيث التركيز على وقت إيصال الخدمة من حيث سرعة التسليم ): Timeliness(التوقيت .4
 .واعتمادية التسليم

   )8(توليد الجديد من األفكار والعمليات والخدمات وتطبيقها): Innovation(اإلبداع  .5
(Pearce and Robinson,2011).  

ة الجامعات األردنية الرسمية وتفوقها وتميزها بوظائفها التعليمية قدر :إجرائياوتعرف 
  .من الجامعات األخرى وخدماتها المجتمعية وبحثها العلمي بفاعلية وكفاءة أكثر

دارة المعرفة وهو المدخل القياسي إحد مداخل أ): Leverage approach(مدخل الرافعة 
دارة المعرفة وتكنولوجيا إويساوي بين  الذي يقوم على أساس المعرفة المرمزة القياسية

  :تيآلالمعلومات تحت تأثير اإلمكانات العظيمة لتكنولوجيا المعلومات المتمثلة با

القدرة الفائقة لتكنولوجيا المعلومات على جمع وتصنيف ومعالجة وخزن واسترجاع  - أ
 . المعلومات بسرعة الضوء

 .الحاسوب والتشارك الشبكي القائم على )Super connectivity(التشبيك الفائق  -  ب

والتي تستخدم لنمذجة المهام التشغيلية في ) Application Software(برمجيات التطبيق  -  ت
 .)2008 ،نجم( )9( نتاج واألعمال اإلدارية والمالية والمحاسبيةاإل

تمتلكه الجامعة من قدرة فائقة لتكنولوجيا المعلومات والتشبيك الفائق  ما: إجرائياويعرف 
 .ستجابة على األداةشارك الشبكي وبرمجيات التطبيق وذلك من خالل االوالت
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  : حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على كل من عمداء الكليات، نواب العمداء، رؤساء األقسام األكاديمية في 
 2019/2020الجامعات األردنية الرسمية، وذلك للعام الدراسي.  

  : الدراسات السابقة ذات الصلة

 :ت العربيةالدراسا -  أ

هدفت إلى تعرف أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات على دراسة  )10()2011(أجرى هزايمه 
تحسين الميزة التنافسية في الشركات المساهمة العامة، وشمل مجتمع الدراسة جميع الشركات 

 وتكونت عينة. شركة) 255(األردنية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، والبالغ عددها 
: وخلصت إلى عدد من النتائج كان أهمها، مديرا يعملون في هذه الشركات) 188(الدراسة من 

العناصر المادية، (وجود أثر لتبني وامتالك تكنولوجيا معلومات ذات مرتكزات تكنولوجية متقدمة 
) نظامالبرمجيات، قواعد البيانات، وفرق الدعم الفني، شبكات االتصال، وكفاءة النظم، وتكاملية ال

تخفيض التكلفة، جودة العمليات والمخرجات، والتوقيت، واالبتكار (على تحسين الميزة التنافسية 
أوصت الدراسة بأهمية تبني تطبيق تكنولوجيا ، وفي الشركات العامة المساهمة) والتجديد

 .المعلومات ألثرها الواضح على تحسين الميزة التنافسية

اسة هدفت إلى تعرف تأثير التيقظ القيادي في تحقيق در )11()2014(المولى سماح أجرت 
 في بالقادة اإلداريين والعاملينالرافعة المعرفية من خالل التفوق الذكي، وتمثل مجتمع الدراسة 

 تكامل وكان من أبرز النتائج ،البيانات لجمع كأداة ستبانةاال واستخدمت، والتكنولوجيا وزارة العلوم

 مجموعة بأهمية تقديم الدراسة وأوصت ،المعرفية الرافعة تحقيق في لذكيا والتفوق التيقظ القيادي

وتشريعات  بقوانين يتعلق فيما الرفع تحقيق زيادة إمكانية فيتصب  والتي العلمية من المقترحات
االستثمار  بهدف العليا دارةاإل أمام العقبات زالةإبهدف التدريبية  بالدورات تتعلق خرىأو الوزارة،

 عالقة رسمية صيغة إيجادو الوزارة، داخل المعرفية والموجودات للمعرفة المتكرر االستخدامو مثلاأل

  .العراق وخارج داخل األخرى الدولة ومؤسسات والتكنولوجيا العلوم وزارة بين تربط

ى تطوير سياسات تربوية مقترحة لتحقيق الميزة إل )12()2016(قطناني سمر الهدفت دراسة و
دامة في الجامعات األردنية الحكومية في ضوء التصنيفات العالمية للجامعات، التنافسية المست

وتكون مجتمع الدراسة من قياديي الجامعات األردنية الحكومية والمتمثلين في رؤساء الجامعات 
قياديا،  )83(قياديا، وبلغت عينة الدراسة ) 183(والبالغ عددهم  ونوابهم وعمداء الكليات،

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن . فقرة )78(انات الدراسة تم تطوير استبانة تكونت من ولجمع بي
واقع الميزة التنافسية المستدامة في الجامعات األردنية الحكومية جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت 
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سياسات أن واقع السياسات التربوية الحالية في الجامعات األردنية الحكومية ومدى توافقها مع 
التصنيفات العالمية للجامعات جاء بدرجة متوسطة، وأوصت الباحثة بتضمين السياسات المطورة 

  .المناسبة في معايير االعتماد للجامعات

إلى تحديد متطلبات ومعوقات رفع القدرة التنافسية  )13()2016( العبادكما هدفت دراسة 
جامعات، كما هدفت لصياغة نموذج مقرح لزيادة لجامعة الملك سعود في ضوء المعايير العالمية لل

الميزة التنافسية لجامعة الملك سعود في ضوء معايير التصنيفات العالمية للجامعات، واعتمدت 
في تحليل قوائم التصنيفات العالمية التي تضمنت  وتمثلت أداة الدراسة ،الدراسة المنهج الوصفي

لرفع القدرة التنافسية لجامعة الملك  ًاة نموذجوقدمت الدراس.ترتيب بعض الجامعات السعودية
في ضوء خبرات وتجارب الدول المتقدمة التصنيفات العالمية للجامعات، كما تضمن أهدافا  سعود

  ).التدريس الجامعي، البحث العلمي، خدمة المجتمع(تمثلت في تطوير وظائف الجامعة 

الفعلي لدرجة توفر متطلبات الميزة إلى تعرف الواقع  )14()2018(وهدفت دراسة أماني شلبي 
التنافسية في جامعة المنصورة، ومعوقات تحقيقها، واقتراح تصور لتحقيق الميزة التنافسية في 

، ولتحقيق هدف الدراسة تم )دراسة الحالة(جامعة المنصورة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي 
. عضو هيئة تدريس في الجامعة) 276(تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، وتم توزيعها على 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها قصور في واقع متطلبات الميزة 
، وأوصت الدراسة بتبني )البحث العلمي، خدمة المجتمع،التدريس(التنافسية في الجامعة في مجال 

  .التصور المقترح لتحقيق الميزة التنافسية في جامعة المنصورة

إلى تحديد مستوى توافر أبعاد رأس المال الفكري  )15()2019(فت دراسة مبروك وهد
والميزة التنافسية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، ومدى وجود اختالفات 
جوهرية حول هذه األبعاد، وتحديد أبعاد رأس المال الفكري ذات التأثير المعنوي على الميزة 

البيانات من عينة أعضاء هيئة التدريس بقائمة استقصاء، وبلغت الردود  وتم تجميع. التنافسية
وأظهرت نتائج الدراسة توافر بعدي رأس المال . استبانة 387الصالحة للتحليل اإلحصائي 

الجودة المتفوقة، واإلبداع، والكفاءة (البشري، والمعلوماتي، وكذلك أبعاد التميز التنافسي 
وكما أظهرت توافر بعدي رأس المال التنظيمي، والعالقاتي بدرجة بدرجة مرتفعة، ) المتفوقة
ووجود عالقات جوهرية بين أبعاد رأس المال الفكري وأبعاد التمييز التنافسي باستثناء  ،متوسطة

وتم اقتراح مجموعة توصيات تطبيقية . رأس المال التنظيمي الذي لم يؤثر جوهريا على اإلبداع
  .تائج الدراسةوأبحاث مستقبلية في ضوء ن
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 :الدراسات األجنبية -  ب

 تعرف قياس القلق الحالي لدى الجامعاتإلى  )Bradmore, 2007()16(هدفت دراسة برادمور 
سترالية من التغير المتسارع في المنافسة في قطاع التعليم العالي العالمي، وتقييم األ
طار مفاهيمي إووضع  المنافسة، سترالية استجابة لزيادةستراتيجيات التي وضعتها الجامعات األاال

مدراء التخطيط ونواب  لتوجيه السلوك التنافسي في الجامعات أيضا، وتكون مجتمع الدراسة من
. التنسيق األكاديميين، ونواب الرئيس للتعليم والتطوير التخطيط والتطوير، ومدراء ونواب مدراء

المنافسة كان مرتفعا، وأن الجامعات أن قلق الجامعات فيما يختص مجال فكانت أبرز النتائج أما 
وذلك استجابة الزدياد التنافس،  األسترالية تقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من االستراتيجيات؛

استراتيجيات بناء العالمة التجارية، واستراتيجية تعزيز البنية التحتية ومرافق الحرم : وتشمل
تمد منهجية تخطيطية استراتيجية في طريقة الجامعي، كما أشارت النتائج أن هذه الجامعات ال تع

 .إدارتها ألعمالها وتعتمد في قراراتها الحدس والخبرة الشخصية

لتطوير نموذج للميزة التنافسية في التعليم عبر  (Essary, 2011) )17(وهدفت دراسة إيساري
ومات، حيث نترنت في الكليات الصغيرة في أثينا، وقد استخدمت االستبانة أداة لجمع المعلاإل

مشاركًا من إدارات الكليات وأعضاء لجنة التخطيط فيها، وتوصلت الدراسة ) 16(تكونت العينة من 
معرفة نقاط القوة والضعف  :إلى حدود ما يمكن أن يحقق الميزة التنافسية في تلك الكليات مثل

صية للمنظمة والفرص والتهديدات المنظمية، والوعي بتوقعات المجتمع المحلي والتوقعات الشخ
 .وتوقعات المستفيدين من هذه الكليات

إعادة النظر في استراتيجيات إدارة إلى  )18((Oana-Mara, 2013) وهدفت دراسة اونامارا
خالل زيادة  الموارد البشرية في الجامعات الرومانية عبر أعلى مستوى في الجامعات األوروبية، من

جامعة ) 50(جامعة أوروبية ضمن أفضل  )13(لدراسة الميزة التنافسية وجودة معاييرها، شملت ا
التوظيف، : مثل في العالم ترتيبًا، وبحثت في أوجه الشبه واالختالف فيها، وفق عدة أبعاد

والتطوير المهني، واألخالق التنظيمية، وتعزيز العالمة التجارية من خالل  ،واالستشارات ،والتدريب
وتطويع تجربة الجامعات األوروبية في الجامعات  أنشطة العمل، وتوصلت إلى إمكانية نقل

ضافة إلى بعض االقتراحات القيمة إلدارات الجامعات الحكومية والخاصة في رومانيا الرومانية، باإل
 .فيها لتحقيق الميزة التنافسية

جودة  إلى الكشف عن تأثيرات )Roland & Jessica,2014()19(وهدفت دراسة رونالد وجيسيكا 
التعليم العالي وكيفية مساهمتها في األداء العام لمؤسسة التعليم العالي في سنغافورة،  الخدمة في

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن  ،ورسم أسس جودة الخدمة في الجامعات
األفراد هم قوى تغيير التنافسية التي تساعد على مواءمة السياق الحالي لمؤسسات التعليم العالي 
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يمكن أن تكون خالية من لمسة العنصر  الرؤية الطويلة األمد، وأن توفير جودة الخدمة المع 
أهمية الدعم إلى البشري والذي يمثل البداية الحقيقية لتحقيق التميز، وأشارت النتائج أيضا 

  .داري والتخطيط السليم الفعال للموارد لتعزيز التعلم الذاتي وتحقيق جودة الخدمة الجامعيةاإل

إلى التحقق من استراتيجيات التنافسية في  )Essanyan, 2015()20( وهدفت دراسة إيسانين
استخدمت طريقة دراسة الحالة إلمكانية الحصول على بيانات نوعية وكمية وكلية نيروبي للطيران، 

ية للدراسة، وتم جمع البيانات من مصادر ثانوية وهي الصحف، والكتب، والمجالت، وأوراق بحث
في موضوع الدراسة عبر مواقع اإلنترنت، أما المصادر األولية فتم الحصول عليها من مصادرها، 

أفراد وهم مدير ) 5(وهم أفراد عينة الدراسة من خالل تطبيق استبانة وإجراء المقابالت مع 
ارت نتائج الكلية، ومدير الموارد البشرية، والمدير المالي، ومدير التسويق، ومدير التسجيل، وأش

الدراسة أن كلية نيروبي اعتمدت استراتيجيات التنافسية جميعها بما فيها إدارة التكلفة، وتمايز 
الخدمة، والتوسع والتسويق، واالستثمار في البنية التحتية التكنولوجية للكلية، وكان الستراتيجيات 

مجموعة من الدورات  الميزة المعتمدة أثر في فتح فروع جديدة في المنطقة للكلية، وإدخال
  .الحديثة، وعمل تسهيالت للطلبة لزيادة إقبال الطبة للتسجيل

  :التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية والوقوف على أدبها 
ن المنافسة العالمية ال بد ن أن الجامعات التي تسارع لميدايالنظري ومنهجيتها العلمية تبين للباحث

واالستراتيجيات، واإلبداع واالبتكار لتصل مرادها، كما أظهرت  لها من انتهاج كثير من السياسات،
التصنيفات العالمية للجامعات لألعوام السابقة مستوى الجامعات العربية المتأخر، وأن ال مكان 

كما تبين تعدد مداخل  ،تصنيفات العالميةللجامعات األردنية الحكومية في المراكز المتقدمة من ال
واستراتيجية  )2011هزايمه،( دراسةفي  كمدخل تكنولوجيا المعلوماتتحقيق الميزة التنافسية 

، واستراتيجية إدارة رأس المال البشري )Roland & Jessica, 2014(إدارة الجودة الشاملة كدراسة 
جية في هذه الدراسات بين مسحية تطويرية تعدد أساليب المنه، و)Oana-Mara, 2013(كدراسة 

واتفقت هذه الدراسة معها في المنهج، ) 2016 ،العباد(ودراسة ) 2016 القطناني،(مثل دراسة 
 مثل دراسة وبين دراسة الحالة) 2014 المولى،(وبين مسحية وصفية تحليلية مثل دراسة 

التي أجريت فيها هذه  ويالحظ تنوع الثقافات )Essanyan, 2015(دراسة و )2018شلبي،(
 .الدراسات

 ؛تالجامعا في التنافسية الميزة واقع على الضوء تسليط كما أوصت أغلب الدراسات بضرورة
 جديدة وأساليب بطرق والخروج والتحليل بالدراسة هذه المشكلة لتناول الباحثين اهتمام لتوجيه

الدراسات التي تهدف لمعرفة أوائل ن وتتميز الدراسة الحالية بأنها م، فيه التنافسية الميزة تحقق
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وقد  ،دارية لزيادة الميزة التنافسية بناء على مدخل الرافعة في إدارة المعرفةإدرجة توفر آليات 
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري، وبناء أداة الدراسة

صفي المسحي لتحقيق هدف الدراسة، الذي هذه الدراسة المنهج الو انتهجت: منهجية الدراسة
عتماد على مقاييس اإلحصاء الوصفي، ومن ثم تقديم يعتمد على وصف متغيرات الدراسة باال

  .النتائج والتوصيات

تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين المتمثلين في عمداء الكليات  :مجتمع الدراسة
اديمية العاملين في الجامعات األردنية الرسمية في العام ونواب العمداء ورؤساء األقسام األك

  .قياديا) 845(والبالغ عددهم ) 2020 – 2019( الدراسي

جامعات حسب األقاليم الجغرافية الثالثة في األردن اختيارا قصديا،  3تم اختيار  :عينة الدراسة
قليم إلجامعة األردنية، تم اختيار ا: قليم الوسطإتم اختيار جامعة اليرموك، : قليم الشمالإ

   .تم اختيار جامعة مؤتة: الجنوب

توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات المركز الوظيفي والرتبة ) 1(ويوضح الجدول رقم 
  . األكاديمية ونوع الكلية

توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات المركز الوظيفي والرتبة األكاديمية ونوع ): 1(جدول 
  .الكلية

  المجموع  التكرار  الفئة  المتغير

  المركز الوظيفي
  56  عميد كلية

  56  نائب عميد  282
  170  رئيس قسم

  الرتبة األكاديمية
  100  أستاذ

  108  أستاذ مشارك  282
  74  أستاذ مساعد

  نوع الكلية
  140  كلية علمية

282  
  142  نسانيةإكلية 

بناء على األدب النظري المتعلق بالميزة التنافسية ) ستبانةاال(تم بناء أداة الدراسة : أداة الدراسة
واستنادا على مدخل الرافعة إلدارة المعرفة، والتي تقيس وجهة نظر القيادات األكاديمية 
لدرجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية بناء على مدخل الرافعة إلدارة المعرفة في 

  .الجامعات األردنية الرسمية
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  :ين رئيسيين، هماءونت االستبانة في البحث الحالي من جزوتك

 :البيانات الديمغرافية، وشملت .1

 .عميد كلية، نائب عميد، رئيس قسم: المركز الوظيفي . أ

 .أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد: الرتبة األكاديمية . ب

 .علمية، كلية إنسانية كلية: نوع الكلية . ت

دارية لزيادة الميزة التنافسية في إتوفر آليات  تقيس االستبانة درجة: فقرات االستبانة .2
الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة المعرفية من وجهة نظر القيادات 

الجودة، واإلبداع، : ثل مجاالت الميزة التنافسية فيماألكاديمية في هذه الجامعات، وتت
 .التوقيتوتخفيض التكلفة، والمرونة، و

  صدق األداة 

ذ تم عرض إ ،)Content Validity(التحقق من صدق األداة من خالل صدق المحتوى تم 
األداة على مجموعة من ذوي االختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية للتأكد 
من صالحية فقرات االستبانة، والتحقق من مدى وضوحها وانتمائها للمجاالت التي تندرج تحتها، 

  .آرائهم وتعديل ما يلزموتم األخذ ب

 معادلة باستخدام الداخلي ولحساب ثبات األداة تم استخدام معامل االتساق :ثبات األداة

يبين قيم معامالت الثبات  )2(لمجاالت الدراسة، والجدول رقم  )Cronbach Alpha(ألفا  كرونباخ
  :كاآلتي

مل االتساق الداخلي كرونباخ معا قيم معامالت الثبات للمجاالت الرئيسية باستخدام :)2(الجدول 
  .ألفا

  معامل الثبات  المجال  الرقم

  0.85  اإلبداع  1
  0.88  الجودة  2
  0.86  المرونة  3
  0.85  تخفيض التكلفة  4
  0.84  التوقيت  5

، )0.84 – 0.88(يالحظ أن قيم معادلة كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ما بين 
  .أداة الدراسة، وموثوقيتهاوهذا مؤشر على ثبات فقرات 
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  :المعالجة اإلحصائية

  :اعتمد الباحثان المعالجات اإلحصائية اآلتية لتحقيق أغراض الدراسة

لدرجة توفر  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تم حساب األول السؤال عن لإلجابة. 1
لرسمية بناء على مدخل الرافعة دارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية اإآليات 

من وجهة نظر القيادات األكاديمية في هذه الجامعات، على أداة الدراسة ككل، وعلى فقرات 
  .كل مجال من مجاالتها

لداللة الفروق  (3way ANOVA)التباين الثالثي  تحليل تم استخدام الثاني السؤال عن ولإلجابة. 2
  .بين المتغيرات

، )2.33 – 1(منخفض : وصيف المستويات على المعيار اآلتيواعتمد الباحثان في ت
  ).5 -  3.68(، ومرتفع )3.67-2.34(ومتوسط 

  :النتائج ومناقشتها

ما درجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال
المعرفة من وجهة نظر القيادات الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة إلدارة 

  األكاديمية في هذه الجامعات؟ 

نحرافات المعيارية لكل مجال لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واال
الميزة التنافسية في  دارية لزيادةإمن مجاالت االستبانة ولكل فقرة من فقراتها لدرجة توفر آليات 

بناء على مدخل الرافعة المعرفية من وجهة نظر القيادات األكاديمية في  الجامعات األردنية الرسمية
  :هذه الجامعات، وفيما يلي عرضا لهذه النتائج

توفر آليات إدارية لزيادة الميزة ( يتضح من النتائج أن المتوسطات الحسابية لمجاالت 
ارة المعرفة من وجهة نظر التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة إلد

، إذ حازت اآلليات )2.33و 2.59(، تراوحت ما بين )القيادات األكاديمية في هذه الجامعات
اإلدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة المعرفية 

على متوسط حسابي إجمالي بلغ من وجهة نظر القيادات األكاديمية في هذه الجامعات بشكل عام 
بمتوسط ) التكلفةتخفيض (، وهو من المستوى المتوسط، وقد جاء في المرتبة األولى )2.42(

بمتوسط حسابي ) التوقيت(، وفي المرتبة الثانية )0.24(وانحراف معياري ) 2.59(حسابي بلغ 
 مجال تبة الثالثة جاء، وهو من المستوى المتوسط، وفي المر)0.27(وانحراف معياري ) 2.5(بلغ 

، وفي المرتبة )0.37(وبانحراف معياري ) 2.34(والحاصل على متوسط حسابي بلغ ) المرونة(
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وهو من ) 0.23(وبانحراف معياري ) 2.33(بمتوسط حسابي بلغ ) اإلبداع(الرابعة جاء المجالين 
ف معياري وبانحرا) 2.33(والحاصل على متوسط حسابي بلغ ) الجودة(و المستوى المنخفض،

  :يبين ذلك) 3(وهو من المستوى المنخفض، والجدول رقم  ،)0.22(

درجة "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة عن  ):3(الجدول 
توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل 

  مرتبة ترتيبا تنازليا " عرفةالرافعة إلدارة الم

  درجة التوفر  الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الرقم

  متوسط  1  0.24  2.59  التكلفةتخفيض   1

  متوسط  2  0.27  2.5  التوقيت  2

  متوسط  3  0.37  2.34  المرونة  3

  منخفض  4  0.23  2.33  بداعاإل  4

  منخفض  4  0.22  2.33  الجودة  5
  متوسط 0.13  2.42  ة لألداةالدرجة الكلي

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
  :على فقرات كل مجال على حدة وكانت النتائج على النحو اآلتي

  اإلبداع :األول مجالال

فقرات المتعلقة لل والرتب والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)4( الجدول
  .بمجال اإلبداع مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  درجة

  التوفر

6 
تصميم البرامج األكاديمية وفقا للمعايير العالمية في 

 .التخصصات التي تدعم المزايا التنافسية للجامعة
  متوسط  1  0.80  3.10

  متوسط  2  0.64  2.88 .بداعاإلبث روح المشاركة لتنشيط  11

12 
لوجية مع والعمل على أن تتناسب التطبيقات التكن

 .االحتياجات الفعلية لتطوير الوحدات التعليمية
  متوسط  3  0.70  2.80

14 
استخدام التطبيقات التكنولوجية إلنتاج خدمات ذات 

 .طابع ابتكاري تناسب احتياجات الطلبة
  متوسط  4  0.64  2.71

8 
مج متخصصة في ريادة األعمال على تصميم برا

 .مستوى الجامعة ككل
  متوسط  5  0.71  2.55
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  درجة

  التوفر

16 
استخدام تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تبادل 

 .المعرفة بين العاملين لتعزيز قدراتهم االبتكارية
  متوسط  6  0.65  2.42

3 
تصميم دورات تدريبية للباحثين عن سبل تطوير 

 .المهارات البحثية التطبيقية
  متوسط  7  0.96  2.39

2 
توفر بنية تحتية تكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس 

 .لتطوير ابتكاراتهم البحثية القابلة للتسويق
  متوسط  8  0.83  2.38

4 
دارة براءات االختراع للشركات الراغبة توفر نظام إل

 .في االستثمار في الجامعة
  منخفض  9  0.78  2.28

7 
مؤسسات التفاعل مع تصميم بوابة إلكترونية تتيح لل

 ..الهيئة التدريسية لتقديم االستشارات
  منخفض  10  0.71  2.19

  منخفض  11  0.65  2.14 .بداعطرح وسائل تحفيز مبتكرة للعاملين على اإل 15

  منخفض  12  0.68  1.96 .فتراضينشاء مراكز للتدريب االإ 9

  منخفض  12  0.82  1.96  .دعالمشاركة في المؤتمرات العالمية عن ب 13

5 
تشجيع األعمال البحثية التطويرية المشتركة بين 

 .قتصاديينالتربويين واال األكاديميين
  منخفض  13  0.80  1.85

1 
نتاجية يمكن إتحويل نتائج البحوث إلى سلع 

 .تسويقها عن طريق حاضنات التقنية
  منخفض  14  0.77  1.83

10 
تصميم خرائط معرفية تضم مجاالت مبتكرة تسهم 

  منخفض  15  0.73  1.82  .ت المجتمعيةفي حل المشكال

  منخفض 0.23  2.33  الدرجة الكلية لألداة

وبانحراف ) 2.33(يتضح من النتائج أن المتوسط الحسابي العام لفقرات مجال اإلبداع كان 
وهو من المستوى المنخفض، ويمكن تفسير هذه النتائج بأن هناك حاجة ماسة ) 0.23(معياري 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف التركيز اع في الجامعات األردنية الرسمية؛ لتعزيز آليات اإلبد
على محور الثقافة المؤسسية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار والتشاركية والتنافسية لدى 
القيادات األكاديمية، وقد تعزى لضعف البنية التكنولوجية التحتية واالستثمار في التكنولوجيا، 

ى غياب سياسة احتضان المشاريع واألبحاث في الحاضنات التكنولوجية وحاضنات باإلضافة إل
األعمال، وضعف العالقة بين البرامج األكاديمية واإلنتاجية، كما قد يعزى ذلك لغياب آليات 
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على أعلى )6(حازت الفقرة رقم إذ  تخصيص موازنة لدعم اإلبداع والتميز بسبب نقص اإلمكانيات،
تصميم البرامج األكاديمية وفقا للمعايير العالمية "، والتي تنص على )3.1( بلغ متوسط حسابي

، وربما يعزى ذلك إلى تبني الجامعات "في التخصصات التي تدعم المزايا التنافسية للجامعة
لتطويـر الجامعـة باتجـاه مفهـوم الجامعـة الشـاملة واستحداث األردنية الرسمية لخطة استراتيجية 

البرامج األكاديمية، وبما يتناسـب مــع رسالة الجامعة وأهدافها، والمعايير العالمية التخصصات و
بمتوسط حسابي ) 10(وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ، ومتطلبات التنمية المستدامة

تصميم خرائط معرفية تضم مجاالت "وهو من المستوى المنخفض، إذ نصت الفقرة على ، )1.82(
وقد تعزى هذه النتيجة لضعف االستثمار الفعال "مبتكرة تسهم في حل المشكالت المجتمعية

للمعرفة في التنمية وحل المشكالت المجتمعية من خالل خرائط معرفية تتبلورفي نشر المعرفة 
كذلك قد يعزى لضعف البحث المتميز المرتبط بالتطبيق والذي يبحث في و،خارج حدود الجامعة

قضايا مجتمعية تجعل الباحثين أحد عوامل التغيير االجتماعي الدال على جودة مخرجات الجامعة، 
، التي أظهرت ضعف الربط بين البرامج )21()2017(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العباد 

مرتبطة بالواقع  ووجود خطط بحثية غير لمجتمع في جامعة الملك سعود،البحثية واحتياجات ا
  .المجتمعي

 .الجودة: المجال الثاني

لفقرات المتعلقة ل والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب  :)5(الجدول 
  .بمجال الجودة مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  يالمعيار
  الترتيب

  درجة

  التوفر

30 
االطالع على نماذج تدريسية حديثة في مجال 

 .التخصص من خالل الشبكة العنكبوتية
  متوسط  1  0.75  2.88

24 
تشجيع الباحثين االشتراك ببحوثهم في منصات 

 .لكترونية مصنفة عالمياإبحثية 
  متوسط  2  0.79  2.82

  متوسط  3  0.65  2.62 ).الهندرة(عادة هندسة العمليات اإلدارية إ 28

32 
االستفادة من خبرة الجامعات العالمية في مجال 

 .التخطيط باستخدام تكنولوجيا المعلومات
  متوسط  4  0.62  2.48

31 
التواصل مع مكتبات افتراضية موجودة على 

 .الشبكة العنكبوتية
  متوسط  5  0.64  2.38

26 
تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين بالطرق 

 .نيةاإللكترو
  متوسط  6  0.71  2.36
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  يالمعيار
  الترتيب

  درجة

  التوفر

19 
اعتماد نظم مبتكرة للتعلم عن بعد للتركيز على 

 .التعلم التفاعلي الإللكتروني
  متوسط  6  0.68  2.36

29 
استخدام برمجيات العمل الجماعي لتحقيق مناقلة 

 .الخبرة بين أعضاء الفريق
  متوسط  7  0.69  2.34

17 

توفر قاعدة بيانات للبحوث الجامعية بهدف 
اصل مع شريحة كبيرة من المستفيدين بقصد التو

 .التسويق االلكتروني
  منخفض  8  0.67  2.26

  منخفض  9  0.63  2.25 .توفر قاعدة معلومات عن الجامعات المنافسة 21

18 
تبني سياسات لبناء فرق بحثية متداخلة 

 .االختصاصات بمشاركة خبراء من داخل الجامعة
  منخفض  10  0.89  2.23

25 

لكتروني لجذب الموارد البشرية االستقطاب اإل
المؤهلة التي يصعب الوصول إليها بالطرق 

  .التقليدية
  منخفض  11  0.66  2.21

22 
توفر نظم معلومات فعالة لرفع المعرفة عن طريق 

 .تكنولوجيا المعلومات
  منخفض  12  0.7  2.11

27 

لكتروني في تطوير استخدام نتائج تقييم األداء اإل
نمية مهارات أعضاء هيئة البرامج التدريبية لت

 .التدريس
  منخفض  13  0.7  2.05

20 
نشاء حدائق التكنولوجيا إلدارة المعرفة في إ

 .الجامعة
  منخفض  14  0.63  2.02

23 
ت مرتبط بعمليات الرفع المعرفي آنظام مكاف توفر

  .عبر البوابة اإللكترونية
  منخفض  15  0.66  1.88

  منخفض 0.22  2.33  الدرجة الكلية لألداة

وبانحراف ) 2.33(يتضح من النتائج أن المتوسط الحسابي العام لفقرات مجال الجودة كان 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم استحداث منهجية  وهو من المستوى المنخفض،) 0.22(معياري 

واضحة لالهتمام باستقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة، وضعف سياسات 
بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وضعف التركيز على استحداث جوائز للتميز  تطوير وإعادة

ضعف سياسة العمل الجماعي  والمكافآت المرتبطة بعمليات الرفع المعرفي، وقد تعزى كذلك إلى
، والتي تنص )2.88(على أعلى متوسط حسابي بلغ )30(إذ حازت الفقرة رقم والفرق البحثية، 
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وهو  "ذج تدريسية حديثة في مجال التخصص من خالل الشبكة العنكبوتيةاالطالع على نما"على 
من المستوى المتوسط، وقد تعزى هذه النتيجة إلدراك قيادات الجامعات أهمية بناء جسور 

بين الجامعات التعليمية المرموقة والمتميزة دوليا وأهمية التبادل الثقافي بين مختلف نظم  المعرفة
ل مزايا الشبكة العنكبوتية ذات المرونة العالية كمحور تجديد في التعليم العالي من خال

وألهمية التدريس  استراتيجيات تنمية أعضاء هيئة التدريس القائمة على التنمية المعرفية الذاتية،
الجامعي كمدخل من مداخل الميزة التنافسية والذي يقوم على عدة مقومات أهمها إعادة النظر في 

االنتقاء والجودة مبادئ ات التدريس الجامعي وتطوير آلياته وبما يتناسب مع أنماط واستراتيجي
بمتوسط حسابي ) 23(جاءت الفقرة رقم فأما في المرتبة األخيرة  لنماذج التدريس الحديثة،

ت مرتبط بعمليات آتوفرنظام مكاف"وهو من المستوى المنخفض، إذ نصت الفقرة على  )1.88(
هتمام بتطوير نظام ، وقد تعزى هذه النتيجة ضعف اال"بة اإللكترونيةالرفع المعرفي عبر البوا

في تقديم الحوافز والمكافآت بناء على  مؤسسي مرن يحدد السياسات والمعايير ذات الصلة
المساهمة في عمليات إدارة المعرفة في الجامعة رغم أثرها الفعال في استيفاء معايير النجاح 

إلى ضعف التمويل في الجامعات الذي يمكنها من تقديم مكافآت والجودة والتنمية، وقد تعزى 
ترتبط بعمليات الرفع المعرفي، وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة مع دراسة مبروك 

تسعى الجامعة إلى بناء ثقافة تنظيمية تشجع على "ن الفقرة التي نصت على إإذ  )22()2019(
  .ءت بدرجة متوسطةجا" اإلبداع وتكافىء على اإلنجاز المعرفي

 المرونة :المجال الثالث

للفقرات المتعلقة  والدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب  :)6(الجدول 
  .بمجال المرونة مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  درجة

  التوفر

36 
ة وفقا استحداث تخصصات علمية تكنولوجي

 .حتياجات سوق العملال
  متوسط  1  0.88  3.10

34 
دارية عن طريق تحقيق مرونة العمليات اإل

  استخدام تكنولوجيا المعلومات
  متوسط  2  1.03  2.54

38 
تحديث البرمجيات بما يتالءم مع الخدمة 

  متوسط  3  1.01  2.29  .المرغوبة

35 

االتصال المستمر بين المستويات المختلفة عبر 
  .لكترونية ألخذ آرائهم في عملية التخطيطإبرامج 

  
  متوسط  4  0.81  2.27
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  درجة

  التوفر

33 
عالمية عبر قنوات تكنولوجية عن إتغطية  توفر

 .الخدمات الجديدة التي تقدمها الجامعة
  متوسط  5  0.96  2.22

39 
تبني شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية 

  متوسط  6  0.94  2.00  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات

37 
عقد اتفاقيات تبادل خبرات بين أعضاء هيئة 

  .التدريس في الجامعة والمدرسين الدوليين
  متوسط  7  0.89  1.93

  متوسط 0.37  2.34  الدرجة الكلية لألداة

وبانحراف ) 2.34(يتضح من النتائج أن المتوسط الحسابي العام لفقرات مجال المرونة كان 
وقد يعزى ذلك للتوجه الجاد لدى الجامعات  توسط،وهو من المستوى الم) 0.37(معياري 

للتخطيط لمواكبة واستحداث برامج متخصصة في ريادة األعمال ومتطلبات سوق العمل، ومحاولة 
تفعيل قنوات االتصال لتحقيق مرونة العمليات اإلدارية، والمحاولة الجادة الستحداث 

على أعلى ) 36(إذ حازت الفقرة رقم ، االستراتيجيات الشاملة لتفعيل الشراكات االستراتيجية
استحداث "والتي تنص على  ،، وهو من المستوى المتوسط)3.10(متوسط حسابي بلغ 

توجه الجامعات إلى ، وقد يعزى ذلك "حتياجات سوق العملتخصصات علمية تكنولوجية وفقا ال
المستمرة وفق متطلبات جراء التعديالت إنحو مواكبة المتغيرات المتجددة في برامجها األكاديمية و

على تضمين الخطط األكاديمية بالتخصصات التي  واحتياجات سوق العمل التنافسي، وحرصها
تخدم الرؤية المستقبلية للجامعات في توافق مخرجات التعليم العالي مع ما يحتاجه المجتمع من 

افسية في محور والمحاولة الجادة في التوسع النوعي للوصول لميزة تن ،كوادر متخصصة مؤهلة
وفي المرتبة األخيرة جاءت  ،)23( )2016(البرامج األكاديمية، وتتفق هذه النتيجة ودراسة قطناني 

وهو من المستوى المنخفض، إذ نصت الفقرة على  ،)1.93(بمتوسط حسابي ) 37(الفقرة رقم 
،ويمكن "وليينعقد اتفاقيات تبادل خبرات بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمدرسين الد"

تفسير هذه النتيجة بضعف الروابط األكاديمية مع الجامعات العالمية والحاجة إلضفاء البعد الدولي 
لضعف المخصصات المالية وتجهيزات البنية  على خطط واستراتيجيات التعليم العالي، وقد تعود

  .التحتية
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  التكلفة تخفيض: المجال الرابع

مجال لفقرات  بية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة التوفرالمتوسطات الحسا :)7(الجدول 
  .التكلفة مرتبة نازليا تخفيض

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  درجة

  التوفر

47 
استخدام الشبكات كوسيلة اتصال ذات تكاليف 

  .منخفضة
  متوسط  1  0.55  2.96

46 
ي عملية التخطيط توظيف تكنولوجيا المعلومات ف

  متوسط  2  0.64  2.90  .لتخفيض التكاليف

42 
اعتماد أدوات رقابية إلكترونية من أجل إبقاء 

  متوسط  3  0.55  2.87  التكاليف منخفضة

43 
تخفيض تكاليف الدراسة في الجامعة عن طريق 

 .تكنولوجيا المعلومات
  متوسط  4  0.66  2.6

44 
خدمات  استثمار نتائج البحوث التطويرية إلبتكار

 بكلفة أقل
  متوسط  5  0.72  2.57

41 
استغالل الموارد المعرفية المتاحة بالصورة المثلى 

 .بشكل متكرر
  متوسط  6  0.88  2.43

45 
اعتماد التدريب على البرامج التفاعلية اإللكترونية عن 

 .بعد لتخفيض تكلفة التدريب النظامي
  منخفض  7  0.60  2.22

40  
طريق األبحاث  توفير مردود مادي للجامعة عن

 العلمية المنشورة
  منخفض  8  0.68  2.17

  متوسط 0.24  2.59  الدرجة الكلية لألداة

وبانحراف ) 2.59(يتضح من النتائج أن المتوسط الحسابي العام لفقرات مجال التكلفة كان 
ية وقد تعزى هذه النتيجة إلى االفتقار إلى استراتيج وهو من المستوى المتوسط،) 0.24(معياري 

واضحة لتسويق نتائج البحوث، وضعف استغالل الموارد المعرفية والبشرية وبشكل متكرر، ويعزى 
على أعلى متوسط ) 47(إذ حازت الفقرة رقم  ،ذلك لقلة توفير المستحدث من الموارد التكنولوجية

استخدام الشبكات كوسيلة اتصال ذات تكاليف "، والتي تنص على )2.96(حسابي بلغ 
وهو من المستوى المتوسط، وتشير النتيجة إلى توافر شبكات اتصال ذات مرتكزات  ،."منخفضة

تكنولوجية متقدمة في الجامعات لضمان تدفق المعلومات بين المستويات اإلدارية المختلفة حسب 
الحاجة وبطريقة فعالة وفي الوقت المناسب وفق استراتيجية تخفيض التكلفة كميزة تنافسية، 
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ختيار واستهداف مكونات اإذ أوصى ب )24()2011(عد ما جاء في دراسة هزايمة ويؤكد هذا الب
 .تسهم في تحسين الميزة التنافسيةالتي تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على تخفيض التكاليف، 

وهو من المستوى ،)2.17(بمتوسط حسابي ) 40(وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 
توفير مردود مادي للجامعة عن طريق األبحاث العلمية "لى المنخفض، إذ نصت الفقرة ع

وربما تعزى هذه النتيجة لضعف آليات تسويق نتائج البحوث في هذه الجامعات، " المنشورة
نتاجية وتحقيق رافعتها إواالفتقار لوحدات استشارية لتوظيف نتائج البحوث وتحويلها لمشاريع 

ركيز على البحوث التطبيقية التي من المرجح أن توفر عن طريق شبكات األعمال، إضافة لضعف الت
والحاجة لتبني سياسات تسعيرية مرنة لنتائج البحوث  على من منظور اقتصادي،األتمويل الموارد ال

 وحسب طبيعة البحث والجهة المستفيدة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أماني شلبي
   .تسويق نتائج البحث العلمي في جامعة المنصورةضعف استثمار وإلى التي أشارت  )25()2018(

 التوقيت :الخامسمجال ال

التوفر لفقرات مجال  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب  :)8(الجدول 
  .التوقيت مرتبة ترتيبا تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  درجة

  التوفر

49 
سهام إاتخاذ القرارات بشكل أسرع من خالل 

  متوسط  1  0.63  2.80  التكنولوجيا

52 
ُتقدم الخدمة للطلبة بأسرع وقت عن طريق 

  متوسط  2  0.66  2.64  التطبيقات التكنولوجية

  متوسط  3  0.58  2.50 .سهام التكنولوجياإتقليص مدة اإلبداع من خالل  50

48 

) الوقت والجهد(استخدام البريد اإللكتروني لتوفير 
من قبل المسؤولين في االستجابة للمعلومات 

  .البحثية
  متوسط  4  0.61  2.42

53 
استطالع آراء المستفيدين من الخدمة المرغوبة 

  متوسط  5  0.67  2.36  .إلكترونيا بالوقت المناسب

51 
توفير نظم معلومات متكاملة تربط مختلف األقسام 

 .لتوفير المعرفة الالزمة بأسرع وقت
  منخفض  6  0.61  2.28

  متوسط 0.27  2.50  الدرجة الكلية لألداة

وبانحراف ) 2.5(يتضح من النتائج أن المتوسط الحسابي العام لفقرات مجال التوقيت كان 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف التخطيط وهو من المستوى المتوسط، ) 0.27(معياري 
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ضعف االستثمار في نظم المعلومات المعتمد على عامل الزمن في ضوء المستجدات، و
والتكنولوجيا الحديثة، واالفتقار لآلليات التي تضمن سرعة االستجابة للمستفيدين من الخدمات 

، )2.80(على أعلى متوسط حسابي بلغ ) 49(ذ حازت الفقرة رقم الجامعية لتلبية متطلباتهم، إ
وهو من المستوى  ،"التكنولوجياسهام إبشكل أسرع من خالل  اتخاذ القرارات"والتي تنص على 

أنظمة دعم القرارمن خالل أنظمة خبيرة في الجامعات وتلعب البنية التكنولوجية التحتية  ،المتوسط
وقواعد معرفية للحصول على المزايا التنافسية وتحسين األداء بشكل سريع ودقيق لتحقيق 

  . هاأهداف

وهو من المستوى  ،)2.28(حسابي  بمتوسط) 51(وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 
توفير نظم معلومات متكاملة تربط مختلف األقسام لتوفير "المنخفض، إذ نصت الفقرة على 

، وربما تعزى النتيجة لضعف استراتيجيات تدفق المعرفة في الجامعة، "المعرفة الالزمة بأسرع وقت
  .خلية والتقاسم الفعال للمعرفةونظم المعلومات اإلدارية الالزمة لتحقيق رافعة المعرفة الدا

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند : ، الذي نص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا
في درجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات  )≥0.05α )مستوى الداللة

من وجهة نظر القيادات األكاديمية  الرسمية األردنية بناء على مدخل الرافعة إلدارة المعرفة
 ؟)المركز الوظيفي، والرتبة األكاديمية، ونوع الكلية(في هذه الجامعات تعزى لمتغيرات 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توفر 
ردنية بناء على مدخل الرافعة إلدارة في الجامعات الرسمية األ آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية

المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في هذه الجامعات تعزى لمتغيرات الدراسة، حيث 
  .لمعرفة داللة الفروق لألداة ككل) Three Way ANOVA(استخدم تحليل التباين الثالثي 

لدرجة توفر آليات إدارية وتشير النتائج إلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 
لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة من وجهة نظر 

المركز الوظيفي، والرتبة األكاديمية، ونوع : القيادات األكاديمية في هذه الجامعات تبعا لمتغيرات
  :يبين ذلك) 9(الكلية، والجدول رقم 
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سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة المتو ):9(جدول 
التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة من وجهة نظر القيادات 

  األكاديمية في هذه الجامعات تبعا لمتغيرات الدراسة

  العدد  الفئات  المتغير
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  اريالمعي

  المركز الوظيفي
 0.14 2.43 56  عميد

 0.12 2.38 56  نائب عميد
 0.13 2.38 170  رئيس قسم

  الرتبة األكاديمية
 0.14 2.40 100  أستاذ

 0.14 2.40 108  أستاذ مشارك
 0.12 2.36 74  أستاذ مساعد

  نوع الكلية
 0.12 2.38  140  علمية
 0.14 2.40  142  إنسانية

كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى ولتحديد فيما إذا 
، وأظهرت النتائج )Three Way ANOVA(تم إجراء تحليل التباين الثالثي ) α≥0.05( الداللة

درجة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة في استجابات أفراد العينة على
دة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة، توفر آليات إدارية لزيا
، وقد يعزى عدم وجود فروق 0.05المحسوبة بمستوى داللة أكبر من ) ف(حيث كانت جميع قيم 

أن معظم أفراد العينة يدركون أن واقع اآلليات إلى  ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة
ية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية ال يتوافق ومدخل الرافعة اإلدارية الحال

  :يوضح ذلك) 10(والجدول رقم  .المعرفية

نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي لمعرفة داللة الفروق على األداة ككل تبعا ): 10(جدول 
  لمتغيرات الدراسة 

  المجال
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

توسطات م

  المربعات
  )ف(قيمة 

مستوى 

  الداللة
 0.135 2.014 035. 2 070. المركز الوظيفي
 0.324 1.133 020. 2 039. الرتبة األكاديمية

 0.220 1.509 026. 1 026. نوع الكلية
   017. 276 4.781  الخطأ

       281 4.950  الكلي المعدل
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  :التوصيات

دارية لزيادة الميزة إدرجة توفر آليات تشير إلى أن بناء على نتائج السؤال األول والتي 
التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على مدخل الرافعة من وجهة نظر القيادات 

  :جاءت للدرجة الكلية بمستوى متوسط، توصي الدراسة باآلتية األكاديمية في هذه الجامعات

الجامعات األردنية، وتوجيه اهتمام الباحثين تسليط الضوء على واقع الميزة التنافسية في  -
  .لدراستها للخروج بأساليب وآليات جديدة تحقق الميزة التنافسية فيها

  .تعزيز آليات اإلبداع في الجامعات األردنية الرسمية -

تصميم برامج متخصصة في ريادة األعمال وفق متطلبات سوق العمل في ضوء معايير جودة  -
  .ذج تعليمية متميزة عالمياالتعليم، تحاكي نما

ساسية بلورة وترسيخ ممارسات الرافعة المعرفية وبناء قواعد معرفية رصينة تمثل المتطلبات األ -
  .لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات

  .االستثمار في الموارد التكنولوجية وتحديثها باستمرار -

فروق ظاهرية بين المتوسطات عدم وجود ل بناء على نتائج السؤال الثاني والتي تشير
الحسابية لدرجة توفر آليات إدارية لزيادة الميزة التنافسية في الجامعات األردنية الرسمية بناء على 

المركز : مدخل الرافعة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في هذه الجامعات تبعا لمتغيرات
بإجراء دراسات مماثلة تشمل متغيرات  سةتوصي الدرا الوظيفي، والرتبة األكاديمية، ونوع الكلية،

  ).الجنس، عدد سنوات الخبرة، نوع الجامعة(أخرى 

 

  الهوامش

، العدد )11(المجلدالمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الكويت،  ،سياسات التنافسية :صالح العصفور )1(
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  املسؤولية الرتبوية للجامعات األردنية الحكومية في مواجهة 
 ظاهرة التطرف الفكري في املجتمع

  
  **روان محمود العقيليو *محمد صايل الزيود

  

  2/6/2019 تاريخ القبول   21/4/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

اهرة التطرف الفكري التعرف إلى دور الجامعات الحكومية األردنية في مواجهة ظ الدراسة  هدفت هذه
عضو هيئة تدريس من مجتمع ) 970(من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من 

الدراسة وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لمعرفة 
  .ة التطرف الفكريالمسؤولية التربوية للجامعات الحكومية األردنية في مواجهة ظاهر

ولقد كشفت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لمقياس مظاهر التطرف الفكـري التـي يحملهـا المتطـرف     
، حيـث جـاءت الفقـرة التـي تـنص علـى       )4.12(فكريا في المجتمع األردني كان مرتفعًا وبمتوسـط حسـابي بلـغ    

وجــاءت  ،وبدرجــة مرتفعــة) 4.24( بالرتبــة األولـى بمتوســط حســابي " يـرفض المتطــرف الحــوار والمناقشــة "
بالمرتبـة الثانيــة  " يعتقـد المتطــرف بـأن أفكـاره صــحيحة وأن أفكـار اآلخـرين خاطئــة     "الفقـرة التـي تــنص علـى    

يصــعب أن يتخلـى عــن أفكــاره  " وجــاءت الفقـرة التــي تـنص علــى   ،وبدرجـة مرتفعــة ) 4.24(بمتوسـط حســابي  
ــة الثالثــة بمتوســط حســابي   " بســهولة ــزعج "وجــاءت الفقــرة التــي تــنص    ،درجــة مرتفعــة وب) 4.20(بالمرتب ين

بينمــا  ،وبدرجــة مرتفعـة ) 4.02(بالمرتبــة قبـل األخيــرة بمتوسـط حسـابي    " المتطـرف مـن انتقــاد اآلخـرين لـه    
ــد مناقشــة اآلخــرين  "احتلــت الفقــرة التــي تــنص علــى    ــة األخيــرة بمتوســط  " يرفــع المتطــرف صــوته عن المرتب

ــة إحصــائية فــي مقيــاس مظــاهر       وأظهــرت. وبدرجــة مرتفعــة ) 3.97(حســابي  ــائج وجــود فــروق ذات دالل النت
وجــاءت  ،التطـرف الفكـري فـي المجتمــع األردنـي مـن وجهـة نظــر أعضـاء هيئـة التـدريس تبعــًا لمتغيـر الجـنس           

 35أكثـر مـن   (و) سـنة  35الى اقـل مـن    25من (الفروق لصالح الذكور، وجاءت الفروق لصالح الفئة العمرية 
لح رتبـــة أســـتاذ مشــارك وأســـتاذ وأن المتوســـط العــام لمقيـــاس دور الجامعـــات    وجـــاءت الفـــروق لصــا ) ســنة 

ــًا            ــل كــان مرتفع ــة التــدريس كك ــة نظــر أعضــاء هيئ ــي مواجهــة ظــاهرة التطــرف مــن وجه ــة ف ــة األردني الحكومي
بالرتبـة األولـى   ) المنـاهج الدراسـية التـي تقررهـا الجامعـة     (، حيـث جـاء مجـال    )4.19(وبمتوسط حسـابي بلـغ   
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بمتوسـط حسـابي   ) عضـو هيئـة التـدريس   (وبالمرتبة الثانية مجـال   ،وبدرجة مرتفعة) 4.23(بي بمتوسط حسا
وبدرجـة  ) 4.17(المرتبـة األخيـرة بمتوسـط حسـابي     ) الجامعـة (بينمـا احتـل مجـال     ،وبدرجـة مرتفعـة  ) 4.22(

الدراسـية  النتائج  فروق ذات داللة إحصائية في مجال عضو هيئة التـدريس ومجـال المنـاهج     وأظهرتمرتفعة 
التي تقررها الجامعة وجاءت الفروق لصالح الذكور، وإلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية وجـاءت الفـروق      

و تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال المناهج الدراسـية   ،)سنة  فأكثر 45(لصالح الفئة العمرية 
الى اقـل مـن    25من (من جهة وفئتي ) سنة  35الى اقل من  25من (التي تقررها الجامعة بين الفئة العمرية 

الـى اقـل مـن     25مـن  (من جهة أخرى  وجـاءت الفـروق لصـالح الفئـة العمريـة      ) سنة  فأكثر 45(و) سنة  35
فـي مجـال الجامعـة بـين     )    =0.05(وظهرت فـروق ذات داللـة إحصـائية    , )سنة  فأكثر 45(و) سنة  35

مـن جهـة أخـرى  وجــاءت    ) سـنة  فـأكثر   45(مــن جهـة وفئـة   ) سـنة   35الـى اقـل مـن     25مـن  (الفئـة العمريـة   
سنة  فأكثر والى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مقيـاس المسـؤولية         45(الفروق لصالح الفئة العمرية 

التربوية الواقعية للجامعات ككل بـين رتبـة أسـتاذ مسـاعد مـن جهـة ورتبتـي أسـتاذ مشـارك وأسـتاذ مـن جهـة             
وظهـرت فـروق ذات داللـة إحصـائية  بـين  رتبـة        ،لح رتبـة أسـتاذ مشـارك وأسـتاذ    أخرى وجـاءت الفـروق لصـا   

  .أستاذ مشارك وأستاذ وجاءت الفروق لصالح رتبة أستاذ مشارك

  .التطرف، الفكري، المتطرف، الجامعة، المسؤولية، األردن: الكلمات المفتاحية

 
The Educational Role of the Jordanian Public Universities in Facing the 

Intellectual Extremism Phenomenon in the Society  
 

M. Saleh al-Zuyud, Prof., Faculty of Education, The University of Jordan, 
Jordan. 

Rawan Mahmood al-Oqaily, Faculty of Education, The University of Jordan, 
Jordan. 

 

Abstract 
The study was designed to identify the role of Jordanian public universities in 
facing the phenomenon of intellectual extremism from the point of view of faculty 
members. The study sample consisted of (970) teaching staff members of the study 
society. The analytical descriptive method was used to achieve the objectives of the 

study. Jordanian government in the face of the phenomenon of intellectual extremism.  

The results of the study revealed that the general average of the measure of radical 
extremism carried by the extremist in the Jordanian society was high and with an 
average of 4.12. The item that states "the extremist rejects dialogue and discussion" 
ranked first with an average of (4.24) the item, which states that "the extremist believes 
that his ideas are true and that the ideas of others are wrong" ranked second with an 
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average of 4.24 and high. The item that states "it is difficult to give up his ideas easily" 
ranked third with an average of (4.20), The item came stating that "the extremist gets 
upset by criticism Others have "rank before the last arithmetic average (4.02) and high 
degree, while the item which states" raise his voice when discussing the extreme of 
others "ranked last with a mean (3.97) and is highly ranked. The results showed 
statistically significant differences in the scale of the manifestations of intellectual 
extremism in Jordanian society from the point of view of the faculty members according 
to the gender variable. The differences were in favor of males. The differences were in 
favor of the age group (25 to 35 years) and (more than 35 years). The differences in 
favor of the rank of associate professor and professor and the general average of the 
measure of the role of Jordanian public universities in facing the phenomenon of 
extremism from the point of view of faculty members as a whole was high and with a 
mean average of (4.19), where the field (curricula determined by the university) My 
account (4.23) and high, and ranked third (4.27) and high score, while the field of 
(university) ranked last with an average of (4.17) and high degree. The results showed 
significant differences in the field of faculty member and the field of curriculum decided 
by the university. The differences were in favor of males and there were statistically 
significant differences. The differences were in favor of the age group (45 years and 
over). There were statistically significant differences in the field of school curricula 
determined by the university between the age group (25 to 35 years) (25 to 35 years) and 
(45 years and over) on the other (A = 0.05) in the field of the university between the age 
group (25 to less than 35 years) on the one hand, and the category (45 years) And more. 
On the other hand, the differences were in favor of the age group (45 years and above) 
and there were statistically significant differences in the level of the educational 
responsibility of the universities as a whole between the rank of assistant professor on 
the one hand and the rank of associate professor and professor on the other. , And there 
were statistically significant differences between the rank of associate professor and 
professor. The differences were in favor of the rank of associate professor. 

Keywords: Extremism, Intellectual, Jordan, University, Role. 
  

  المقدمة

الشغل الشاغل لكثير من  ،أصبح موضوع التطرف الفكري والسيما في الوقت الحاضر
المفكرين، والحكومات، والمؤسسات التربوية، والمجتمعات، خاصة بعد أن تثبت عالقته الوطيدة 
بانتشار اإلرهاب على نطاق واسع في كثير من الدول، األمر الذي أستدعى البحث عن جذوره 

وقد شرعت معظم الدول في استحداث خطط واستراتيجيات لمكافحة . أبعاده المختلفةوأسبابه، و
  .التطرف واإلرهاب، ووضعت برامج، واتفاقيات إقليمية، ومعاهدات دولية لمواجهته

لذا ال بد من ضرورة إسهام التعليم في محاربة اإلرهاب والتطرف، باعتباره مصدر قلق 
التعليم الرسمي التقدم في عملية مكافحة اإلرهاب من خالل للشعوب، ومن الضروري أيضا لقطاع 
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المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، من خالل تعليمهم مهارات حل المشكالت وتدريبهم 
عليها بشكل عملي، باإلضافة إلى ضرورة تنمية شخصية الطالب في جميع مراحله الدراسية، 

خاذ القرار المناسب، وترسيخ مفهوم التعددية الثقافية والمساهمة في بناء الثقة بالنفس وات
 ,Lynn& Davies(والتسامح والعدالة كأداة للوقوف في وجه اإلرهاب والتطرف بشكل صلب 

من خالل استخدام المؤسسات التربوية أسس وآليات فعالة ناضجة لتعزيز القيم، وحماية ، )2008
تشويه، أو طمس لمعالم هويتها الحضارية، الموروث الفكري لألمة، وحفظ خصوصيتها من أي 

وتعزيز قيم المجتمع وثقافته، بحيث يمتلك ثقافة إنسانية واعية قادرة على التعامل مع التغير 
  ).2010 أحمد،( السريع، ويمتلك نظرة كافية ورؤية ناقدة

يلة، للمؤسسات التربوية دور في تنمية قدرات الطلبة على النقد والتحليل لألفكار الدخ لذا
، وهو أحد المسؤوليات األمنية للنظام التربوي، فلم يعد تعزيز )(Davydov, 2015وضبطها 

األمن الفكري لدى الطلبة على هامش االختصاصات والواجبات الوظيفية للنظام التعليمي، بل 
 أصبحت من أهم محصنات األمن وأكثرها شأنًا، فالتعليم قادر على وقاية الطلبة من التطرف ببناء

شخصياتهم وفكرهم بما يتوافق مع القيم االجتماعية والمدنية، وأن يشكل سدًا منيعًا ضد 
ومن أهم هذه  ).2006السليمان، (االنحراف، وداعمًا رئيسيًا لألمن واألمان في المجتمع 

المؤسسات الجامعة، إذ تؤدي دورا مهما في الوقاية من مظاهر التطرف الفكري؛ بوصفها صورة 
جتمع، فهي انعكاس لذلك المجتمع بمشكالته وتناقضاته، فالجامعة لها الدور األبرز في من صور الم

بث روح االستنارة وإعمال العقل، وغرس القيم األخالقية، وتكريس مفهوم نسبية المعرفة، وتغيرها 
 وتبدلها كل لحظة من الزمن، وهذا الدور التأصيلي للجامعة هو المنوط به تقليص العنف والتطرف

 ). 2002 البرعي،(

لذا تتطلب عملية الوقاية من مظاهر التطرف الفكري اتخاذ خطوات عملية وقائية تتمثل 
 بالحفاظ على مخزون أذهانهم من الثقافات والقيم المبادىء األخالقية التي يتلقوها من مجتمعهم،

لتطرف الفكري لذلك يناط بالمؤسسات التربوية بمراحلها المختلفة أدوارًا مهمة لوقايتهم من ا
)Ovwata, 2000(.   

ومن أهم هذه المؤسسات التربوية الجامعات، والتي تعد من أهم مؤسسات المجتمع التي 
تعنى بتدريب الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، كما أن الجامعات ممثلة ببرامجها ذات أثر كبير في 

ي الوقاية من مظاهر التطرف توجيه سلوكيات الطلبة، لذا يمكن أن تؤدي الجامعات دورًا كبيرًا ف
الفكري لدى الطلبة، بالترغيب في دراسة علوم الشريعة الغراء، وتحفيز الناشئة على االلتحاق 
 بكليات الشريعة، لفهم اإلسالم ومبادئه بصورتها الصحيحة، ونقل تعاليمه وقيمه للمجتمع الكبير

التطرف الفكري،واستثمار  ومن أهم ادوار الجامعات في الوقاية من مظاهر .)2005 حنفي،(
الوسائل اإلعالمية الحديثة وبخاصة المواقع اإللكترونية في نشر الوعي االجتماعي والسياسي، 
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وتعريف الطلبة على مستوى المجتمع بمخاطر الجماعات المتطرفة، واألخطار المترتبة من 
ي يستخدمونها في أقناع االنضمام إليها، وتعريف الطلبة بأهداف الجماعات المتطرفة وآلياتهم الت

لذا على الجامعات أن تقوم بدورها التثقيفي المتمثل . )Woo& Lax man, 2013( الطلبة
بتوضيح مفاهيم الحرية الشخصية، وتعريف الطلبة بمخاطر التعصب، والتشدد والعنف، وآثارها 

ني الجامعات على المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار، وتعميق الوعي السياسي لديهم، إلى جانب تب
عقد البرامج والندوات والمحاضرات، وإصدار المنشورات، بغرض التوعية الدينية الشاملة، 

 ,Mahmood&Sajid(والتوعية بمظاهر التطرف الفكري، ومخاطره على األفراد والمجتمع 

2012( .  

لدى لذا تؤدي الجامعات أدوارًا أكاديمية وفنية متنوعة للوقاية من ظاهرة التطرف الفكري 
؛ كتبني نشاطات تهدف نشر الوعي وتثقيف الطلبة بمخاطر التطرف، وأنواعه، )الطلبة(الشباب 

وأسبابه، وأيديولوجياته، إلى جانب تدريب مختصين مؤهلين فنيًا وأكاديميًا للتعامل مع هذه 
زيز ، إضافة إلى أهمية تع)(Hammad, 2014الظاهرة التي بدأت في التنامي مطلع األلفية الثالثة 

الثقافة السياسية لدى الطلبة، إذ يراهن الخبراء والباحثون على أن تؤدي الجامعات دورًا بارزًا 
ومؤثرًا في تعزيز الثقافة السياسية، إذ يمكن أن تسهم ففي التوعية والتثقيف السياسي؛ بنشر 

ية مستوى وتنم). 2015معهد البحرين للتنمية السياسية، (المفاهيم السياسية بأساليب مبتكرة 
الوعي السياسي بمخاطر الجماعات المتطرفة والمكاسب السياسية التي يسعون إلى تحقيقها، 

 ,Todd(وغرس روح االنتماء للوطن، وتوعية الطلبة بالمخاطر الخارجية، وأهمية الوحدة الداخلية 

Helmus & Peter, 2014(دولة، ، وتعزيز الثقة بالدولة، وتوضيح أساس العالقة بين الفرد وال
عبد الباقي، (الحماية ) الدول(الوالء، ويقدم الطرف الثاني ) المواطن(بحيث يقدم الطرف األول 

2009.(   

كما تؤدي الجامعة دورًا مهمًا في الجانب الديني والعقائدي في الوقاية من التطرف؛ ذلك 
وإعالء قيم بترسيخ القيم اإلسالمية السمحة، وبيان موقف اإلسالم من التطرف والمتطرفين، 

: التسامح، وقبول اآلخر، إذ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشدد والغلو والتنطع فقال
وهم الغالون الذين يتمسكون بالشكليات والجزئيات والمسائل الخالفية،  ،)هلك المتنطعون(

لتسرب ينشرونها ويثيرون الجدل حولها، ويسعون من خاللها إلى إغراء البسطاء من الناس، وا
  ). 2004أكاديمية المملكة المغربية، (إليهم والتأثير عليهم، وإيهامهم أنها أساس الدين 

   مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ضوء التغيرات التطورات والتغيرات الحاصلة في شتى المجاالت في القرن الحالي، إذ 
ضر تحديًا حقيقيًا تواجه المجتمعات بشكل عام والمجتمع األردني بشكل خاص في الوقت الحا
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يتمثل في تسارع وتقدم األنشطة اإلرهابية واإلجرامية الناتجة عن التطرف الفكري؛لذا أصبحت 
وفي ضوء مالحظة الباحثة لتطور التقنيات  ،الحاجة ملحة لوقاية الشباب من مظاهر التطرف الفكري

وتمازج الثقافات، وتنوع  الحديثة والثورة التكنولوجية،أصبح العالم يتسم بالعولمة، واالنفتاح،
المغريات، لذا ال بد من ضرورة قيام المؤسسات التربوية وخصوصًا الجامعات في مواجهة التطرف 

ومن هنا جاءت الدراسة الحالية للتعرف إلى المسؤولية التربوية للجامعات األردنية  ،الفكري
أعضاء هيئة التدريس، لذا الحكومية في مواجهة ظاهرة التطرف الفكري في األردن من وجهة نظر 

  :تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية

ما دور الجامعات الحكومية األردنية في مواجهة ظاهرة التطرف الفكري من وجهة نظر أعضاء  -1
  هيئة التدريس؟ 

في دور الجامعات األردنية ) (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
حكومية في مواجهة التطرف الفكري تعزى لكل من الجنس، والرتبة األكاديمية، والعمر ال

  بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية األردنية؟

  : هدف الدراسة

التعرف إلى دور الجامعات الحكومية األردنية في مواجهة ظاهرة  تهدف هذه الدراسة إلى
الكشف عن وجود فروق ذات داللة و أعضاء هيئة التدريسية،التطرف الفكري من وجهة نظر 

في دور الجامعات األردنية الحكومية في مواجهة التطرف الفكري ) (0.05إحصائية عند مستوى 
تعزى لكل من الجنس، والرتبة األكاديمية، والمؤهل العلمي، والخبرة، والعمر بالنسبة ألعضاء هيئة 

   .األردنية التدريس في الجامعات الحكومية

   :حدود الدراسة

تقتصر الدراسة على عينة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات : الحدود البشرية
  .مناطق الوسط والشمال والجنوب من الحكومية

-2018تم تطبيق الدراسة من خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : الحدود الزمانية
   .م2019

  . صر الدراسة على الجامعات األردنية الحكوميةتقت: الحدود المكانية

تبحث الدراسة المسؤولية التربوية للجامعات الحكومية األردنية في مواجهة : الحدود الموضوعية
   .التطرف الفكري في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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  :مصطلحات الدراسة

   :تتبنى الدراسة التعريف االصطالحي أن يكون إجرائيا

شحاتة، والنجار، (هو االبتعاد عن متوسط ما، سواء عن يمينه أو عن يساره : التطرف
في فهم مذهب أو معتقد أو فلسفة أو فكر، والغلو  المبالغة" يعرف بعضهم التطرف بأنه ). 2003

في التعصب لذلك الفهم، وتحويله إلى حاكم لسلوك الفرد أو الجماعة التي تتصف به واالندفاع إلى 
المبارك، (" ة فرض هذا الفهم والتوجه على اآلخر بكل الوسائل ومنها العنف واإلكراهمحاول

2006.(   

االنحياز إلى طرفي األمر، فيشمل الغلو، ولكن الغلو أخص منه في الزيادة : والتطرف
كل غلو هو تطرف، : أو بمعنى آخر. والمجاوزة، ليس فقط بمجرد البعد عن الوسط إلى األطراف

إن ظاهرة العنف والعدوان واإلرهاب تعتبر نتاج النتشار ). 2005الشبل، (رف غلو وليس كل تط
الطراح، (الفكر المتطرف وجميع المصطلحات السابقة تشير إلى حالة االضطراب في المجتمع 

   ).م2004

الغلو والتنطع في قضايا الشرع، واالنحراف المتشدد في فهم قضايا الواقع : التطرف الفكري
فالميل نحو أي طرف سواء كان غلوا أو تقصيرا تشددا أو انحالال يعتبر أمرا مذموما والحياة، 

 ). م2009، يالقحطان( في العقل والشرع

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية : أوال

التعرف إلى دور المؤسسات التربوية في الوقاية من وهدفت ) 2005(دراسة السعيدين 
احث المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة الدراسة، وتم الفكر المتطرف، واستخدام الب

طالبًا من الجامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إلى أن ظاهرة التطرف ) 300(اختيار عينة بلغت 
عالمية وهي قديمة حديثة وغير محصورة في ديانة أو جنس أو لون، وإنما هي مشكلة عامة بعيدة 

وسطية واالعتدال والقيم السامية والسلوك الحسن واألخالق كل البعد عن اإلسالم دين ال
الحميدة، كما توصلت الدراسة إلى األسباب التي أدت إلى ظهور التطرف، منها ما هو اقتصادي 
واجتماعي وأسري وبعضها نتيجة وجود الظلم واالستبداد، وعدم فهم النصوص الشرعية، كما 

لتربوية كالمدرسة واألسرة ودور العبادة أساليب أكدت الدراسة على ضرورة تبني المؤسسات ا
   .ووسائل جديدة للوقاية من التطرف الفكري لدى الناشئة
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استخدم . إلى معرفة اإلرهاب وأثره على المجتمع األردنيهدفت ) 2007(دراسة الفواز 
مبحوث بخصوص وجهة نظرهم حول ) 190(الباحث المنهج الوصفي من خالل استطالع رأي 

فقرة موزعة على أربعة مجاالت ) 40(رهاب والتطرف الديني وقد تكونت االستبانة من حقائق اإل
المجال التوافقي الديني، والنفسي، واالجتماعي، واألخالقي نحو حقائق اإلرهاب والتطرف : هي

الديني وبعد جمع البيانات وتفريغها تمت معالجتها باستخدام طرق إحصائية تحليلية مناسبة 
التباين الثنائي، أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى درجات التوافق نحو حقائق اإلرهاب  تضمنت تحليل

والتطرف الديني التوافق األخالقي، والتوافق النفسي، والتوافق االجتماعي، والتوافق الديني 
على التوالي وتشير النتائج أيضًا إلى أن درجة التوافق نحو ) 3,23/3,00/2,83(بمتوسطات 
مما يدل أن األردنيين لهم اتجاهات ) 3,03(هاب والتطرف الديني متوسطه الحسابي حقائق اإلر

كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق تعزى . سلبية نحو حقائق اإلرهاب، والتطرف الديني
إلى الجنس لصالح اإلناث ووجود فروق تعزى للمؤهل العلمي لصالح من يحملن أقل من درجة 

   .اة ككلالبكالوريوس على األد

إلى معرفة اتجاهات الشباب الجامعي السعودي نحو التطرف هدفت ) 2011(دراسة الحربي 
الفكري، وبيان األسباب االجتماعية، والدينية، والسياسية، واألكاديمية، واالقتصادية ذات الصلة 

الشهري  بالتطرف، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات االجتماعية كنوع الكلية، ومكان اإلقامة، والدخل
طالبًا تم ) 442(لألسرة، وعدد أفرادها، والمعدل التراكمي، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية من طالب جامعة القصيم، واستخدمت االستبانة كأداة 
بيانات، وتوصلت لجمع البيانات، واإلحصاء الوصفي، والتباين اآلحادي، ومربع كاي في تحليل ال

الدراسة إلى نتائج من أهمها، أن اتجاه الشباب الجامعي السعودي سلبي من التطرف الفكري بحيث 
الغالبية منهم يدرك حقيقته، ويرفض مظاهره وأشكاله المختلفة، وخاصة التطرف الديني، 

ى لمتغيرات واالجتماعي الذي اعتبروه أكثر انتشارًا في المجتمع السعودي، وال توجد فروق تعز
نوع الكلية، ومكان اإلقامة، والدخل الشهري لألسرة، وحجم األسرة، والمعدل التراكمي في 

   .الجامعة

التعرف إلى التطرف األيديولوجي من وجهة نظر الشباب وهدفت ) 2015(دراسة الرواشدة 
ة للدراسة، األردني، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي واالستبانة كأدا

طالبًا وطالبة من الجامعة األردنية، وجامعة العلوم ) 304(وتم اختيار عينة عشوائية بلغت 
والتكنولوجيا، وأظهرت نتائج الدراسة أن الشباب الجامعي األردني يرفض التطرف األيديولوجي 

نفتاح على على الرغم من وجود بعض مظاهره، والتي ظهرت في مواقف الطلبة تجاه االختالط، واال
 الغرب، ومقاطعة منتوجاته، والموقف تجاه الديانات األخرى، وكانت أبرز عوامل التطرف
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األيديولوجي الفكري عند الشباب األردني تعود إلى عوامل اجتماعية، تليها العوامل الدينية ثم 
ى للجنس السياسية ثم األكاديمية فاالقتصادية، ووجدت الدراسة بعض الفروقات البسيطة التي تعز

  .ولصالح الذكور حول مظاهر التطرف األيديولوجي

  الدراسات األجنبية : ثانيا

لإلشارة إلى اهتمام المؤسسات وقد هدفت ) (Tomlinson, 2006دراسة توم لينسون 
التعليمية بتعزيز مبادىء األمن الفكري من خالل دمج القيم األخالقية والثقافية في المناهج التربوية 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بذكر عدد من الدراسات ذات . في أمريكا
أن المدرسة والمعلم يؤديان : الصلة بموضوع الدراسة وتوصلت الدراسة إلى نتائج ومن أهمها

دورًا رئيسيًا في تعزيز األمن الفكري بين الطلبة وذلك من خالل الجهود التي يبذلونها في نشر 
   .خالق والثقافة واتي تعد من األسس التربوية التي يبنى عليها المنهاجمفاهيم القيم واأل

إلى أثر برنامج تدريبي اجتماعي في دعم وهدفت ) (Broadbent, 2013دراسة برودبنت 
الشباب للتغلب على أيديولوجيات التعصب والتطرف، ووقاية الشباب من التطرف الفكري في 

استخدام المنهج النوعي، والمقابالت، والمالحظة المباشرة أستراليا، ولتحقيق هدف الدراسة تم 
كأدوات للدراسة، كما تم الرجوع إلى الوثائق والدراسات التي تناولت موضوع العنف والتطرف في 

سنة، من الذين ) 17-12(فردًا، من عمر ) 16(أستراليا، وتم تحديد عينة من الشباب بلغت 
ديهم تطرف فكري، وفق مجموعة من المعايير، أهمها أن صنفتهم الشرطة في أستراليا على أن ل

يثبت لديهم سمات الكراهية لآلخرين، والتعصب، واإليذاء اللفظي، أو الكتابي، باستخدام الوسائل 
اإللكترونية، أو الكتابة على الجدران، ومحاولة االنضمام للجماعات المتطرفة، وتم إخضاعهم 

فاعل االجتماعي، ومنح فرصة االطالع على ثقافات الغير، للبرنامج التدريبي، الذي اتسم بالت
وبرصد . وتعزيز القيم األخالقية، والتأكيد على الديمقراطية، والتنوير بأهمية العمل واإلنتاج

السلوكيات المتطرفة عند بداية البرنامج وبعد االنتهاء من تطبيقه، أظهرت نتائج الدراسة وجود 
خفض مستوى األفكار المتطرفة، إذ خلصت النتائج إلى أن التفاعل فاعلية للبرنامج التدريبي في 

االجتماعي واالطالع على ثقافات الغير وتعزيز القيم األخالقية تؤدي إلى خفض مستوى الفكر 
  .المتطرف

وهدفت للتعرف إلى أسباب التطرف لدى الشباب  )Davydov, 2015(دراسة دافيدوف 
سسات التربوية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج وطرق الحد منا باالعتماد على المؤ

 المسحي، االستبانة كأداة للدراسة، وتم اختيار عينة من الخبراء في التربية ومكافحة التطرف بلغت

خبيرًا، وأظهرت نتائج الدراسة أن الجانب األقتصادي أهم أسباب التطرف، والمتمثل في ) 70(
جانب البطالة، ومنها أيضًا النمط المتساهل في تنشئة األطفال  انخفاض مستوى دخل األسرة، إلى
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لدى األسرة، وتأثير األحزاب، والجهات السياسية، ووسائل اإلعالم، والتأثر بالثقافات األخرى، 
وإمكانية الحصول على المال من التطرف، والقصور في أدوار المؤسسات التربوية، وانخفاض ثقافة 

مثلت أدوار المؤسسات التربوية المأمولة في الحد من التطرف بمعالجة التسامح في المجتمع، وت
أسباب التطرف التي أظهرتها نتائج الدراسة، وذلك بتعزيز الجانب الثقافي، والتعليمي، واالعتماد 
على وسائل اإلعالم في نشر الوعي االجتماعي والديني، وتحسين النواحي االقتصادية بمعالجة 

  .األولالبطالة في المقام 

  تعقيب على الدراسات السابقة 

إلى التعرف دور ) 2005(فقد هدفت دراسة السعيدين  ،اختلفت أهداف الدراسات السابقة -
إلى معرفة ) 2007(المؤسسات التربوية في الوقاية من التطرف الفكري، وهدفت دراسة الفواز

إلى معرفة اتجاهات  )2011(اإلرهاب وأثره على المجتمع األردني، وهدفت دراسة الحربي 
إلى معرفة ) 2015(الشباب السعودي نحو التطرف الفكري، وهدفت دراسة الرواشدة 

إلى ) 2006( التطرف األيدلوجي من وجهة نظر الشباب األردني، وهدفت دراسة توم لينسون
) 2013(اهتمام المؤسسات التعليمية بتعزيز مبادىء األمن الفكري، وهدفت دراسة برودبنت 

عرفة أثر برنامج التدريبي االجتماعي في دعم الشباب للتغلب على أيدلوجيات التعصب إلى م
في التعرف ) 2015(والتطرف ووقاية الشباب من التطرف الفكري، وهدفت دراسة دافيدوف 

على أسباب التطرف لدى الشباب وطرق الحد منه باالعتماد على المؤسسات التربوية؛ بينما 
في التعرف على المسؤولية التربوية للجامعات الحكومية األردنية في هدفت الدراسة الحالية 

  .مواجهة ظاهرة التطرف الفكري

) 2013(واتفقت جميع الدراسات السابقة باستخدام المنهج الوصفي باستثناء دراسة برودبنت  -
  . باستخدام المنهج النوعي والمقابالت والمالحظة كأداة دراسة

ة باستخدام عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية في انفردت الدراسة الحالي -
األردن، وتختلف بذلك عن جميع الدراسات السابقة التي تضمنها البحث والتي استخدمت 

  . عينات أخرى كالطلبة في المدارس والجامعات

  منهجية الدراسة 

ع البيانات وتحليلها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي التطويري الذي يهتم بجم
باإلضافة إلى المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج وتفسيرها من خالل ارتباطها بالواقع، القتراح 
المسؤولية التربوية للجامعات األردنية الحكومية في مواجهة ظاهرة التطرف الفكري في المجتمع، 

 .ة وسيلة لجمع البياناتمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واستخدمت الباحثة االستبان
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  مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية وهي 
وجامعة مؤنه، وجامعة آل البيت، والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك، وجامعة , الجامعة األردنية

ك حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي عضوًا وذل) 4712(البلقاء التطبيقية والبالغ عددهم 
اآلتي حسب متغيري الجنس ) 1(، ويوضح ذلك الجدول رقم 2018/ 2017والبحث العلمي لعام 

  : والرتبة األكاديمية

  العدد  الفئات  المتغير

  الجنس
  464  ذكر
  506  أنثى

  970  المجموع

  الرتبة األكاديمية

  143  أستاذ مساعد
  381  أستاذ مشارك

  446  ذأستا
  970  المجموع

  عينة الدراسة 

توزيع استبانة الدراسة على جميع مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
عضو هيئة التدريس، بنسبة ) 970(الحكومية األردنية، وكانت نسبة االستجابة من العدد اإلجمالي 

   .لدراسةتوزيع أفراد العينة حسب متغيرات ا) 2(ويبين جدول %. 20.5

  النسبة المئوية  العدد  الفئات  المتغير

  الجنس

 47.8 %  464  ذكر
  52.2 %  506  أنثى

  100 %  970  المجموع

  الرتبة األكاديمية

  14.7 %  143  أستاذ مساعد
  39.3 %  381  أستاذ مشارك

  46.0 %  446  أستاذ
  100 %  970  المجموع

  العمر

  13.7 %  133  35وأقل من  -25
  50.6 %  491  45ن وأقل م -35

  35.7 %  346  سنة فأكثر 45
  100 %  970  المجموع
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  أداة الدراسة 

تم تطوير أداة الدراسة االستبانة لدراسة الواقع تمهيدًا للتعرف إلى دور الجامعات الحكومية 
األردنية في مواجهة ظاهرة التطرف الفكري في المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

داة من جزئين؛ الجزء األول يقيس مظاهر التطرف الفكري التي يحملها المتطرف فكريًا وتكونت األ
في المجتمع األردني، والجزء الثاني يقيس المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات في مواجهة 

دور أعضاء هيئة التدريس، دور (ظاهرة التطرف الفكري في المجتمع وتضمنت ثالث مجاالت 
كما تم تصميم ). تقررها الجامعة، دور الجامعة في مواجهة ظاهرة التطرف الفكريالمناهج التي 

الخماسي، بإعطاء وزن متدرج للبدائل؛ ) Likert(اإلجابة على فقرات االستبانة وفق سلم ليكرت 
، )كبيرة(، وأربع درجات عن البديل )كبيرة جدًا(فقد أعطيت خمس درجات لإلجابة عن البديل 

، ودرجة واحدة )قليلة(، ودرجتان لإلجابة عن البديل )متوسطة(جابة عن البديل وثالث درجات لإل
، وقد حدد مستوى الممارسة بتقسيم درجات التقدير إلى ثالثة )قليلة جدًا(لإلجابة عن البديل 

   ).مرتفع، متوسط، منخفض(مستويات 

   صدق أداة الدراسة

صدق محتوى ألداة الدراسة ثم تم للتحقق من  تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين
من المحكمين المختصين في العلوم التربوية ) 15(توزيع االستبانة بصورتها األولية على 

بهدف إبداء رائيهم من فقرات االستبانة  واالجتماعية والسياسية والشرعية في الجامعات األردنية
التي تتبع له أو أي تعديالت أو من حيث وضوح المعنى والصياغة اللغوية ودرجة مالئمة المجال 

  .من أراء المحكمين%) 80(إضافات يرونها مناسبة، وتم أخذ 

   ثبات أداة الدراسة

عضو هيئة تدريس، تم ) 30(بعد تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية المكونة من 
، كما )(Cronbach Alphaحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ الفا 

قامت الباحثة بحساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون 
  . لمجاالت المقياس مع بعضها ومع المقياس ككل
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  :مقياس المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات في مواجهة مظاهر التطرف الفكري

ات مقياس المسؤولية التربوية الواقعية معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمفرد :)3(جدول 
  :للجامعات في مواجهة مظاهر التطرف الفكري

  ألفا كرونباخ  المجاالت
 934. عضو هيئة التدريس

 924. المناهج الدراسية التي تقررها الجامعة
 973. الجامعة

  981. المسؤولية التربوية ككل

قياس ومعامل الثبات الكلى للمقياس أن معامل ثبات مجاالت الم) 3(يتضح من الجدول رقم 
، أما )973. - (924. يتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث تراوحت درجات الثبات في المجاالت بين

  .مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات) (981. درجة ثبات المقياس الكلى

  متغيرات الدراسة 

  خمس متغيرات المتغيرات المستقلة وتكونت من : أوًال

  ). ذكر، أنثى(وله فئتان : الجنس -

  . )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ(ثالث فئات ولها : الرتبة األكاديمية -

  ).سنة فأكثر 45، 45وأقل من  -35، 35وأقل من - 25(وله ثالثة فئات : العمر -

في مواجهة ظاهرة  ردنيةالمسؤولية التربوية للجامعات الحكومية األ: المتغيرات التابعة: ثانيًا
  . التطرف الفكري في المجتمع

  نتائج الدراسة ومناقشتها 

ما دور الجامعات الحكومية  :وهوالنتائج ومناقشتها المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  :أوال
  األردنية في مواجهة ظاهرة التطرف الفكري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لتقديرات أعضاء هيئة التدريس الحسابية واالنحرافات المعيارية تم حساب المتوسطات  فقد
دور الجامعات الحكومية األردنية في مواجهة ظاهرة التطرف، حيث كانت كما موضحة  على مقياس

  ).4(في الجدول رقم 
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هيئة التدريس على  أعضاءالحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المتوسطات  :)4(جدول 
مرتبة تنازليًا  فاس دور الجامعات الحكومية األردنية في مواجهة ظاهرة التطرمقيمجاالت 

  :حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 مرتفعة 606. 4.23 المناهج الدراسية التي تقررها الجامعة 1

 مرتفعة 651. 4.22 عضو هيئة التدريس 2

 مرتفعة 523. 4.17 الجامعة 3

 مرتفعة 527. 4.19 المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات

دور الجامعات الحكومية األردنية في أن المتوسط العام لمقياس  )4(يبين الجدول رقم 
ككل كان مرتفعًا وبمتوسط حسابي  أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر  فمواجهة ظاهرة التطر

  ).4.23و 4.17(ت المتوسطات الحسابية للمجاالت بين في حين تراوح، )4.19(بلغ 

بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ) المناهج الدراسية التي تقررها الجامعة(حيث جاء مجال 
بأن المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية وهي الوعاء بدرجة مرتفعة ويعزى ذلك و )4.23(

يستوعبها ويستقي منها ما يمكن أن يساعده في الذي تقدم من خالله المعلومة للطالب لكي 
مسيرته التعليمية، ولكي تصبح المناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر وقادرة على حماية 
الطلبة من بواعث االنحراف فإن هناك ضوابط معينة ال بد من توافرها في المناهج الدراسية لكي 

مجاالت الحياة المختلفة ووضع خطة إستراتيجية تصبح قادرة على مواكبة التطورات السريعة في 
للمنهج الدراسي بحيث تستلهم إستراتيجية المنهج أهدافها من الدولة للسياسة التربوية، كما أن 
إن المناهج الدراسية من الوسائل الناجحة في تربية الجيل، كما تشكل موضوعات التربية في 

ن جميع مناهج المواد الدراسية المتعددة، وعامًال مهمًا المقررات الدراسية قاسمًا مشتركًا رئيسًا بي
في إيجاد الترابط والتكامل فيما بينها، ويمكن من خالل الكفايات التربوية تضمين القيم والمبادئ 
واالتجاهات المتعلقة بالمواطنة في المناهج الدراسية المختلفة، وال بد من تضمين المناهج 

ويجب . الحرص على أمنهبث روح اإلخالص والوالء لهذا الوطن و الدراسية القيم التي من شأنها
إن غرس . قاصرًا فقط على منهج يدرس خاضع لموضوعات" غرس المواطنة الصالحة"أال يكون 

الوطنية في نفوس التالميذ يجب أن يتم بشكل تلقائي من خالل تضمين المنهج موضوعات من 
  .شأنها تعزيز هذه المشاعر

بدرجة مرتفعة و )4.22(بمتوسط حسابي ) عضو هيئة التدريس( اللثانية مجيليه بالمرتبة ا
ذلك لكون أعضاء هيئة التدريس من العناصر المهمة في العملية التعليمية فإنهم يؤثرون في ويعزى 
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تالميذهم عن طريق القدوة الحسنة، وعن طريق تشجيع االستجابات المرغوبة وتدعيمها، 
وتوجيه الطلبة نحو مخاطر التطرف الفكري وضرورة توخي  وإطفائها وإضعاف االستجابات السلبية

  .الحذر من التطرف

بدرجة مرتفعة ويعزى و )4.17(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) الجامعة(مجال  بينما احتل
للجامعات دور في الوقاية من مظاهر التطرف الفكري لدى الشباب، واستثمار الوسائل ذلك 

وبخاصة المواقع اإللكترونية في نشر الوعي االجتماعي والسياسي، وتعريف  اإلعالمية الحديثة
الشباب على مستوى المجتمع بمخاطر الجماعات المتطرفة، واألخطار المترتبة من االنضمام إليها، 
وتعريف الشباب بأهداف الجماعات المتطرفة الحقيقية، وآلياتهم التي يستخدمونها في إقناع 

نواحي الدينية كما تقوم الجامعات بدور تثقيفي المتمثل بتوضيح مفاهيم الحرية الطلبة، وبخاصة ال
الشخصية، وتعريف الشباب بمخاطر التعصب، والتشدد، والعنف، وآثارها على المجتمع، وتعزيز 

إلى جانب تبني الجامعات عقد البرامج والندوات  ،ثقافة الحوار، وتعميق الوعي السياسي لديهم
صدار المنشورات، بغرض التوعية الدينية الشاملة، والتوعية بمظاهر التطرف والمحاضرات، وإ

دور الجامعات وفيما يلي تفصيل لفقرات مقياس . الفكري، ومخاطرة على أفراده والمجتمع
حسب  أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر ف الحكومية األردنية في مواجهة ظاهرة التطر

  . المجاالت

   :التي تقررها الجامعة المناهج الدراسيةمجال 

هيئة التدريس على  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  :)5(جدول 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات  مجال المناهج الدراسية التي تقررها الجامعةفقرات 
  .الحسابية

  الفقرة  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

1 
المناهج الدراسية مخاطر التطرف والغلو على توضح 
 .المجتمع

 مرتفعة 724. 4.30

 مرتفعة 765. 4.28 .تواكب المناهج الدراسية مقتضيات العصر 2

 مرتفعة 700. 4.25 .تصبغ المناهج الدراسية بصبغة إسالمية معتدلة صحيحة 3

4 
تؤكد المناهج الدراسية على أهمية الحوار كوسيلة للتعبير 

 .لرأي لدى الطلبةعن ا
 مرتفعة 748. 4.23

5 
تعمق المناهج الدراسية مفهوم الوالء الوطني لجميع أفراد 

 .المجتمع
 مرتفعة 716. 4.22

6 
تصوب المناهج التعليمية أفكار التطرف أو التي قد 

 .يحملها بعض الطلبة
 مرتفعة 801. 4.22
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  الفقرة  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

7 
 توفر المواد الدراسية طرق التفاعل وإجراء الحوار بين

 .الطلبة
 مرتفعة 722. 4.21

8 
تعايش المناهج الدراسية الواقع الحالي لألمة بكل تعقيداته 

 .برسم الحلول المستقبلية لمواجهة التطرف
 مرتفعة 825. 4.16

 مرتفعة 606. 4.23 المناهج الدراسية التي تقررها الجامعة
  )5(الدرجة العظمى من * 

لمجال المناهج الدراسية التي تقررها الجامعة كان  أن المتوسط العام) 5(يبين الجدول رقم 
 4.16(، في حين تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين )4.23(مرتفعًا وبمتوسط حسابي بلغ 

توضح المناهج الدراسية مخاطر التطرف والغلو على  "حيث جاءت الفقرة التي تنص على ) 4.30و
ويعزى ذلك بأن المناهج  بدرجة مرتفعةو )4.30(بالرتبة األولى بمتوسط حسابي " المجتمع

الدراسية تتضمن مجموعة من األنشطة التعليمية القادرة على تعزيز مفهوم االعتدال في عقول 
" تواكب المناهج الدراسية مقتضيات العصر"وجاءت الفقرة التي تنص على , وأذهان الطلبة

صياغة المناهج الدراسية ويعزى ذلك ل بدرجة مرتفعةو )4.28(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
بعقلية منفتحة تساعد المعلم على طرح الكثير من الموضوعات حسب المقتضيات المتغيرة والبعد 
قدر اإلمكان عن القوالب الجاهزة، ويجب أن تكون المناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب متطلبات 

المساس بها، فالمناهج الدراسية يجب أن  العصر وأن ال تكون قوالب جامدة ال يمكن تغييرها أو
تساير الواقع االجتماعي وتقديم حلول عملية لمشكالته، وأن تهدف المواد الدراسية في مجملها 
إلى تعميق مفهوم الوالء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع، حيث أصبحت التنشئة الوطنية إحدى 

د إحساس عام بااللتزام والوالء للدولة الضرورات األساسية في هذا العصر الذي نعيشه إليجا
تصبغ المناهج الدراسية بصبغة إسالمية معتدلة " وجاءت الفقرة التي تنص على ,والمجتمع
ويعزى ذلك بأن المناهج  بدرجة مرتفعةو )4.25(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " صحيحة

 ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرالدراسية يجب أن تعزز مبدأ الوسطية واالعتدال والتأكيد على األ
وارتقاء المناهج بالفكر وتحقيق معنى التسامح واإلخاء والسالم ونبذ األفكار المضللة للغير، 

توفر "وجاءت الفقرة التي تنص ,  وإبعاد الشخصيات التي تحمل أفكارا متطرفة عن العمل التربوي
بالمرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي " ةالمواد الدراسية طرق التفاعل وإجراء الحوار بين الطلب

بينما ويعزى ذلك بضرورة احترام اآلخرين وأفكارهم وعدم إقصائهم،  بدرجة مرتفعةو )4.21(
تعايش المناهج الدراسية الواقع الحالي لألمة بكل تعقيداته برسم "احتلت الفقرة التي تنص على 

 بدرجة مرتفعةو )4.16(بمتوسط حسابي  المرتبة األخيرة" الحلول المستقبلية لمواجهة التطرف
إن المناهج الدراسية من الوسائل الناجحة في تربية الجيل، كما تشكل موضوعات ويعزى ذلك 
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التربية في المقررات الدراسية قاسمًا مشتركًا رئيسًا بين جميع مناهج المواد الدراسية المتعددة، 
نها، ويمكن من خالل الكفايات التربوية تضمين وعامًال مهمًا في إيجاد الترابط والتكامل فيما بي

القيم والمبادئ واالتجاهات المتعلقة بالمواطنة في المناهج الدراسية المختلفة، وال بد من تضمين 
. المناهج الدراسية القيم التي من شأنها بث روح اإلخالص والوالء لهذا الوطن والحرص على أمنه

إن . قاصرًا فقط على منهج يدرس خاضع لموضوعات" ةغرس المواطنة الصالح"ويجب أال يكون 
غرس الوطنية في نفوس التالميذ يجب أن يتم بشكل تلقائي من خالل تضمين المنهج موضوعات 

وقد هدفت  )2008( الحوامدة، والعدوانوهذا يتفق مع دراسة  .من شأنها تعزيز هذه المشاعر
والوطنية للصف األول والثاني والثالث والرابع  إلى الكشف عن درجة اهتمام كتب التربية االجتماعية

في المرحلة األساسية في األردن بمبادئ التسامح، ودرجة مسايرة محتوى هذه الكتب وما يتضمن 
من قيم ومعارف ومواكبتها للتغيرات والتحوالت الراهنة؛ لجعلها قادرة على التعامل مع متطلبات 

وقد ) (2006توم لينسون ، ودراسة ة الغلو والتطرفالتنمية بطريقة إيجابية وفاعلة في مواجه
لإلشارة إلى اهتمام المؤسسات التعليمية بتعزيز مبادىء األمن الفكري من خالل دمج القيم  هدفت

 .األخالقية والثقافية في المناهج التربوية في أمريكا

من خالله  لذا تعد المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية وهي الوعاء الذي تقدم
ستوعبها ويستقي منها ما يمكن أن يساعده في مسيرته التعليمية، ولكي يالمعلومة للطالب لكي 

تصبح المناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر وقادرة على حماية الطلبة من بواعث االنحراف 
لى مواكبة فإن هناك ضوابط معينة ال بد من توافرها في المناهج الدراسية لكي تصبح قادرة ع

  .التطورات السريعة في مجاالت الحياة المختلفة

  :عضو هيئة التدريسمجال 

هيئة التدريس على  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  :)6(جدول 
  .مجال عضو هيئة التدريس مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةفقرات 

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 مرتفعة 783.  4.35 يعزز عضو هيئة التدريس القيم الديمقراطية لدى طلبته 1

2 
يشارك عضو هيئة التدريس في الندوات والمؤتمرات 

 التي تناقش أبعاد وجوانب ظاهرة التطرف الفكري
 مرتفعة 731.  4.30

3 
 ينمي عضو هيئة لتدريس لدى طلبته القدرة على النقاش

 .والحوار
 مرتفعة 771.  4.28

4 
يستخدم عضو هيئة التدريس أساليب تدريس حديثة 

 .تواكب التقدم الحضاري والتقني
 مرتفعة 777.  4.27
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  الفقرة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

5 
يمارس عضو هيئة التدريس دور الميسر والمرشد 

 .والموجه لطلبته
 مرتفعة 800.  4.23

6 
يجري عضو هيئة التدريس حوارات مع الطالب لتوعيتهم 

 .إجراء وإدارة الحواراتبطريقة 
 مرتفعة 790.  4.22

7 
يشجع عضو هيئة التدريس طلبته للمشاركة في 

 المؤتمرات أو الندوات واللقاءات المتعلقة بالتطرف
 مرتفعة 775.  4.13

8  
يتفاعل عضو هيئة التدريس مع المجتمع المحلي بإلقاء 

المحاضرات أو عقد المؤتمرات أو الندوات للتوعية 
 .طرف على المجتمعبمخاطر الت

  مرتفعة 952.  4.12

9 
يبين عضو هيئة التدريس للطالب عن األدوار المطلوبة 

 .منهم في مواجهة التطرف
 مرتفعة 844.  4.09

 مرتفعة 651.  4.22 عضو هيئة التدريس
  )5(الدرجة العظمى من * 

وبمتوسط  كان مرتفعًاعضو هيئة التدريس أن المتوسط العام لمجال ) 6(يبين الجدول رقم 
حيث ) 4.35و 4.09(في حين تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين ، )4.22(حسابي بلغ 

بالرتبة " يعزز عضو هيئة التدريس القيم الديمقراطية لدى طلبته" جاءت الفقرة التي تنص على
بدرجة مرتفعة ويعزى ذلك بإتباع عضو هيئة التدريس أسلوب و )4.35(األولى بمتوسط حسابي 

يشارك عضو هيئة التدريس في الندوات " التي تنص علىوجاءت الفقرة  ،لحوار والمناقشةا
بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " والمؤتمرات التي تناقش أبعاد وجوانب ظاهرة التطرف الفكري

بدرجة مرتفعة ويعزى ذلك الهتمام عضو هيئة التدريس بمختلف القضايا واألحداث في و )4.30(
منها قضية التطرف الفكري بما لها أضرار على الفرد والمجتمع لذلك يشارك بمختلف المجتمع و

التي وجاءت الفقرة الندوات والمؤتمرات لتوعية المجتمع بمخاطر التطرف وضرورة توخي الحذر، 
 الثالثةبالمرتبة " ينمي عضو هيئة لتدريس لدى طلبته القدرة على النقاش والحوار" تنص على

بدرجة مرتفعة يعزى ذلك على تحفيز وتشجيع عضو هيئة التدريس و )4.28( بمتوسط حسابي
يتفاعل عضو هيئة التدريس مع "التي تنص وجاءت الفقرة  ،طالبه على التفكير الناقد واإلبداعي

المجتمع المحلي بإلقاء المحاضرات أو عقد المؤتمرات أو الندوات للتوعية بمخاطر التطرف على 
التي بينما احتلت الفقرة , بدرجة مرتفعةو )4.12(بمتوسط حسابي  بل األخيرةقبالمرتبة " المجتمع

" يبين عضو هيئة التدريس للطالب عن األدوار المطلوبة منهم في مواجهة التطرف" تنص على
بدرجة مرتفعة ويعزى ذلك لمخاطر التطرف من التفكك و )4.09(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 
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يعد عضو هيئة التدريس من أهم الركائز التي يعتمد عليها . لو في الديناالجتماعي والجهل والغ
الجامعة في بناء شخصية الطالب وتقويم سلوكياتهم وتعديل أفكارهم واتجاهاتهم واألداة الناجحة 

لذا يجب على الجهات المسؤولة أن تهتم بتوفير . والمثلى لتقويم المسار وتصحيح المفاهيم
حفيز األستاذ الجامعي على المشاركة الفعالة في تطوير ذاته ومشاركاته في اإلمكانات المادية لت

المؤتمرات وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات لتوعية الطالب والمجتمع بمخاطر التطرف سواء 
وقد هدفت الدراسة إلى تقييم ) 2007( منصور داخل الجامعة أو خارجها وهذا يتوافق مع دراسة

أعضاء هيئة و م به الجامعة لتحقيق األمن الفكري من وجهة نظر الطالبيقو أنالدور الذي يجب 
التدريس وأظهرت نتائج الدراسة دور أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية في تحقيق األمن الفكري 

هدفت إلى ضرورة الكشف عن دور المعلم في ) 2009(دراسة الكندي والملك ، ويتفق مع الطالبي
  الفكري وقاية الناشئة من التطرف

يجب أن يتسم عضو هيئة التدريس بالمرونه بمتابعة كافة التطورات ومستجدات العصر  لذا
الحديث ومتابعة كل ما هو جديد بمجال اختصاصه، وان يحفز طالبه على التفكير اإلبداعي 

وأن يكون موضوعي تجاه آرائه وان ال يتحيز لرأي  ،والناقد، وان يتبع أسلوب الحوار والمناقشة
ين، وان يتعامل طالبه على أساس المساواة والعدل والتسامح، وان يغرس في نفوس الطلبة مع

  .ثقافة المجتمع وقيمه

  :مجال الجامعة

هيئة التدريس على  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  :)7(جدول 
  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةفقرات مجال الجامعة 

  الفقرة  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

1 

تجري الجامعة البحوث والدراسات العلمية وتوظيف 
نتائجها في حل مشكالت العنف والتطرف الطالبي بعمل 

 .برامج وقائية وعالجية
 مرتفعة 801.  4.32

2 

تجري مراكز البحوث في الجامعات دراسات ميدانية 
المؤدية للتطرف لوضع آليات  للتعرف على العوامل

 .لمعالجتها
 مرتفعة 721.  4.26

3 
توفر الجامعة نشاطات تساعد الطلبة على االندماج 

 .االجتماعي
 مرتفعة 794.  4.24

4 
تبين الجامعة مخاطر التشدد الديني وعواقبه على 

 .المجتمع المحلي
 مرتفعة 714.  4.24
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  الفقرة  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

5 
الطلبة  تعقد الجامعة ندوات اجتماعات لتعميق قناعة

 .بسيادة القانون والنظام
 مرتفعة 772.  4.24

6 
تتعاون الجامعة مع جميع المؤسسات التربوية لنبذ األفكار 

 .الهدامة من خالل األسرة والجامعة والمجتمع
 مرتفعة 764.  4.23

 مرتفعة 773.  4.23 .تسهم الجامعة في إنتاج المعرفة ونشرها 7

  مرتفعة 808.  4.22 .ألصيلة لدى الطلبةتغرس الجامعة القيم اإلسالمية ا  8

9 
تقدم الجامعة حلوًال للمشكالت التي تواجه المجتمع 

 .األردني
 مرتفعة 747.  4.22

 مرتفعة 726.  4.21 .تعزز الجامعة ثقافة الحوار لدى الطلبة  10

11  
توعي الجامعة بالمخاطر المحتملة من استخدام شبكات 

 .التواصل االجتماعي
 فعةمرت 720.  4.20

12  
تواكب الجامعة المتغيرات المستمرة في النظام التربوي 

 .على مستوى العالم
 مرتفعة 742.  4.19

13  
توفر الجامعة فرص العمل التطوعي في الجامعة وخارجها 

 .للطلبة
 مرتفعة 774.  4.19

14 
تبين الجامعة أهداف الجماعات المتطرفة ومخاطرها على 

 .المجتمع
 مرتفعة 669.  4.18

15  
ترتبط الجامعة بالمجتمع المحلي من خالل المشاركة في 

النشاطات المختلفة التي تختص بالوسطية واالعتدال 
 .والتسامح

 مرتفعة 715.  4.18

16  
توضح الجامعة دور مواقع التواصل االجتماعي في محاربة 

 .اإلشاعات وإبراز الحقائق
 مرتفعة 736.  4.18

 مرتفعة 751.  4.18 .م والحضارات األخرىتعمق الجامعة االنفتاح على األم  17

18  
النفسية (تبين الجامعة مخاطر العنف بكافة أشكاله 

 ).والجسدية والمادية
 مرتفعة 778.  4.18

19  
تبني الجامعة برامج أكاديمية متميزة وتطويرها بصورة 
 دائمة لتتماشى مع المعايير العالمية والمتطلبات الوطنية

 مرتفعة 736.  4.17

20  
صص الجامعة برامج خاصة في الجامعات لتوعية الطلبة تخ

 .بأمور دينهم
 مرتفعة 810.  4.17

21  
تزود الجامعة األفراد بمنظومة من القيم واالتجاهات 

 .والمهارات التي تمكنهم من التكيف مع مجتمعهم
 مرتفعة 765.  4.17
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  الفقرة  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

22  
تعقد الجامعة لقاءات مع عمداء الكليات ورؤساء األقسام 

 .ل لالطالع على مشكالت الطلبة واحتياجاتهمفي كل فص
 مرتفعة 800.  4.17

23  
تعمق الجامعة رسالة الوسطية واالعتدال والتسامح 

 .اإلسالمية
 مرتفعة 739.  4.16

24  
تجري الجامعات دراسات دورية للوقوف على مدى تمثل 

 .الطلبة لمفاهيم االنتماء الوطني
 مرتفعة 753.  4.16

25  
واصل االلكتروني لتسهيل التواصل بين تعمق الجامعة الت

 .الطلبة وأعضاء هيئة التدريس كمرشدين
 مرتفعة 677.  4.16

26  
تزود الطلبة بقدرات التعلم الذاتي وتنمية قدراته اإلبداعية 

 .االبتكارية
 مرتفعة 741.  4.16

27  
تفتح الجامعة باب الحوار بين الطلبة وأعضاء الهيئة 

 .وجماعيالتدريسية على مستوى فردي 
 مرتفعة 796.  4.15

28  
تبني الجامعة شخصية الطلبة ليكونوا منتجين ومبدعين 

 ..وقادرين على تحمل المسؤولية
 مرتفعة 694.  4.15

29  
ترفع مستوى التعليم والتعلم لطلبة الجامعة وإكسابهم 

المهارات المختلفة من خالل تبني سياسات تعليمية 
 .مناسبة

 مرتفعة 752.  4.14

30  
ق الجامعة الحوار واالنفتاح الفعال بين المؤسسات تعم

التربوية ومؤسسات المجتمع المحلي بمناقشة المشكالت 
 .التي تواجهه

 مرتفعة 834.  4.14

 مرتفعة 746.  4.14 .توفر الجامعة عضو هيئة التدريس قدوة حسنة لطالبه  31

32  
تبني الجامعة عالقات ايجابية واتجاهات سلوكية داخل 

 .جامعة من خالل البرامج والنشاطات الالصفيةمجتمع ال
 مرتفعة 730.  4.14

33  
توفر الجامعة قاعدة معلوماتية موثوقة لمواجهة الفكر 

 .المتطرف لدى الطلبة
 مرتفعة 728.  4.12

34  
تعقد الجامعة المؤتمرات والندوات الطالبية التي تسعى 

 لتنمية منظومة القيم النبيلة لدى الطلبة
 تفعةمر 691.  4.12

35  
تعمل الجامعة على بث البرامج الهادفة التي تساهم في 

 .تنمية التفكير العلمي وخدمة المجتمع
 مرتفعة 745.  4.11

36  
تشجع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث العلمية 

ونشرها دوليا وحضور مؤتمرات علمية في المحافل 
 مرتفعة 812.  4.11
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  الفقرة  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

 .الدولية

37  
علمي مناسب ألعضاء هيئة التدريس  توفر الجامعة مناخ

 .وطلبة الجامعة
 مرتفعة 784.  4.10

38  
تنشر الجامعة ثقافة التعبير عن الرأي وثقافة الحوار 

 .اإليجابي بين طلبتها
 مرتفعة 786.  4.08

39  
تطرح برامج تدريبية متميزة وتقديم االستشارات لحل 

 .مشاكل المجتمع والبيئة المحيطة
 مرتفعة 772.  4.07

40  
توفر الجامعة برامج أكاديمية متنوعة تلبي احتياجات 
السوق المحلي من خالل استخدام تكنولوجيا حديثة 

 .وتدريس كثير من المساقات التي تطرحها
 مرتفعة 679.  4.07

41  
توعي الجامعة الشباب بضرورة التمتع بحق المشاركة 

 .السياسية
 مرتفعة 684.  4.06

 مرتفعة 523.  4.17 الجامعة
  )5(الدرجة العظمى من * 

كان مرتفعًا وبمتوسط حسابي بلغ  أن المتوسط العام لمجال الجامعة) 7(يبين الجدول رقم 
حيث جاءت الفقرة ) 4.32و 4.06(في حين تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين ، )4.17(

حل مشكالت  تجري الجامعة البحوث والدراسات العلمية وتوظيف نتائجها في" التي تنص على
 )4.32(بالرتبة األولى بمتوسط حسابي " العنف والتطرف الطالبي بعمل برامج وقائية وعالجية

بدرجة مرتفعة يعزى ذلك لمخاطر التطرف على األفراد والمجتمع وعلى أثاره السلبية على و
 لىالتي تنص عوجاءت الفقرة  ,الجامعات من مشاكل العنف الطالبي بسبب القومية والعشائرية

تجري مراكز البحوث في الجامعات دراسات ميدانية للتعرف على العوامل المؤدية للتطرف لوضع "
بدرجة مرتفعة ويعزى ذلك إليجاد و )4.26(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " آليات لمعالجتها

التي وجاءت الفقرة  أي مشاكل ولتحقيق االنتماء والوالء للوطن مجتمع متماسك ال توجد فيه
 الثالثةبالمرتبة " توفر الجامعة نشاطات تساعد الطلبة على االندماج االجتماعي" تنص على

توفر الجامعة برامج أكاديمية "التي تنص وجاءت الفقرة  ،بدرجة مرتفعةو )4.24(بمتوسط حسابي 
متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي من خالل استخدام تكنولوجيا حديثة وتدريس كثير من 

بدرجة مرتفعة يعزى ذلك و )4.07(بمتوسط حسابي  قبل األخيرةبالمرتبة " ات التي تطرحهاالمساق
 توعي الجامعة" التي تنص علىبينما احتلت الفقرة  ،لمواكبة مختلف مقتضيات العصر ومجرياتها

 )4.06(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " الشباب بضرورة التمتع بحق المشاركة السياسية
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لتنمية مستوى الوعي السياسي بمخاطر الجماعات المتطرفة عة ويعزى ذلك بدرجة مرتفو
والمكاسب السياسية التي يسعون إلى تحقيقها، وغرس روح االنتماء للوطن، وتوعية الطلبة 
بالمخاطر الخارجية، وأهمية الوحدة الداخلية، وتعزيز الثقة بالدولة، وتوضيح أساس العالقة بين 

  . الفرد والدولة

عد الجامعة من أهم مؤسسات المجتمع التي ينبغي أن تقوم بدور رائد في مواجهة لذا ت
التطرف بكافة أنواعه حيث أن مجال عملها يمتد إلى داخل كل أسرة في المجتمع وهي منوطة بأمر 

تعد المعلم لهذا الدور مرحلة التعليم الجامعي تعداهم و التعليم الذي تتعلق به أنظار الجميع
بما يمتلكه الشباب و حيث مرحلة الشباب بما يمثله من تغيرات كثيرة في الشخصية مرحلة عمرية

  .سهولة االنقيادو التهورو على المجتمع مثل االندفاعو من خصائص ربما تنعكس سلبا عليه

وقد هدفت الدراسة الى تقييم الدور الذي يجب إن ) 2007( منصور وهذا يتوافق مع دراسة
أعضاء هيئة التدريس حيث قدمت و األمن الفكري من وجهة نظر الطالب يقوم به الجامعة لتحقيق

الدراسة مقترح لتفعيل دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري الطالبي، ويتوافق مع دراسة 
وهدفت التعرف إلى دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف ) 2005(السعيدين 

ي المؤسسات التربوية كالمدرسة واألسرة ودور العبادة أساليب كما أكدت الدراسة على ضرورة تبن
   .ووسائل جديدة للوقاية من التطرف الفكري لدى الناشئة

هل توجد فروق ذات داللة  :النتائج ومناقشتها المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني وهو: ثانيًا
في مواجهة التطرف  دنيةالحكومية األرفي دور الجامعات ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى 

والخبرة، والعمر بالنسبة ألعضاء  ،الفكري تعزى لكل من الجنس، والرتبة األكاديمية، والكلية
  هيئة التدريس في الجامعات الحكومية األردنية؟ 

تقدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ، حسبت لإلجابة عن هذا السؤال
 اسُتخِدممتغيرات الدراسة، حيث لتبعًا  األردنية في مواجهة التطرف الفكري دور الجامعات الحكومية

تحليل التباين األحادي  واسُتخِدم ،لمعرفة الفروق تبعًا لمتغير الجنس) t-Test) (ت(اختبار 
)ONE WAY ANOVA ( وفيما يلي عرض  .الرتبة األكاديميةو العمرلمعرفة الفروق تبعًا لمتغير

   .لهذه النتائج
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 النتائج المتعّلقة بمتغير الجنس: 

على للعينات المستقلة " ت"اختبار و االنحرافات المعياريةو المتوسطات الحسابية :)8(الجدول 
المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا مقياس 

   .لمتغير الجنس

  العدد الجنس  المجال
المتوسط 

  الحسابي

راف االنح

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجات 

  الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

  عضو هيئة التدريس
 3.236 690. 4.29 464 ذكر

 
968 
 

.001* 
 606. 4.16 506  أنثى 

المناهج الدراسية التي 
  تقررها الجامعة

 3.315 650. 4.30 464 ذكر
 

968 
  

.001* 
 557. 4.17 506 أنثى 

  الجامعة
 1.622- 544. 4.14 464 ذكر

 
968 
 

.105 
 503. 4.19 506 أنثى 

المسؤولية التربوية 

  ككل الواقعية للجامعات

 558. 4.19 464 ذكر

.003 968 .998 
 497. 4.19 506 أنثى

  )α = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

س المسؤولية التربوية مقيا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في) 8(ظهر في الجدول 
فروق ذات داللة  بينما ظهرت, ًا لمتغير الجنستبعوفي مجال الجامعة الواقعية للجامعات ككل 

وجاءت  المناهج الدراسية التي تقررها الجامعة مجالو عضو هيئة التدريسإحصائية في مجال 
  . الفروق لصالح الذكور

إلى ضرورة الكشف عن دور المعلم  هدفت) 2009(وهذا يتوافق مع دراسة الكندي والملك 
في وقاية الناشئة من التطرف الفكري وأظهرت نتائج الدراسة إلى أهمية الدور الفعال للمعلم في 

وقد هدفت ) (Tomlinson, 2006دراسة توم لينسون الوقاية من التطرف الفكري، ويتوافق مع 
ن الفكري من خالل دمج القيم لإلشارة إلى اهتمام المؤسسات التعليمية بتعزيز مبادىء األم

أن : وتوصلت الدراسة إلى نتائج ومن أهمها. األخالقية والثقافية في المناهج التربوية في أمريكا
المدرسة والمعلم يؤديان دورًا رئيسيًا في تعزيز األمن الفكري بين الطلبة وذلك من خالل الجهود 

فة واتي تعد من األسس التربوية التي يبنى التي يبذلونها في نشر مفاهيم القيم واألخالق والثقا
   .عليها المنهاج
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 النتائج المتعّلقة بمتغير العمر: 

على  أعضاء هيئة التدريس لتقديراتاالنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية :)9(الجدول 
المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا مقياس 

  .غير العمرلمت

 العدد العمر المجال
المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 عضو هيئة التدريس

 629. 4.25 133  35الى اقل من 25 من
 652. 4.22 491  45الى اقل من 35 من

 657. 4.21 346 فأكثر سنة 45
 651.  4.22 970  المجموع

المناهج الدراسية التي 
  تقررها الجامعة

 627. 4.08 133  35 الى اقل من25 من
 605. 4.27 491  45الى اقل من 35 من

 593. 4.24 346 فأكثر سنة 45
 606. 4.23 970  المجموع

  الجامعة

 551. 4.04 133  35الى اقل من 25 من
 549. 4.17 491  45الى اقل من 35 من

 464. 4.22 346 فأكثر سنة 45
 523. 4.17 970  المجموع

المسؤولية التربوية 
 الواقعية للجامعات

  ككل

 542. 4.08 133  35الى اقل من 25 من
 550. 4.19 491  45الى اقل من 35 من

 480. 4.22 346 فأكثر سنة 45
 527. 4.19 970 المجموع

 إلى وجود فروقًا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية) 9(تشير النتائج في الجدول رقم 

اس المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات من وجهة نظر لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على مقي
أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير العمر ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات 

تم تطبيق تحليل التباين األحادي وجاءت نتائج تحليل ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
  ).10(قم التباين على النحو الذي يوضحه الجدول ر
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مقياس المسؤولية على نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق  :)10(الجدول 
  التربوية الواقعية للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير العمر

 مصدر التباين المجال
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
  المربعات

  قيمة
 )ف(

  الداللة
 إلحصائيةا

 عضو هيئة التدريس

 146. 062. 2 124. بين المجموعات
 
 

.864 
 
 

 424. 967 409.937 داخل المجموعات
  969 410.061 المجموع

المناهج الدراسية التي تقررها 
  الجامعة

 5.204 1.897 2 3.794 بين المجموعات
 
 

.006* 
 
 

 365. 967 352.486 داخل المجموعات
  969 356.280 المجموع

  الجامعة
 5.424 1.472 2 2.943 بين المجموعات

 
 

.005* 
 
 

 271. 967 262.384 داخل المجموعات
  969 265.328 المجموع

المسؤولية التربوية الواقعية 

  ككل للجامعات

 956. 2 1.912 بين المجموعات

 276. 2 1.912 داخل المجموعات *032. 3.465
  967 266.772 المجموع

  )α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

مقياس المسؤولية التربوية  وجود فروق ذات داللة إحصائية في) 10(يظهر في الجدول 
المناهج وفي مجال  العمرًا لمتغير تبع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ككل الواقعية للجامعات

بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مجال , مجال الجامعةو امعةالدراسية التي تقررها الج
الجدول و لمعرفة داللة الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعديةو ،عضو هيئة التدريس

  .التالي يبين هذه النتائج

للجامعات مقياس المسؤولية التربوية الواقعية اختبار شافيه للمقارنات البعدية ل :)11(الجدول 
  .تبعًا لمتغير العمر

  سنة فأكثر 45  45الى اقل من 35 من العمر  المجال

المناهج الدراسية التي تقررها 
  الجامعة

 *-16159.- *-18954.-  سنة 35الى اقل من  25من 

 02795. ----   45الى اقل من 35 من

  الجامعة
 *-17501.- 12436.-  سنة 35الى اقل من  25من 

  05065.- ----   45ن الى اقل م35 من
المسؤولية التربوية الواقعية 

  ككل للجامعات

 *-14051.- 10948.-  سنة 35الى اقل من  25من 

  03102.- ----   45الى اقل من 35 من
   )α = 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية  ةإحصائيداللة * 
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قياس في م )  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 11(الجدول يظهر في 
من  )سنة 35الى اقل من  25من (ككل بين الفئة العمرية  المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات

 ،)فأكثر سنة 45(وجاءت الفروق لصالح الفئة العمرية  من جهة أخرى) فأكثر سنة 45(جهة وفئة 
لتي المناهج الدراسية ا في مجال )  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  يبين الجدولو

الى اقل  25من (من جهة وفئتي  )سنة 35الى اقل من  25من (بين الفئة العمرية  تقررها الجامعة
الى  25من (وجاءت الفروق لصالح الفئة العمرية  من جهة أخرى) فأكثر سنة 45(و) سنة 35من 

 في مجال )  =0.05(وظهرت فروق ذات داللة إحصائية , )فأكثر سنة 45(و) سنة 35اقل من 
من جهة ) فأكثر سنة 45(من جهة وفئة  )سنة 35الى اقل من  25من (جامعة بين الفئة العمرية ال

بينما لم تظهر فروق ذات داللة ,)فأكثر سنة 45(وجاءت الفروق لصالح الفئة العمرية  أخرى
  . )سنة 45 أكثر من(فئة و) سنة 35الى اقل من  25من (بين الفئة العمرية  ) =0.05(إحصائية 

 األكاديمية الرتبةائج المتعّلقة بمتغير النت:  

على  أعضاء هيئة التدريس لتقديراتاالنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية :)12(الجدول 
المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا مقياس 
  .األكاديميةالرتبة لمتغير 

 العدد العمر المجال
سط المتو

 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري

 عضو هيئة التدريس

 726. 4.15 143 أستاذ مساعد
 564. 4.32 381 أستاذ مشارك

 684. 4.16 446 أستاذ
 651. 4.22  970  المجموع

المناهج الدراسية التي 
  تقررها الجامعة

 676. 4.01 143 أستاذ مساعد
 540. 4.33 381 أستاذ مشارك

 617. 4.22 446 أستاذ
 606. 4.23  970  المجموع

  الجامعة

 623. 3.95 143 أستاذ مساعد
 490. 4.25 381 أستاذ مشارك

 496. 4.17 446 أستاذ
 523. 4.17 970  المجموع

المسؤولية التربوية 

  ككل الواقعية للجامعات

 613. 3.99 143 أستاذ مساعد
 484. 4.27 381 أستاذ مشارك

 514. 4.17 446 أستاذ
 527. 4.19  970  المجموع
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لتقديرات  إلى وجود فروقًا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية) 12(يظهر في الجدول رقم 
أعضاء هيئة التدريس على مقياس المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات من وجهة نظر أعضاء 

لفروق بين المتوسطات ذات هيئة التدريس تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية ولتحديد فيما إذا كانت ا
تم تطبيق تحليل التباين األحادي وجاءت نتائج تحليل ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى 

  ). 13(التباين على النحو الذي يوضحه الجدول رقم 

مقياس المسؤولية على نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق  :)13(الجدول 
ية للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الرتبة التربوية الواقع

  .األكاديمية

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
  المربعات

  قيمة
 )ف(

  الداللة
 اإلحصائية

  
  عضو هيئة التدريس

 

 3.092 2 6.184 بين المجموعات
 

7.403 

 
.001* 
 

 418. 967 403.877 داخل المجموعات
  969 410.061 المجموع

  
المناهج الدراسية التي 

  تقررها الجامعة

  5.579 2 11.157 بين المجموعات
15.630 

 

 
.000* 
 

 357. 967 345.123 داخل المجموعات
  969 356.280 المجموع

  الجامعة
  4.889 2 9.777 بين المجموعات

18.498 
 

 
.000* 
 

 264. 967 255.550 داخل المجموعات
  969 265.328 المجموع

المسؤولية التربوية 

  ككل الواقعية للجامعات

  4.396 2 8.791 بين المجموعات
16.355 

 

 
.000* 
 

 269. 967 259.893 داخل المجموعات
  969 268.684 المجموع

  )α = 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية  ةإحصائيداللة * 

مقياس المسؤولية التربوية  وجود فروق ذات داللة إحصائية في) 13( يظهر في الجدول
ًا تبع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفي جميع مجاالت المقياس ككل الواقعية للجامعات

الجدول و لمعرفة داللة الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعديةو ,لمتغير الرتبة األكاديمية
  .النتائجالتالي يبين هذه 
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مقياس المسؤولية التربوية الواقعية للجامعات اختبار شافيه للمقارنات البعدية ل :)14(الجدول 
  .تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية

  أستاذ  أستاذ مشارك الرتبة األكاديمية  المجال

  عضو هيئة التدريس
 01486.- *-17443.-  أستاذ مساعد

 *15956.  -  أستاذ مشارك

لدراسية التي تقررها المناهج ا
  الجامعة

 *-21953.- *-32645.-  أستاذ مساعد

 *10692. -  أستاذ مشارك

 الجامعة
 *-21984.- *-30661.-  أستاذ مساعد

 08677. -  أستاذ مشارك

المسؤولية التربوية الواقعية 

  ككل للجامعات
 *-18799.- *-28884.-  أستاذ مساعد

 *10085. __  أستاذ مشارك 
   )α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية داللة * 

المسؤولية التربوية وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس ) 14( يظهر في الجدول
أستاذ من جهة و مشاركأستاذ رتبتي و من جهة أستاذ مساعدككل بين رتبة  الواقعية للجامعات

 بين وظهرت فروق ذات داللة إحصائية, أستاذو مشاركأستاذ أخرى وجاءت الفروق لصالح رتبة 

  .مشاركأستاذ أستاذ وجاءت الفروق لصالح رتبة و مشاركأستاذ رتبة 

بين رتبة  عضو هيئة التدريسوجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال  يبين الجدولو
 وبين رتبة أستاذ مشارك, مشاركأستاذ وأستاذ مشارك وجاءت الفروق لصالح رتبة  أستاذ مساعد

  .مشاركأستاذ تاذ وجاءت الفروق لصالح رتبة أسو

المناهج الدراسية التي تقررها وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال  يبين الجدولو
أستاذ من جهة أخرى وجاءت و مشاركأستاذ رتبتي و من جهة أستاذ مساعدبين رتبة  الجامعة

أستاذ رتبة  بين ة إحصائيةوظهرت فروق ذات دالل, أستاذو مشاركأستاذ الفروق لصالح رتبة 
  .مشاركأستاذ أستاذ وجاءت الفروق لصالح رتبة و مشارك

من  أستاذ مساعدوجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال الجامعة بين رتبة  يبين الجدولو
 مشاركأستاذ أستاذ من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح رتبة و مشاركأستاذ رتبتي و جهة

  .أستاذو
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 :التوصيات

  :، تتمثَّل في اآلتيالدراسةأن أهم التوصيات التي يمكن أن تخرج بها هذه  الدراسة ترى

تثقيفًا وتدريبًا وتنمية قدرات، أو بصورة ) من قبل الحكومات(االهتمام بشريحة الشباب  -1
  .ملء فراغ الشباب: أخرى

ليحهم بالبدائل اإلسالمية حماية الشباب من األفكار الدخيلة التي تؤدي إلى التطرف، وذلك بتس -2
  .من المفاهيم المتوازنة، عبر جلسات الحوار الهادئ والنقاش البّناء

إزالة الحواجز المصطنعة بين الشباب والعلماء، بحسبان أن العلماء يمّثلون صمام األمان الذي  -3
لجلسات يحول دون وقوع هؤالء الشباب في براثن المنظمات المتطرفة، وذلك بتبّني الدولة 

حوار مفتوحة بين الشباب والعلماء، يتم فيها طرح كاّفة القضايا واإلجابة على كل تساؤالت 
  .هؤالء الشباب

، وتشويه هويتها وصورتها، العربيةرصد المخططات الغربية ومكائد األعداء إلضعاف األمة  -4
والثقافية واإلعالمية، وذلك بالتصدي لها، وكشف برامجها، ومواجهة تحديات العولمة الفكرية 

والتصدي لها بفعالية، والمشاركة والحضور في الساحات اإلقليمية والعالمية، بما يحقِّق 
  .الخير والطمأنينة لألمة

تأسيس مراكز ومؤسسات ومحاضن تربوية الحتواء الشباب، وصقل مهاراتهم، ودمجهم في  -5
  .، والمعتقلين السابقينالمجتمع، خصوصًا المتأثرين بتلك الموجة التطرفية

التنسيق اإلعالمي لتكوين رأي عام ينبذ العنف، ويتشبع بقيم ومبادئ وحقوق وواجبات قبول  -6
التعددية الفكرية، واحترام جميع الديانات السماوية، مع االحتفاظ بخصوصيتنا وهويتنا 

  .اإلسالمية

قليمية والدولية، بين المؤسسات تفعيل دور العمل الجماعي على المستويات المحلية واإل -7
العاملة في مجال العنف، واستحداث برامج وتوفير خدمات قادرة على مواجهة أشكال العنف 

   .المتجددة

تطوير الخطط التدريسية في المدرس والجامعات، لتشمل مواد وموضوعات تتعلق بحقائق  -8
  . ع والدولةالتطرف الفكري ومخاطره وآثاره المدمرة على الفرد والمجتم

إثراء المناهج التعليمية بقضايا السياسة الشرعية التي تتعلق بتعزيز األمن الفكري، ومكافحة  -9
  .التطرف الفكري، واالهتمام بالمعلم ورفع شأنه ومكانته في المجتمع

اهتمام عضو هيئة التدريس بتنمية التفكير اإليجابي والوعي لنقدي لدى الناشئة، والتركيز  -10
  .الحد من ظاهرة التطرف الفكريعلى 
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إبراز القدوة الحسنة لدى الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم بأسلوب صحيح،  -11
  . واألبتعاد عن التقليل من شأنهم

العمل على إدخال مفاهيم التسامح والتعددية واحترام آراء اآلخرين والحوار الفعال في  -12
  .المناهج واألنشطة الدراسية

توفير الفرص الكافية لتوظيف الشباب ألن البطالة والفراغ من أسباب االنحراف والقلق  -13
  . االجتماعي

عقد دورات وندوات تدريبية تهدف إلى إعالء شأن التسامح والوسطية للحفاظ على الشباب  -14
  . من خطر التطرف الفكري

ج واألنشطة للحد من ظاهرة تعميق التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني لعمل البرام -15
  . التطرف الفكري

  . القيام باألبحاث النظرية والميدانية لدراسة هذه الظاهرة لمحاولة الوصول لحلول لمواجهتها -16
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  في مديرية الرتبية والتعليم  الرضا الوظيفي ملعلمي املدارس الثانوية الحكومية
 ملنطقة الزرقاء الثانية

  
  ***سامح محافظةو **أحمد يوسف الفروخ، *وجدان جميل العبادي

  

  31/8/2020 تاريخ القبول   26/6/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

يفي لمعلمي المدارس الثانويـة الحكوميـة فـي مديريـة     الرضا الوظ عالقةهدفت الدراسة الى التعرف الى 
كمـا هــدفت الـى الكشـف عــن     ،التربيـة والتعلـيم لمنطقــة الزرقـاء الثانيـة بــأدائهم التدريسـي مـن وجهــة نظـرهم       

الجـنس والمؤهـل العلمـي وسـنوات     (الفروق في درجة الرضا الوظيفي لهم من وجهة نظرهم ُتعـزى لمتغيـرات   
الجـنس والمؤهـل العلمـي    (ق في درجة أداءهم من وجهة نظرهم ُتعزى لمتغيرات ، والكشف عن الفرو)الخبرة

، ولتحقيــق هـدف الدراســة تــم  الدراسـة المــنهج الوصــفي المسـحي االرتبــاطي  واســتخدمت ، )وسـنوات الخبــرة 
اسـتخدام االسـتبانة أداة للدراســة، وتـم التأكــد مـن صـدق األداة وثباتهــا باسـتخدام معامــل ارتبـاط بيرســون،         

معلمـًا ومعلمـة للعـام الدراسـي     ) 229(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن     . ة االتساق الـداخلي كرونبـاخ الفـا   وطريق
وجــود : وقــد اظهـرت نتــائج الدراســة مــا يلــي  . وتـم اختيــارهم بالطريقــة العشــوائية البســيطة . 2017/2018

لمـي المـدارس   بين مستوى الرضـا الـوظيفي لمع   )α ≥ 0.05(عالقة ذات داللة إحصائية موجبة عند مستوى 
الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقـة الزرقـاء الثانيـة ومسـتوى أدائهـم التدريسـي مـن وجهـة         

الرضـا الـوظيفي لمعلمـي المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي         مستوىكان و .نظرهم، في جميع مجاالت الدراسة
األداء التدريسـي   مسـتوى وكـان  . ة نظـرهم متوسـطاً  مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية مـن وجهـ  

لمعلمي المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي مديريـة التربيـة والتعلـيم لمنطقـة الزرقـاء الثانيـة مـن وجهـة نظـرهم              
العمـل علـى زيـادة الرواتـب والحـوافز لمعلمـي المـدارس        وانتهت الدراسـة بعـدد مـن التوصـيات منهـا      . مرتفعًا

  .ناسب مع ما يبذلونه من جهدالثانوية الحكومية لتت

  .الرضا الوظيفي، األداء التدريسي: الكلمات المفتاحية
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Job Satisfaction of Public Secondary School Teachers in Second 
Zarqa District Directorate of Education  

 

Wijdan Jameel al-Abbadi, House of Representative- Jordan. 

Ahmad Yousuf al-Frukh, Ministry of Education- Jordan. 

Samih Mahafzah, Prof., Amman Arab University- Jordan. 

 

Abstract 
This study aims at identifying the correlation of teachers’ satisfaction about their 

jobs, and their job performance from their perspectives. In analyzing the data, the 
researcher used the descriptive research methodology. Achieve the objective of the study 
the questionnaire was used as a study tool, and the validity and reliability of the tool 
were verified the study used person coefficient and Cronbach alpha coefficient This 
study is based on a (229) teachers in the academic year 2017\2018 chosen randomly. 
Findings of the study revealed that: There were statistically significant differences at the 
level (α ≤ 0.05) between the teachers’ job-satisfaction with and their job performance in 
all dimensions. The degree of the job satisfaction among public secondary teachers’ in 
the Second Directorate of Education in Zarqa medium. The degree of the job 
performance among the public secondary teachers in public schools from their own 
perspectives was high. Based on the findings of the study, the researcher suggested some 
recommendation. The current study concluded with a number of recommendations, 
including work on increasing salaries and incentives for secondary public school 
teachers to suit their. 

Keywords: Job satisfaction, Teaching performance. 
  

  االطار العام للدراسة

  المقدمة،،،

أصبح التعليم بشكل عام من العوامل المهمة لتطور أي مجتمع وعنوان حضارته ودليل 
المدرسة مركزًا مؤثرًا في جميع  تقدمه، فهو السبيل الوحيد للتنمية والتقدم واالزدهار، لذلك تتبوأ

المؤسسات األخرى، ألنها الرافد الوحيد بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة لتلك المؤسسات، لذلك 
تعد اإلدارة المدرسية هي المسؤولة عن إدارة دفة التطور والتقدم في المجتمع ودفعه لتحقيق 

الطرق التقليدية في إدارة العناصر  األهداف المنشودة، وهذا يحتم عليها التحول والتخلي عن
البشرية لتصبح إداراتهم مبنية على أسس علمية رصينة تهدف إلى االستثمار األمثل في القوى 
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البشرية لرفع كفاءتهم وتحقيق سعادتهم ورضاهم في العمل، وذلك بتوفر المناخ التربوي المالئم 
لى درجات الراحة والرضا والطمأنينة في بكافه السبل وتسخير جميع االمكانات المتاحة لتحقيق أع

العمل، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم لما له األثر الكبير في زيادة الرغبة في العمل والمواصلة فيه 
له، مما يترك بالغ األثر في مستوى أدائه للمهام المطلوبة منه بتفان ) المدرسة(والوالء للمؤسسة 

  .واخالص

أن المعلم ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية، بل هو  )1(وفي هذا الصدد يرى محافظة
عصب العملية التربوية وحجر الزاوية فيها ومحورها األساسي والعنصر الفاعل في أية عملية 
تربوية، وإن أي إصالح أو تطوير أو تجديد في العملية التربوية، يجب أن يبدأ بالمعلم، إذ ال 

ر أن المعلم في عصر المعلومات لم يعد يشكل المصدر الوحيد غي. تربية جيدة بدون معلم جيد
للمعرفة، إذ تعددت مصادر المعرفة وطرق الحصول عليها، وأضحى دور المعلم وسيطًا ومسهًال 
بين الطلبة ومصدرا للمعرفة وأصبح موجهًا ومرشدًا للطلبة أكثر منه ملقنًا لهم ومصدرًا وحيدًا 

  .للمعرفة

لمعلمين من المتغيرات الهامة على مستوى األداء أو ما يسمى بالفوائد ويعد الرضا المهني ل
على مستوى المدرسة، وهناك العديد من الفوائد التي تعود على الفرد مثل الفوائد النفسية 

والمعلم الراضي تتكون لديه ردود فغل نفسية إيجابية . للمعلم، وشعوره المنخفض بضغط العمل
ف المحيطة به، مما ينعكس على الدافعية للعمل وبالتالي على األداء نحو العمل ومهماته والظرو

  . )2(بشكل عام

لعمليات التعليم  وأشار دايجومارتي وديميرا ،(3)إلى ان الرضا الوظيفي يعد مطلبًا رئيسًا
والتدريس الناجح، ويعد ظاهرة معقدة تتضمن عناصر شخصية ومؤسسية واجتماعية، فحينما 

وظيفيًا كافيًا سيكونون في موقع يمكنهم من الوفاء بتحقيق األهداف التربوية  يحرز المعلمون رضًا
  .واألهداف الوطنية

  : مشكلة الدراسة

نظرًا ألهمية الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس وتأثيره اإليجابي في أدائهم لمهامهم بكفاءة 
انوية الحكومية الحظ ومهارة عالية، ومن خالل عمل الباحث كمعلم في العديد من المدارس الث

انخفاضًا في مستويات نجاح الطلبة في الثانوية العامة بشكل ملحوظ، ومن خالل التقائه مع الكثير 
. من المعلمين في تلك المدارس، تبين أن رضا المعلمين من أهم عوامل نجاح العملية التربوية

رفة درجة الرضا الوظيفي لهذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدى هذا االرتباط، من خالل مع
لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية وعالقته 

  .بأدائهم التدريسي
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والغرض من هذه الدراسة هو تعرف درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية 
اء الثانية وعالقته بأدائهم التدريسي من وجهة الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرق

  : مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتيةتتلخص وعليه، . نظرهم

  :أسئلة الدراسة

ما مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم  -1
  ؟لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم

بين درجة  )α≥ 0.05(جد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل تو -2
الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة 

 ؟الزرقاء الثانية ودرجة أدائهم التدريسي من وجهة نظرهم

ة الحكومية في مديرية التربية والتعليم ما درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوي -3
  لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم؟ 

في درجة الرضا  )α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4
الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء 

  ؟)الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(م ُتعزى لمتغيرات الثانية من وجهة نظره

في درجة أداء معلمي  )α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

  ؟)العلمي وسنوات الخبرةالجنس والمؤهل (نظرهم ُتعزى لمتغيرات 

  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية

من الناحية العلمية والنظرية يمكن لنتائج الدراسة أن تضيف معرفة جديدة للفكر اإلداري في  -
  .مجال الرضا الوظيفي واألداء التدريسي للمعلمين

ولين في وزارة التربية والتعليم ألنها تزود من الناحية العملية يمكن أن تساعد الدراسة المسؤ -
القادة التربويين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ومديري المدارس بصفتهم قادة 
تربويين في الميدان بالتوصيات المقترحة لإلفادة منها من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي 

  .وى النظام التربوي في األردنوتحسين األداء التدريسي للمعلمين، من أجل النهوض بمست
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  :التعريفات اإلجرائية واالصطالحية

الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات "هو  :الرضا الوظيفي -1
  .)4("والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل ومع الثقة والوالء واالنتماء للعمل

لة الطمأنينة والراحة النفسية التي يحسها الفرد نتيجة الطمئنانه على حا: "ويعرف أيضًا بأنه
وظيفته وسعادته بما يحصل عليه من دخل وما يعيشه من ظروف وظيفية وعالقات وتفاعالت مع 

  .)5("الزمالء والرؤساء في المنظمة

التي  مجموعة المشاعر اإليجابية والراحة النفسية: بأنه) إجرائيا(ويعرف الرضا الوظيفي 
يشعر بها المعلم تجاه عمله، ويتفاعل معها مما يؤثر إيجابًا على أدائه ونشاطه داخل المدرسة، 

  .ويقاس في هذه الدراسة من خالل األداة المعدة لذلك

هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو : "مفهوم األداء -2
  .)6("جة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفردالمهام والذي بالتالي يشير إلى در

مستوى امتالك المعلم للمعارف والمهارات واالتجاهات "بأنه  )7(يعرفهاألداء التدريسي  -3
الضرورية ألداء مهامه داخل حجرة الدراسة لتحقيق أهداف درس محددة، ويستدل على توفرها 

  ."باإلنجازات واألداءات

مستوى امتالك المعلمين للكفايات والقدرات : بأنه) إجرائيا(ي ويعرف األداء التدريس
والمعارف والمهارات الضرورية التي تمكنه من أداء المهام المطلوبة منه بشكل فعال وبكفاءة 

  .ومهارة عالية، ويقاس في هذه الدراسة من خالل األداة المعدة لذلك

  :محددات الدراسة وحدودها

 :حدود الدراسة

المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية : الحد المكاني -1
 .في محافظة الزرقاء

لعام الدراسي اتم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من : الحد الزماني -2
2017/2018. 
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  : أما محددات الدراسة فتتمثل فيما يلي

ة الدراسة وثباتها وموضوعية إجابات أفراد عينة تتحدد نتائج هذه الدراسة بصدق أدا -1
 .الدراسة

تعميم هذه النتائج ال يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه عينة هذه الدراسة والمجتمعات  -2
  .المماثلة

  .الدراسات السابقة ذات الصلة

تم في هذا الجزء من الدراسة عرض لبعض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، أي درجة 
  .، بحيث يتم عرض هذه الدراسات من األحدث إلى األقدمالمعلمين وعالقته بأدائهم الوظيفي رضا

دراسة هدفت إلى معرفة درجة الفاعلية الذاتية التدريسية لدى  )8()2016(أجرى بقيعي  -1
الجنس والخبرة التدريسية والمؤهل : معلمي وكالة الغوث الدولية في األردن في ضوء متغيرات

وقد تم بناء مقياس الفاعلية الذاتية التدريسية . خصص والصفوف التي يدرسها المعلمالعلمي والت
الفاعلية في االستراتيجيات التعليمية التعلمية، والفاعلية في إدارة الموقف : من أربعة أبعاد هي

. العلميالصفي، والفاعلية في العالقة مع الطلبة وأولياء األمور، والفاعلية في تعليم التفكير والبحث 
. معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة) 440(وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود درجة عالية من الفاعلية الذاتية التدريسية لدى معلمي وكالة الغوث 
ري الجنس الدولية في األردن، ووجود فروق دالة في الفاعلية الذاتية التدريسية تبعًا لمتغي

والمؤهل العلمي ولصالح اإلناث ومؤهل البكالوريوس، ولم تظهر فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغيرات 
 .الخبرة التدريسية والتخصص والصفوف التي يدرسها المعلم

دراسة بهدف التعرف إلى العالقة بين عوامل الرضا  )9()2012(كما أجرى األفندي  -2
علمين في المدارس الحكومية الثانوية في بيت لحم، والتعرف إلى الوظيفي وتطوير فعالية أداء الم

الجنس، وعدد سنوات الخبرة، والراتب، والمؤهل العلمي في عوامل الرضا : أثر المتغيرات اآلتية
معلما ومعلمة، وتم استخدم االستبانة أداة ) 170(وقد تكونت عينة الدراسة من . الوظيفي
إلى أن درجة الرضا الوظيفي كانت متوسطة، وأظهرت نتائج  وأشارت نتائج الدراسة. للدراسة

الدراسة أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المعلمين تجاه الرضا الوظيفي تعزى 
وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن هناك فروق . لمتغيرات الجنس، والراتب، وعدد سنوات الخبرة

العلمي لصالح ماجستير فأعلى في البعد االقتصادي،  ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل
 .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعدي المكانة االجتماعية للمعلم وبيئة العمل
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دراسة هدفت إلى الكشف عن مصادر سلطة  )10()2013(وقد أجرت انعام القضاة  -3
حكومية بمحافظة عجلون في مديري المدارس وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين في المدارس ال

مديرًا ومديرة تم اختيارهم ) 54(معلما ومعلمة و) 182(األردن، وقد شملت عينة الدراسة 
. بالطريقة العشوائية، وتم استخدام استبانتين األولى مصادر سلطة المدير والثانية األداء الوظيفي

رتفعًا، وأن هناك عالقة ارتباطية وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي للمعلمين جاء م
موجبة دالة إحصائيًا بين مصادر سلطة المدير واألداء الوظيفي للمعلم في المدارس الحكومية في 

 .محافظة عجلون

التعرف إلى  دراسة هدفت )Klassen & Chiu, 2010()11(أجرى كالسن وتشي يو -4
وما ينتج عنهما من فعالية في األداء العوامل المؤثرة في فعالية المعلمين والرضا الوظيفي لديهم 

معلما في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت ) 1430(الوظيفي، وشملت عينة الدراسة 
االستبانة أداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن سنوات الخبرة ليس لها تأثير كبير في الفعالية 

كبير في العمل تدنت مستويات فعاليتهن  لديهن ضغط الذاتية للمعلمين، وأن المعلمات اللواتي
وقدرتهن على السيطرة على الغرفة الصفية ورضاهن الوظيفي مما يؤدي إلى تدني أدائهن 
الوظيفي، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن المعلمين الذين يدرسون الصفوف االبتدائية وصفوف 

مما يؤدي إلى ارتفاع الفعالية في  الفعالية الذاتية والرضا الوظيفي الروضة ارتفعت لديهم مستويات
وأظهرت الدراسة أن للمديرين تأثيرًا كبيرًا في األداء الوظيفي للمعلمين فكلما زاد . أداء العمل

 .اهتمام المديرين بالمعلمين كلما ارتفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم

  :التعقيب على الدراسات السابقة

أن أهدافها تحددت في التعرف إلى الرضا من خالل مراجعة الدراسات السابقة يالحظ 
الوظيفي، أو التعرف إلى عوامل الرضا الوظيفي، أو التعرف إلى عالقته بتطوير فعالية أداء 

 المعلمين مثل الديموغرافية لدى المتغيرات وبعض الوظيفي الرضا المعلمين، أو تعرف العالقة بين

، كما أن بعض هذه الدراسات )الدراسية ةوالمرحل الخبرة، وسنوات العلمي، الجنس، والمؤهل(
و هدفت إلى معرفة العالقة بين ظروف العمل للمعلمين وبين أدائهم الوظيفي والرضا عن العمل، أ

هدفت إلى تعرف مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية، أو هدفت إلى معرفة درجة 
متغيرات مختلفة، وأما الدراسة الحالية فقد  الفاعلية الذاتية التدريسية لدى المعلمين في ضوء

تعرف عالقة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم هدفت إلى 
  .لمنطقة الزرقاء الثانية بأدائهم التدريسي من وجهة نظرهم
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وأظهرت وأيضًا أظهرت تنوعًا في المجتمعات التي طبقت فيها الدراسة بين عربية وأجنبية 
تنوعًا في طبيعة المدارس بين حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث، حيث استخدمت الدراسة 

  .الحالية المدارس الحكومية الثانوية

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها لالستبانة أداة للدراسة لسهولة 
عن الدراسات السابقة في كونها االولى على حد اختلفت الدراسة الحالية ، بينما تطبيقها وشيوعها

علم الباحث التي تناولت الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية 
   .والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية وعالقته بأدائهم من وجهة نظرهم أنفسهم

الدراسة الحالية، وتحديد وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد منهجية 
مشكلة الدراسة وصياغة أسئلة الدراسة، وتحديد الوسائل اإلحصائية المناسبة للدراسة، وتطوير 

  . أداة الدراسة، وكذلك مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها

  الطريقة واإلجراءات 

   :منهج الدراسة

الرضا الوظيفي اعتمدت الدراسة منهج البحث الوصفي المسحي االرتباطي للكشف عن 
وذلك  لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

 .لمناسبة هذا المنهج لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الثانوية الحكومية في 
معلمًا ومعلمة حسب ) 892(ية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، والبالغ عددهم مدير

إحصائيات قسم التخطيط في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية للعام الدراسي 
2017/2018 .  

 :عينة الدراسة

مجتمع  من% 25.7معلمًا ومعلمة يشكلون نسبة ) 229(وتكونت عينة الدراسة من 
  . الدراسة
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الجنس والمؤهل العلمي وسنوات (توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات ): 1(الجدول 
  .)الخبرة

  الجنس  البيان
  المجموع

  االناث  الذكور  البيان  المستوى/ الفئة  المتغير

  المؤهل العلمي

  بكالوريوس
 130 68 62  العدد
 %56.8 %29.7 %27.1  النسبة

  دبلوم عالي
 41 16 25  العدد
 %18.0 %7.0 %11.0  النسبة

  ماجستير
 58 21 37  العدد
 %25.2 %9.1 %16.1  النسبة

  المجموع
 229 105 124  العدد
 %100.0 %45.9 %54.1  النسبة

  سنوات الخبرة

  سنوات 5أقل من 
 57 31 26  العدد
 %24.9 %13.5 %11.4  النسبة

  سنوات 10 – 5من 
 98 39 59  العدد
 %42.8 %17.1 %25.7  النسبة

  سنوات 10اكثر من 
 74 35 39  العدد
 %32.3 %15.3 %17.0  النسبة

  المجموع
 229 105 124  العدد
 %100.0 %45.9 %54.1  النسبة

  : اداة الدراسة

تم بناء أداة مستوى الرضا الوظيفي بالرجوع الى االدب النظري والدراسات السابقة ذات 
الدراسة كما استخدم الباحث االستبانة اداة لتحقيق اهداف الدراسة في الكشف  الصلة بموضوع

عن عالقة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة 
البعد األول وهو : الزرقاء الثانية بادائم التدريسي وعليه تم تطوير االستبانه مكونة من بعدين

فقرة لوصف درجة رضا معلمي المدارس الثانوية الحكومية في ) 27(الوظيفي ويشمل  الرضا
) األداء التدريسي: (البعد الثاني مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم،

فقرة لوصف درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية ) 22(ويشمل 
 .ربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهمالت
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  :صدق وثبات أداة الدراسة

 تم التحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين
من ذوي االختصاص في مجال اإلدارة التربوية والنفسية والتخصصات التربوية االخرى في 

مدى : محكمين، والطلب منهم إبداء رأيهم فيها من حيث) 10(غ عددهم الجامعات االردنية والبال
مناسبة الفقرة للمحتوى، ومدى كفاية عدد فقرات أداة الدراسة، وشموليتها وتنوعها، وأية 

فأعلى للحكم على قبول أو  )%80(وقد تم اختيار نسبة اتفاق . مالحظات أخرى يرونها مناسبة
ات وذلك بالتعاون مع المشرف، حيث تم التوصل للصورة حذف أو تعديل صياغة بعض الفقر

  .النهائية ألداة الدراسة

  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة

  :تم تطبيق أداة الدراسة وفق االجراءات التالية

طبقت أداة الدراسة على عينة من معلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم  -
انية، وعليه قام الباحث بتوزيع االستبانات بنفسه والتوضيح والشرح ألفراد لمنطقة الزرقاء الث

عينة الدراسة بضرورة االهتمام باالستبانة من حيث االطالع على مفرداتها ومن ثم اإلجابة 
  .عليها بكل موضوعية لجميع الفقرات

ية الالزمة واستخراج وأخيرًا، تم جمع االستبانات الموزعة وتفريغها وإجراء المعالجات االحصائ -
  .(SPSS)النتائج وتحليلها باستخدام برنامج التحليل االحصائي 

  :طريقة تصحيح األداة

لغرض اعتماد معايير محدده في التعامل مع نتائج الدراسة، فقد ُأعطي لكل فقرة من فقرات 
، بدرجة بدرجة عالية جدًا(الخماسي التدريج ) Likert(االستبانة وزن متدرج وفق سلم ليكرت 

) 1، 2، 3، 4، 5(، وهي تمثل رقميًا )عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، بدرجة ضعيفة جدا
  : وتم تحويل سلم اإلجابة الخماسي إلى ثالثي تم اعتماد المعادلة اآلتية

وبطرح الحد ). 1(درجات والحد األدنى للبدائل هو ) 5(الحد األعلى لبدائل األداة هو 
ومن ثم قسم الفرق بين . درجات 4= 1-5أي ) 4(دنى يكون الحاصل األعلى من الحد األ

 وعليه يكون 1.33= 3÷ 4: الحدين إلى ثالثة مستويات كما هو موضح في المعالة اآلتية

 2.33= 1.33+1) = المنخفض(الحد االدنى  - أ

 3.67=  1.33+ 2.34= الحد المتوسط  - ب

   5.00 - 3.68) = المرتفع(الحد األعلى  -جـ



 في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1153

  :بح أوزان الفقرات على النحو اآلتيوهكذا تص

 .تعني أن المستوى مرتفع 5.00 – 3.68الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين  -1

 .تعني أن المستوى متوسط 3.67 – 2.34الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين  -2

  .ضتعني أن المستوى منخف 2.33 – 1.00الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين  -3

  متغيرات الدراسة

درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية : المتغير المستقل - أ
 .التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية

   :المتغيرات الوسيطة - ب

 ).ذكر، انثى(الجنس وله فئتان  -

  ). ىبكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير فأعل: (المؤهل العلمي وله ثالث مستويات -
أكثر من  ،سنوات 10 – 5من  سنوات، 5أقل من ( :الخبرة ولها ثالث مستويات -

 ).سنوات10

األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية : المتغير التابع -  ت
 .والتعليم لمنطقة الزرقاء

  اإلطار النظري

الرضا الوظيفي وتعريفه وأهم  يقوم الباحث في هذا المبحث بعرض االطار النظري لموضوع
  .نظرياته ومسبباته ومحدداته وأهم نتائجه وأداء المعلمين التدريسي

  .الرضا الوظيفي

يندر أن تجد شخصًا محايدًا أو بدون مشاعر ورأي تجاه موضوع معين، والواقع يشير إلى 
راء ومشاعر أن لكل شخص أشياء يفضلها ويحبها وأشياء ال يفضلها ويكرهها، وحينما تختلط آ

الحب والكراهية نحو العمل يظهر التأثير واضحًا في الظواهر العامة مثل الرضا عن العمل وااللتزام 
الوظيفي وغيرها، لذلك أصبحت االتجاهات النفسية لها أهمية كبيرة في العمل، ولها تأثير واضح 

  .)12(على سلوك العاملين في المنظمات

المنظمة نتاجًا لتفاعل خصائصه مع خصائص بيئة العمل، إن السلوك الذي يبديه الفرد داخل 
سلوك أداء العمل وهو قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة : ويندرج تحت نوعين رئيسين هما

التي يتكون منها عمله، والثاني سلوك الرضا عن العمل، ويعبر سلوك رضا الفرد عن العمل عن 
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والجوانب المختلفة للعمل، وهذا اإلشباع ينتج درجة مستوى اإلشباع الذي تتيحه له العناصر 
  . )13(معينة من المشاعر الوجدانية لدى الفرد تجاه عمله

هذا وقد تزايد االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي للعاملين منذ القرن الماضي في الدول 
لضمان والء  ويرجع ذلك إلى محاوالت اإلدارة المستمرة والممتدة منذ الثورة الصناعية. المتقدمة

وتأييد العاملين ألهداف المنظمات التي يعملون بها وذلك بسبب التزايد المستمر في حجم 
التنظيمات، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وارتفاع حدة المنافسة، وزيادة قوة النقابات العمالية 

   .)14(وتأثيرها في القرارات اإلدارية

ي أنه يتناول مشاعر الفرد سواء كان يشغل تكمن أهمية دراسة موضوع الرضا الوظيفي ف
وظيفة إدارية أو فنية إزاء مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة المحيطة به، وهذه المشاعر لها 

المشار إليه ) Hoppok(ويرى هوبوك . تأثيرها على أداء المهمات المطلوبة لضمان نجاح العمل
تمامات بالظروف النفسية والمادية والبيئية مجموعة من االه"في الصيرفي أن الرضا الوظيفي هو 

الوارد ) Vroom(حيث يرى فروم ". التي تحمل الفرد على القول بصدق أنني راض في وظيفتي
هو المدى الذي توفر معه الوظيفة لشاغلها نتائج "ذكره أيضًا في الصيرفي أن الرضا الوظيفي 

  .)15("ذات قيم إيجابية أي أن عبارة الرضا ترادف التكافؤ

عن مشاعر الفرد وأحاسيسه تجاه العمل والتي يمكن اعتبارها "ويعبر مفهوم الرضا الوظيفي 
انعكاسًا لمدى اإلشباع الذي يستمده من هذا العمل والجماعات التي تشاركه فيه ومن سلوك 

والخارجية بوجه عام فضًال عن هيكل شخصيته، ) التنظيم(رئيسه معه ومن بيئة العمل الداخلية 
بر كذلك عن السعادة التي تتحقق عن طريق العمل وبالتالي فهو مفهوم يشير إلى مجموع ويع

  .)16("المشاعر الوظيفية أو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد نحو عمله

أجره، محتوى عمله، : بأنه محصلة لرضا الفرد عن" الرضا عن العمل )17(ويعرف عاشور
  ". تي يعمل معها، ساعات عمله، وظروف هذا العملفرصته في الترقي، رئيسه، الجماعة ال

الحالة الشخصية للفرد والتي تعبر عن مدى قبوله العام "على أنه  )18(ويعرفه الصيرفي
 لمجموعة 

  : النظريات الخاصة بالرضا الوظيفي

  :تعددت النظريات الخاصة بالرضا الوظيفي وتاليًا أهم هذه النظريات

طبقًا لهذه النظرية فإن الرضا عن : )Abraham Maslow(م ماسلو نظرية إشباع الحاجات للعال -1
العمل يتحدد بالمدى أو القدر الذي تشبع به حاجات الفرد من خالل العمل الذي يؤديه، 

  .)19(غير أنها تتجاهل األهمية النسبية للحاجات الفردية، والدرجة التي تشبع بها
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في  )Hachman & Oldham(دهام أشار هاكمان واول: نظرية نموذج خصائص العمل -2
نموذجهما الذي انتشر انتشارًا تطبيقيًا واسعًا، إلى أن الرضا الوظيفي يتحدد بخمسة عوامل 

مدى تنوع مهمات العمل، ودرجة أهمية العمل وتشير إلى درجة شعور الفرد : أساسية هي
متكاملة يقوم بها  بأهمية عمله بالنسبة إلى األعمال األخرى المحيطة به، ودرجة جودة مهمات

الفرد وليست أعمال بسيطة، ودرجة الشعور باالستقاللية، وأخيرًا درجة حصول الموظف على 
  .)20(تغذية راجعة عن أدائه من رؤسائه ومن العمل نفسه

لقد بينت هذه النظرية إلى أن الرضا عن العمل يتحدد بمجموعة : )العاملين(نظرية هيرزبرغ  -3
سياسة  (القسم األول هي عوامل صيانة أو وقاية وهي: إلى قسمين من العوامل والتي قسمت

، ويؤدي )المؤسسة العامة، اإلشراف، األجر، ظروف العمل، العالقة بين الموظفين والرؤساء
عدم وجود أو توافر هذه العوامل إلى حاالت عدم الرضا، بينما يؤدي وجودها إلى منع 

الشعور باإلنجاز، (وامل دافعة أو حافزة وهي أما القسم الثاني هي ع. حاالت عدم الرضا
الشعور بالتقدير واالعتراف، الشعور بالمسؤولية، فرص الترقية في العمل، طبيعة العمل 

، وتوافر هذه العوامل يعمل على بناء درجة عالية من الرضا والحفز عند األفراد، )ومحتواه
  . )21(وعدم توافرها ال يؤدي إلى حالة عالية من عدم الرضا

  :مسببات الرضا عن العمل

أولهما مسببات خاصة بالتنظيم، : يمكن تقسيم مسببات الرضا عن العمل إلى مجموعتين
  :وثانيهما مسببات خاصة بالفرد ذاته

  : )22(مسببات خاصة بالتنظيم منها

تم ويشعر الفرد بالرضا إذا كانت العوائد ي. مثل الحوافز، والمكافآت، والترقيات: نظام العوائد -1
  .توزيعها وفقًا لنظام محدد يضمن توافرها بالقدر المناسب، وبالشكل العادل

إن إدراك الفرد بمدى وجودة اإلشراف الواقع عليه تؤثر في درجة رضاه عن : اإلشراف -2
الوظيفة، واألمر هنا يعتمد على إدراك الفرد ووجهة نظره حول عدالة المشرف واهتمامه 

  .همبشؤون المرؤوسين وحمايته ل

وهي تشير إلى وجود أنظمة عمل ولوائح، وإجراءات، وقواعد تنظيم العمل : سياسات المنظمة -3
  .وتوضح التصرفات وتسلسلها بشكل ييسر العمل وال يعيقه

حينما يكون للعمل تصميم سليم يسمح بالتنوع، والمرونة، والتكامل، : تصميم العمل -4
  .ملة يكون هناك ضمان نسبي بالرضا عن العملواألهمية، واالستقالل، وتوافر معلومات كا
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كلما كانت ظروف العمل المادية مناسبة ساعد ذلك على رضا العاملين عن : ظروف عمل جيدة -5
عملهم، ومن أهم الظروف ما يمس اإلضاءة، والحرارة، والتهوية، وحجم المكتب، وترتيب 

   .المكان، وحجم االتصاالت الشخصية، وحجم الغرفة وغيرها

  :)23(لمسببات الشخصية للرضا ومن أهمهاا

كلما كان هناك ميل لدى الفرد لالعتداد برأيه، واحترام ذاته، والعلو بقدره كلما : احترام الذات -1
  .كان أقرب إلى الرضا عن العمل

كلما كان الفرد قادرًا على تحمل الضغوط في العمل والتعامل والتكيف معها، : تحمل الضغوط -2
  .ر رضاكلما كان أكث

كلما ارتفعت المكانة االجتماعية، أو الوظيفية واألقدمية كلما زاد رضا : المكانة االجتماعية -3
  .الفرد عن عمله

  .يميل األفراد السعداء في حياتهم أن يكونوا سعداء في عملهم: الرضا عن الحياة -4

نب العمل، والرضا عن العمل ال يعني قناعة الفرد عن وجه واحد أو جانب واحد من جوا
وإنما أن يكون الرضا حالة معبرة عن جميع األوجه والجوانب التي يمكن قياسها وتحليلها إلقرار 

محتوى العمل، : مستوى الرضا المطلوب والذي يتضمن خمسة جوانب أساسية للعمل هي
  .)24(والعمال اآلخرون، واإلشراف، واألجر، والترقية

  :محددات الرضا عن العمل

دات التي تؤدي إلى عدم تحقيق الرضا عن العمل، ومن ضمن هذه هناك بعض المحد
  :)25(المحددات

أي ان الرضا عن العمل يتحقق من التقارب بين النواتج التي يرغب الفرد في تحقيقها، : التباعد -1
  .مجال العمل وتلك التي يحصل عليها فعًال من

  .تقد إنه يستحقه من العملبالعدالة عندما يحصل على ما يع أي شعور الفرد: العدالة -2

فقد تؤثر شخصية الفرد في مدى شعوره بالرضا عن العمل، : الوضع الشخصي المسبق للفرد -3
فبالرغم من إمكانية التأثير في مستوى الرضا من خالل تغيير بيئة العمل، إال أن الموقف 

اإليجابية  قد يؤثر في مستوى شعوره بالرضا بالرغم من التغيرات الشخصي المسبق للفرد
  .في بيئة العمل
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  :األداء التدريسي
المعلم والمتعلم، والخبرات المتعلمة، : التدريس نسق أو منظومة لها عدة أبعاد ومكونات هي

واألدوات والتقنيات، والتقويم، ومكان التدريس والتعليم، وبيئته، ونستنتج من هذا التحديد بأن 
ا، بجانب وسائل أخرى للتفاعل غير لفظية، وأنه أيضًا التدريس عملية اتصال، تكون اللغة وسيلته

عملية تواصل وتفاعل بين مكوناتها وأطرافها، فالتدريس عملية إدارية، فهو يبدأ بصياغة أهداف، 
ووضع سياسات وتحديد استراتيجيات وطرق وأساليب تدريسيه، ثم خطط تأخذ طريقها إلى 

  . )26(النهاية نظام لتقويم األداءات التنفيذ، ويسير مع ما تقدم منذ البداية وحتى

ويعد التدريس العمل الرئيسي للمعلم داخل الغرفة الصفية، ولكي يكون المعلم فاعًال يجب 
هو نظام من األعمال مخطط له يقصد به أن يؤدي : "عليه ان يتقن مهارات التدريس، والتدريس

ن األنشطة الهادفة يقوم بها المعلم إلى تعلم ونمو الطلبة في جوانبهم المختلفة، ويشمل مجموعة م
معلم ومتعلم ومنهج دراسي، ويتضمن نشاطًا لغويًا : والمتعلم، ويتضمن ثالث عناصر أساسية

ووسائل اتصال غير لفظية، والغاية منه إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات 
نمط : "أن األداء التدريسي هو )28(ويرى شبل وجامل وأبو زيد. )27("اإليجابية والميول المناسبة

من السلوك التدريسي الفعال في تحقيق أهداف محددة من المعلم على شكل استجابات عقلية أو 
لفظية أو حركية أو جسمية أو عاطفية متماسكة، وتتكامل في هذه االستجابات عناصر الدقة 

  ".والسرعة والتكيف مع ظروف الموقف التعليمي

ألدائية التدريسية التي ينبغي أن تتوافر لدى المعلم والتي تصل به إلى ومن أهم الكفايات ا
أخالقيات يلتزمها المعلم، والتعليم : تحقيق الحد األدنى من األهداف التعليمية المنشودة هي

المباشر، وإدارة المواد التعليمية، والممارسة الموجهة، والمحادثة البناءة، والتوجيه، وإدارة 
  .)29(والتخطيط واإلعداد، والتقويم المكتوب التنظيم الصفي،

وتتعدد مجاالت تقويم أداء المعلم التدريسي نتيجة لتعدد المهارات األساسية التي يجب أن 
  :)30(تتوافر لديه وهذه المهارات هي

وهي حصيلة ما كونه المعلم من معلومات وأفكار خالل سنوات تأهيله كمعلم : المهارات المعرفية -أ
وات عمله بالتدريس، وهذه الحصيلة تتصل بخصائص المدرسة التي يعمل فيها أو خالل سن

وأهدافها، ووسائل االتصال وقنواته، ونظام المعلومات والحقائق المتعلقة بكيفية تسيير 
  .العمل وتطويره وتقويمه

ت وهي تلك المهارات التي تتصل بفهم كيفية التعامل مع أنماط العالقا: المهارات اإلنسانية -ب
الطلبة و اإلنسانية المختلفة، فالمدرسة تمثل نسيجا اجتماعيا بما تضمه من الزمالء،

وعائالتهم التي تنتمي بدورها إلى شرائح متعددة من المجتمع، باإلضافة إلى عالقات الطلبة 
  .مع بعضهم البعض، وكل هذا يمثل الوسط المدرسي
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المعلم وتبدو فيما يقوم به من أداء تدريسي وهي تلك الخبرة التي يمتلكها : المهارات الفنية - ج
داخل الفصل مثل مهارات التخطيط السليم للدرس، االستخدام األمثل للوسائل التعليمية، 

  .التنظيم الجيد لألنشطة المدرسية وغيرها

  تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
أسئلتها، وعلى  فيما يلي عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل اإلجابة عن

  : النحو اآلتي

بين ) α≥0.05(هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال األول
درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة 

  الزرقاء الثانية ودرجة أدائهم التدريسي من وجهة نظرهم؟

جابة عن هذا السؤال تم حساب معامل االرتباط بين درجة الرضا الوظيفي لمعلمي لإل
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية ودرجة أدائهم 

  : يبين هذه النتائج) 2(التدريسي من وجهة نظرهم باستخدام معامل ارتباط بيرسون، والجدول 

معامالت االرتباط بين درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في : )2(الجدول 
مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية ودرجة أدائهم التدريسي من وجهة نظرهم 

  .باستخدام معامل ارتباط بيرسون

  المجاالت

  الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية
االداء 

  التدريسي
ظروف 

  العمل

عالقة المدير مع 

  المعلمين

عالقة المعلمين 

  مع زمالئهم

الرواتب 

  والحوافز

الرضا 

  الوظيفي
 **47. **88. **62. **53. **53. 1  ظروف العمل

عالقة المدير مع 
  المعلمين

.53** 1 .65** .27** .77** .62** 

عالقة المعلمين 
  مع زمالئهم

.53** .65** 1 .28** .75** .75** 

الرواتب 
  والحوافز

.62** .27** .28** 1 .72** .13* 

 **60. 1 **73. **75. **77. **87.  الرضا الوظيفي
 1 **60. *13. **75. **62. **47.  االداء التدريسي

  )0.05(دال إحصائيا عند مستوى **
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 )α≥ 0.05(وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة عند مستوى ) 2(يالحظ من الجدول 
جة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة بين در

الزرقاء الثانية ودرجة أدائهم التدريسي من وجهة نظرهم، وكذلك في جميع المجاالت وعالقتها 
  .باألداء التدريسي من وجهة نظرهم

لثانوية زاد مستوى أداؤهم وهذا يعني كلما زادت درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس ا
وقد يعزى ذلك إلى أن الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية من أهم . التدريسي

العوامل ذات التأثير اإليجابي نحو بذلهم لمزيد من الجهود باتجاه تحسين وتطوير أدائهم 
  . التدريسي وبالتالي تطوير العملية التعليمية التعلمية

في ) Klassen & Chiu, 2010( هذه الدراسة مع نتائج دراسة كالسن وتشي يووتتفق نتائج 
أن المعلمات اللواتي لديهن ضغط كبير في العمل تدنت مستويات فعاليتهن في التدريس وقدرتهن 
على السيطرة على الغرفة الصفية ورضاهن الوظيفي مما يؤدي إلى تدني أدائهم الوظيفي، وأيضًا 

 ذين يدرسون الصفوف االبتدائية وصفوف الروضة ارتفعت لديهم مستوياتإلى أن المعلمين ال
  .الفعالية الذاتية والرضا الوظيفي مما يؤدي إلى ارتفاع الفعالية في أداء العمل

 في وجود عالقة) ,2004Joseph(وتتفق نتائج هذه الدراسة أيضاً مع نتائج دراسة جوزيف 
  .لدى المعلمين لعملعن ا والرضا الوظيفي األداء بين إيجابية

ما درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية  :السؤال الثاني
  والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
لمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة لدرجة الرضا الوظيفي لمع

الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، ويظهر الجدول 
 .ذلك) 3(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للرضا الوظيفي وأبعاده الفرعية ): 3(الجدول 
دارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم لمعلمي الم
  .مرتبة تنازليًا

  الرقم
للرضا الوظيفي وأبعاده 

  الفرعية

  عدد

  الفقرات

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  المستوى  الرتبة

  مرتفعة  1 0.73 3.85  6  عالقة المعلمين مع زمالئهم  3

  مرتفعة  2 0.81 3.78  7  مع المعلمين عالقة المدير  2

  متوسطة  3 0.75 3.49  8  ظروف العمل  1

  متوسطة  4 1.03 3.11  6  الرواتب والحوافز  4

  متوسطة 0.64  3.56  27  الدرجة الكلية  5

أن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في ) 3(يالحظ من الجدول 
الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط  مديرية التربية والتعليم لمنطقة

، وجاءت مجاالت األداة في الدرجة المرتفعة )0.64(وانحراف معياري ) 3.56(الحسابي 
وبدرجة مرتفعة، وفي " عالقة المعلمين مع زمالئهم"والمتوسطة، وجاء في الرتبة األولى مجال 

وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة الثالثة " ير مع المعلمينعالقة المد"الرتبة الثانية جاء مجال 
" الرواتب والحوافز"وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة االخيرة مجال " ظروف العمل"مجال 

  .وبدرجة متوسطة

  :أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي

  :مجال ظروف العمل. 1

النحرافات المعيارية والرتب لدرجة الرضا الوظيفي تم حساب المتوسطات الحسابية وا
لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

  .يوضح ذلك) 4(نظرهم، لفقرات هذا المجال، والجدول 
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لرضا الوظيفي لمعلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ا): 4(الجدول 
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

  .نظرهم في مجال ظروف العمل مرتبة تنازليًا

  الفقرات  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  المستوى  الرتبة

  عةمرتف  1 1.02 3.69 .أشعر بالرضا عن وظيفتي كمعلم  3

1  
يشعرني اُلمناخ المدرسي بالسعادة عند بقائي 

 .بالمدرسة
  مرتفعة  2 1.15 3.68

  متوسطة  3 0.95 3.65 .ُأكلف بأعمال تتناسب مع طبيعة عملي كمعلم  4

  متوسطة  4 1.06 3.59 .توفر لي المدرسة االستقاللية التامة في أداء العمل  7

  متوسطة  5 1.01 3.43 .يوفر لي عملي تطوير خبراتي التدريسية  6

  متوسطة  6 0.97 3.38 .يتوافر في المدرسة مناخ إيجابي للمعلمين  2

5  
يتوافر في المدرسة التجهيزات الالزمة ألداء مهامي 

 .التدريسية
  متوسطة  7 1.09 3.36

8  
اإلضاءة، (ظروف العمل المادية في المدرسة 

 .مناسبة) وغيرها...والحرارة، والتهوية، والتدفئة
  متوسطة  8 1.09 3.16

ـــة ــة الكليـــ   متوسطة   0.75 3.49  الدرجـــــ

أن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في ) 4(يالحظ من الجدول 
مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم في مجال ظروف العمل كانت 

، وجاءت فقرات هذا )0.75(وانحراف معياري) 3.49(متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 
 التي تنص على) 3(المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

التي ) 8(، وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة "أشعر بالرضا عن وظيفتي كمعلم"
) وغيرها...ضاءة، والحرارة، والتهوية، والتدفئةاإل(ظروف العمل المادية في المدرسة " تنص على

  .، وبدرجة متوسطة"مناسبة

في أن الرضا الوظيفي ) ,2004Joseph(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جوزيف 
  .للمعلمين كان عاليًا

  :أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي
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  :مجال ظروف العمل. 1

أن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية ) 4(النتائج في الجدول  اظهرت
في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم في مجال ظروف العمل كانت 
متوسطة، وقد يعزى ذلك إلى عدم تزويد مديرية التربية والتعليم المدارس الثانوية الحكومية 

جهيزات واللوازم الالزمة والكافية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، وإلى افتقار المدارس الثانوية بالت
الحكومية إلى الموارد والدعم المالي الكافي لها، وقله الميزانية المخصصة للمدارس الثانوية 

ادية الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم مما يشكل صعوبة في توفير ظروف العمل الم
  . المناسبة في المدارس الثانوية الحكومية

وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى 
، وبدرجة مرتفعة، ويعزى ذلك إلى "أشعر بالرضا عن وظيفتي كمعلم" التي تنص على) 3(الفقرة 

تماعية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن المعلم اهمية مهنة التعليم في المجتمع، ومكانة المعلم االج
يشعر بالفخر والرضا عن الذات عندما يعرف عن نفسه بوظيفة يعتقد أّنها مهمة وتثير االنطباع 

ظروف العمل " التي تنص على) 8(وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة . اإليجابي عند اآلخرين
، وبدرجة "مناسبة) وغيرها...هوية، والتدفئةاإلضاءة، والحرارة، والت(المادية في المدرسة 

وقد يعزى ذلك إلى كثرة األعمال المطلوبة من المعلم وتنوعها وعدم مالءمة معظم . متوسطة
المباني المدرسية ألداء المهام المطلوبة، من حيث تصميمها وموقعها وقلة توفير الصيانة الالزمة 

  . للمرافق وعدم االهتمام بها

في وجود عالقة  ),2004Joseph(هذه الدراسة مع نتائج دراسة جوزيف وتتشابه نتائج 
  .إيجابية بين ظروف العمل والرضا الوظيفي

  :مجال عالقة المدير مع المعلمين. 2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة الرضا الوظيفي 
ربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية الت

  .يوضح ذلك) 5(نظرهم، لفقرات هذا المجال، والجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة الرضا الوظيفي لمعلمي ): 5(الجدول 
ة من وجهة المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثاني

 .نظرهم في بعد عالقة المدير مع المعلمين مرتبة تنازليا

  الفقرات  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

  المعياري
  المستوى  الرتبة

7  
يستند مدير المدرسة في تقويم المعلمين إلى 

 .أسس علمية موضوعية
  مرتفعة  1 1.03 3.84

6  
ته يتعامل معي مدير المدرسة بإيجابية أثناء زيار

 .لي داخل الصف
  مرتفعة  2 0.95 3.84

3  
ييسر لي مدير المدرسة سبل التعاون لحل 

 .المشكالت التي تواجهني
  مرتفعة  3 1.03 3.81

1  
يتشارك معي مدير المدرسة لتحقيق أهداف 

 .العملية التربوية
  مرتفعة  4 1.07 3.80

5  
ظروف المعلمين (يراعي مدير المدرسة 

 .ل الدراسيفي توزيع الجدو) ورغباتهم
  مرتفعة  5 1.08 3.76

  مرتفعة  6 1.02 3.72  .يحترم مدير المدرسة اقتراحات المعلمين  4

  مرتفعة  7 1.07 3.71  .يتعامل معي مدير المدرسة بطريقة إيجابية  2
ــــة ــة الكليـــ   مرتفعة  7  0.81  الدرجـــــ

ثانوية الحكومية في أن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس ال) 5(يالحظ من الجدول 
مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم في مجال عالقة المدير مع 

، وجاءت )0.81(وانحراف معياري ) 3.78(المتوسط الحسابي  المعلمين كانت مرتفعة، إذ بلغ
 التي تنص على) 7(فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

، وبدرجة مرتفعة، وجاءت "يستند مدير المدرسة في تقويم المعلمين إلى أسس علمية موضوعية"
" يتعامل معي مدير المدرسة بطريقة إيجابية" التي تنص على) 2(في الرتبة االخيرة الفقرة 

  .وبدرجة مرتفعة

ثانوية الحكومية مع وهذا يشير إلى المعاملة الجيدة التي يتعامل بها مديرو المدارس ال
معلميهم، وأن العالقات بينهم تقوم على االحترام المتبادل والثقة، وتعاونهم مع المعلمين لتحقيق 
أهداف العملية التربوية، وهذا يوجد حالة من الراحة النفسية والثقة المتبادلة بين الجميع للوصول 

ن ويسهم في تطوير فعالية أدائهم، إنتاجية المعلمي إلى جو نفسي مناسب للعمل مما يزيد من
التي ) 7(وجاءت جميع فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 
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، وبدرجة "يستند مدير المدرسة في تقويم المعلمين إلى أسس علمية موضوعية" تنص على
خرًا وخصوصًا في مجال التقييم مرتفعة، ربما يعود السبب إلى التطويرات التربوية التي حصلت مؤ

يستندون إلى  في اإلدارة التربوية، إذ أن التحاق المديرين في الدورات التربوية الحديثة جعلهم
وجاءت في الرتبة االخيرة . أسس علمية وموضوعية أثناء تقييم المعلمين، لذا كانت النتائج مرتفعة

وقد . وبدرجة مرتفعة" بطريقة إيجابية يتعامل معي مدير المدرسة" التي تنص على) 2(الفقرة 
يعزى ذلك إلى تغير في طبيعة العالقة القائمة بين المدير والمعلم التي تميل إلى الثقة بقدرات 
المعلمين وإمكاناتهم التي تحث عليها االتجاهات اإلدارية الحديثة التي تستند على تنمية العالقات 

لى االخذ بآراء المعلمين وإشراكهم في صنع األهداف وفي اإلنسانية مع المعلمين، وبالتالي ركزوا ع
عملية صنع القرار على مستوى المدرسة، واهتمامهم في الجوانب االجتماعية للمعلمين وإكسابهم 

  .الثقة في تطبيق األساليب التي يرونها مناسبة إلنجاز العمل بالصورة المرغوبة

التي ) Klassen & Chiu, 2010( وتشي يو وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كالسن
أظهرت أن للمديرين تأثير كبير على األداء الوظيفي للمعلمين فكلما زاد اهتمام المديرين 

  .بالمعلمين كلما ارتفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم

  :عالقة المعلمين مع زمالئهم. 3

رجة الرضا الوظيفي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لد
لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

 .يوضح ذلك) 6(نظرهم، لفقرات بعد عالقة المعلمين مع زمالئهم، والجدول 

لمعلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة الرضا الوظيفي ): 6(الجدول 
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

  .نظرهم في بعد عالقة المعلمين مع زمالئهم مرتبة تنازليًا

  الفقرات  الرقم
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  المستوى  الرتبة

  مرتفعة  1 1.02 3.94 .تربطني عالقات اجتماعية وثيقة بمعلمي المدرسة  1

  مرتفعة  2 0.98 3.93 .العالقة بين المعلمين تتميز باحترام أخالقيات مهنة التعليم  2

  مرتفعة  3 0.93 3.87 .أحترم مالحظات المعلمين المتعلقة بطريقة تسييري للعمل  4

  مرتفعة  4 1 3.82 .مناخات المدرسة تسودها روح األسرة الواحدة  3

  مرتفعة  5 0.97 3.81 .ين لتجويد أداء أدوارهم في المدرسةأتشارك مع المعلم  5

  مرتفعة  6 1 3.76 .اتواصل مع المعلمين خارج أوقات الدوام  6
ـــة   مرتفعة   0.73 3.85  الدرجــــــة الكليــــ
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أن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في ) 6(يالحظ من الجدول 
ليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم في مجال عالقة المعلمين مع مديرية التربية والتع

، وجاءت )0.73(وانحراف معياري ) 3.85(زمالئهم كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 
 التي تنص على) 1(فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

، وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة االخيرة "ثيقة بمعلمي المدرسةتربطني عالقات اجتماعية و"
  .وبدرجة مرتفعة" اتواصل مع المعلمين خارج أوقات الدوام" التي تنص على) 6(الفقرة 

وهذا يشير إلى العالقات الحسنة التي تربط األسرة المدرسية الواحدة، وأن مجتمع المدرسة 
ينهم تقوم على االحترام المتبادل والثقة، وتعاونهم لتحقيق مجتمع بسيط متجانس وأن العالقات ب

أهداف العملية التربوية، وهذا يوجد حالة من الراحة النفسية والثقة المتبادلة بين الجميع للوصول 
إنتاجية المعلمين ويساهم في تطوير فعالية أدائهم  إلى جو نفسي مناسب للعمل مما يزيد من

) 1(ذا المجال في الدرجة المرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة وجاءت فقرات ه. التدريسي
، وبدرجة مرتفعة، وقد يعزى "تربطني عالقات اجتماعية وثيقة بمعلمي المدرسة" التي تنص على

ذلك إلى تقديم معلمي المدارس الثانوية الحكومية المساعدة لبعضهم في الظروف الشخصية 
اعاة مشاعرهم، والسؤال عن أوضاعهم األسرية ومشاركتهم في والطارئة التي يمرون بها ومر

اتواصل مع المعلمين " التي تنص على) 6(مناسباتهم المهمة، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة 
وقد يعزى ذلك إلى أن كثيرًا منهم يؤدون واجبات اجتماعية . وبدرجة مرتفعة" خارج أوقات الدوام

سة، وهذا يشير إلى حرص المعلمين على إبقاء عالقاتهم مع المعلمين خارج حدود المدر
 .واتصاالتهم على أكمل وجه

  :مجال الرواتب والحوافز. 4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة الرضا الوظيفي 
نية من وجهة لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثا

  .يوضح ذلك) 7(نظرهم، لفقرات هذا المجال، والجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة الرضا الوظيفي لمعلمي ): 7(الجدول 
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

 .الحوافز مرتبة تنازليًانظرهم في بعد الرواتب و

  الفقرات  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  المستوى  الرتبة

أشعر بأن فرصة الحصول على الحوافز المعنوية في المدرسة   5
 ...).كتب شكر، شهادة تقدير،(متاحة للجميع 

  متوسطة  1 1.13 3.27

  متوسطة  2 1.34 3.16 .يتناسب راتبي مع حجم العمل الذي أقوم به  1
  متوسطة  3 1.12 3.16  .توفر المدرسة التطوير المهني للعملين فيها  6
  متوسطة  4 1.2 3.13 .ُتعد أسس الترقية في المدرسة موضوعية  4
  متوسطة  5 1.31 3.02 .يعد الحافز المادي السنوي الذي أتلقاه مرضيًا  3
  متوسطة  6 1.26 2.94 .يتناسب راتبي مع الوضع االقتصادي العام في المجتمع  2

ــة ــة الكليـــ   متوسطة   1.03 3.11  الدرجـــــ

أن درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في ) 7(يالحظ من الجدول 
مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم في مجال الرواتب والحوافز كانت 

، وجاءت فقرات هذا )1.03(وانحراف معياري ) 3.11(حسابي متوسطة، إذ بلغ المتوسط ال
أشعر بأن " التي تنص على) 5(المجال في الدرجة المتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

كتب شكر، شهادة (فرصة الحصول على الحوافز المعنوية في المدرسة متاحة للجميع 
يتناسب " التي تنص على) 2(خيرة الفقرة ، وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة اال...)"تقدير،

  .بمتوسط حسابي وبدرجة متوسطة" راتبي مع الوضع االقتصادي العام في المجتمع

وهذا يشير إلى عدم مناسبة الراتب المخصص لطبيعة المهنة وما يترتب عليها من متاعب 
ت المشابهة التي ومشاق، وعدم الشعور بالعدالة في األجور بالمقارنة بالموظفين أو المؤسسا

وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المتوسطة، . تشكل جماعة مقارنة مرجعية بالنسبة له
أشعر بأن فرصة الحصول على الحوافز " التي تنص على) 5(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

د ، وبدرجة متوسطة، وق...)"كتب شكر، شهادة تقدير،(المعنوية في المدرسة متاحة للجميع 
يعزى ذلك إلى أن الحوافز والتعزيز والتقدير له قيمه كبرى في تحقيق الرضا الوظيفي للمعلم، 

. ويشكل للمعلم تغذيه راجعة عن أدائه ونجاحه في العمل أمام زمالئه وإدارة المدرسة والمسؤولين
ي العام يتناسب راتبي مع الوضع االقتصاد" التي تنص على) 2(وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة 

وقد يعزى ذلك إلى قلة وعدم مناسبة الراتب . بمتوسط حسابي وبدرجة متوسطة" في المجتمع
المخصص لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية مع طبيعة مهنتهم ومشاقها، وعدم كفايته لسد 
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حاجاته المعيشية ومواجهة الغالء الحاصل في االسعار، األمر الذي انعكس على درجة الرضا 
  .في في هذا الجانبالوظي

في عدم وجود فروق ذات داللة ) 2012(تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة األفندي 
  .إحصائية لدى المعلمين تجاه الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الراتب

ما درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية  :السؤال الثالث
  قة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم؟ والتعليم لمنط

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
لدرجة أداء المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء 

 .ذلك) 8(اة الدراسة، ويظهر الجدول الثانية من وجهة نظرهم بشكل عام ولكل فقرة من فقرات أد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لألداء التدريسي لمعلمي ): 8(الجدول 
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

  .نظرهم مرتبة تنازليًا

  الفقرات  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  نحرافاال

  المعياري
  المستوى  الرتبة

  مرتفعة  1 0.85 4.34 .أحرص على أن تكون عالقتي مع طلبتي إيجابية  1

  مرتفعة  2 0.98 4.17 .أطرح أسئلة صفية متنوعة ذات مستويات متعددة  14

  مرتفعة  3 0.92 4.06 .أربط معلومات الحصة في حياة الطلبة اليومية  18

10  
مثلة والتوضيحات والتطبيقات باأل(أثري المادة الدراسية 

 ).العلمية
  مرتفعة  4 0.93 4.03

  مرتفعة  5 0.92 4.03  .أدير الصف بشكل فعال للحفاظ على النظام داخل الحصة  16

  مرتفعة  6 0.97 4.00 .تتسم خططي التدريسية بالوضوح التام  3

  مرتفعة  7 1.07 3.97  .اتفاعل مع تساؤالت الطلبة  13

  مرتفعة  8 0.97 3.96 .الدرس أهيئ الطلبة لموضوع  8

  مرتفعة  9 0.96 3.93 .أرشد الطلبة لكل ما من شأنه تحسين مستواهم الدراسي  9

  مرتفعة  10 0.91 3.92 .استخدم أساليب تعزيز إيجابية متنوعة داخل الصف  11

5  
اختار األنشطة التعليمية المناسبة لتحقيق االهداف 

 .التعليمية
  مرتفعة  11 0.98 3.92

  مرتفعة  12 0.99 3.90 .تعامل مع الطلبة باحترامأ  19

  مرتفعة  13 0.96 3.89 .ُألخص عناصر الدرس الرئيسة في نهاية الحصة الدراسية  20

  مرتفعة  14 0.96 3.88 .أختار الوسائل التعليمية المناسبة للمادة التي أدرسها  7
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  الفقرات  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  نحرافاال

  المعياري
  المستوى  الرتبة

  مرتفعة  15 0.94 3.87 .ألتزم باألهداف التعليمية والتعلمية  2

  مرتفعة  16 0.94 3.87 .استثمر وقت الحصة بفاعلية داخل الصف  17

  مرتفعة  17 0.97 3.86 .)الرئيسة والفرعية(أحرص على ترابط عناصر الدرس   12

4  
أتابع المستجدات التربوية المتعلقة بالمحتوى الدراسي 

  .الذي أقدمه للطلبة
  مرتفعة  18 0.95 3.86

  مرتفعة  19 0.93 3.86 .ناسبة لمستوى الطلبةالتزم باستراتيجيات التدريس الم  6

  مرتفعة  20 0.96 3.79  .أثير دافعية الطلبة لمتابعة موضوع الحصة  15

  مرتفعة  21 0.97 3.79 .أضع خططًا عالجية لمعالجة نواحي الضعف عند الطلبة  22

  مرتفعة  22 0.89 3.77 .استخدم وسائل تقويم مناسبة للمباحث التي أدرسها  21
ـــــةالدرجـ   مرتفعة   65.0 3.94  ــــة الكليـ

أن فقرات األداء التدريسي جاءت في الدرجة المرتفعة، وجاءت في ) 8(يالحظ من الجدول 
، "أحرص على أن تكون عالقتي مع طلبتي إيجابية" التي تنص على) 1(الرتبة األولى الفقرة 

استخدم وسائل تقويم " نص علىالتي ت) 21(وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة 
  .، وبدرجة مرتفعة"مناسبة للمباحث التي أدرسها

أن درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية ) 8(اظهرت النتائج في الجدول 
الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم كانت مرتفعة، وقد 

معلمين والمعلمات يمتلكون القدرات الكافية من تدريس الطلبة كونهم ممن يعزى ذلك إلى أن ال
درسوا المساقات التي تخدم مناهجهم ومتمكنون من تدريس مناهجهم، وأيضًا امتالك المعلمين 
متطلبات وظيفتهم، وحسن تأهيلهم التدريسي والوظيفي قبل الخدمة وبعدها، ويسعون لتنمية 

ات والورشات التدريبية التي توفرها وزارة التربية والتعليم األردنية في أنفسهم مهنيًا كحضور الدور
مجاالت تحسين األداء التدريسي وأساليب التدريس، وشعورهم بأهمية دورهم في إنجاح العملية 
التربوية، وتوافر التسهيالت والوسائل التي يحتاجونها في عملهم، وتوافر البيئة المدرسية الداعمة 

المدارس الثانوية الحكومية مما يمّكنهم من القيام بالدور المناط بهم على درجة  للمعلمين في
  .مناسبة

التي ) 1(وجاءت فقرات هذه االستبانة في الدرجة المرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 
، وبدرجة مرتفعة، ويعزى ذلك إلى "أحرص على أن تكون عالقتي مع طلبتي إيجابية" تنص على

ام بين المعلمين وطلبتهم، والمعاملة الوالدية االنسانية التي يبديها المعلمون تجاه الطلبة، االنسج
التي تنص ) 21(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة . واالحساس بهم وبمشكالتهم والعمل على حلها
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 ، وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمين"استخدم وسائل تقويم مناسبة للمباحث التي أدرسها" على
والمعلمات يعتقدون أنهم يوظفون أنواع التقويم المتنوعة قبل اإلعداد لتدريس المادة والمحتوى 

، وبعد االنتهاء من تدريس الطلبة الحصة )التقويم البنائي(الدراسي، وأثناء تنفيذ الحصة الدراسية 
  .الدراسية، وذلك لمعرفة تعلم الطلبة

التي أظهرت أن مستوى األداء ) 2013( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة القضاة
  .الوظيفي للمعلمين جاء مرتفعًا

في أن أداء المعلمين ) ,2004Joseph(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جوزيف 
  .كان عاليًا

في درجة ) α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال الرابع
ي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الرضا الوظيفي لمعلم

  ؟)الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم ُتعزى لمتغيرات 

  : تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي

ي لمعلمي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا الوظيف
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، 

  . ذلك) 9(، ويظهر الجدول )الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(وفقا لمتغيرات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا الوظيفي لمعلمي ): 9(الجدول 
لمدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة ا

  ).الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(نظرهم، وفقا لمتغيرات 

  العدد  المستوى/ الفئة  المتغير
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  الجنس
 0.72 3.52 154  الذكور
 0.44 3.65 75  االناث

  المؤهل العلمي
 0.65 3.52 130  بكالوريوس
 0.65 3.59 41  دبلوم عالي
 0.63 3.65 58  ماجستير

  سنوات الخبرة
 0.51 3.61 57  سنوات 5أقل من 

 0.71 3.50 98  سنوات 10 – 5من 
 0.64 3.61 74  سنوات 10اكثر من 
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يفي لمعلمي المدارس وتم حساب تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة الرضا الوظ
الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم وفقا 

 .ذلك) 10(ويظهر الجدول ). الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(لمتغيرات 

الثانوية التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس ): 10(الجدول 
الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم وفقا لمتغيرات 

  .)الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(

  مصدر التباين
  مجموع 

  المربعات

  درجات 

  الحرية

  متوسط 

  المربعات

  قيمة 

  )ف(

  مستوى 

  الداللة
 0.26 1.26 0.50 1 0.5  الجنس

 0.58 0.56 0.22 2 0.45  علميالمؤهل ال

 0.64 0.44 0.18 2 0.35  سنوات الخبرة

 0.68 0.38 0.15 2 0.31  المؤهل العلمي+ الجنس 

 0.29 1.25 0.50 2 1  سنوات الخبرة+ الجنس 

 0.59 0.71 0.28 4 1.14  سنوات الخبرة+ المؤهل العلمي 

 0.27 1.29 0.52 4 2.07  سنوات الخبرة+ المؤهل العلمي + الجنس 

   0.40 211 84.49  الخطأ
    228 94.1  الكلي

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية دالة عند مستوى ) 10(تشير النتائج في الجدول 
)0.05≤α(  لدرجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم

الجنس والمؤهل العلمي وسنوات (فقا لمتغيرات لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، و
  ).الخبرة

وقد يعزى ذلك إلى أن الرضا الوظيفي حاجة نفسية وتربوية يحتاجها جميع المعلمين بغض 
النظر عن الجنس، فشعور المعلم بالرضا الوظيفي يحقق له مزيدًا من االستقرار في العمل وارتفاع 

  .مستوى أدائه التدريسي

في عدم وجود فروق ذات داللة ) 2012(الدراسة مع دراسة األفندي  وتتفق نتيجة هذه
  .إحصائية لدى المعلمين تجاه الرضا الوظيفي تعزى لمتغيرات الجنس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 10(كما اظهرت النتائج في الجدول 
)0.05≤α( ة في مديرية التربية والتعليم لدرجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومي

   .لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، وفقا لمتغير المؤهل العلمي
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وقد يعزى ذلك إلى أن الرضا الوظيفي بما يحقق للمعلمين اشباعات مادية ومعنوية توفر لهم 
هم وهذا ال االستقرار النفسي والوظيفي وتقدير واحترام اآلخرين لهم من أجل شعورهم بالثقة بعمل

  .يتوقف على نوع تأهيلهم، فهو مطلب لجميع المعلمين بغض النظر عن تأهيلهم

في أن هناك فروقًا ذات ) 2014(وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الثبيتي والعنزي 
داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين في محافظة القريات تعزى لمتغير المؤهل 

  .لصالح الذكور) دراسات عليا(العلمي األعلى 

في أن هناك فروق ذات داللة ) 2012(وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة األفندي 
إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح ماجستير فأعلى في البعد االقتصادي، وعدم وجود 

   .فروق ذات داللة إحصائية في بعدي المكانة االجتماعية للمعلم وبيئة العمل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 10(اظهرت النتائج في الجدول 
)0.05≤α(  لدرجة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم

   .لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، وفقا لمتغير الخبرة

في عدم وجود فروق ذات داللة ) 2012(فندي وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة األ
  .إحصائية لدى المعلمين تجاه الرضا الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

في أنها لم ) (Crossman & Harris, 2006وتتفق أيضًا مع نتيجة دراسة كروسمان وهاريس 
  .تظهر أي فروق فيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة

في ) α≥ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد ف :السؤال الخامس
درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم 

الجنس والمؤهل العلمي وسنوات (لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم وفقا لمتغيرات 
  ؟)الخبرة

  : حو اآلتيتمت االجابة عن هذا السؤال على الن

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار لدرجة األداء التدريسي 
لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

 .ذلك) 11(، ويظهر الجدول )الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(نظرهم، وفقا لمتغيرات 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة األداء التدريسي لمعلمي ): 11(الجدول 
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة 

  ).الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(نظرهم وفقا لمتغيرات 

  العدد  المستوى/ الفئة  المتغير
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  الجنس
 0.71 3.86 154  الذكور
 0.49 4.11 75  االناث

  المؤهل العلمي
 0.7 3.97 130  بكالوريوس
 0.56 3.91 41  دبلوم عالي
 0.6 3.88 58  ماجستير

  سنوات الخبرة
 0.54 3.99 57  سنوات 5أقل من 

 0.74 3.94 98  سنوات 10 – 5من 
 0.62 3.9 74  سنوات 10من اكثر 

وتم حساب تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس 
الثانوية لحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم وفقا 

 .ذلك) 12(ويظهر الجدول ). الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(لمتغيرات 

التباين الثالثي لداللة الفروق في درجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية ): 12(الجدول 
لحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم وفقا لمتغيرات 

  .)الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة(

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  تدرجا

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  )ف(

  مستوى

  الداللة
 0.01* 7.47 3.09 1 3.09  الجنس

 0.62 0.48 0.2 2 0.4  المؤهل العلمي
 0.28 1.27 0.53 2 1.05  سنوات الخبرة

 0.54 0.62 0.26 2 0.51  المؤهل العلمي+ الجنس 
 0.41 0.9 0.37 2 0.75  سنوات الخبرة+ الجنس 

 0.45 0.93 0.39 4 1.54  ات الخبرةسنو+ المؤهل العلمي 
 0.11 1.89 0.78 4 3.13  سنوات الخبرة+ المؤهل العلمي + الجنس 
   0.41 211 87.35  الخطأ
    228 97.64  الكلي
  )0.05(دال إحصائيا عند مستوى ** 



 في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1173

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 12(تشير النتائج في الجدول 
)0.05≤α (ة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية لدرج

والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، وفقا لمتغير المؤهل العلمي والخبرة، بينما 
لدرجة األداء التدريسي لمعلمي ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، المدارس الثانوية الحكوم
، )0.01(وبمستوى داللة ) 7.47(المحسوبة إذ بلغت ) ف(تبعا لمتغير الجنس، استنادًا إلى قيمة 

  .حيث كان الفرق لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية

ق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجود فرو) 12(أظهرت النتائج في الجدول 
)0.05≤α ( لدرجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية

  .والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، وفقا لمتغير المؤهل العلمي

دائه التدريسي، وقد يعزو الباحث ذلك إلى أن الشهادات العلمية ال تمنح أفضلية للمعلم في أ
وذلك ألنهم جميعًا خضعوا إلعداد وتأهيل متشابه ومشترك مما قلل من أهمية المؤهالت العليا، 
وأيضًا امتالكهم جميعًا متطلبات وظيفتهم، من حيث المهارات الالزمة لألداء التدريسي وأساليب 

  .التدريس

ية عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ) 12(أظهرت النتائج في الجدول 
)0.05≤α ( لدرجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية

  .والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، وفقا لمتغير الخبرة

وقد يعزو الباحث ذلك إلى أن جميع المعلمين والمعلمات سواء كانوا ممن لهم خبرة طويلة 
ون لبرامج إعداد مشتركة ومؤهلة والعديد من الدورات والورشات التدريبية على أم قصيرة يخضع

  .حد سواء، وهذه البرامج قد تعدل من خبرة الجدد وتجعلهم يتساوون مع من لهم خبرة طويلة

في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا ) 2016(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة بقيعي 
  .دريسية والتخصص والصفوف التي يدرسها المعلملمتغيرات الخبرة الت

في أن متغير سنوات التدريس، ) Huges, 2006(وتتناغم نتيجة هذه الدراسة مع دراسة هقز 
والصف الذي يدرسه المعلم، لم تكن عوامل مهمة في العالقة بين إدراك المعلمين لممارسات 

  .التقويم وبين رضاهم عن أدائهم

) α≥0.05(أيضًا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وأظهرت نتائج الدراسة 
لدرجة األداء التدريسي لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة 

المحسوبة إذ بلغت ) ف(الزرقاء الثانية من وجهة نظرهم، تبعا لمتغير الجنس، استنادًا إلى قيمة 
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، حيث كانت الفروق لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطاتهم )0.01(وبمستوى داللة ) 7.47(
ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلناث أقل تفكيرًا من الذكور في األعباء والمسؤوليات . الحسابية

األسرية، فالمعلمون الذكور يتحملون مسؤولية رعاية األسرة ومعيشتها، مما يثقل كاهلهم في ظل 
ئة، وتدني الرواتب وغالء األسعار، وبالتالي يدعوهم ذلك إلى البحث عن األوضاع االقتصادية السي

عمل لسد النقص المادي لحاجاتهم االسرية، ومن شأن ذلك التأثير في مستوى أدائهم التدريسي، 
  .إذا ما قورنوا بالمعلمات اإلناث

ية في وجود فروق دالة في الفاعل) 2016(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة بقيعي 
  .الذاتية التدريسية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

  :التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة نوصي باآلتي

العمل على زيادة الرواتب والحوافز لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية لتتناسب مع ما يبذلونه  -1
  .ةمن جهد، ألن مهنة التدريس مهنة شاقة ومتطلباتها كثير

تعزيز الممارسات التدريسية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية للمحافظة على مستوى األداء  -2
 .التدريسي الذي تم تحقيقه

ضرورة تشجيع معلمي المدارس الثانوية الحكومية على المزيد من تطوير طرائق تدريسهم،  -3
دريسية والطرق التربوية واالبتعاد عن الطرق التقليدية بالتدريس، ومواكبة االستراتيجيات الت

 .الحديثة في عملية التعليم والتعلم، واستخدام التعليم االلكتروني لالرتقاء بمستوى الطلبة
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  مساهمة قوة األنا والشعور بالذنب في التنبؤ بالوجود النفسي املمتلئ 
 لدى املعنفات في األردن

  
  **نها محمد بخيت الوزانو *حسين سالم الشرعة

  

  19/6/2019 تاريخ القبول   24/4/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

جـود النفسـي الممتلـئ    هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى مسـتوى قـوة األنـا والشـعور بالـذنب والو        
ــالوجود النفســي          ــالتنبؤ ب ــذنب ب ــا والشــعور بال لــدى المعنفــات فــي األردن، ومــدى مســاهمة كــل مــن قــوة األن

امرأة معنفة تـم اختيـارهن بالطريقـة الميسـرة، ضـمن الفئـة       ) 100(الممتلئ لديهن، وتألفت عينة الدراسة من 
قوة األنا، والشعور بالـذنب، والوجـود النفسـي    (سة ، وقام الباحثان بتطوير مقاييس الدرا)55 -15(العمرية 
أشارت نتائج . ، وقد تم استخراج معامالت الصدق والثبات وكانت مقبولة ألغراض الدراسة الحالية)الممتلئ

الدراسة إلى أن مستوى قوة األنا والشعور بالذنب والوجود النفسي الممتلئ لدى المعنفـات فـي األردن كـان    
لقـوة األنـا والشـعور بالـذنب للوجـود النفسـي الممتلـئ، حيـث          ةضًا أن هناك قـدرة تنبؤيـ  متوسطًا، وأظهرت أي

ــا نســبته      ــان م ــران مجتمع ــدى      %) 59(فســر هــذان المتغي ــئ ل ــاين المفســر للوجــود النفســي الممتل ــن التب م
ا من التباين المفسر للوجود النفسي الممتلئ، وفسر الشعور بالذنب م%) 54(المعنفات، وفسرت قوة األنا 

من التباين المفسر للوجود النفسي الممتلـئ، وكانـت قـيم معـامالت االنحـدار بـين قـوة األنـا         %) 4.7(نسبته 
والوجــود النفســي الممتلــئ موجبــة ودالــة إحصــائيا، بينمــا كانــت ســالبة ودالــة إحصــائيا بــين الشــعور بالــذنب     

  .والوجود النفسي الممتلئ

  .الوجود النفسي الممتلئ، المعنفات ب،قوة األنا، الشعور بالذن: الكلمات المفتاحية
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The Contribution of Ego Strength and Feeling of Guilt to Predict the 
Eudemonic Well -Being of the Battered Women in Jordan  

 

Hussein Salem Al Sharaa, Prof., Faculty of Educational Sciences, University of 
Jordan. Jordan. 

Nuha Mohammad Al Wazzan, PhD Student, College of Educational Sciences, 
University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The current study aimed to identify the level of ego strength , feeling of guilt and 

Eudemonic Well- Being of the battered women in Jordan, And the contribution of ego 
strength and a feeling of guilt in predicting Eudemonic Well-Being, The study sample 
consisted of (100) battered women with age ranged between (15-55), the researchers 
developed three measures (ego strength, feeling of guilt, Eudemonic Well-Being), and 
they a assured the reliability and validity of these measures. The results indicated that the 
level of ego strength and feeling guilt and Eudemonic Well-Being for the battered 
women in Jordan were moderate, It also showed that there is a predictive ability of the 
ego strength and the feeling of guilt for the eudemonic well being, both variables 
account for (59%) of the explained variance of the eudemonic well being for the battered 
women , the ego strength explained (54%) of variance of the eudemonic well being, and 
feeling of guilt explained (4.7%). The relationship between ego strength and eudemonic 
well-being was positive and statistically significant, while the relationship between 
feeling of guilt and eudemonic well being was negative and statistically significant. 

Keywords: Ego strength, Feeling of guilt, Eudemonic Well-Being, Battered women. 
  

 :المقدمة

أكدت جميع األديان السماوية والقوانين العالمية على حقوق المرأة؛ ومع ذلك الزالت تعاني 
ويعد العنف ضد  من العديد من المشكالت وأخطرها ما تواجهه المرأة من عنف بجميع أشكاله،

اختالف المرأة ظاهرة عالمية، ال يقتصر على مجتمع دون آخر، فهو منتشر في جميع أنحاء العالم ب
المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ودرجة التدين، وإن كانت هناك مؤشرات متعددة تؤكد 

  .ارتباطه بالظروف االقتصادية والثقافية المتدنية لألسرة

) 49-15( احدة من كل ثالث إناث تتراوح أعمارهن بينو نأ) 1(أشارت منظمة الصحة العالمية
من اإلناث تعرضن لإلساءة الجنسية، وجرى % 20ي، وأن عامًا تتعرض لعنف جسدي أو جنس

إلى أن العدد  )2(مليون امرأة وفتاة، وأشار معهد جمعية تضامن للنساء) 11.4( ـاالتجار ب
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، )2017(حالة راجعت الجهات المعنية في عام ) 9060(اإلجمالي لألطفال والنساء المعنفين بلغ 
ومن حيث . قضية بحق إناث) 514(أسري منها  قضية عنف) 3331(وفي نفس العام تم إحالة 

إلى أن نسبة النساء األردنيات العامالت اللواتي تعرضن للعنف  )3(نوع اإلساءة فقد أشارت العواودة
، %35، وبالنسبة للعنف الجندري بلغت النسبة %46، وللعنف المجتمعي %30.7األسري 

تعرضن النتهاك حقوقهن % 35.4تعرضن للتهديد، و% 32.6للتحرش الجنسية، وأن % 20.8و
  .القانونية

إن عدم وجود تعريف واحد متفق عليه بين العاملين في هذا الميدان لمفهوم العنف األسري، 
أن العنف يتأثر بالعوامل الثقافية واالجتماعية المتنوعة والسائدة في كل مجتمع لما هو يعود إلى 

رأة، وهناك اتفاق على العنف بأنه شكل من مقبول أو غير مقبول من السلوكات الموجهة ضد الم
)5)(4(أشكال اإلساءة، تصدر في الغالب من الفرد األكثر سلطة إلى األقل سلطة

.  

سلوك عدائي مقصود موجه على األغلب : عرفت الجمعية الطبية األمريكية العنف األسري بأنه
لجسد أو أدوات صلبة، من الشريك، يتسبب باألذى أو الجروح أو الحروق، من خالل استخدام ا

. )6(ويهدف إلى فرض السيطرة على الشريك ضمن عالقة يسودها عدم التكافؤ في القوة والسيطرة
والعنف ضد المرأة هو أي سلوك عدائي موجه نحو المرأة بقصد إلحاق األلم والضرر الجسمي أو 

)7(النفسي، أو المادي، أو االقتصادي، أو الصحي
.  

  :متعددة منها وللعنف ضد المرأة أشكال

هو استخدام القوة الجسدية إللحاق األذى واأللم الجسدي بالضحية، : العنف الجسدي -
ويستخدم المعتدي جسده أو أي أداة يمكن أن تترك آثارًا واضحة على الضحية، ويأخذ 

الركل، أو العض، أو الصفع، أو شد الشعر، أو الحرق، أو الدهس، : أشكاًال متعددة؛ مثل
  .)8(ألمر إلى القتل، أو يتطلب تلقي الضحية خدمات صحية وطبية طارئةوقد يصل ا

يعد اإليذاء النفسي األكثر إيالما، وأشد أشكال العنف خطرًا على الصحة : العنف النفسي -
النفسية، فهو يصاحب جميع أشكال العنف األخرى، ويأخذ العنف النفسي أشكاال متعددة منها 

خرية، أو الشتم، أو اإلحراج، أو إطالق األلقاب المهينة، أو عدم اإلهمال، أو التحقير، أو الس
  .)6(شأنالإبداء االحترام والتقليل من 

أي فعل جنسي، أو أية محاولة للقيام بسلوك جنسي ضد رغبة الطرف اآلخر، : العنف الجنسي -
االغتصاب، أو التحرش الجنسي، أو أية تعليقات جنسية : ويأخذ أشكاال متعددة؛ مثل

رفوضة على المرأة وجسدها، أو إجبارها على ممارسات جنسية شاذة خارجة عن قواعد م
  .)9(الخلق والدين، وقد يستخدم المعتدي القوة الجسدية أو التهديد
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هو منع المرأة من التواصل مع األهل واألقارب واألصدقاء، والتدخل : العنف االجتماعي -
عالقات غير مرغوبة، والحد من أنشطتها،  بعالقاتها الشخصية، أو إجبارها على إقامة

  .)10(وإبقاؤها داخل المنزل

هو إلحاق الضرر بمصالح المرأة االقتصادية، ويتمثل بحرمانها من العمل أو : العنف االقتصادي -
إجبارها على ممارسة عمل ال تحبه، أو حرمانها من المصروف، أو االستيالء على ممتلكاتها 

؛ وذلك بهدف إذاللها وفرض )شهري، أو حرمانها من الميراثالتصرف بدخلها ال: (مثل
  . )11(السيطرة عليها

هو حرمان المرأة من الرعاية الصحية، وعدم توفير الظروف الصحية المناسبة، : العنف الصحي -
وعدم االهتمام بصحتها خاصة األم الحامل، وحرمانها من التغذية السليمة الالزمة لصحتها 

  .)12(ونموها

عرض المرأة للعنف يترك العديد من اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبية إن ت
على الضحية والمجتمع، ناهيك عن اآلثار النفسية المترتبة على هذه التجربة كاضطراب ما بعد 

، إضافة إلى )16(وتدني مستوى الثقة بنفسها واآلخرين .)15)(14)(13(والقلق الصدمة واالكتئاب،
عال من التوتر، وفقدان األمل والمعنى، وتدني مستوى الشعور باألمن، واإلحباط، وتدني مستوى 

اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات المزاج، أن  )18(واخرون، ويرى فارفلى )17(مفهوم الذات
واإلدمان واضطرابات األكل باإلضافة إلى االضطرابات الجنسية؛ من اآلثار النفسية المترتبة على 

مما يستدعي تقديم خدمات نفسية وصحية خاصة لتجاوز هذه  اءة الجنسية على الضحية،اإلس
  .التجربة

تلعب شخصية المرأة دورا كبيرا في تعاملها مع العنف الموجه إليها وفي الحفاظ على صحتها 
أن األنا هي نقطة التوازن الرئيسية في الشخصية، وأن الشخصية ) فرويد(النفسية، فقد افترض 

أن األنا القوية هي التي نمت نموًا ) آنا فرويد(ل من خالل تفاعل الفرد مع محيطه، وتفترض تتشك
سليمًا عبر مراحل النمو، وهي التي تستطيع التوفيق بين المتطلبات الذاتية والواقع االجتماعي 

عور مركز الشأن األنا تمثل ) 20(، ويرى كوري)19(دون أن تتأثر أو تضطرب بعض وظائفها أو كلها
والعمليات العقلية، واإلدراك الحسي الداخلي والخارجي، وتعمل األنا على حل الصراع بين 
المتطلبات والرغبات الذاتية والعالم الخارجي، فهي المحرك والجهاز التنفيذي في الشخصية، 
 وتعمل وفق مبدأ الواقع، ووظيفتها الرئيسية خلق التوازن بين مكونات الشخصية وتحقيق التوازن

قوة األنا بقدرة الفرد على  )21(المشار إليه في سكر وصغير) 1963( وعرف بارون .االجتماعي
  .مواجهة مشكالت الحياة، والتكيف مع الواقع، باإلضافة إلى الكفاءة والفعالية في المواقف المختلفة
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داء أن األنا تلعب دورا مهما في أ )22(وترى آنا فرويد وبلالك المشار إليهما في نجيدات
التحكم  -3إصدار األحكام  -2العالقة بالواقع واختباره والتكيف معه  -1: الوظائف اآلتية

باالنفعاالت وضبط وتنظيم المحفزات الغريزية والدوافع، فتنظم وتعدل الدوافع المراد إشباعها 
ة كاإلدراك، القيام بالوظائف األولية التلقائي - 4وكيفية قيام الفرد بإشباعها حتى ال تتعرض للعقاب 

الوظيفة الدفاعية ومقاومة المثيرات، حيث تستخدم األنا وسائل الدفاع  -5والفهم، والتفكير 
لحماية الذات، وتقسم دفاعات األنا إلى دفاعات ناجحة؛ وهي التي تنجح في السيطرة على 

فزات المحفزات، ودفاعات فاشلة؛ وهى التي تستوجب التكرار من أجل مواصلة السيطرة على المح
الوظيفة التوليفة لألنا من خالل استخدام الطاقة للقيام بعمليات التناسق والتآزر واإلبداع  -6

  .الوظيفة التركيبية المتكاملة - 7للوصول إلى التفوق واالقتدار 

) Symonds(وهناك مجموعة من المعايير التي تشير إلى قوة األنا، وقد اقترح سيموندس 
  :مجموعة من المعايير هي )23(المشار إليه في الشهاوي

أي القدرة على تحمل الفشل واإلحباط الذي يواجه الفرد أثناء : القدرة على تحمل التهديد
 ًاتفاعله مع البيئة المحيطة، وقدرته على القيام بدوره ووظيفته بفاعلية عند مواجهة تهديد

  .ًاطبيعي

رغبات الالاجتماعية دون أن تسبب أي القدرة على السيطرة على الدوافع وال: مدى تأثير الكبت
  .للفرد أي نوع من االنزعاج

أي المحافظة على حالة وسطية بين الثوابت واالستجابة : التوازن بين الصالبة والمرونة
  .للتغيرات البيئية، والقدرة على التنوع في هذه االستجابات

لنمط من األداء في وهو القدرة على تطوير الخطط، والمحافظة على نفس ا :التخطيط والضبط
  .هاتنفيذ

  .أي الشعور بقيمة الذات واستحقاق االحترام واالهتمام: تقدير الذات

وهي القدرة على محاسبة الذات، ومراجعة السلوك من أجل تقويمه، : اإلحساس بمشاعر الذنب
  .مما يؤدي إلى الشعور بالرضا واإلنتاجية

 ا بتحويل اهتمامهم من دراسةي حديًثلقد بدأ علماء النفس العام وعلماء النفس التطور
نحو دراسة العواطف المركبة أو ) السعادة، الحزن، الغضب، الخوف( :العواطف الرئيسية

  .)24(االجتماعية ومشاعر الذنب
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ألنه يعزز العالقة بين األشخاص، وهو نوع من ؛ إن الشعور بالذنب في جوهره اجتماعي
، وتمثل )25(قيام الفرد بفعل ما أو عدم قيامه بأي فعل الشعور باألسف والندم واأللم، الناتج من

مشاعر الذنب الشعورية المشاعر الوجدانية النشطة، وتتضمن أيضا المعاني الالشعورية، وذلك ألن 
مشاعر الذنب ترتبط ال شعوريًا بأخطاء الطفولة، فالفرد الذي يعاني من قلق النجاح قد ال يعيش 

، ولكنه غالبا ما يعجز عن إدراك أنه يعاقب نفسه ال شعوريا من بالضرورة خبرة الذنب الشعورية
خالل تجنب جميع المواقف التي تسبب له القلق، وبالتالي يمنع نفسه من التقدم واإلنجاز والشعور 

  .)26(بالسعادة

هو حالة من اإلحساس بالندم واإلثم وإدانة الذات ومحاسبتها، ناتجة عن  والشعور بالذنب
وللشعور . )27(لسلوك خاطئ ال يتفق مع معتقداته وأفكاره، أو ال يتفق مع المجتمعارتكاب الفرد 

)30)(29)(28(بالذنب ثالثة مستويات
.  

في هذا المستوى يضخم الشخص األخطاء، ويبالغ في الشعور : الشعور بالذنب المرضي -
مما يؤدي إلى بالندم وإدانة الذات واجترار األفكار المرتبطة بالحدث المسبب لهذه المشاعر؛ 

  .كره الذات والرغبة في معاقبتها

وهو حالة من الالمباالة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم القدرة : الشعور بالذنب المنخفض -
على التعاطف مع اآلخرين، والقيام بالسلوكات الالاجتماعية كالكذب، والسرقة، وارتكاب 

  .الجرائم

إليجابي، ويدل على نضج الفرد وقدرته على ويمثل الشعور بالذنب ا :الشعور بالذنب السوي -
تحمل مسؤولية السلوك واالعتراف باألخطاء مع المحاولة إلصالحها، مما يؤدي إلى التصالح 

  .مع الذات والشعور بالسالم الداخلي

يتأثر الشعور بالذنب بأساليب تربية الطفل وتهذيبه، ويعد نظام الثواب والعقاب المتبع من 
لدين أهم مصدر لتشكيل الشعور بالذنب، فإذا كان النظام األسري يعتمد على األسرة وخاصة الوا

الرعاية المفرطة في تحميل األطفال مسؤولية األخطاء وحثهم على مراعاة مشاعر اآلخرين 
والتشديد في تعليم األخالق والمعايير االجتماعية والدينية، فقد يؤدي إلى تكوين الشعور بالذنب 

)31(المرضي
.   

بشكل  اإليجابيأدى إلى ظهور علم النفس زايد تطبيق مفهوم الوجود النفسي الممتلئ إن ت
اتجاهًا حديثًا حيث برز على يد مارتن سليجمان عام  اإليجابي، ويعتبر علم النفس )32(رسمي

، ويركز هذا االتجاه على الفضائل )34)(33(بعد أن ترأس الجمعية األمريكية لعلم النفس) 1998(
، بدًال من التركيز على األعراض المرضية وجوانب وجوانب القوة من أجل تعزيزها اإلنسانية

، على تنمية جميع جوانب شخصيته والوجود النفسي الممتلئ يعني تركيز الفرد. المعاناة النفسية
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ومواجهة  والوعي الذاتي، وفهم التجارب المؤلمة، وتنمية القدرة على فهم الدوافع والحاجات،
الجتماعية، واالستخدام الفعال للمصادر المتاحة في البيئة المحيطة، وامتالك أفكار الضغوطات ا

  .)37)(36)(35(ومعتقدات وأهداف تعطي حياته معنى

إلى أن الوجود النفسي الممتلئ مزيج من وجدان إيجابي متكرر، ووجدان  )38(وأشار عمار
لة التقييم الوجداني المعرفي سلبي غير متكرر، ومستوى عال من الرضا عن الحياة، وهو محص

  .الذاتي لجودة الحياة

  :نموذجًا للوجود النفسي الممتلئ يتضمن األبعاد اآلتية) 39(وضعت رايف

ويشير إلى قدرة الفرد على تقدير ذاته ككل دون شروط، وهذا يعني أن يكون  :تقبل الذات .1
ك الصفات التي يراها الفرد لدى الفرد اتجاه إيجابي نحو ذاته، فيقدر الصفات اإليجابية، وكذل

 .بحاجة للتغيير، وسعيه نحو تحقيق الذات إلى أقصى مدى تسمح به قدراته

ويشير إلى ميل الفرد لتطوير عالقات اجتماعية تتسم :العالقات اإليجابية مع اآلخرين .2
والعطاء والدفء، وكذلك الشعور بأن هناك من يدعمه ويسانده في جميع  باالحترام والثقة

 .تاألوقا

هي حرية الفرد في تقرير مصيره، واتخاذ قراراته بنفسه دون االعتماد على :االستقاللية .3
 .اآلخرين، وال تتحقق االستقاللية دون أن يكون لديه اإلحساس بالمسؤولية

هو شعور الفرد بقدرته على التحكم بالبيئة وإدارتها، واستغالل جميع  :التمكن البيئي .4
 .من أجل تحقيق أهدافهاإلمكانيات والفرص المتاحة 

هو أن يدرك الفرد الغاية من وجوده؛ وبناء على هذا اإلدراك يطور مجموعة من  :المعنى .5
 . األهداف التي تعطي لحياته المعنى

هو محاولة الفرد تطوير جوانب شخصيته، والقدرة على التقدم واالرتقاء  :النمو الشخصي .6
لتعلم، واالنفتاح، والمشاركة بالخبرات بشكل مستمر، وأن يكون لديه رغبة االكتشاف، وا

 . الجديدة التي تسهم في نموه الشخصي

إن الدراسات التي تناولت الوجود النفسي الممتلئ لدى النساء المعنفات نادرة، مع العلم أن 
هذا المفهوم قد يكون مهمًا في فهم العنف الواقع على المرأة، إضافة إلى أهمية فهم العالقة بين 

  .ت الشخصية كقوة األنا والشعور بالذنب بتكوين الوجود النفسي الممتلئبعض مكونا

إلى التحقق من (Thorsteinsen and Vitteerso) )40(هدفت دراسة تورستينسين وفانتيرسو
 Eudemonia)الوجود النفسي الممتلئ و )Hedonia Wellbeing, HWB( المتعة رفاهية عالقة
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Wellbeing, EWB)حو تحقيق األهداف واالنتهاء من إنجاز األهداف، على ، في عملية السعي ن
 (EWB)مشاركا نرويجيا، وأشارت النتائج إلى أن الوجود النفسي الممتلئ) 185(عينة مكونة من 

يرتبط بدرجة كبيرة بعملية السعي نحو تحقيق األهداف، وكذلك السعي نحو تحقيق الرفاه النفسي، 
  .نتهاء من إنجاز األهداففترتبط باال (HWA) أما رفاهية المتعة

 ,Freire ,Ferradas, Nunez, Valle))41(أجرى فريري وفيرداس ونيونيز وفاليخو

Vallejo) دراسة هدفت إلى تحليل دور الكفاءة الذاتية كمتغير وسيط في العالقة بين الوجود ،
كاديمي، على النفسي الممتلئ واستخدام استراتيجيات المواجهة والتكيف؛ للتعامل مع اإلجهاد األ

طالب من جامعة آكورونيا االسبانية، ودلت النتائج على وجود عالقة ) 1402(عينة مكونة من 
ارتباطية دالة إحصائيا موجبة بين الوجود النفسي الممتلئ واستخدام أساليب التكيف الفعالة مع 

فاعلية الذاتية تتوسط وأن ال اإلجهاد، وأن العالقة عكسية بين اإلجهاد األكاديمي والكفاءة الذاتية،
جزئيًا بين عالقة الوجود النفسي الممتلئ واستراتيجيات المواجهة والتكيف؛ ولكنها تحد من 

  .العالقة بين الوجود النفسي الممتلئ واستراتيجيات التكيف والمواجهة

إلى تقييم الشعور بالذنب والعار لدى ضحايا زنا ) Toauafek()42(هدفت دراسة توفيق
الجزائر، وتكونت العينة من حالتين من ضحايا زنا المحارم، ودلت الدراسة على وجود  المحارم في

شعور بالذنب مرتبط من جهة بالعواقب االجتماعية التي تركها اإلفصاح عن هذا الفعل على األسرة 
وتفككها، ومن جهة أخرى بصمت الضحية عن أفعال المحارم، وهناك شعور بالذنب ال واع، 

انخفاض تقدير الذات، : سلبية أخرى ناجمة عن الشعور بالذنب والعار؛ مثل ومشاعر نفسية
  .والخوف، والعجز

دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية بعض تدخالت علم النفس  )38()2016(أجرى عمار 
طالبًا ) 40(لدى عينة مكونة من ،اإليجابي في تنمية اإلحساس الذاتي بالوجود النفسي الممتلئ

ب المدارس الثانوية بمحافظة المنوفية في مصر، وأظهرت الدراسة فاعلية تدخالت وطالبة من طال
  .علم النفس اإليجابي في تنمية اإلحساس الذاتي بالوجود النفسي الممتلئ

إلى التعرف على عالقة التفكير الخلقي بكل من الوجود  )36()2015(وهدفت دراسة مقدادي 
طالبا وطالبة في كلية التربية ) 237(ى عينة مكونة من النفسي الممتلئ والسلوك االجتماعي، لد

بجامعة الباحة في المملكة العربية السعودية، وأظهرت النتائج أن مستوى الوجود النفسي الممتلئ 
والتفكير الخلقي والسلوك االجتماعي لدى الطلبة جاء متوسطًا، وهناك عالقة ارتباطية موجبة دالة 

  .الخلقي والوجود النفسي الممتلئ والسلوك االجتماعي إحصائيًا بين مستوى التفكير

إلى الكشف عن العالقة بين فاعلية األنا واألمن النفسي،  )43()2015(هدفت دراسة الزعبي 
وبيان ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في فاعلية األنا واألمن النفسي، 
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جامعة دمشق، ودلت النتائج على وجود مستويات متوسطة ة من /طالبا) 372(وتكونت العينة من 
في كل من فاعلية األنا واألمن النفسي، ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين فاعلية األنا واألمن 
النفسي، وأيضا هنالك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات فاعلية األنا واألمن النفسي تبعا لمتغير 

  .الجنس لصالح الذكور

دراسة هدفت إلى التحقق من العالقة بين العنف األسري وقوة  )44()2014(أبو غالي  أجرت
حدثا، وأظهرت الدراسة وجود االرتباط العكسي الدال إحصائيا ) 40(األنا، حيث تكونت العينة من 

بين العنف األسري وقوة األنا، وبينت الدراسة انخفاض مستوى قوة األنا وارتفاع مستوى العنف 
  .، وأن العنف الجسدي أكثر أنواع العنف شيوعااألسري

 هدفت إلى الكشف عن األفكار الالعقالنية وعالقتها )45()2014(أجرى الشواشرة دراسة 
امرأة معنفة، وتوصلت ) 93(باالكتئاب لدى النساء المعنفات في منطقة المثلث، وتكونت العينة من 

أفكر باألخطاء : "مرتبطة بالشعور بالذنب؛ مثلالدراسة إلى وجود أفكار العقالنية لدى المعنفات 
، وكانت العالقة طردية "ال أكون مسرورة عندما أرتدي مالبس غير مناسبة"، "التي ارتكبتها سابقا

  . ودالة إحصائيا بين االكتئاب واألفكار الالعقالنية

دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين الشعور بالذنب  )27()2013(أجرت سلمان 
طالب وطالبة، وتوصلت الباحثة إلى وجود عالقة ) 200(والصحة النفسية، وتكونت العينة من 

  .عكسية سالبة بين الشعور بالذنب ومستوى الصحة النفسية

دراسة هدفت إلى الكشف عن نوعية العالقة بين الوجود النفسي  )46()2012(أجرى عمار 
الل مستوى أبعاد الوجود النفسي الممتلئ لدى الممتلئ واالكتئاب ومدى التنبؤ باالكتئاب؛ من خ

من طلبة جامعة عين شمس، وأظهرت الدراسة أن هناك عالقة  ة/طالبًا) 334(عينة مكونة من 
عكسية دالة إحصائيا بين أبعاد الوجود النفسي الممتلئ واالكتئاب، وأن غياب الوجود النفسي 

  .الممتلئ ربما ينبئ بظهور االكتئاب

دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة  (Walser and Kern,2010) )47(يرنكوأجرى والسير 
التعرض لالعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة بالشعور بالذنب الجنسي والنشاط الجنسي، تكونت 

سيدة لم تتعرض ) 45(سيدة بالغة تعرضت لالعتداء الجنسي أثناء الطفولة، و) 71(العينة من 
بين الشعور  ت النتائج إلى وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيًاالعتداء جنسي في الطفولة، ودل

بالذنب الجنسي والسلوك الجنسي غير المقبول اجتماعيًا، والثقافة الجنسية، وأن ضحايا االعتداء 
الجنسي كان لديهن مستويات مرتفعة من الشعور بالذنب الجنسي والسلوك الجنسي غير المقبول 

  .مقارنة مع المجموعة األخرى
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دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين أساليب  )48()2009(أجرى مهدى وإبراهيم 
طالبة من مدارس ) 200(المعاملة الوالدية ومستوى الشعور بالذنب، تكونت العينة الدراسة من 

كركوك، وأظهرت النتائج أن أسلوب الرعاية الوالدية يعمل على تنشئتهم بطريقة عنيفة وخشنة، وأن 
  .قة إرتباطية بين أساليب المعاملة الوالدية ومستوى الشعور بالذنبهناك عال

إلى التعرف على طبيعة العالقة بين المناخ النفسي  )49()2002(هدفت دراسة عودة و
طالبة من الجامعة اإلسالمية  )376(االجتماعي وقوة األنا والطمأنينة االنفعالية، وتكونت العينة من 

وجود عالقة طردية بين المناخ النفسي االجتماعي وبين كل من قوة بغزة، وكشفت الدراسة عن 
األنا والطمأنينة النفسية، ووجود فروق دالة إحصائيا لصالح الطالبات ذوات قوة األنا المرتفعة على 

  .مقياس الطمأنينة النفسية

 Averill, Diefenbac, Stanley, Lusby Breckenridge))50(واخرونأجرت افيريل 

دراسة هدفت إلى التحقق من العالقة بين الشعور بالخزي والذنب واألمراض النفسية،  (2002,
مريضًا ومريضة نفسيا في والية هيوستن في أمريكا، وكان من ضمنهم ) 40(وتكونت العينة من 

من ضحايا العنف الجسدي، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة ) 12(
الشعور بالذنب والخزي وبين األمراض النفسية، وال توجد فروق دالة إحصائيا بين  إحصائيا بين

  .الشعور بالذب والخزي تعزى للجنس

دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف  (Quiles, Byabee, 1997) )51(كويلس وبويبيأجرى 
ت عينة الدراسة على عالقة الشعور بالذنب بالصحة النفسية والعالقات االجتماعية والتدين، وتكون

طالب وطالبة جامعي، ودلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين ) 101(من 
الشعور بالذنب وكل من األفكار االضطهادية والذهانية، واالكتئاب، والوساوس القهرية، والخزي، 

  .والقلق والحساسية االجتماعية والمخاوف والتدين

إلى الكشف عن عالقة قوة األنا لدى نزيالت مؤسسة  )52()1996(هدفت دراسة الشميمري 
فتاة من مدارس مكة ) 60(دور رعاية الفتيات بمجموعة من المتغيرات، تكونت عينة الدراسة من 

فتاة نزيلة في مؤسسات دور الرعاية للفتيات في مكة المكرمة، وتوصلت الدراسة ) 60(المكرمة، و
وة األنا لصالح الفتيات العاديات، وال توجد فروق دالة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في ق

إحصائيا بين النزيالت في قوة األنا تبعًا لمتغيرات العمر، ومستوى الذكاء، والترتيب الوالدي، 
وحجم األسرة، والمستوى االقتصادي، والبيئة السكنية، وهناك فروق دالة إحصائيا لنزيالت 

بين ذوات االتجاهات الوالدية المتوسطة والمنخفضة، لصالح مؤسسة رعاية الفتيات في قوة األنا 
  .ذوات االتجاهات الوالدية المنخفضة
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من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين وجود ندرة في الدراسات التي تناولت الشعور 
ة بالذنب وقوة األنا والوجود النفسي الممتلئ مجتمعة لدى المعنفات، وتؤكد نتائج الدراسات القليل

التي تناولت الوجود النفسي الممتلئ بأنه متغير مهم في الحياة اإليجابية والصحة النفسية، وكذلك 
وتتميز الدراسة . الحال بالنسبة لقوة األنا، أما الشعور بالذنب فقد يرتبط بتدني الصحة النفسية

نفسي الممتلئ، الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تتناول بعض العوامل التي تنبئ بالوجود ال
  .وهذا لم تتطرق إليه الدراسات السابقة

   :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تولد اإلحساس بمشكلة الدراسة الحالية نتيجة لتزايد عدد ضحايا العنف بجميع أشكاله في 
األردن، فقد أشارت الدراسات إلى تزايد مشكلة العنف ضد المرأة في المجتمع األردني، وأشارت 

واألطفال من أكثر الفئات تعرضًا للعنف، ولما للعنف من آثار نفسية واجتماعية  إلى أن النساء
؛ فقد جاءت هذه )53)(17(واقتصادية وأخالقية سواء على المرأة المعنفة أم على المجتمع بشكل عام

الدراسة تلبية لضرورة االهتمام بهذه المشكلة وفهم محركاتها والعوامل المساهمة في تكوينها، 
تلك العوامل المتعلقة بشخصية المرأة المعنفة؛ ومنها قوة األنا والشعور بالذنب والتي قد وخاصة 

تسهم في التنبؤ بالوجود النفسي الممتلئ والذي يمثل أحد مفاهيم علم النفس اإليجابي، فالمرأة 
ية المعنفة تحتاج إلى تعزيز الوجود النفسي الممتلئ لديها والذي بدوره قد يجنبها أن تكون ضح

ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مساهمة قوة األنا والشعور بالذنب في التنبؤ . للعنف
  :وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية. بالوجود النفسي الممتلئ لدى المعنفات في األردن

  ؟ما مستوى قوة األنا لدى المعنفات في األردن: السؤال األول

  ؟ى الشعور بالذنب لدى المعنفات في األردنما مستو :السؤال الثاني

  ؟ما مستوى الوجود النفسي الممتلئ لدى المعنفات في األردن :السؤال الثالث

ما مساهمة كل من قوة األنا والشعور بالذنب في التنبؤ بالوجود النفسي الممتلئ  :السؤال الرابع
  ؟لدى المعنفات في األردن

  : أهمية الدراسة

ة من خالل تناولها جانبًا مهمًا في علم النفس الحديث والمتمثل في تأتي أهمية الدراس
  : الوجود النفس الممتلئ؛ وتحديدًا فإن أهمية الدراسة تظهر في المجالين اآلتيين

تأتي أهمة هذه الدراسة من خالل تسليطها الضوء على مشكلة العنف : األهمية النظرية
لك قد تسهم الدراسة في إثراء األدب النفسي الواقع على المرأة، وهي مشكلة متنامية، كذ
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واالجتماعي بمفهوم الوجود النفسي الممتلئ؛ وهو أحد المفاهيم المهمة في علم النفس اإليجابي، 
فهذا المفهوم لم يتم التطرق إليه بشكل واضح في األدب النفسي العربي، باإلضافة إلى التعرف على 

لمعنفة ومساهمتهما في تكوين الوجود النفسي الممتلئ قوة األنا والشعور بالذنب لدى المرأة ا
  . لديهن

تكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في إمكانية وضع نتائجها موضع  :األهمية التطبيقية
التطبيق داخل المؤسسات التربوية، والتعليمية، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تعنى بالنساء 

ت تحديدًا، وخاصة فيما يتعلق بتنمية األنا، وتحسين الوجود النفسي بشكل عام والنساء المعنفا
باإلضافة إلى تقديم مقياس الوجود النفسي الممتلئ، والذي قد يستفيد منه الباحثون في الممتلئ، 

  .مجاالت دراسية متعددة

  :حدود الدراسة ومحدداتها

  .اقتصرت الدراسة على المعنفات في األردن :الحدود البشرية

  .2018تم تطبيق الدراسة الحالية في الثلث األخير من عام : دود الزمانيةالح

تحددت الدراسة بالمعنفات المستفيدات من خدمات دار الوفاق األسري، ودار : الحدود المكانية
  .األردني رعاية الفتيات الخنساء، ومركز اتحاد المرأة

   .فراد عينة الدراسة على المقاييستتحدد نتائج الدراسة بمدى دقة إجابة أ :محددات الدراسة

  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

بأنه االستخدام المقصود للقوة : العنف )54(عرفت منظمة الصحة العالمية: النساء المعنفات
أو القدرة، سواء بالتهديد أم باالستعمال الفعلي، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة من 

لك حدوث أضرار أو إصابات أو مواجهة صعوبات نمائية أو صحية، وقد األفراد، وقد يترتب على ذ
هو أي سلوك أو فعل  :العنف ضد المرأة )55(وعرفت عبد الوهاب. يصل األمر إلى فقدان الحياة،

، وتتميز هذه سواء كانت ُأمًا أو زوجة أو أختًا أو ابنةموجه إلى المرأة على وجه الخصوص، 
من العدوانية والظلم والتمييز والقهر واإلذالل، والناجمة عن القوة غير السلوكات بدرجات متفاوتة 

فإن المعنفات هن اللواتي وقع عليهن  وألغراض الدراسة الحالية. المتكافئة بين الرجل والمرأة
  .عنف جسدي أو نفسي أو جنسي، والمراجعات للمراكز التي تعنى بحماية المرأة

الفرد وسعيه من أجل تحقيق غاياته وأهدافه، وقدرته كفاح  هو :الوجود النفسي الممتلئ
الذي يمكن تحقيقه عن طريق تراكم الخبرات والموارد النفسية اإليجابية،  على النمو الشخصي

وتقبل الذات والقدرة على بناء العالقات اإليجابية، وتحمل المسؤولية، ووضوح المعنى من 
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أجل النمو الشخصي الذاتي للوصول إلى الصحة  الوجود، واستغالل جميع اإلمكانات المتاحة من

بالدرجة التي تحصل عليها المشاركة على مقياس الوجود النفسي إجرائيًا ويعرف  .)39(النفسية 
  .الممتلئ

هي فعالية األنا للقيام بدورها في الشخصية، وضبط االستجابة للمثيرات الداخلية  :قوة األنا
وتعرف  .)19(لمثيرات الخارجية الصادرة عن العالم الخارجيالصادرة عن الهو واألنا األعلى، وا

  .بالدرجة التي تحصل عليها المشاركة على مقياس قوة األنا إجرائيًا

هو ألم نفسي داخلي، ينتج عن حوار داخلي بين الفرد وذاته؛ يقوم هذا  :الشعور بالذنب
همية ومبالغ بها، ال ترتبط بخطأ الحوار على لوم الذات وإدانتها، وأحيانا قد تكون هذه المشاعر و

 إجرائيًا ويعرف. )56(واضح أو واقعي، وتؤدي إلى الشعور بتحقير الذات والرغبة بمعاقبتها

  .بالدرجة التي تحصل عليها المشاركة على مقياس الشعور بالذنب

  : الطريقة واإلجراءات

  : منهجية الدراسة

  .ي التنبؤياستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباط

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعنفات المقيمات بدار الوفاق  :مجتمع الدراسة وعينتها
األسري، ودار رعاية الفتيات الخنساء، والمستفيدات من الخدمات المقدمة من مركز اتحاد المرأة 

، وبلغ عددهن امرأة، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة المتيسرة) 189(األردني، والبالغ عددهن 
  .امرأة معنفة) 100(

  :أدوات الدراسة

تم تطوير المقياس من خالل مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة : اوًال مقياس قوة األنا
 )21(، وسكر وصغير)57(مقياس بارون، ومقياس كفافي: (ذات الصلة بموضوع قوة األنا؛ مثل

  .فقرة) 30(ألولية من وتكون المقياس بصورته ا) )58(ومقياس ال كدمي

  : تم التأكد من دالالت صدق المقياس بطريقتين :صدق المقياس

من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ) 10( حيث تم عرض المقياس على :صدق المحتوى
؛ وطلب إليهم إبداء الرأي ، القياساألردنية من المتخصصين في اإلرشاد النفسي، وعلم النفس

قرات ووضوحها، وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، وتقديم أية بمدى سالمة صياغة الف
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فأكثر على الفقرة %) 80(اقتراحات يرونها مناسبة لتطوير المقياس، وتم اعتماد موافقة 
) 5(وبناًء على آراء المحكمين تم تعديل بعض الفقرات، وحذف . كمؤشر على صالحيتها

  .فقرة) 25(ئية من فقرات، وبذلك فقد تكون المقياس بصورته النها

تم استخراج معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس من خالل عينة : صدق تمييز الفقرة
) 1(ويبين جدول . امرأة معنفة من داخل المجتمع وخارج عينة الدراسة) 31(تكونت من 

  :هذه المعامالت

  .لمقياسمعامالت ارتباط فقرات مقياس قوة األنا مع الدرجة ل :)1(الجدول 

 الرقم
االرتباط مع  معامل

 الدرجة الكلية
 الرقم

  االرتباط معامل

 مع الدرجة الكلية
  الرقم

االرتباط مع  معامل

  الدرجة الكلية
1 .567 2 .833 3 .414 

 .712 5 .413 6 .362 
 .590 8 .512  9 .478  
 .451  11 .831 12 .514  
  .538  14 .319 15 .476 
  .370 17 .308 18 .323  
 .308  20  .505  21  .436  
  .833  23  .833  24 .351  
  .709       

أن معامالت ارتباط فقرات مقياس قوة األنا مع الدرجة الكلية للمقياس ) 1(يبين الجدول 
كمعيار لقبول ) 0.30(، وجميعها تجاوزت معامل االرتباط )0.833و 0.308(تراوحت ما بين 

  . الفقرة

الداخلي باستخدام معادلة ات المقياس من خالل االتساق تم التحقق من ثب: ثبات المقياس
كرونباخ ألفا، وثبات التجزئة النصفية باستخدام سبيرمان براون، حيث بلغ معامل الثبات 

، وبلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة )0.887(للدرجة الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
  .ألغراض الدراسة الحالية ؛ وُتعد هذه القيم مناسبة)0.913(النصفية 

فقرة، وتكون سلم اإلجابة من ) 25(يتكون المقياس بصورته النهائية من  :تصحيح المقياس
وتترجم هذه البدائل إلى عالمات  ،)دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا: (خمسة بدائل هي
للبديل ) 1(ل أحيانًا، وللبدي) 2(للبديل غالبًا، و) 3(للبديل دائمًا، و) 4(تتراوح ما بين 

للبديل أبدًا، في حال الفقرات الموجبة، ويعكس التقدير في حال الفقرات ) 0(نادرًا، و
  ). 100 - 0(السالبة، وتتراوح العالمة الكلية للمقياس بين 
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تم تطوير المقياس من خالل مراجعة األدب التربوي والدراسات  :ثانيًا مقياس الشعور بالذنب
وقد تكون المقياس بصورته  ))30(عثماني ؛)59(كوهن ؛)19(عالء الدين(عالقة السابقة ذات ال

  .فقرة) 31(األولية من 

  :تم التأكد من دالالت صدق المقياس بطريقتين: صدق المقياس

من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ) 10(حيث تم عرض المقياس على  :صدق المحتوى
النفسي، وعلم النفس، والقياس، وطلب إليهم إبداء األردنية، من المتخصصين في اإلرشاد 

الرأي بمدى سالمة صياغة الفقرات ووضوحها، وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، 
فأكثر %) 80(وتقديم أية اقتراحات يرونها مناسبة لتطوير المقياس، وتم اعتماد موافقة 

تعديل الصياغة اللغوية  على الفقرة كمؤشر على صالحيتها، وبناًء على آراء المحكمين تم
) 23(فقرات، وبذلك فقد تكون المقياس بصورته النهائية من ) 8(لبعض الفقرات، وحذف 

   .فقرة

تم استخراج معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس من خالل عينة  :صدق تمييز الفقرة
  .امرأة معنفة من داخل المجتمع وخارج عينة الدراسة) 32(تكونت من 

  .معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الشعور بالذنب :)2(دول ج

 الرقم
االرتباط مع  معامل

 الدرجة الكلية
  الرقم

االرتباط مع  معامل

 الدرجة الكلية
 الرقم

االرتباط مع  معامل

 الدرجة الكلية

1  .611 9  .594 17 .708 
2 .540  10 .764 18 .550 
3 .767 11 .583 19 .509 
4 .805  12 .549 20  .331 
5 .544  13 .665 21  .419 
6 .673  14 .471  22  .709  
7 .651  15 .790 23  .484  
8  .676 16  .629    

أن معامالت ارتباط فقرات مقياس الشعور بالذنب مع الدرجة الكلية ) 2(يبين الجدول  
كمعيار ) 0.30(الرتباط وجميعها تجاوزت معامل ا، )0.805و 0.331(للمقياس تراوحت ما بين 

   .لقبول الفقرة

تم التحقق من ثبات المقياس من خالل االتساق الداخلي باستخدام معادلة : ثبات المقياس
كرونباخ الفا، وثبات التجزئة النصفية باستخدام سبيرمان براون، حيث بلغ معامل الثبات 
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عامل الثبات بطريقة التجزئة ، وبلغ م)0.923(للدرجة الكلية باستخدام معادلة كرونباخ الفا 
  .وُتعد هذه القيم مقبولة ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية). 0.883(النصفية 

فقرة، ولكل فقرة سلم إجابة يتكون ) 23(تكون المقياس بصورته النهائية من  :تصحيح المقياس
لبدائل إلى عالمات وتترجم هذه ا) دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا: (من خمسة بدائل هي

للبديل ) 1(للبديل أحيانا، و) 2(للبديل غالبا، و) 3(للبديل دائما، و) 4(تتراوح ما بين 
في حال الفقرات  للبديل أبدًا، في حال الفقرات الموجبة، ويعكس التقدير) 0(نادرا، و

  ). 92- 0(السالبة، وتتراوح العالمة الكلية للمقياس بين 

تم تطوير المقياس من خالل مراجعة األدب التربوي : فسي الممتلئثالثًا مقياس الوجود الن
، ودراسة راين )15(، مقياس مقدادي)60(اوكنيل دراسة(والدراسات السابقة ذات العالقة 

فقرة موزعة على ) 36(ويتكون المقياس بصورته األولية من ) )39(، مقياس رايف)61(وديسي
واالستقاللية، والتمّكن البيئي،  ،ابية مع اآلخرينتقبل الذات، والعالقات اإليج:(ستة أبعاد

  ).والمعنى، والنمو الشخصي

  : تم التأكد من دالالت صدق المقياس بطريقتين: صدق المقياس

من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ) 10(حيث تم عرض المقياس على  :صدق المحتوى
، والقياس، وطلب إليهم إبداء األردنية، من المتخصصين في اإلرشاد النفسي، وعلم النفس

الرأي بمدى سالمة صياغة الفقرات ووضوحها، وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، 
فأكثر %) 80(وتقديم أية اقتراحات يرونها مناسبة لتطوير المقياس، وتم اعتماد موافقة 

غوية وبناًء على آراء المحكمين تم تعديل الصياغة الل. على الفقرة كمؤشر على صالحيتها
   .فقرة) 30(فقرات، وبذلك تكون المقياس بصورته النهائية من ) 6(لبعض الفقرات، وحذف 

تم استخراج معامل ارتباط الفقرات بالبعد المنتمية إليه وبالدرجة الكلية  :صدق تمييز الفقرات
  .المجتمع وخارج عينة الدراسة امرأة معنفة من داخل) 20(على عينة تكونت من ، للمقياس
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للبعد  معامالت ارتباط فقرات مقياس الوجود النفسي الممتلئ مع الدرجة الكلية) 3(الجدول 
  .المنتمية له ومع الدرجة الكلية للمقياس

 الرقم
االرتباط  معامل

 مع البعد

االرتباط مع  معامل

 الدرجة الكلية
 الرقم

معامل االرتباط 

 مع البعد

معامل االرتباط مع 

 الدرجة الكلية
1 .632 .489 4 .475 .688 
7 .771 .443  13 .798 .427 

11  .597 863.  18 .573 .496 
15 .747 .673 27 .756 .542 
24 .812 .492  28  .514 .726 
2 .817  .759 5 .797  .796 

12 .799  .726 9  .802 .736 
16 .865 .796  14 .854 .429 
20 .847 .736 22 .811  .390 
25 .677 .512 29 .687 .422 
3 .817 .759 6  .393 .412 
8 .799 .726 10 .814 .560 

17 .865 .796 19 .925 .680 
21 .847  .736 23 .791 .642 
26 .677  .512  30 .916  .697 

أن معامالت ارتباط فقرات مقياس الوجود النفسي الممتلئ مع البعد ) 3(يبين الجدول 
وتراوحت معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة ) 0.925و0.393(المنتمية له تراوحت ما بين 

كمعيار ) 0.30(وجميعها تجاوزت معامل االرتباط  ،)0.796و 0.386(الكلية للمقياس ما بين 
  .لقبول الفقرة

تم التحقق من ثبات المقياس من خالل االتساق الداخلي باستخدام معادلة : ثبات المقياس
  :يبين هذه القيم) 4(كرونباخ الفا، والجدول رقم 

معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لمقياس  :)4(الجدول 
  .الوجود النفسي الممتلئ

  األبعاد  الرقم
الثبات معامل 

  بطريقة كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 

  التجزئة النصفية

 0.740 0.728  االستقاللية 1

 0.813 0.809  التمكين البيئي  2

 0.793 0.801  النمو الشخصي  3

 0.732 0.721  مع االخرين العالقات اإليجابية  4
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  األبعاد  الرقم
الثبات معامل 

  بطريقة كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 

  التجزئة النصفية

  0.742 0.826  المعني  5
  0.932 0.839  تقبل الذات  6

  0.825 0.920  ياسالدرجة الكلية للمق  

معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس بطريقة االتساق الداخلي باستخدام ) 4(يبين الجدول  
، )0.809(، ولبعد التمكين البيئي )0.728(، ولبعد االستقاللية )0.920(معادلة كرونباخ الفا بلغ 
، ولبعد المعنى )0.721(ين ، ولبعد العالقات اإليجابية مع اآلخر)0.801(ولبعد النمو الشخصي 

، وبلغ معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس بطريقة )0.839(، ولبعد تقبل الذات )0.826(
، ولبعد االستقاللية )0.825(التجزئة النصفية المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان براون 

، ولبعد العالقات )0.793(، ولبعد النمو الشخصي )0.813(، ولبعد التمكين البيئي )0.740(
وُتعد ، )0.932(، ولبعد تقبل الذات )0.742(، ولبعد المعنى )0.732(اإليجابية مع اآلخرين 

  .هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية

أبعاد بواقع ) 6(فقرة موزعة على ) 30(يتكون المقياس بصورته النهائية من  :تصحيح المقياس
)5 (عد، وتكون سلم اإلجابة من خمسة بدائل هيفقرات لكل ب) : ،دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا

للبديل غالبا، ) 3(للبديل دائما، و) 4(وتترجم هذه البدائل إلى عالمات تتراوح بين) أبدًا
للبديل أبدًا، في حال الفقرات الموجبة، ) 0(للبديل نادرا، و) 1(للبديل أحيانا، و) 2(و

 -  0(فقرات السالبة، وتتراوح العالمة الكلية للمقياس ما بين ويعكس التقدير في حال ال
120.(  

الستخراج  SPSS)(تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي: المعالجة اإلحصائية
  : النتائج الخاصة عبر األساليب اإلحصائية اآلتية

ية ألداء جميع أفراد العينة استخرجت المتوسطات واالنحرافات المعيار:أساليب اإلحصاء الوصفي
على مقياس قوة األنا، ومقياس الشعور بالذنب، ومقياس الوجود النفسي الممتلئ؛ لإلجابة 

  .على السؤال األول والثاني والثالث من الدراسة

لإلجابة على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة، للتنبؤ : معامالت االنحدار الخطي المتعدد
ي الممتلئ من خالل قوة األنا والشعور بالذنب لدى المعنفات بمساهمة الوجود النفس

  .باألردن
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   نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى مساهمة قوة األنا والشعور بالذنب في التنبؤ 
  .بالوجود النفسي الممتلئ للمعنفات في األردن، وسيتم عرض نتائجها حسب أسئلتها

لإلجابة عن هذا السؤال و ما مستوى قوة األنا لدى المعنفات في األردن؟ :ؤال األولنتائج الس
تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى قوة األنا لعينة 

  :يبين هذه المتوسطات )5(الدراسة، وجدول رقم 

وة األنا لدى المعنفات في ق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى :)5(الجدول 
  .األردن

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الفقرة  الرتبة  المستوى

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  المستوى

1 Q3 3.23 0.98 14 مرتفع Q25 2.35 1.35 متوسط  
2  Q5 3.16 2.24 15  مرتفع Q4 2.31 1.26 متوسط  

3 Q6 2.99 1.24 16  عمرتف Q20 2.21 1.32 متوسط  
4 Q12 2.83 1.16 17  مرتفع Q22 2.20 1.42 متوسط  
5 Q24 2.83 1.14 18  مرتفع Q13 2.19 1.36 متوسط  

6 Q14 2.79 1.15 19  مرتفع Q17 2.14 1.24 متوسط  
7 Q7 2.73 1.33 20  مرتفع Q8 2.08 1.57 متوسط  
8 Q19 2.72 1.11 21  مرتفع Q9 1.98 1.41 متوسط  

9 Q18 2.70 1.21 22  مرتفع Q21 1.95 1.27 متوسط  
10  Q15 2.66 1.38 23  متوسط Q1 1.90 1.31 متوسط  
11 Q16 2.56 1.20 24  متوسط Q2 1.74 1.34 متوسط  

12 Q23 2.53 1.29 25  متوسط Q11 1.68 1.28 متوسط  

13  Q10 2.35 1.22 متوسط 0.60 2.43  المتوسط الكلي  متوسط  

، )0.60(، وبانحراف معياري )2.43(لمتوسط الكلي لقوة األنا بلغ أن ا) 5(يبين الجدول 
وربما ). 3.23-1.68(وبمستوى متوسط، في حين تراوحت متوسطات الفقرات لقوة األنا ما بين 

يعود ذلك إلى مدى التقدم العلمي والفكري في األردن، ووجود العديد من المؤسسات الرسمية 
، وتقدم لهن الدعم النفسي واالجتماعي والبرامج الالزمة لتأهيل والمدنية التي تعنى بشؤون المرأة

دار الوفاق األسري، ودار الخنساء لرعاية الفتيات، وإدارة حماية األسرة، : وتمكين المرأة مثل
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ومؤسسة نهر األردن، ومركز اتحاد المرأة األردني، وكل هذا ساهم بشكل قوي في تعزيز قدرة 
  .تها بنفسها وإكسابها القدرة على فهم ذاتهاالمرأة وتمكينها وتطوير ثق

لإلجابة عن هذا األردن؟ و  ما مستوى الشعور بالذنب لدى المعنفات في :نتائج السؤال الثاني
السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الشعور بالذنب 

  :متوسطاتيبين هذه ال) 6(لدى المعنفات في األردن والجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الشعور بالذنب لدى  :)6( الجدول
  المعنفات في األردن 

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الفقرة  الرتبة  المستوى

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  المستوى

1 Q19 2.89 1.14 13 مرتفع Q23 2.16 1.48 متوسط  
2 Q18 2.88 1.04 14  مرتفع Q1 2.13 1.54 متوسط  

3 Q21 2.71 1.33 15  مرتفع Q14 2.13 1.61 متوسط  

4 Q5 2.55 1.35 16  متوسط Q12 2.10 1.49 متوسط  
5 Q22 2.51 1.42 17  متوسط Q17 2.06 1.48 متوسط  

6 Q13 2.48 1.51 18  متوسط Q6 1.85 1.48 متوسط  
7 Q16 2.39 1.41 19  سطمتو Q4 1.76 1.53 متوسط  
8 Q20 2.37  1.41  20  متوسط Q9 1.70 1.55 متوسط  

9 Q11 2.34 1.46 21  متوسط Q10 1.64 1.54 متوسط  
10 Q15 2.30 1.44 22  متوسط Q2 1.45 1.45 متوسط  
11 Q8 2.27 1.52 23  متوسط Q7 1.35 1.32 متوسط  

12 Q3 2.21 1.58  وسطمت 0.89 2.18  المتوسط الكلي  متوسط  

بانحراف و، )2.18(أن المتوسط الكلي لمستوى الشعور بالذنب بلغ ) 6(يبين الجدول  
، وبمستوى متوسط، في حين تراوحت متوسطات فقرات الشعور بالذنب بين )0.89(معياري 

وربما تعود النتيجة إلى أن المجتمع على األغلب يحمل المرأة مسؤولية ما يحدث  ).1.35-2.89(
أي أن العنف وخاصة العنف الجنسي يؤثر بشكل واضح على عائلتها وخاصة نظرة لها من عنف، 

أن النساء األردنيات تصدرن النساء  )62(المجتمع لهذه العائلة، وأظهرت تقارير معهد جمعية تضامن
ع المبررات ناتجة عن ، وجمي%95 العربيات من حيث تبريرهن الضرب من قبل أزواجهن بنسبة

قامة عالقة جنسية مع زوجي، خرجت دون إأهملت رعاية أطفالي، رفضت : الشعور بالذنب مثل
التي أشارت إلى أن ضحايا زنا  )42(إذن، حرقت الطعام، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة توفيق

  .المحارم يعانين من مشاعر الذنب
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لإلجابة و د النفسي الممتلئ لدى المعنفات في األردن؟ما مستوى الوجو: نتائج السؤال الثالث
عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى 

يبين هذه ) 7(والجدول رقم . الوجود النفسي الممتلئ لدى المعنفات في األردن
  :المتوسطات

رية ومستوى الوجود النفسي الممتلئ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا: )7(الجدول 
  .لدى المعنفات في األردن

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الفقرة  الرتبة  المستوى

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  المستوى

1 Q4 3.39 1.00 16 مرتفع Q27 2.41 1.41 متوسط  
2 Q16 3.37 0.90 17  مرتفع Q12 2.38 1.25 وسطمت  

3 Q10 3.32 0.92 18  مرتفع Q14 2.26 1.47 متوسط  

4 Q9 3.20 1.08 19  مرتفع Q13 2.24 1.55 متوسط  
5 Q8 3.13 1.10 20  مرتفع Q23 2.14 1.42 متوسط  

6 Q19 3.06 1.06 21  مرتفع Q5 2.11 1.44 متوسط  

7 Q22 3.04 1.15 22  مرتفع Q11 2.07 1.41 متوسط  
8 Q1 3.03 0.99 23  مرتفع Q6 2.05 1.47 متوسط  

9 Q18 2.76 1.33 24  متوسط Q3 2.04 1.34 متوسط  

10 Q7 2.73 1.19  25  متوسط Q29 1.96 1.36 متوسط  
11 Q28 2.71 1.31 26  متوسط Q25 1.91 1.37 متوسط  

12 Q26 2.70 1.24 27  متوسط Q24 1.86 1.30 متوسط  

13 Q30 2.66 1.39 28  متوسط Q15 1.70 1.22 متوسط  
14 Q17 2.58 1.28 29  متوسط Q20 1.50 1.47 متوسط  

15 Q2  2.45  1.47  30  متوسط Q21 1.33 1.30 متوسط  

  متوسط 0.54  2.47  المتوسط الكلي

، )2.47(بلغ الوجود النفسي الممتلئ أن المتوسط الكلي لمستوى ) 7(يبين الجدول 
للوجود لفقرات في حين تراوحت متوسطات ا ، وبمستوى متوسط،)0.54(وبانحراف معياري 

وربما تعود هذه النتيجة إلى الجهود التي ). 3.39-1.33(ألفراد العينة ما بين النفسي الممتلئ 
تبذلها الجهات الرسمية، والمنظمات المحلية والعالمية لمساعدة المرأة للحصول على حقوقها، 

مما ساهم في تحقيق وخاصة الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل، للوصول إلى أهدافها في الحياة، 
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نوع من االستقاللية من خالل تحقيق بعض أهدافها؛ وبالتالي إيجاد معنى مقبول لديها بحياتها، 
  . وتقبل ذاتها

ما مدى مساهمة كل من قوة األنا والشعور بالذنب في التنبؤ بالوجود   :نتائج السؤال الرابع

ا السؤال تم إجراء تحليل لإلجابة عن هذو؟ األردن النفسي الممتلئ لدى المعنفات في
االنحدار الخطي لمعرفة مدى مساهمة كل من قوة األنا والشعور بالذنب في التنبؤ بالوجود 

  :يبين هذه النتائج) 8(النفسي الممتلئ لدى النساء المعنفات في األردن، والجدول 

بالذنب بالوجود  نتائج تحليل االنحدار الخطي للقدرة التنبؤية لقوة األنا والشعور :)8(جدول 
  النفسي الممتلئ لدى المعنفات في األردن

ذج
مو

الن
  

المتغيرات 

  المتنبئة

معامل 

 االرتباط
R 

نسبة التباين 

المفسر 

  R2التراكمية 

مقدار ما 

يضيفه المتغير 

إلى التباين 

  الكلي

معامل االنحدار 

B  الوزن غير

  المعياري

  قيمة
T 

الداللة 

  اإلحصائية

 0.740a 0.548 0.548 0.804 10.891 0.000 قوة األنا  1

 0.771b 0.594 0.047 0.637 7.392 0.000  الشعور بالذنب  2
-0.210 -3.337 0.001 

وجود قدرة تنبؤية لقوة األنا والشعور بالذنب مجتمعين بالوجود النفسي ) 8(يبين الجدول  
من %) 59.4(نسبته لدى المعنفات في األردن، فقد فسر هذان العامالن مجتمعان ما الممتلئ 

، وساهم %)54.8(، وقد بلغ مقدار مساهمة قوة األنا الممتلئالتباين المفسر للوجود النفسي 
لدى المعنفات في الممتلئ من التباين المفسر للوجود النفسي %) 4.7(الشعور بالذنب بما نسبته 

إحصائيًا على مقياس ويظهر الجدول أيضًا أن قيم معامالت االنحدار جاءت موجبة ودالة . األردن
؛ وجاءت سالبة ودالة إحصائيًا على مقياس الشعور )p=0.000؛t=7.392؛B=0.637(قوة األنا 

  ).p=0.001؛t=-3.337؛B=-0.210(بالذنب 

للوجود  ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل أن قوة األنا بمعاييرها وعناصرها تعتبر مدخًال
مواجهة المواقف ر إلى امتالك الشخص إلى بعض مهارات النفسي الممتلئ، حيث إن قوة األنا تشي

الحياة المختلفة، وخاصة المواقف التي تتضمن الشعور بالتهديد، وإمكانية مواجهته من خالل 
خطط محددة، وتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها، وربما يكون للعنف الذي واجهته المرأة دور في 

لى اآلثار التي تتركها حالة العنف الواقع عليها، تطوير إمكاناتها، وتحقيق نمو سليم للتغلب ع
  .إضافة إلى وجود العديد من المؤسسات والجمعيات التي تساهم في تمكين المرأة وخاصة المعنفة
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  :بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي

ير التوصية لمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأة بتطو .1
 .أنشطة وبرامج إرشادية وتنفيذها؛ للحد من ظاهرة العنف ضد النساء
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 .اإليوائية
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 .النساء المعنفاتمستوى الشعور بالذنب لدى 

 .إعادة تطبيق الدراسة على فئات أخرى من المجتمع .4

 أو الوالدية، الرعاية أنماط أو الحياة، أساليب: مثل متغيرات؛ تتناول أخرى دراسات إجراء .5
 .الممتلئ النفسي بالوجود وعالقتها المواجهة، أساليب
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املقارنة بني دقة تقدير القدرة بإختالف طول اإلختبار وشكل توزيع معلمة القدرة تبعا 
 للنموذج اللوجستي ثالثي املعلمة بإستخدام بيانات حقيقية ومولدة

  
  *عامر محمود سليم الصبح

  

  8/3/2020 تاريخ القبول   28/1/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ين دقة تقدير القدرة باختالف طول االختبار وشكل توزيع معلمة هدفت الدراسة الحالية إلى المقارنة ب
القدرة للبيانات الحقيقية والمولدة، وذلك لإلجابة على التساؤل الذي يدور حول صالحية اسـتخدام البيانـات   
المولدة فـي الفحـص والمقارنـة بـين اإلحصـائيات والنمـاذج التـي قـدمتها نظريـة االسـتجابة للفقـرة، ولتحقيـق             

ــام         هــدف ا ــامن لع ــوم للصــف الث ــادة العل ــوطني لم ــار ال ــات االختب ــم اســتخدام بيان م  2012/2013لدراســة ت
كمصدر للعينـات التـي تعتمـد علـى بيانـات حقيقيـة، ثـم تـم توليـد اسـتجابات مماثلـة لخصـائص العينـات التـي               

أ المعيـاري  ، وتـم تقـدير قـدرات األفـراد والخطـ     WINGENتعتمد على البيانات الحقيقية باستخدام برمجية 
للتقدير باستخدام طريقة تقدير األرجحية العظمى وطريقة توقع التوزيـع البعـدي والمعمـول بهـا فـي برمجيـة       

BILOG-MG،            ــد إجــراء التحليــل ــة والمولــدة، وبع ــات الحقيقي ــي تعتمــد علــى البيان ــات الت ــل مــن العين لك
األثـر، توصـلت الدراسـة إلـى عـدم       للعينات المترابطة وحسـاب حجـم   tاإلحصائي والمتمثل باستخدام اختبار 

ــات       ــك ) حقيقيــة، مولــدة(وجــود فــروق عمليــة فــي دقــة التقــديرات لمعلمــة القــدرة بــاختالف طبيعــة البيان وذل
طبيعي، ملتوي نحـو اليمـين،   (فقرة، واختالف شكل التوزيع لمعلمة القدرة ) 50,25(باختالف طول االختبار 

  ).ملتوي نحو اليسار

القـدرة، التوزيـع الطبيعـي، التوزيـع موجـب االلتـواء، التوزيـع سـالب االلتـواء،           ة تقديردق: الكلمات المفتاحية
  .العظمى، النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة االرجحية
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Comparing Ability Estimation Accuracy Using Test Length and 
Ability Parameter Distribution Based on Three Parameter Logistic 

Model (3PLM) Using Real and Generated Test Scores  
 

Amer Mahmoud Salim Al-Sobuh, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to compare ability estimation accuracy using test length and ability 

parameter distribution based on Three Parameter Logistic Model (3PL) using real and 
generated test scores. to answer the question, which is about the validity of the use of the 
data generated in the examination and comparison between the statistics and models 
provided by item response theory , and to achieve the aim of the study, eighth grade 
national science scores for the school year 2012\2013 were used as the real scores in the 
study and generate scores were obtained using the real scores for the same sample via 
WINGEN 3.0 software. Examinees' abilities and the estimation standard error were 
computed via maximum likelihood and expected a posterior used in BILOG-MG 3.0 
software for the real and generated samples. After the suitable statistical analysis 
procedures were performed (paired sample t-test and effect size statistics for the 
dependent sample t-test), it was found that there is no practical differences in the 
estimation accuracy for the ability parameter based on the nature of scores (real, 
generated) based on the test length (25 and 50) items, and the distribution of the ability 
parameter (normal distribution , positively skewed, negatively skewed). 

Keywords: Accuracy of Ability estimation, Normal distribution, Positive and negative 
skewed, Maximum Likelihood, Three parameter logistic model. 

  

  .طار النظرياإلو مقدمة الدراسة

يعنى القياس النفسي بالتعرف على الفروق بين درجة امتالك األفراد لسمة أو مجموعة سمات 
، كما يهتم بدرجة تفاوت امتالك الفرد )Inter Individual( أو ما يشار إليه بـالفروق بين األفراد

بهدف تصنيف ) (Intra Individualللسمات المختلفة وهو ما يشار إليه بـالفروق داخل الفرد 
تخاذ قرارات مناسبة لهم وذلك بوضع األفراد في أماكن وبرامج إاألفراد، األمر الذي يؤدي إلى 

  ).1997الطريري، (حتياجاتهم ومهاراتهم وتخصصات مناسبة إل

ويهتم العاملين في مجال القياس النفسي والتربوي بالوصول إلى مستوى مقبول من الدقة 
وعية في عمليات القياس، وقد نشأت نظريات القياس النفسي التي حاولت الوصول إلى والموض

نظرية القياس الكالسيكية  إستخدامولعل . مؤشرات إحصائية لقياس درجة الدقة فيما يراد قياسه
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Classical Test Theory – CTT) ( ساعد في تقدير قدرات األفراد والتي يعبر عنها بالعالمة
عتماد الظواهر المقاسة وفق النظرية الكالسيكية على خصائص إن أال إ، )True Score(الحقيقية 

عينة األفراد واألداة المستخدمة على هذه العينة حد من التوصل إلى نتائج دقيقة وموضوعية في 
القياس، لذا وجه المختصون في القياس جهودهم إليجاد نظام قياس أكثر موضوعية، للوصول في 

إلى قيم تعكس بشكل أكثر دقة مقدار ما لدى الفرد من السمة موضوع القياس  عملية القياس
-Latent Trait Theory)(، مما أدى ذلك إلى التوصل إلى نظرية السمات الكامنة )قدرة الفرد(

LTT وأشار كروكر والجينا ،)Croker & Algina, 1986 ( إلى أن اإلفتراض األساسي في نظرية

تكمن وراء ) (ن هنالك سمة كامنة أو قدرة ويعبر عنها بالرمز الالتيني االستجابة للفقرة هو أ
إلى أن ) Kline, 2005(وأضاف كالين . استجابة المفحوص على أي فقرة من فقرات اإلختبار

واستجابة المفحوص الصحيحة عن أي فقرة من فقرات اإلختبار  العالقة بين مستوى قدرة الفرد 
لذي له مستوى قدرة عال في الرياضيات له احتمالية عالية في اإلجابة هي عالقة طردية، فالفرد ا

  .عن فقرات اختبار الرياضيات إجابة صحيحة والعكس كذلك

يمكن وصف العالقة بين أداء الفرد على الفقرة ومقدار ما لديه من سمة من خالل معادالت 
 Item(لفقرة أو نماذج رياضية يمكن تمثيلها بيانيا أطلق عليها منحنى خصائص ا

Characteristic Curve-ICC(،  وتختلف هذه النماذج بإختالف المعالم التي يتضمنها النموذج
أو متعددة االستجابة ) Dichotomous(ونوع اإلجابة على الفقرة، ثنائية االستجابة 

)Polytomous( وطبيعة السمة المقاسة سواء أكانت أحادية البعد أم متعددة األبعاد، وتكمن ،
لفكرة األساسية لنماذج االستجابة للفقرة اإلختبارية في أن هذه النماذج تحاول اشتقاق قياسات أو ا

قيم تقديرية للسمة أو السمات التي تنطوي عليها مجموعة من االستجابات لمجموعة من الفقرات 
    .)2002عالم، (اإلختبارية 

موذج اللوجستي أحادي المعلمة ومن أهم النماذج اللوجستية للفقرات ثنائية االستجابة الن
والخطوة األولى واألهم . والنموذج اللوجستي ثنائي المعلمة، والنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة

في تطبيق نظرية االستجابة للفقرة على بيانات اإلختبار هي في تقدير المعالم التي يشتمل عليها 
قدرة (قدير لمعالم الفقرات واألفراد نموذج معين يتم اختياره، ولذلك ظهر العديد من طرق الت

طريقة األرجحية العظمى : الكامنة وراء نمط االستجابة الظاهرة على فقرات اإلختبار، ومنها) األفراد
)MLE-Maximum Likelihood Estimation(وطريقة توقع التوزيع البعدي ،Expected A 

Posteriori-EAP).(    

طريقة االرجحية العظمى، تتصف التقديرات الناتجة فيما يتعلق بتقدير القدرة بإستخدام و
ن التقديرات تقترب من القيم الحقيقية، إبحيث انه كلما كبر حجم العينة ف Consistencyباالتساق 
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بمعنى أن لهذه التقديرات اقل تباين،  Efficientكما تتصف تقديرات هذه الطريقة بالفعالية 

وبتباين يساوي  يعي بوسط يساوي القيمة الحقيقية لـوتتوزع هذه التقديرات على شكل توزيع طب

 (Hambleton & swaminathan, 1985) . إال أنه يمكن أن ال يكون القتران
ويحدث ذلك عندما يجيب المفحوص إجابة صحيحة على كل الفقرات  ،األرجحية قيم نهائية عظمى

أو إجابة خاطئة على كل الفقرات وفي هذه الحالة  ويكون تقدير األرجحية العظمى 

، وفي هذه الحالة يتم إلغاء مثل هذه الحاالت قبل يكون تقدير األرجحية العظمى 
إجراء عملية التقدير بإستخدام طريقة األرجحية العظمى، فال نستطيع تقدير قدرات مثل هؤالء 

إلجابات الخاصة التي ال تكون مميزة كالبديهيات فهذه ال يكون لها ما انه في بعض اك .األفراد فعليا
مثل  Aberrant قيم قصوى في اقتران األرجحية، وفي بعض الحاالت يكون نمط االستجابة مضلال

أن يجيب المفحوص إجابة صحيحة عن الفقرات الصعبة والمميزة ويجيب عن الفقرات السهلة إجابة 
العددية المستخدمة إليجاد قيم قصوى سوف تنحرف، وغالبا ما  قغير صحيحة، وعندها فان الطر

تحدث هذه المشكلة في النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة وليس مع النموذج أحادي وثنائي 
 المعلمة، كما أنه باإلمكان حدوث هذه المشكلة في اإلختبارات التي تحوي أكثر من أربعين فقرة

Swaminthan & Rogers, 1991) Hambleton,(.  وحيث أن طريقة األرجحية العظمى ال تقدم
معلومات حول قدرة المفحوصين الذين أجابوا بشكل كامل على فقرات اإلختبار، أو حتى الذين لم 
يجيبوا عن أي فقرة إجابة صحيحة، وبتوفر المعلومات حول التوزيع القبلي لقدرات المفحوصين 

د على نظرية بيز للحصول على تقديرات جيدة للقدرة يصبح باإلمكان إستخدام األساليب التي تعتم
وفي التقدير  ومن هذه األساليب التقدير بإستخدام أسلوب توقع التوزيع البعدي). 2005عالم، (
التوزيع  إستخداميتم ) Expected A Posterior (EAP)(أسلوب توقع التوزيع البعدي  إستخدامب

 [3 ,3-] التي تمثل هذا التوزيع والتي تقع بين كامنة الطبيعي المعياري حيث يتم تقسيم السمة ال
يطلق على كل منها ربيعا ويعطى لكل ربيع وزنا يرمز  0.1تجزيئا بفترة طولها  61العادة إلى  يف

والميزة الرئيسية لهذا األسلوب هو عدم الحاجة إلى  .)2009التقي،( له بالرمز 
م طرق عددية مثل طريقة نيوتن رافسن والمستخدمة في أسلوب تقدير عمليات تقريب تستخد

أن التقدير في  Hermite- Gaussاألرجحية العظمى وأساليب أخرى، حيث يظهر من صيغة 
إال إن عدم (keller, 2000) أسلوب توقع التوزيع البعدي عبارة عن سلسة من المقادير المجمعة

 ,Hou & Dodd دقة تقدير أسلوب توقع التوزيع البعدي وجود عدد كافي من الربيعيات يؤثر على

1997) (Chen, .كما أنه وفي دراسات المحاكاة فإن تقديرات أسلوب توقع التوزيع البعديEAP 
، وذلك بغياب عدد كبير من MAPلم تكن بدقة تقديرات أسلوب القيمة العظمى للتوزيع البعدي
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كما أن ).Wang & Vispoel, 1998(ات القدرة الفقرات ذات التمييز العالي، وذلك لكل مستوي
قتراب التقديرات من متوسط التوزيع القبلي، إطريقة توقع التوزيع البعدي تعاني من مشكلة 

وإستخدام توزيع قبلي غير مناسب سيؤثر على دقة التقديرات، كما وجد بأنه فقط عندما يقترب 

 ,Bock & Mislevy) القيمة الحقيقية لـعدد الفقرات من عدد كبير جدا فإن التقدير يقترب من 

1982). 

          : مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن إستخدام األسلوب المناسب لتقدير معلمة القدرة أمر هام وضروري بهدف الحصول على 
أفضل تقدير، كما أن طبيعة البيانات المستخدمة في تقدير معلمة القدرة تلعب دورا رئيسا في دقة 

ائج المحصلة، ومن هنا كانت مشكلة الدراسة والتي تهدف للوقوف حول التساؤل الذي يدور النت
حول مدى الدقة في إستخدام البيانات المولدة للفحص والمقارنة بين النماذج واإلحصائيات 

ولإلجابة على هذا التساؤل . المختلفة التي قدمتها نظرية االستجابة للفقرة تحت ظروف مختلفة
  : فإن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة على السؤالين اآلتيين الرئيسي،

تختلف دقة تقديرات القدرة بإختالف عدد فقرات اإلختبار في ظل النموذج  هل: السؤال األول
 اللوجستي ثالثي المعلمة للبيانات الحقيقة والمولدة؟

القدرة وطول  هل تختلف دقة تقديرات القدرة بإختالف شكل توزيع معلمة: السؤال الثاني
  اإلختبار في ظل النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة للبيانات الحقيقية والمولدة؟

  :هداف الدراسةأ

نطالقا من أن توخي الدقة في عملية القياس يؤدي إلى الحيلولة دون اتخاذ قرارات خاطئة إ
رجحية فقد كان هدف الدراسة يرتكز على إستخدام طريقة اال ،على مستوى الفرد والمجتمع

العظمى وطريقة توقع التوزيع البعدي بهدف الكشف عن دقة تقدير القدرة، في ظل تباين طول 
اإلختبار وشكل توزيع معلمة القدرة تبعا للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة، وذلك بإستخدام 

ر بيانات حقيقية وبيانات تحاكي تلك البيانات الحقيقية، بهدف الوقوف على التساؤل الذي يدو
حول مدى دقة إستخدام البيانات المولدة في فحص النماذج الرياضية واإلحصائيات التي قدمتها 

  .نظرية االستجابة للفقرة في ظل تباين عدد من الظروف المختلفة

          :أهمية الدراسة

تحاول هذه الدراسة الكشف عن مدى صالحية إستخدام البيانات المولدة في فحص 
التي قدمتها نظرية االستجابة للفقرة، وذلك باالعتماد على طريقتين شائعتي اإلحصائيات المختلفة و
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اإلستخدام في تقدير القدرة للمفحوصين وهما طريقة األرجحية العظمى وطريقة توقع التوزيع 
البعدي، مع األخذ بعين االعتبار طول اإلختبار وشكل توزيع معلمة القدرة، وعليه فمن المتوقع أن 

 :مساهمة في الجانبين التاليينيكون للدراسة 

                :ةالنظري من الناحية: أوال

جاءت هذه الدراسة للكشف عن مدى التطابق بين التقديرات لمعلمة القدرة والتي تعتمد 
على بيانات حقيقية وتقديرات القدرة الناتجة عن إستخدام بيانات مولدة في ظل تباين طول 

 .االعتماد على النموذج اللوجستي ثالثي المعلمةاإلختبار وشكل توزيع معلمة القدرة ب

   :ةالعملي من الناحية: ثانيا

تأتي األهمية العملية لهذه الدراسة من مدى التكاليف المادية التي قد يتكلفها الباحث في 
أضف إلى ذلك الوقت والجهد المبذول للحصول  ،الحصول على بيانات حقيقية من مجتمع معين

نه قد يتعذر الحصول على بيانات حقيقية من مجتمع معين لسبب ما، أما ك ،على هذه البيانات
عتماد على الفائدة النظرية فإن التطابق بين تقديرات القدرة للبيانات الحقيقية والبيانات لذلك وباإل

المولدة بشكل يحاكي تلك البيانات الحقيقية سيسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، كما 
كرة عن طبيعة المجتمع الذي بصدد دراسته، مما يسهم في انتقاء الطرق سيعطي الباحث ف

  .واألساليب المناسبة لتقدير معالم ذلك المجتمع قبل الشروع بالعمل الميداني

  :فرضيات الدراسة

  :تتحدد فرضيات الدراسة كما يأتي

عيارية بين االخطاء الم) α=0.05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ال -1
لتقديرات القدرة بإختالف عدد فقرات اإلختبار في ظل النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة 

 .للبيانات الحقيقة والمولدة

بين االخطاء المعيارية ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ال -2
ي ظل النموذج لتقديرات القدرة بإختالف شكل توزيع معلمة القدرة وطول اإلختبار ف

  .اللوجستي ثالثي المعلمة للبيانات الحقيقية والمولدة

  :حدود الدراسة

وأسلوب توقع التوزيع  MLE)(تتحدد الدراسة بإستخدام طريقة االرجحية العظمى  - 1
 .Bilog-mg3المعمول بها في برمجية  )EAP(البعدي



 ...المقارنة بين دقة تقدير القدرة بإختالف طول اإلختبار وشكل توزيع معلمة القدرة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1225

تبار الوطني لمادة العلوم كما أن الدراسة ستقتصر بالنسبة للبيانات الحقيقية على فقرات اإلخ - 2
والتي تطابق إفتراض النموذج  2012/2013للصف الثامن األساسي للعام الدراسي
  . اللوجستي ثالثي المعلمة في هذه الدراسة

إستخدام التوزيع الطبيعي والتوزيع الملتوي نحو اليمين والتوزيع الملتوي نحو اليسار  - 3
 .للعينات المسحوبة بشكل عشوائي

مفحوص للعينات المستخدمة ) 1000(اسة على إستخدام حجم عينة مقداره اقتصرت الدر - 4
 .في مختلف المواقف البحثية

فقرة في مختلف المواقف ) 50(فقرة و) 25(اقتصرت الدراسة على إستخدام طول اإلختبار - 5
 .البحثية

   :الدراسات السابقة

ة دقة تقدير بإجراء دراسة هدفها مقارن )Reckas & Mark, 1978( قام ريكاس ومارك
 معالم القدرة والفقرة للنموذج اللوجستي أحادي المعلمة والنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة

وأظهرت النتائج أن النموذج اللوجستي ثالثي المعالم قد طابق بيانات اإلختبار بشكل أفضل من 
لمة اكبر من النموذج أحادي المعلمة، كما كان تباين تقدير معالم القدرة للنموذج أحادي المع

تباين تقدير معلم القدرة للنموذج ثالثي المعلمة، وان النموذج ثالثي المعلمة يحتاج إلى حجم 
عينة اكبر لمعايرة فقرات اإلختبار من النموذج أحادي المعلمة كما يفضل إستخدام النموذج 

يا بين تقديرات أحادي المعلمة في حالة العينات الصغيرة، وأظهرت النتائج أن هنالك ارتباطا عال
    .القدرة وفق النموذجين لمعظم مجموعة البيانات

دراسة هدفت لتفحص أخطاء تقدير معلم القدرة  )Harwell, 1996(وأجرى هارول 
بإختالف حجم العينة بإستخدام أسلوب المحاكاة وفقا للنموذج اللوجستي ثنائي المعلمة، حيث تم 

ابة بأحجام عينات مختلفة فقرة ثنائية االستج 25توليد استجابات على 
مفحوص، وحساب الخطأ المعياري لتقديرات الصعوبة والقدرة، ) 2000،1500،1000،500(

حيث أظهرت النتائج أن الخطأ المعياري لتقديرات معلم الصعوبة يقل مع زيادة حجم العينة، بينما 
    .كان الخطأ المعياري لتقدير معلم القدرة متقاربًا في كل الظروف

بعمل دراسة محاكاة  ,Hou & Dodd, 1997) (Chenم كل من شن وهو ودود كما قا
لتقدير القدرة على اإلختبارات التكيفية  EAPبهدف التحقق من تطبيق طريقة توقع التوزيع البعدي 

باالعتماد على نموذج التقدير الجزئي ومقارنة التقديرات الناتجة من هذه  CATالمحوسبة 
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، حيث تم تقييم أداء MLEلناتجة من إستخدام طريقة االرجحية العظمى الطريقة، مع التقديرات ا
وذلك بإختالف عدد الربيعيات  في ظل ظروف مختلفة، EAPطريقة توقع التوزيع البعدي 

Quadrature )80,40,20,10( واختالف التوزيع القبلي ،)وجرى تقييم األداء  ،)منتظم ،طبيعي
قة توقع التوزيع البعدي تحت شكلين من أشكال التوزيع النسبي لطريقة االرجحية العظمى وطري

نه بغض النظر عن شكل توزيع السمة أ، أظهرت النتائج )طبيعي، ملتوي نحو اليسار(للسمة الكامنة 
الكامنة فإن طريقة االرجحية العظمى وطريقة توقع التوزيع البعدي مع التوزيع القبلي الطبيعي أو 

ربيعيا تقدم كلتا الطريقتين تقديرات دقيقة في اإلختبارات  80,40,20المنتظم ضمن إستخدام 
كما أن الزيادة في عدد الربيعيات  ،التكيفية المحوسبة باالعتماد على نموذج التقدير الجزئي

ال يزيد في دقة التقدير لطريقة توقع التوزيع البعدي، وأظهرت النتائج  80إلى  20المستخدمة من 
الطبيعي لطريقة توقع التوزيع البعدي أفضل من إستخدام التوزيع القبلي  أن إستخدام التوزيع القبلي

الملتوي نحو اليمين أو اليسار، كما أن إستخدام التوزيع القبلي الملتوي نحو اليمين لم يقدم 
إضافة إلى ذلك فإن إستخدام طريقة توقع  ،تقديرات أدق من إستخدام التوزيع الملتوي نحو اليسار

بإستخدام التوزيع الطبيعي أو المنتظم كتوزيع قبلي اظهر أن هذه الطريقة تعتبر  التوزيع البعدي
بديل جيد لطريقة االرجحية العظمى للفقرات متعددة التدريج المستخدمة في اإلختبارات التكيفية 

    .المحوسبة

فقد هدفت إلى فحص طرق تقدير المعلمات المعتمدة  )Linden, 1998(أما دراسة لندن 
وب بيز في انتقاء الفقرات في اإلختبارات التكيفية من حيث دقة التقديرات التي تقدمها، إذ على أسل

اقترحت هذه الدراسة عدة طرق لتحديد معايير انتقاء الفقرات لالختبارات التكيفية، والتي تعتمد 
 300، حيث تم إستخدام مجمع فقرات مؤلف من )true posterior(على التوزيع البعدي الحقيقي 

فقرة، وتم معايرتها بإستخدام النموذج اللوجستي ثنائي المعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن طرق 
انتقاء الفقرات تبعًا ألسلوب بيز تتفوق على طريقة األرجحية العظمى في تقدير معلمة القدرة، 

-meanخصوصًا عند إستخدام اإلختبارات القصيرة واعتماد معيار متوسط مربعات األخطاء 

squared error كمحك لدقة التقديرات .  

بعمل دراسة هدفت إلى تقويم  )Wang & Vispoel, 1998(كما قام وانغ وفيسبول 
طريقة األرجحية : النتائج التي يتم الحصول عليها من إستخدام أربع طرق في تقدير القدرة وهي

وتوقع التوزيع ، )Owen's Method(طريقة أوين : العظمى وثالثة طرق مرتبطة بأسلوب بيز هي
، إذ تم إستخدام أسلوب المحاكاة (MAP)، وطريقة تعظيم التوزيع البعدي )EAP(البعدي 

الختبار تكيفي، وقد أظهرت النتائج اختالفات واضحة بين طريقة األرجحية العظمى وطريقة بيز من 
بطرق بيز،  بينها أن طريقة األرجحية العظمى تعطي أخطاء عالية في تقدير معلمة القدرة مقارنة

  .وفيما يتعلق بطرق بيز فإن طريقة أوين كانت أسوأ طريقة من حيث دقة التقديرات التي تقدمها
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بإجراء دراسة تم فيها إستخدام أسلوب المحاكاة لتقدير معالم  )Kim, 1998(كما قام كيم 
عات من الفقرات واألفراد بإستخدام النموذج اللوجستي أحادي المعلمة حيث تم فحص أربعة مجمو

المعلومات بإستخدام طريقة األرجحية العظمى الشرطية وطريقة األرجحية العظمى الهامشية 
وطريقة األرجحية العظمى المشتركة وطريقة بيز التي تعتمد على توقع التوزيع البعدي حيث 

  .ةتوصلت الدراسة إلى أن نتائج تقدير معلمات الفقرة ومعلمة القدرة كانت متشابهة للطرق األربع

بإجراء دراسة هدفت  )Liou, Sinica & Yu,1999(وقام كل من ليو وسينيكا ويو 
لتفحص دقة التقديرات لمعلم القدرة بإستخدام أسلوب المحاكاة تبعا للنموذج اللوجستي ثالثي 

) 60,40,20(المعالم حيث تم توليد فقرات ثنائية االستجابة لتصحيح ثالثة اختبارات تكونت من 
لتقدير معلم ) (MLEمفحوص، وتم إستخدام طريقة األرجحية العظمى  500ينة فقرة وبحجم ع

القدرة، وأظهرت النتائج أن الخطأ المعياري للتقدير كان مرتفعا عند المستويات المرتفعة 
   .والمنخفضة من القدرة

دراسة هدفت إلى فحص اثر حجم العينة وطريقة انتقائها وعدد  )2004(عبابنة وقد أجرى 
ت وطريقة انتقائها على دقة تقدير معالم الفقرة والقدرة الختبار قدرة عقلية بإستخدام نظرية الفقرا

حيث تم بناء اختبار قدرة عقلية مكون من أربعة اختبارات فرعية وبلغ عدد  ،االستجابة للفقرة
ع طالب وطالبة من الصف الساب 1000فقرة وطبق اإلختبار على ) 71(الفقرات بالصورة النهائية 

لتقدير قدرة المفحوصين، ومعالم فقرات اإلختبار،  Bilog3.11األساسي، وقد تم إستخدام برنامج 
وإحصائيات مطابقة البيانات للنموذج اللوجستي الثالثي الذي تم  ،واألخطاء المعيارية في التقدير

الفقرة بزيادة  تزداد الدقة في تقدير معالم: اعتماده لهذه الدراسة وقد تم التوصل إلى نتائج منها
حجم عينة المفحوصين، وتتسم تقديرات القدرة للمفحوصين باالستقرار عندما يتم إستخدام 

كما تتأثر الدقة في تقدير القدرة للمفحوصين بوضع مطابقة البيانات  ،عينات معايرة بأحجام كبيرة
لعينات للنموذج ويكون عندئذ من غير المؤكد الحصول على دقة اكبر عند زيادة أحجام ا

المستخدمة في المعايرة عن مستوى معين، وتزداد الدقة في تقدير معلم القدرة بزيادة عدد 
  .فقرات اإلختبار أو نسبتها إلى اإلختبار الكلي

دراسة بتطبيق بيانات  )Garre & Vermunt, 2006(جاري وفيرمينت  كما أجرى
صل إليها، والتي تخص دقة تقديرات حقيقية بهدف التحقق من نتائج االشتقاقات الرياضية التي تو

المعلمات، حيث تم إستخدام توزيعات قبلية مختلفة لمعلمة القدرة، وقد دلت النتائج أن تقديرات 
المعلمات التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة بيز تتمتع بثبات أفضل من تقدير المعلمات 

مى، وبخاصة عند تقدير القدرات عند التي تم الحصول عليها عند إستخدام طريقة االرجحية العظ
  .أطراف متصل القدرة
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فقد قامت بدراسة هدفت إلى المقارنة بين طرق تقدير القدرة  )2011(الطراونة أما 
بإستخدام النموذج المناسب في ضوء الخطأ المعياري، تم إستخدام نتائج اإلختبار الوطني لضبط 

لتربية والتعليم األردنية لطلبة الصف الثامن المعد من قبل وزارة ا 2010نوعية التعلم لعام 
لإلجابة  BILOG-MGاألساسي في مادتي الرياضيات والعلوم، حيث استخدمت الباحثة برمجية 

أعطت ) EAP(إن طريقة توقع التوزيع البعدي : عن أسئلة الدراسة، وقد تم التوصل إلى التالي
ثم تليها  ،MAP)(ة العظمى للتوزيع البعدي تليها طريقة القيم أعلى درجة في دقة التقدير للقدرة

حيث كانت األخيرة األقل درجة في دقة تقدير معلمة القدرة، ) MLE(طريقة االرجحية العظمى 
تعمل على زيادة في الخطأ المعياري للتقدير عند ) MLE(وتبين أن طريقة األرجحية العظمى 

  .تقدير القدرة، وذلك عند نهاية طرفي التوزيع

دراسة هدفت للكشف عن أثر طريقة تقدير معالم الفقرة  )2012(الشريفين  كما أجرى
وقدرات األفراد على قيم معالم الفقرة، والخصائص السيكومترية لالختبار، في ضوء تغير حجم 

لتحقيق هدف الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي في الفيزياء من نوع االختيار من أربعة . العينة
فقرة حيث طبق اإلختبار على عينة الدراسة المكونة من ) 33(النهائية من  بدائل، تكون بصورته

طالٍب وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي، وحللت النتائج وفق النموذج الثالثي ) 1000(
 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ،BILOG-MG-3.0 المعلمة بإستخدام البرمجية

( في متوسطات األخطاء المعيارية لتقديرات معالم الفقرات تعزى للتفاعل بين طريقة   (0.05≥ 
التقدير وحجم العينة، في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير حجم العينة أو 

) طريقة التقدير، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية متوسطات  في (0.05≥ 
األخطاء المعيارية لتقديرات القدرة لألفراد تعزى لمتغير حجم العينة، وللتفاعل بين طريقة التقدير 

كما بينت النتائج . وحجم العينة، في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التقدير
االستجابة للفقرة عند  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين معامالت الثبات المقدرة وفق نظرية

وأشارت النتائج إلى أن دقة تقديرات معلمة القدرة ). ,1000 ,500 10(أحجام العينة المختلفة 
تزداد في حالة عينة األفراد ذوي القدرة العالية وعينة األفراد ذوي القدرة المتدنية عند إستخدام 

األفراد ذوي القدرة المتوسطة في حين تزداد الدقة عند مستويات ، (EAP)  طريقة بيز التوقع
  .بغض النظر عن حجم العينة (MLE) بإستخدام طريقة األرجحية العظمى

مما سبق يظهر التفاوت في دقة تقدير طريقة االرجحية العظمى وطريقة بيز بتفاوت بعض 
كما تناولت الدراسات السابقة بيانات  ،العوامل مثل حجم العينة أو شكل توزيع قدرات األفراد

يقية أو مولدة في الوصول إلى استنتاجاتها المتعلقة بدقة تقدير القدرة لطريقة االرجحية حق
ومن هنا تكمن أهمية الدراسة الحالية وذلك بعمل مقارنة بين تقديرات القدرة ،العظمى وطريقة بيز
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نات الناتجة عن بيانات حقيقية، والتقديرات الناتجة عن إستخدام بيانات تحاكي خصائص تلك البيا
وطريقة  MLEوذلك بتفاوت طول اإلختبار وشكل توزيع معلمة القدرة بإستخدام طريقة ،الحقيقية

EAP،  وذلك للكشف فيما إذا كانت دقة التقديرات لمعلمة القدرة تختلف بتفاوت طبيعة البيانات
والى أي مدى يمكن التعويل على البيانات المولدة في استنتاج خصائص  ،حقيقية أم مولدة

   .مجتمعال

        :التعقيب على الدراسات السابقة

مما سبق يظهر التفاوت في دقة تقدير طريقة االرجحية العظمى وطريقة بيز بتفاوت بعض 
كما تناولت الدراسات السابقة بيانات  ،العوامل مثل حجم العينة أو شكل توزيع قدرات األفراد

بدقة تقدير القدرة لطريقة االرجحية حقيقية أو مولدة في الوصول إلى استنتاجاتها المتعلقة 
ومن هنا تكمن أهمية الدراسة الحالية وذلك بعمل مقارنة بين تقديرات القدرة ،العظمى وطريقة بيز

الناتجة عن بيانات حقيقية، والتقديرات الناتجة عن إستخدام بيانات تحاكي خصائص تلك البيانات 
وطريقة  MLEمعلمة القدرة بإستخدام طريقة وذلك بتفاوت طول اإلختبار وشكل توزيع ،الحقيقية

EAP،  وذلك للكشف فيما إذا كانت دقة التقديرات لمعلمة القدرة تختلف بتفاوت طبيعة البيانات
والى أي مدى يمكن التعويل على البيانات المولدة في استنتاج خصائص  ،حقيقية أم مولدة

  .المجتمع

  المنهجية والتصميم

واإلجراءات التي تم إتباعها  ،مال لمجتمع الدراسة وعينتهايتناول هذا الفصل وصفا شا
والطرق اإلحصائية  للتحقق من أحادية البعد وجودة مطابقة البيانات واألفراد للنموذج المستخدم

  .المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة

               :مجتمع الدراسة

ي مدارس المملكة األردنية تألف مجتمع الدراسة من بيانات جميع طلبة الصف الثامن ف
الهاشمية الحكومية، والخاصة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث، والمدارس التابعة لمديرية التعليم 

طالب وطالبة والذين ) 25151(م، والبالغ عددهم 2012/2013لعسكرية للعام الدراسي والثقافة ا
إدارة (االردنية  وزارة التربية والتعليمتقدموا لالختبار الوطني لمادة العلوم وذلك حسب إحصائيات 

  ).االمتحانات واإلختبارات في وزارة التربية والتعليم
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        :عينة الدراسة

فقرة ) 25(على  مفحوص تتوزع درجاتهم طبيعيا 1000اختيار عينه عشوائية الستجابة تم 
بيانات اإلختبار د على فقرة باالعتما) 50(تم اختيارها عشوائيا من بين فقرات اإلختبار والبالغة 

فقرة تحاكي خصائص التوزيع ) 25(مفحوص على ) 1000(ستجابة إالوطني، وتوليد عينة تمثل 
 1000عينه عشوائية الستجابة  ، واختيارالطبيعي للعينة التي تعتمد على بيانات اإلختبار الوطني

سبق وأن تم اختيارها فقرة والتي ) 25(توزيعا ملتويا نحو اليسار على مفحوص تتوزع درجاتهم 
باالعتماد على بيانات اإلختبار الوطني، وتوليد عينة تمثل استجابة  فقرة) 50(عشوائيا من بين 

فقرة تحاكي خصائص التوزيع الملتوي نحو اليسار للعينة التي ) 25(مفحوص على ) 1000(
مفحوص  1000ستجابة عينه عشوائية الواختيار تعتمد على بيانات اإلختبار الوطني المناظرة لها، 

فقرة، والتي سبق وأن تم اختيارها عشوائيا ) 25(توزيعا ملتويًا نحو اليمين على تتوزع درجاتهم 
) 1000(باالعتماد على بيانات اإلختبار الوطني، وتوليد عينة تمثل استجابة  فقرة) 50(من بين 

ينة التي تعتمد على فقرة تحاكي خصائص التوزيع الملتوي نحو اليمين للع) 25(مفحوص على 
مفحوص تتوزع  1000إستخدام عينة عشوائية الستجابة وبيانات اإلختبار الوطني المناظرة لها، 

اإلختبار الوطني، وتوليد عينة تمثل فقرة باالعتماد على بيانات ) 50(على  درجاتهم طبيعيا
ة التي تعتمد فقرة تحاكي خصائص التوزيع الطبيعي للعين) 50(مفحوص على ) 1000(استجابة 

مفحوص  1000عينه عشوائية الستجابة  ، وإستخدامعلى بيانات اإلختبار الوطني المناظرة لها
باالعتماد على بيانات اإلختبار الوطني،  فقرة) 50(توزيعا ملتويا نحو اليسار على درجاتهم  تتوزع

يع الملتوي فقرة تحاكي خصائص التوز) 50(مفحوص على ) 1000(وتوليد عينة تمثل استجابة 
عينه عشوائية ، واختيار نحو اليسار للعينة التي تعتمد على بيانات اإلختبار الوطني المناظرة لها

باالعتماد فقرة ) 50(توزيعا ملتويا نحو اليمين على درجاتهم  مفحوص تتوزع 1000الستجابة 
فقرة ) 50(مفحوص على ) 1000(على بيانات اإلختبار الوطني وتوليد عينة تمثل استجابة 

تحاكي خصائص التوزيع الملتوي نحو اليمين للعينة التي تعتمد على بيانات اإلختبار الوطني 
وذلك بعدما تم ترتيب درجاتهم على اإلختبار ترتيبا تنازليا باالعتماد على برمجية المناظرة لها، 

)(SPSS والجدول ،)يا باالعتماد يبين اإلحصاءات الوصفية للعينات التي تم اختبارها عشوائ) 1
  .2012/2013على بيانات اإلختبار الوطني لمادة العلوم للصف الثامن لعام 
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  إلحصاءات الوصفية للعينات التي تعتمد على البيانات الحقيقية لمختلف التوزيعات ا):1( الجدول

  عدد

 األفراد

  العالمة

 العظمى

  لعالمةا

 الصغرى

  االنحراف

 المعياري
  التوزيع وعدد الفقرات شكل الوسط الوسيط المنوال

  فقرة 25التواء سالب  17.00 18.00 19.00 4.317 2 25 1000

  فقرة 50التواء سالب  31.18 34.00 38.00 9.791 2 49 1000
 فقرة 25طبيعي  9.06 9.00 9.00 3.785 0 21 1000

  فقرة 50طبيعي  18.87 19.00 19.00 6.292  4 34 1000

  فقرة25التواء موجب   11.00 10.00 7.00 4.758 1 25 1000

 فقرة 50التواء موجب  20.00 18.00 16.00 8.266 0 48 1000

  :أداة الدراسة

لتحقيق هدف الدراسة والمتمثل في المقارنة بين دقة تقدير القدرة بإختالف طول اإلختبار 
ية وشكل توزيع معلمة القدرة تبعا للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة بإستخدام بيانات حقيق

ومولدة، تم إستخدام نتائج اإلختبار الوطني لمادة العلوم والمعد من قبل إدارة االمتحانات 
واإلختبارات في وزارة التربية والتعليم األردنية للصف الثامن األساسي للعام الدراسي 

فقرة من نوع االختيار من متعدد، يجيب عنها ) 50(، حيث تكون اإلختبار من 2012/2013
زمن مقداره ساعة ونصف، وقام المعنيون في وزارة التربية والتعليم األردنية بتشكيل  الطالب في

في إدارة االمتحانات واإلختبارات، وعدد من مشرفي الميدان ببناء فقرات اإلختبار، رلجان من مش
) الخامس والسادس والسابع والثامن(حيث قامت هذه اللجان بدراسة نتاجات التعلم للصفوف 

علوم، وتحديد مهارات التعلم األساسية التي سيقيسها اإلختبار وتدريج النتاجات وفق لمبحث ال
  .)المتقدم األساسي، اإلتقان الجزئي، اإلتقان التام(مستويات األداء األربعة التالية 

عملت اللجان على إعداد جدول مواصفات وبناء تجمع من الفقرات اإلختبارية : صدق األداة
تجريب هذه الفقرات على عينة من الطلبة وذلك للتحقق من خصائصها وطباعتها، ومن ثم 

مستوى صعوبة الفقرات وتمييزها وفاعلية البدائل ومن ثم عدلت صياغة : السيكومترية مثل
بعض الفقرات وحذفت الفقرات التي كان تمييزها سالب أو قريبا من الصفر، وانتقيت الفقرات 

بناؤها بحيث كان االنتقاء ممثال لألوزان والنسب في النهائية من تجمع الفقرات التي تم 
   .جدول المواصفات الذي تم تطويره ليشمل مؤشرات األداء

، حيث بلغت قيمة "كرونباخ ألفا"تم حساب معامل ثبات اإلختبارات بإستخدام معادلة  :ثبات األداة
سخة اإللكترونية ومعامل ثبات الن) 0.857(معامل الثبات الختبار العلوم النسخة الورقية 

 .وذلك بحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم) 0.844(
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                :إجراءات الدراسة
من إفتراض أحادية البعد واالستقالل الموضعي ومن مطابقة األفراد والفقرات تم التحقق   

  :وفق النموذج ثالثي المعلمة حسب نظرية االستجابة للفقرة، وذلك على النحو اآلتي

تم التحقق  :لبيانات اإلختبار لدى أفراد العينة Unidimensionalityق من أحادية البعد التحق -أ
لمعالجة بيانات  SPSSمن أحادية البعد بإستخدام التحليل العاملي اإلستكشافي في برنامج 

  .يوضح نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي لبيانات العينة) 2(، والجدولالعينة

  .لتحليل العاملي اإلستكشافي لفقرات اإلختبارنتائج ا ):2(الجدول 

  شكل

 التوزيع

  طول

  اإلختبار
  المكون

  الجذر

  الكامن

  المدور

  التباين

  المفسر

  المدور

  التباين

  المفسر

  المدور

  التراكمي

   

  ملتو
 لليسار

25  

1 12.05 48.19)
1
( 48.19 

8.43)
2
( 41.17)

3
( 

2 1.43 5.72 53.91 
3 1.17 4.69 58.60)

4
(  

4    

50 

1 22.94 45.88)
1
( 45.88 

12.68)
2
( 49.74)

3
( 2 1.81 3.62 49.50 

3 1.38 2.77 52.26)
4
( 

4 
   

 طبيعي

25  

1 11.81 47.25)
1
( 47.25 

9.46)
2
( 448.72)

3
( 

2 1.25 4.99 52.25 
3 1.22 4.90 57.14)

4
(  

4    

50 

1 24.82 49.63)
1
( 49.63 

16.36)
2
( 312.04)

3
( 

2 1.52 3.03 52.67 
3 1.44 2.88 55.55)

4
(  

4    

  ملتو
 لليمين
 

25  

1 10.73 42.91)
1
( 42.91 

8.21)
2
( 56.64)

3
( 

2 1.31 5.23 48.13 
3 1.14 4.56 52.70)

4
(  

4    
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  شكل

 التوزيع

  طول

  اإلختبار
  المكون

  الجذر

  الكامن

  المدور

  التباين

  المفسر

  المدور

  التباين

  المفسر

  المدور

  التراكمي

   

50 
 

1 25.33 50.66)
1
(  50.66 

13.46)
2
( 41.26)

3
( 

2 1.88 3.76 54.42 
3 1.31 2.63 57.05)

4
(  

4    
لجميع المواقف البحثية قد ) المؤشر األول(أن كافة قيم التباين المفسر ) 2(يظهر الجدول 

كمؤشر أول ألحادية البعد، وتحقق المؤشر الثاني ألحادية البعد الناتج عن % 20تخطت قيمة 
لجميع  2لثاني حيث تخطت القيم العدد حاصل قسمة الجذر الكامن األول على الجذر الكامن ا

المواقف البحثية، وكذلك أظهرت عملية قسمة حاصل طرح الجذر الكامن الثاني من الجذر الكامن 
األول على حاصل طرح الجذر الكامن الثالث من الجذر الكامن الثاني نتائج ضخمة، مما يشير إلى 

البحثية، ويالحظ أن قيم التباين المفسر  تحقق إفتراض أحادية البعد كمؤشر ثالث لجميع المواقف
مما يشير إلى تحقق إفتراض أحادية البعد كمؤشر رابع لجميع %  52.26التراكمي تزيد عن 

يبين نتائج التحليل العاملي لبيانات الدراسة وفًقا ) 1(والشكل ). (Hatti, 1984 المواقف البحثية
ام الجذور الكامنة وعدد العوامل كمؤشر على لكافة المواقف البحثية المشمولة بالدراسة بإستخد

  .تحقق أحادية البعد

  
لنتائج التحليل العاملي لبيانات الدراسة وفًقا لكافة المواقف البحثية  Scree Plotتمثيل : )1(الشكل 

  .المشمولة بالدراسة
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بما أن أحادية البعد : Local Independenceإفتراض االستقالل الموضعي التحقق من  -ب
 .(Hambleton & swaminathan, 1985)حققة، فإن االستقالل الموضعي متحقق مت

نتائج التحقق من مطابقة األفراد والفقرات وفًقا للنموذج ثالثي المعلمة في نظرية االستجابة  - ج
فيما يتعلق بمطابقة أفراد العينة للنموذج ثالثي المعّلمة وفق نظرية االستجابة : للفقرة

، )BILOG–MG 3.0(م بإجراء مطابقة ألفراد العينة بإستخدام برنامج للفقرة، تم القيا
 ؛ إذ )فقرة 50فقرة،  25(باالعتماد على استجابات أفراد العينة على نموذج اإلختباري المعد

معلمة القدرة ومعالم الفقرات ) تقدير(يعد هذا اإلجراء الخطوة األولى من خطوات معايرة 
ة، وذلك الختيار األفراد المطابقين للنموذج اللوجستي ثالثي في نظرية االستجابة للفقر

المعّلمة، حيث تم التحقق من مدى مطابقة األفراد للنموذج ثالثي المعلمة عند مستوى 
يبين عدد األفراد غير المطابقين وأرقامهم في مختلف ) 3(، والجدول )α≥0.01(الداللة 

شكل التوزيع، طول (ة عن تفاعل متغيرات المواقف البحثية المشمولة بالدراسة والمترتب
  ).اإلختبار، طريقة التقدير

  .عدد األفراد غير المطابقين وأرقامهم في مختلف المواقف البحثية المشمولة بالدراسة ):3(الجدول 

 ملتو لليسار

  

 طبيعي

  

 ملتو لليمين
25  50 25 50 25 50 

EAP MLE EAP MLE EAP MLE EAP MLE EAP MLE EAP MLE 
3 47 10 42 1 15 17 23 3 21 19 27 

423 2 364 475  133 94 41 41  85 85 70 1 
428 4 475 563  

 
523 62 76  155 193 77 70 

759 5 563 606  
 

616 76 79  193 532 97 77 

 
8 681 681  

 
675 79 93  

 
549 101 97 

 
10 682 682  

 
717 141 153  

 
590 124 101 

 
14 684 769  

 
862 159 159  

 
636 140 124 

 
17 705 807  

 
868 172 172  

 
677 151 140 

 
35 738 887  

 
873 175 175  

 
728 164 164 

 
39 807 920  

 
880 225 225  

 
754 166 166 

 
76 902 935  

 
883 245 272  

 
764 171 192 

 
99 

 
938  

 
888 272 290  

 
783 177 209 

 
125 

 
945  

 
893 290 317  

 
787 192 292 

 
289 

 
950  

 
896 317 402  

 
789 209 319 

 
423 

 
961  

 
903 402 430  

 
794 292 346 

 
640 

 
966  

 
909 477 627  

 
800 319 350 

 
711 

 
968  

  
907 885  

 
812 332 399 

 
713 

 
970  

  
911 891  

 
826 346 542 

 
759 

 
971  

   
893  

 
843 350 837 
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 ملتو لليسار

  

 طبيعي

  

 ملتو لليمين
25  50 25 50 25 50 

EAP MLE EAP MLE EAP MLE EAP MLE EAP MLE EAP MLE 
3 47 10 42 1 15 17 23 3 21 19 27 

 
771 

 
973  

   
907  

 
872 399 840 

 
773 

 
975  

   
911  

 
886 

 
859 

 
776 

 
976  

   
993  

 
887 

 
868 

 
780 

 
977  

   
994  

   
874 

 
787 

 
978  

   
1000  

   
887 

 
790 

 
979  

    
 

   
890 

 
791 

 
980  

    
 

   
891 

 
797 

 
981  

    
 

   
902 

 
803 

 
982  

    
 

   
914 

 
804 

 
983  

    
 

    
 

806 
 

984  
    

 
    

 
807 

 
985  

    
 

    
 

815 
 

986  
    

 
    

 
818 

 
987  

    
 

    
 

819 
 

990  
    

 
    

 
820 

 
991  

    
 

    
 

821 
 

992  
    

 
    

 
824 

 
993  

    
 

    
 

826 
 

994  
    

 
    

 
827 

 
996  

    
 

    
 

829 
 

997  
    

 
    

 830 
 

998  
    

 
    

 832 
 

999  
    

 
    

 833 
 

1000  
    

 
    

 834             
 835             
 889             
 951             
 958             

: علما أن األفراد غير المطابقين قد تم تصنيفهم على أنهم غير مطابقين وفًقا لمعيارين؛ هما
أن تكون احتمالية مطابقة الفرد أقل من مستوى الداللة المعتمد أثناء عملية تقدير معلمة القدرة 

قدرة، ، وأن يكون قد تم تعذر حساب الخطأ المعياري لقدرة الفرد عند أي مستوى )0.01(وهو 
بما يفيد أن الفرد غير المطابق وفًقا للمعيار الثاني لم يقدم أية معلومات كأن يكون تحصيله كامًلا 

  .MLEأو صفرا وذلك في حالة إستخدام طريقة 
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وفيما يتعلق بمطابقة فقرات اإلختبار للنموذج ثالثي المعّلمة وفق نظرية االستجابة للفقرة، 
عتماد على باإل ،)Bilog-MG 3.0(برنامج إستخدامت اإلختبار بتم القيام بإجراء مطابقة لفقرا

استجابات أفراد العينة على نموذج اإلختبار المعد؛ إذ يعد هذا اإلجراء الخطوة الثانية من خطوات 
تقدير معلمة القدرة ومعالم الفقرات في نظرية االستجابة للفقرة، وذلك الختيار الفقرات المطابقة 

لمعلمة، حيث أفرزت نتائج التحليل مطابقة جميع فقرات اإلختبار للنموذج ثالثي للنموذج ثالثي ا
، باستثناء الفقرات التي انخفضت احتمالية مطابقة دون )α≥0.01(المعلمة عند مستوى الداللة 

يبين عدد الفقرات غير المطابقة وأرقامها في مختلف المواقف ) 4(، والجدول )0.01(مستوى 
شكل التوزيع، طول اإلختبار، طريقة (بالدراسة والمترتبة عن تفاعل متغيرات  البحثية المشمولة

  ).التقدير

  .عدد الفقرات غير المطابقة وأرقامها في مختلف المواقف البحثية المشمولة بالدراسة ):4(الجدول 

  شكل

 التوزيع

  طول

  اإلختبار

  طريقة

  التقدير

  الفقرات غير المطابقة

  الرقم  العدد

ملتو  
  يسارلل

25  EAP 1 17  
MLEL   

50 
EAP 

  
MLEL 1 23 

  طبيعي
25  

EAP 2 2 ،12 

MLEL  2 2 ،22 

50  
EAP 2 13 ،21 

MLEL  2 13 ،21 

ملتو  
  لليمين

25  
EAP 6 2 ،10 ،12 ،20 ،22 ،25 

MLEL  3 20 ،22 ،25 

50  
EAP 6 13 ،31 ،36 ،40 ،45 ،50 

MLEL  6 13 ،36 ،45 ،48 ،29 ،50 

لحسن مطابقة الفقرة للنموذج ثالثي المعلمة من عدمها وفًقا ) 2(وللوقوف على قيم مؤشر 
  .لمعالم التمييز والصعوبة والتخمين لفقرات اإلختبار) BILOG-MG3(لتقديرات برنامج 

وألغراض توليد البيانات بما يتناسب مع كل موقف بحثي مشمول بالدراسة؛ فقد تم تزويد 
بقيم قدرات األفراد المقدرة للبيانات الحقيقية بشكل يتالزم مع تزويد  WINGEN 3برنامج 

  .البرنامج بقيم معالم الصعوبة والتمييز والتخمين المقدرة لكل فقرة من فقرات البيانات الحقيقية
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يبينان اإلحصائيات الوصفية لمعلمة القدرة ومعالم الفقرات بعد حذف ) 6(و) 5(والجدوالن 
ابقين وبعد حذف الفقرات غير المطابقة في مختلف المواقف البحثية المشمولة األفراد غير المط

   ).شكل التوزيع، طول اإلختبار، طريقة التقدير(بالدراسة والمترتبة عن تفاعل متغيرات 

قيم اإلحصائيات الوصفية لمعلمة القدرة بعد حذف األفراد غير المطابقين في  ):5(الجدول 
  .لمشمولة بالدراسةمختلف المواقف البحثية ا

  شكل

 التوزيع

  طول

  اإلختبار

  طريقة

  التقدير
  البيانات

  إحصائيات القدرة

  العدد
  القيمة

  الصغرى

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  القيمة

  العظمى

  ملتو
  لليسار

25  
EAP 

 1.81 0.78 0.03 2.62-  997 حقيقية
 1.85 0.88 0.03 2.47-  997 مولدة

MLE 
 2.76 0.85 0.08 3.83-  953 حقيقية
 2.97 1.08 0.03 3.66-  953 مولدة

50 

EAP 
 2.24 0.87 0.05 2.56-  990 حقيقية
 2.44 0.90 0.04 2.62-  990 مولدة

MLE 
 3.30 0.90 0.13 3.99-  958 حقيقية
 3.33 0.98 0.07 3.89-  958 مولدة

 طبيعي

25  
EAP 

 1.91 0.73 0.03 1.44-  999 حقيقية
 2.43 0.80 0.01 1.28-  999 مولدة

MLE 
 1.93 0.78 0.14 2.38-  985 حقيقية
 2.73 1.26 0.07- 3.91-  985 مولدة

50 

EAP 
 1.66 0.79 0.05 1.63-  983 حقيقية
 2.24 0.85 0.02 1.68-  983 مولدة

MLE 
 1.85 1.07 0.01 3.96-  977 حقيقية
 2.41 0.99 0.05 3.25-  977 مولدة

  ملتو
 لليمين
 

25  
EAP 

 2.51 0.84 0.02 1.34-  997 حقيقية
 3.01 0.79 0.00 1.10-  997 مولدة

MLE 
 3.03 1.18 0.03- 3.71-  979 حقيقية
 3.33 1.22 0.03- 3.62-  979 مولدة

50 
 

EAP 
 2.44 0.85 0.01 1.52-  981 حقيقية
 2.77 0.85 0.00 1.35-  981 مولدة

MLE 
 2.19 1.15 0.06- 3.88-  973 يةحقيق

 2.60 1.15 0.05- 3.93-  973 مولدة
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قيم اإلحصائيات الوصفية لمعالم الفقرات بعد حذف الفقرات غير المطابقة في ): 6(الجدول 
  .مختلف المواقف البحثية المشمولة بالدراسة

  شكل

التوزيع

  طول

اإلختبار

  طريقة

التقدير
  اإلحصائي

  معالم الفقرة

لتمييزا
الخطأالمعياري

  للتميز
  الصعوبة

الخطأالمعياري

  للصعوبة
التخمين

الخطأالمعياري

  للتخمين

  ملتو
  لليسار

25  

EAP 

 24 عدد الفقرة المطابقة
 0.035 0.143 0.058 2.337- 0.134  0.808 القيمة الصغرى

 0.056 0.219 0.182 0.424- 0.220  1.526 المتوسط الحسابي
 0.01 0.04 0.11 1.01 0.07  0.56 المعيارياالنحراف 

 0.085 0.304 0.528 2.557 0.390  3.148 القيمة العظمى

MLE 

 25 عدد الفقرة المطابقة
 0.031 0.150 0.053 2.946- 0.112  0.763 القيمة الصغرى

 0.062 0.273 0.231 0.417- 0.223  1.425 المتوسط الحسابي
 0.02 0.06 0.15 1.18 0.07  0.58 االنحراف المعياري

 0.101 0.387 0.593 2.964 0.358  2.985 القيمة العظمى

50 

EAP 

 50 عدد الفقرة المطابقة
 0.022 0.080 0.032 1.488- 0.129  0.714 القيمة الصغرى

 0.040 0.167 0.118 0.049- 0.230  1.744 المتوسط الحسابي
 0.01 0.05 0.06 0.68 0.08  0.64 االنحراف المعياري

 0.077 0.289 0.332 1.832 0.490  3.899 القيمة العظمى

MLE 

 49 عدد الفقرة المطابقة
 0.023 0.093 0.035 1.826- 0.133  0.682 القيمة الصغرى

 0.045 0.200 0.136 0.107- 0.230  1.664 المتوسط الحسابي
 0.01 0.05 0.07 0.70 0.08  0.63 االنحراف المعياري

 0.085 0.321 0.402 1.564 0.493  3.597 القيمة العظمى

  25 طبيعي

EAP 

 23 عدد الفقرة المطابقة
 0.016 0.108 0.029 0.004 0.158  0.884 القيمة الصغرى

 0.029 0.170 0.256 1.347 0.399  1.878 المتوسط الحسابي
 0.01 0.05 0.35 0.87 0.20  1.02 االنحراف المعياري

 0.053 0.251 1.553 3.641 0.847  4.836 القيمة العظمى

MLE 

 23 عدد الفقرة المطابقة
 0.017 0.102 0.048 0.066 0.177  0.902 القيمة الصغرى

 0.030 0.169 0.240 1.283 0.396  1.795 المتوسط الحسابي
 0.01 0.04 0.32 0.83 0.20  0.82 االنحراف المعياري

 0.053 0.243 1.498 3.592 0.847  3.638 القيمة العظمى
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  شكل

التوزيع

  طول

اإلختبار

  طريقة

التقدير
  اإلحصائي

  معالم الفقرة

لتمييزا
الخطأالمعياري

  للتميز
  الصعوبة

الخطأالمعياري

  للصعوبة
التخمين

الخطأالمعياري

  للتخمين

50 

EAP 

 48 عدد الفقرة المطابقة
 0.020 0.125 0.035 0.085 0.185  0.715 القيمة الصغرى

 0.032 0.196 0.325 1.525 0.357  1.507 المتوسط الحسابي
 0.01 0.03 0.38 1.00 0.14  0.63 االنحراف المعياري

 0.068 0.258 1.831 4.249 0.639  4.149 القيمة العظمى

MLE 

 48 عدد الفقرة المطابقة
 0.020 0.134 0.035 0.083 0.187  0.766 القيمة الصغرى

 0.032 0.207 0.324 1.528 0.385  1.578 المتوسط الحسابي
 0.01 0.03 0.39 0.99 0.15  0.64 االنحراف المعياري

 0.064 0.274 1.881 4.461 0.704  4.159 ظمىالقيمة الع

  ملتو
 لليمين
 

25  

EAP 

 19 عدد الفقرة المطابقة
 0.014 0.134 0.062 0.409 0.207  1.292 القيمة الصغرى

 0.026 0.233 0.110 1.296 0.369  2.068 المتوسط الحسابي
 0.01 0.06 0.04 0.49 0.15  0.63 االنحراف المعياري

 0.042 0.368 0.216 2.141 0.784  3.398 العظمى القيمة

MLE 

 22 عدد الفقرة المطابقة
 0.014 0.144 0.061 0.198 0.200  1.281 القيمة الصغرى

 0.028 0.239 0.107 1.172 0.372  2.108 المتوسط الحسابي
 0.01 0.06 0.04 0.53 0.18  0.69 االنحراف المعياري

 0.049 0.366 0.203 2.070 0.969  3.690 القيمة العظمى

50 
 

EAP 

 44 عدد الفقرة المطابقة
 0.015 0.121 0.042 0.086 0.196  1.137 القيمة الصغرى

 0.024 0.227 0.102 1.178 0.501  2.577 المتوسط الحسابي
 0.01 0.05 0.06 0.51 0.35  1.16 االنحراف المعياري

 0.039 0.316 0.382 2.396 1.890  7.205 القيمة العظمى

MLE 

 44 عدد الفقرة المطابقة
 0.015 0.151 0.044 0.030- 0.168  0.973 القيمة الصغرى

 0.027 0.230 0.124 1.257 0.437  2.191 المتوسط الحسابي
 0.01 0.05 0.08 0.63 0.30  0.94 االنحراف المعياري

 0.051 0.324 0.571 2.914 1.768  5.558 القيمة العظمى

وللوقوف على قيم معالم التمييز والصعوبة والتخمين لفقرات اإلختبار للنموذج ثالثي المعلمة 
  ).BILOG-MG3(بعد حذف األفراد والفقرات غير المطابقة وفًقا لتقديرات برنامج 
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ف طول اإلختبار وشكل توزيع هدفت الدراسة إلى المقارنة بين دقة تقدير القدرة بإختال
معلمة القدرة تبعا للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة بإستخدام بيانات حقيقية تمثل نتائج اإلختبار 
الوطني لمادة العلوم للصف الثامن األساسي والمعد من قبل إدارة االمتحانات واإلختبارات في 

  .خصائص تلك البيانات الحقيقية وزارة التربية والتعليم األردنية، وبيانات مولدة تحاكي

هل تختلف دقة تقديرات القدرة : لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نص على. أوًلا
بإختالف عدد فقرات اإلختبار في ظل النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة للبيانات الحقيقة 

ة لألخطاء المعيارية في والمولدة؟ فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
، وفًقا للبيانات الحقيقية )MLE, EAP(تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 

، باإلضافة )فقرة 50فقرة،  25(والمولدة، عندما يكون توزيع القدرة طبيعيا وطول اإلختبار 
ين للعينات المترابطة للكشف عن جوهرية الفرق الظاهري ب tإلى إستخدام اختبار 

المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 
)MLE, EAP ( ا وطولوفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون توزيع القدرة طبيعي

  ).7(، وذلك كما هو مبين في الجدول )فقرة 50فقرة،  25(اإلختبار 

لعينات المترابطة للمتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في ل tنتائج اختبار  ):7(الجدول 
وفًقا للبيانات الحقيقية ) MLE, EAP(تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 

  ).فقرة 50فقرة،  25(والمولدة عندما يكون توزيع القدرة طبيعيا وطول اإلختبار 

  طول

 اإلختبار

  طريقة

  التقدير
  العدد  البيانات

  وسطالمت

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  االرتباط

  قيمة ت

  المحسوبة

  درجة

  الحرية

  الداللة

  اإلحصائية

  حجم

  األثر

25  

EAP 
 0.15 0.443  999 حقيقية

0.57*  
-33.125*  998 0.000 0.033 - 

     0.11 0.577  999 مولدة

MLE 
 0.46 0.537  985 حقيقية

0.48*  
-11.988*  984 0.000 0.012- 

     2.44 1.399  985 مولدة

50 
 

EAP 
 0.17 0.382  983 حقيقية

0.63*  
-19.178*  982 0.000 0.020- 

     0.14 0.466  983 مولدة

MLE 
 1.63 0.840  977 حقيقية

0.46*     
 

 0.005 0.000 976  *4.549 0.57 0.628  977 مولدة

   ).α=0.05(دالة عند مستوى الداللة  * 
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بين  α≥0.05جود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة و) 7( يتضح من الجدول
المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 

)MLE, EAP(، ا وطول اإلختباروفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون توزيع القدرة طبيعي
العتماد على البيانات الحقيقية مقارنة بعملية التقدير باالعتماد ؛ لصالح عملية التقدير با)فقرة 25(

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 7( كما يتضح من الجدول. على البيانات المولدة
α≥0.05  بين المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام

يانات الحقيقية والمولدة عندما يكون توزيع القدرة طبيعيا وطول اإلختبار ، وفًقا للب)EAP(طريقة 
؛ لصالح عملية التقدير باالعتماد على البيانات الحقيقية مقارنة بعملية التقدير باالعتماد )فقرة 50(

بين  α≥0.05وكذلك يتبين وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة . على البيانات المولدة
طين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقة المتوس

)MLE( ا وطول اإلختباروفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون توزيع القدرة طبيعي ،)50 
على ؛ لصالح عملية التقدير باالعتماد على البيانات المولدة مقارنة بعملية التقدير باالعتماد )فقرة

  .البيانات الحقيقية

وتشير النتائج السابقة إلى أن البيانات الحقيقية قدمت أدق التقديرات لمعلمة القدرة في حالة 
 ،)MLE, EAP(مع إستخدام طريقتي ) فقرة 25(توزيع القدرة توزيعا طبيعيا وطول اإلختبار 

لحقيقية والمولدة في حالة بينما تفاوتت دقت التقديرات لمعلمة القدرة والتي تقدمها البيانات ا
كما  ،)MLE, EAP(مع إستخدام طريقتي ) فقرة 50(توزيع القدرة توزيعا طبيعيا وطول اإلختبار 

يتبين مما سبق بأن البيانات الحقيقية قدمت أدق التقديرات حول معلمة القدرة في حالة توزيع 
فقرة، ) 50،25(اإلختبار  بإختالف طول) EAP(القدرة توزيعا طبيعيا وذلك مع إستخدام طريقة 

بينما تفاوتت دقت التقديرات حول معلمة القدرة والتي تقدمها البيانات الحقيقية والمولدة عندا 
    ).MLE(تتوزع القدرة توزيعا طبيعيا وذلك مع إستخدام طريقة 

قدمت تقديرات لمعلمة القدرة بشكل أدق ) EAP(بان طريقة ) 7(كما ويظهر من الجدول 
) 50،25(وذلك النخفاض قيمة المتوسط الحسابي لخطأ التقدير في حالة ) MLE(من طريقة 

فقرة لكل من البيانات الحقيقية والمولدة مقارنة مع قيمة المتوسط الحسابي لخطا التقدير في حالة 
كما وازدادت دقة  ،)MLE(فقرة لكل من البيانات الحقيقية والمولدة بإستخدام طريقة ) 50،25(

لكل من البيانات ) EAP(علمة القدرة بزيادة عدد فقرات اإلختبار بإستخدام طريقة التقديرات لم
، كما )MLE(الحقيقية والمولدة، وتحقق ذلك فقط بالنسبة للبيانات المولدة مع إستخدام طريقة 

لكل من البيانات الحقيقية والمولدة ) EAP(يالحظ أن األخطاء المعيارية للتقدير متقاربة لطريقة 
  .فقرة) 25(خاصة في حالة ) MLE(فقرة، بينما لم يتحقق ذلك مع طريقة ) 50،25(لة في حا
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وعلى الرغم من أن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات األخطاء المعيارية في تقدير 
القدرة والتي تعبر عن دقة التقديرات لمعلمة القدرة والناتجة عن إستخدام بيانات حقيقية وبيانات 

دما تتوزع القدرة توزيعا طبيعيا تختلف بإختالف طول اإلختبار، خاصة مع إستخدام مولدة، عن
فقرة، كما وتتفاوت دقة التقديرات الناتجة عن بيانات حقيقية ومولدة ) 50(عدد كبير من الفقرات 

إال أن حجم  ،)MLE(خاصة مع إستخدام طريقة  بإختالف الطريقة المستخدمة في تقدير القدرة
إلى عدم وجود داللة عملية لهذا االختالف بين دقة التقديرات الناتجة عن بيانات  األثر أشار

وعليه يمكن االستنتاج بعدم وجدود فروق ذات داللة عملية بين دقة التقديرات  ،حقيقية ومولدة
  .لمعلمة القدرة والناتجة عن إستخدام بيانات حقيقية ومولدة بإختالف طول اإلختبار

والتي أشارت إلى أفضلية طريقة بيز ) Linden, 1998(مع دراسة لندن  وتتفق هذه النتائج
على طريقة األرجحية العظمى في تقدير القدرة خاصة مع إستخدام عدد قليل من الفقرات؛ ودراسة 

والتي أشارت إلى طريقة االرجحية العظمى تعطي ) (Wang & Vispoel, 1998وانغ وفيسبول 
والتي أشارت إلى ازدياد دقة ) 2004عبابنة، (ة بطرق بيز؛ ودراسة أخطاء عالية في التقدير مقارن

   .التقدير لمعلم القدرة بزيادة عدد الفقرات

هل تختلف دقة تقديرات القدرة : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي نص على. ثانيا
 ثي المعلمةبإختالف شكل توزيع معلمة القدرة وطول اإلختبار في ظل النموذج اللوجستي ثال

للبيانات الحقيقية والمولدة؟ فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
، وفًقا )MLE, EAP(لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 

 فقرة على اختالف توزيع القدرة 50للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون طول اإلختبار 
للعينات المترابطة  t، باإلضافة إلى إستخدام اختبار )ملتو لليسار، طبيعي، ملتو لليمين(

للكشف عن جوهرية الفرق الظاهري بين المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير 
، وفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة )MLE, EAP(معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 

ملتو لليسار، طبيعي، ملتو (فقرة على اختالف توزيع القدرة  50ون طول اإلختبار عندما يك
   ).8(، وذلك كما هو مبين في الجدول )لليمين
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للعينات المترابطة للمتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في  tنتائج اختبار  ):8(الجدول 
وفًقا للبيانات الحقيقية ) MLE, EAP(تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقتي 

ملتو لليسار، (فقرة على اختالف توزيع القدرة  50 ،25والمولدة عندما يكون طول اإلختبار 
  ).طبيعي، ملتو لليمين

توزيع 

 القدرة

طول 

 اإلختبار

طريقة 

 التقدير
 العدد البيانات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االرتباط

قيمة ت 

 المحسوب

  درجة

 ريةالح

الداللة 

 االحصائية

حجم 

 االثر

ملتوي 
 لليسار

25 

EAP 
 0.09 0.376 997 حقيقية

0.341*
 -25.121*

 996 0.000 -0.02 
 0.12 0.410 997 مولدة

MLE 
 0.23 0.449 953 حقيقية

0.266* 13.989*
 952 0.000 0.014 

 0.18 0.566 953 مولدة

50 

EAP 
 0.16 0.214 990 حقيقية

0.47*
 0.255 989 0.799 0.008 

 0.15 0.212 990 مولدة

MLE 
 0.37 0.303 958 حقيقية

0.76*
 3.179-* 957 0.002 -0.09 

 0.22 0.329 958 مولدة

 طبيعي

25 

EAP 
 0.15 0.443 999 حقيقية

0.57*
 23.151* - 998 0.000 -0.03 

 0.11 0.577 999 مولدة

MLE 
 0.46 0.537 985 قيةحقي

0.48*
 11.988* - 984 0.000 -0.01 

 2.44 1.399 985 مولدة

50 

EAP 
 0.17 0.382 983 حقيقية

0.63*
 19.17-* 982 0.000 -0.02 

 0.14 0.466 983 مولدة

MLE 
 1.63 0.840 977 حقيقية

0.46*
 4.549*

 976 0.000 0.005 
 0.57 0.628 977 مولدة

ملتوي 
 لليمين
 

25 

EAP 
 0.17 0.472 997 حقيقية

0.556*
 36.552*

 996 0.000 0.036 
 0.11 0.638 997 مولدة

MLE 
 1.87 1.237 979 حقيقية

0.139*
 3.110* - 978 0.002 0.00 

 5.08 1.753 979 مولدة

50 

EAP 
 0.22 0.363 981 حقيقية

0.69*
 12.70-* 980 0.000 -0.01 

 0.20 0.431 981 مولدة

MLE 
 4.12 1.366 973 حقيقية

0.17*
 1.014 972 0.311 0.001 

 2.91 1.215 973 مولدة
 ).α≥0.05(دالة عند مستوى الداللة  *  
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بين  α≥0.05عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 8( يتضح من الجدول
اء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقة المتوسطين الحسابيين لألخط

)EAP( فقرة وتوزيع القدرة  50، وفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون طول اإلختبار
عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 8( كما يتضح من الجدول). ملتو لليسار(
α≥0.05 لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام  بين المتوسطين الحسابيين

فقرة وتوزيع  50، وفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون طول اإلختبار )MLE(طريقة 
بين  α≥0.05القدرة ملتو لليمين، وكذلك وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ة في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقة المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعياري
)EAP( فقرة على اختالف  ,5025، وفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون طول اإلختبار

؛ لصالح عملية التقدير باالعتماد على البيانات )طبيعي، ملتو لليمين، ملتوي لليسار(توزيع القدرة 
فقرة في التوزيع  25باالعتماد على البيانات المولدة إال في حالة الحقيقية مقارنة بعملية التقدير 

          .الملتوي لليسار

بين  α≥0.05وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 8(في حين يتضح من الجدول
المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقة 

)MLE(فقرة وتوزيع القدرة  2550,يانات الحقيقية والمولدة عندما يكون طول اإلختبار ، وفًقا للب
؛ لصالح عملية التقدير باالعتماد على البيانات الحقيقية مقارنة بعملية التقدير )ملتو لليسار(

  .فقرة وتوزيع القدرة ملتوي لليمين 25باالعتماد على البيانات المولدة، وكذلك الحال في حالة 

ا عند مستوى الداللة ) 8(ا؛ يتضح من الجدولوأخيروجود فرق دال إحصائيα≥0.05  بين
المتوسطين الحسابيين لألخطاء المعيارية في تقدير معلمة القدرة للطلبة بإستخدام طريقة 

)MLE( فقرة وتوزيع القدرة  50، وفًقا للبيانات الحقيقية والمولدة عندما يكون طول اإلختبار
عملية التقدير باالعتماد على البيانات المولدة مقارنة بعملية التقدير باالعتماد ؛ لصالح )طبيعي(

      .على البيانات الحقيقية

فقرة فإن البيانات  50تشير النتائج السابقة إلى أنه عندما يكون طول اإلختبار كبيرًا نسبيا 
في حالة التوزيع  )EAP(الحقيقية قدمت أدق التقديرات حول معلمة القدرة مع إستخدام طريقة 

لمعلمة القدرة، لكن تفاوتت دقة التقديرات التي تقدمها البيانات الحقيقية ) الطبيعي، ملتوي لليمين(
) الطبيعي، ملتوي لليسار(في حالة التوزيع ) MLE(والمولدة حول معلمة القدرة مع إستخدام 

ات الناتجة عن بيانات حقيقية لمعلمة القدرة، كما أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بين دقة التقدير
في حالة التوزيع الملتوي لليسار ) EAP(وبين تلك الناتجة عن بيانات مولدة مع إستخدام طريقة 

في حالة التوزيع الملتوي لليمين، وهذا يشير إلى ) MLE(لمعلمة القدرة، وكذلك مع إستخدام 
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نات الحقيقية والمولدة بإختالف شكل عدم انتظام في األخطاء المعيارية والناتجة عن إستخدام البيا
      .فقرة) 50,25(مع إستخدام ) MLE, EAP(التوزيع مع إستخدام طريقتي 

تفاوت دقة تقديرات القدرة تبعا للبيانات  وعلى الرغم من أن الداللة اإلحصائية أشارت إلى
، إال أن )MLE(الحقيقية والمولدة بإختالف شكل توزيع معلمة القدرة خاصة مع إستخدام طريقة 

حجم األثر أشار إلى عدم وجود داللة عملية لهذا االختالف بين دقة التقديرات الناتجة عن بيانات 
والتي تشير الى داللة ضعيفة  0.2حيث كانت قيم الداللة العملية اقل من  ،حقيقية ومولدة

)Cohen, 1977(لمة القدرة ، وعليه يمكن االستنتاج بعدم وجدود فروق بين دقة التقديرات لمع
والناتجة عن إستخدام بيانات حقيقية ومولد بإختالف شكل التوزيع لمعلمة القدرة مع اختالف عدد 

    .فقرة) 50,25(الفقرات 

قدمت أدق التقديرات حول معلمة القدرة بإختالف ) EAP(ويظهر مما سبق بان طريقة 
 ؛)2006عبابنة، (ودراسة ؛ )2012الطراونة، (شكل توزيع معلمة القدرة وهذا يتفق مع دراسة 

  .)(Garre & Vermunt, 2006ودراسة جاري وفيرمنت 

  :التوصيات

إجراء المزيد من الدراسات حول المقارنة بين دقة التقديرات لمعلمة القدرة ومعالم الفقرة، 
والناتجة من إستخدام بيانات حقيقية ومولدة بإستخدام تصاميم مختلفة لمعرفة أثر تغير بعض 

في تقدير القدرة نظرا النخفاض ) EAP(لى دقة التقديرات الناتجة، وإستخدام طريقة العوامل ع
  .متوسط األخطاء المعيارية في التقدير

  

  :المراجعالمصادر و
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  درجة ممارسة مدير املدرسة لدوره كمشرف مقيم في مدارس الفرتة املسائية 
 من وجهة نظر املعلمني في محافظة جرش) لطلبة السورينيل(

  
  *غصون محمد قوقزة

  

  7/6/2020 تاريخ القبول   8/2/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

م لتعليم أطفال الالجئين لمست الدراسة األثر التربوي الذي ينعكس على عطاء المعلمين وأدائه
السوريين، ودرجة ممارسة مديرو المدارس لدورهم كمشرفين مقيمين، وكيفية مساهمة الجهات المانحة 

  .الداخلية والخارجية ووكاالت األمم المتحدة لإلسهام والنهوض بالتعليم

يـق أهـداف   ولتحق, تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمـين فـي الفتـرة المسـائية، فـي محافظـة جـرش       
وتـم التحقـق مـن    , مجـاالت  ) 4(فقـرة موزعـة علـى    ) 39(الدراسة قامت الباحثة بتطـوير إسـتبانة مكونـة مـن     

صدقها وثباتها بـالطرق التربويـة واإلحصـائية وعليـه فـإن تقـديرات المعلمـين لدرجـة ممارسـة المـدير لـدوره            
نتائج عدم وجود فـروق ذات داللـة   كمشرف مقيم كانت بدرجة مرتفعة وذلك من وجهه نظرهم، كما أظهرت ال

  .احصائية

  .مدير المدرسة، المشرف المقيم، الطلبة السوريون، محافظة جرش: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :hoo.comGhsoongogazeh@yaEmail     .وزارة التربية والتعليم، األردن   *
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The Degree to Which the School Principal Has Exercised His Role as 
a Resident Supervisor in Evening Schools (Syrian Students) from the 

Viewpoint of Teachers in Jerash Governorate  
 

Ghosoon M. Gogazeh, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
The study touched on the educational impact that is reflected on teachers ’giving and 

performance to educate Syrian refugee children, the degree of school principals playing 
their role as resident supervisors, and how internal and external donors and United Nations 
agencies contribute to contributing and advancing education. 

The study community consisted of all teachers in the evening period, in Jerash 
Governorate, and to achieve the goals of the study, the researcher developed a 
questionnaire consisting of (39) paragraphs distributed in (4) fields, and its honesty and 
consistency were verified by educational and statistical methods, and accordingly, the 
teachers ’assessments of the degree of the manager’s exercise of his role As a resident 
supervisor, it was a high degree, from their point of view, as the results showed that there 
were no statistically significant differences. 

 
  

  : المقدمة

وجاءت الدراسات التربوية منهال للتعلم  ،يعتبر التعليم مهنة من المهن التي يعتز االنسان بها
وتشجع على تنمية  ،فهي تزيد من اهتمام الطلبة بالمشكالت المحيطة والعمل على حلها ،والتعليم

 ،جوانب النظرية بالعمليةوتسهم في ربط ال ،وعلى تنمية المهارات المتنوعة ،التفكير العلمي واإلبداعي
  .والوصول إلى المشاريع الريادية لبناء الوطن وازدهاره

تعتبر العملية التعليمية مجموعة من األنشطة واإلجراءات المرتبة والمنسقة التي تهدف إلى 
تنفيذ االحتياجات التعليمية ضمن شروط وأهداف التي تحددها وزارة التعليم العالي في الدولة، 

الديمقراطية، والعلم، واإلنسانية، وتهدف إلى : عملية التعليمية على عدة أسس مهمة؛ ومنهاوتعتمد ال
إكساب الطلبة العديد من المهارات العملية والنظرية التي تبني شخصيته بحيث تكون أكثر قوة 

  .وإتزان، وتساهم في إتاحة فرص العمل أمامه، وتؤهله للعمل في السوق المحلي والخارجي

العلمية، والدينية  ؛في جميع المجاالت تغيرات ما يحدث حوله منبلنظام التربوي ا يتأثر
وترتبُط  ،وعليه التفاعل معها بشكل مستمر، وعدم إهمالها ،والثقافية، والتكنولوجية، والمعرفية
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ل وحقوق اإلنسان، وتشجيع اإلبداع، وتطور عق ،بجوهر العملية التربوية، وترسيخ القيم والحريات
  .اإلنسان، والتكيّف مع متغيرات الحياة، واكتساب المعرفة، وتنمية القدرات الشخصية

لعل من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية أن تتم في جو من الرضا والراحة النفسية، واالقتناع 
   .، للوصول الى الهدفاإلخالص والنية الصادقة من ًةنابع لوجدناها بما نعمل

 ،المعلم، المنهاج الدراسي ،الطالب( العملية التعليمية وعناصرها لوجدنا أنها رمحاوولو تأملنا 
العملية  أهم عنصر فيحيث يعد الطالب ، )التمويل والتنظيم ،الصف الدراسي ،اإلدارة الناجحة

  .كل هذه المحاور مترابطة مع بعضها إلنجاح العملية التعليميةو ،التعليمية

وهو أحد اهم عناصر نجاح العملية التعليمية  ،قيم في مدرستهويعتبر مدير المدرسة مشرف م
باعتباره يقدم خدمات مختلفة منها المهنية والفنية واإلرشادية للمعلمين لرفع مستوى  ،في المدرسة

  .)1()2011،البلوي( وتحسين عمليتي التعلم والتعليم ،آدائهم

بتشجيعهم من أجل اإلرتقاء  ،ويتمثل دور مدير المدرسة في دعم وتطوير المعلمين الجدد
وتشجيعهم على توظيف  ،ويضمن النجاح أكاديميٌا لكل الطلبة ،بمستوى أدائهم داخل غرفة الصف

المدرسة الناجح هو العامل الرئيسي في نجاح المعلمين  فالمدير ،أساليب ناجحة وطرق جديدة
 ,Roberson Robersonن روبنسون روبنسو( وتوجيه العملية التعليمية لألفضل ،الجدد أو فشلهم

2009()2(.  

وهو المسؤول عن اإلشراف على المعلمين  ،ويعد مدير المدرسة هو رأس الهرم في مدرسته
وهو  ،ويشارك في متابعة تنفيد توجيهات مشرفي المواد بعد كل زيارة صفية ،من جميع النواحي

واتباع  ،يمية داخل المدرسةالمسؤول أمام الجهات المعنية مسؤولية كاملة عن نجاح العملية التعل
  .)3()2005،البدري. (تنظيم الخطط والمناهج التعليمية وتطبيق اللوائح والقوانين التي تنشئها الوزارة

التي بدأت في منتصف شهر مارس عام  ،هجرت الحرب األهلية السورية نصف سكان سوريا
 .ق اآلمنة أو إلى بلدان أخرى، فهاجر السكان إما داخل سوريا الى الجبال وبعض المناط)م(2011

الحدود أمام الالجئين  ،ال سيما لبنان وتركيا واألردن والعراق ومصر ،فتحت الدول المجاورة
أزمة  إمتدتو ،كما استجابت وكاالت المعونة الدولية لهذه الحاجة ،واستقبلتهم برحابة صدر

  .)4((Anadolu Agency) السوريين إلى أوروبا

بحيث تشارك العديد من الجهات الفاعلة في مهمة تعليم  ،الالجئين معقدة إن إدارة أزمة تعليم
 ،توفير التعليم اآلمن :أطفال الالجئين السوريين، حيث تؤدي أدوار عدة في مجاالت مختلفة منها

توفير المرافق المدرسية وإعداد المعلمين واإلداريين ليكونوا ، ووتوفير المستلزمات المدرسية
وتقديم المعلومات ووضع أسس  ،المشرفين التربويين لتنمية المعلمين مهنيٌا وتوفير ،مؤهلين
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ويقع هذا كله على عاتق  ،للسياسات وتأمين الموارد والدعم الكافي لنجاح سير العملية التعليمية
وتم تأمين غالبية المعلمين في األردن من جانب  .الحكومات المحلية ووكاالت األمم المتحدة

بل يسمح لهم بالعمل في  ،توظيف السوريين كمعلمين في األردن غير المسموحفمن . الحكومة
حيث أنهم يشكلون  ،مدارس المخيمات وليس في مدارس المجتمع المستضيف كمعلمين مساعدين

وليس و وعادٌة ما يكونون من الخريجين الجدد, بين الطلبة السوريين ومعلميهم ) ميسرين(وسطاء
  .ى ما مر به األطفال السوريين من التجارب الصعبةلديهم الخبرة الكافية عل

فهو األقدر على معرفته وتلبية  ؛ويعتبر المدير أكثر التصاقا بالعملية التربوية داخل مدرسته
الحاجات وتحديد األولويات المباشرة والمهمة لطالبه وبيئته المحلية والقادر على المتابعة ومالحظة 

 ،المرسوم والمخطط له من قبل وزارة التربية والتعليمو الصحيح التغيرات التي تسير على الطريق
  .)5()2011،الخليفاوي(والتغذية الراجعة للعملية التعليمية 

يشكل اإلشراف التربوي عملية تقويم  ،وحتى يتم تحقيق األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية
والعمل على زيادة  ،هاراتهوتقديم اإلرشاد المستمر بهدف الرفع من مستوى خبراته وم ،مستمرة
  .تهدف الى مساندة المعلم من خالل مناقشة القضايا اإليجابية والسلبية في عملهو فاعليته،

 ،تعتبر مسألة تربية وتعليم الطلبة الالجئين السوريين أمر مقلق بشكل واضح على الحكومات
فتحت ابوبها للالجئين في  لعدم معرفة مصير العديد من األطفال السوريين ومجتمعات البلدان التي

بعد  ،ومستقبال غير مؤكد, فقد واجه األطفال السوريون في األردن واقعا تعليميا بائسا ، المستقبل
وبهذا فإن الالجئون السوريون يشكلون أكبر مجتمع الجى  ،مكوثهم في مخيمات الالجئين في األردن

  .)Nebehay , 2015()6(يين نسمه عددهم الخمسة مالو بعد الالجئين الفلسطينيين ،في العالم

مفوضية األمم المتحدة لشؤون "وكان بمعدل واحد إلى ثالثة سوريين مسجلين لدى 
وهذا أدى إلى إتخاذ وزارة التربية والتعليم األردنية عدة خطوات إلستيعاب  ،في األردن" الالجئين

بالتحاق األطفال السوريين والسماح  ،توظيف معلمين جدد ،ومن هذه الخطوات ،حاجاتهم التعليمية
لتهيئة المزيد  ،مدرسة إبتدائية) 100(وفتح مدارس فترات مسائية نحو  ،المدارس الحكومية المجانية

  .من الفصول

ألف مقعد جديد في المدارس الحكومية ) 50(م خططت وزارة التربية، توفير  2016وفي عام 
وتحت " دروس تعوضية"ج المدارس بألف طفل خار) 25(واستهداف  ،لطلبة األطفال السوريين

  .مسمى البرامج اإلستدراكية

انخفضت درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم  ،م)2019-2018(في العام الدراسي 
نظرًا لقلة الدعم المادي لهم من المنظمة  ،التربوية في مدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين
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وبة ممارسة المشرف التربوي لدوره التربوي من خالل متابعة ومن جهة أخرى صع ،والوزارة من جهة
األمر الذي دعا الى تطوير األدوار التي يقوم بها مدير المدرسة  ،المعلمين وتطوير األداء المهني لهم

من هنا برزت الحاجة لقيام الباحثة  ،باعتباره مشرفًا تربويًا مقيمًا ومتممًا لدور المشرف التربوي
   .دراسةبإعداد هذه ال

  :مفهوم اإلشراف التربوي وأهميته

اإلشراف التربوي يعني  ،)2009(فلسطين  /جاء في الدليل المرجعي في اإلشراف التربوي
العملية المخططة والمنظمة والهادفة إلى مساعدة المديرين والمعلمين على إمتالك مهارات تنظيم "

وبالتالي فاإلشراف هو خدمة فنية ،التربوية بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية ،تعلم الطلبة
بهدف تحسين العملية  ،يقدمها المشرف التربوي إلى المعلمين الذين يعملون معه ،متخصصة
  .)7("التعليمية

وتبرز أهمية اإلشراف التربوي من أهمية العملية التعليمية ذاتها، فاإلشراف التربوي الحديث 
ويساعد المديرين والمعلمين على مواجهة اي  ،تقبليةيضمن تحقيق السياسات التعليمية المس

كون العملية التعليمية  ،تهديدات أو تحديات مستقبلية من جميع النواحي العملية والفنية واإلجتماعية
  . تتسم بالنشاط والحيوية والتطور المتسارع والمستمر

 ،العملية التعليمية ألهمية اإلشراف التربوي ودوره في) 54-2006،32(أشارت دراسة آل سميح 
لإلشراف التربوي دور مهم في تزويد المعلمين بكل ما هوجديد من األساليب والوسائل التعليمية "

  .)8("الجديدة

فهو ليس  ،الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها مديرالمدرسةو يتضح تعدد األدوار ،مما سبق
وفي ظل التطور الهائل في  ،جهابل قائد ومسؤول عن غيره داخل المدرسة وخار ،مديرٌا عاديٌا

التربية والتعليم في األردن وزيادة عدد المدارس والمعلمين فقد يصعب على المشرف التربوي وحده 
وتطوير األداء المهني لهم األمر الذي دعا إلى تطوير األدوار  ،متابعة كل هذا العدد من المعلمين

وتقع ، يٌا مقيمٌا متممٌا لدور المشرف التربويالتي يقوم بها مدير المدرسة باعتباره مشرفٌا تربو
والتي تشمل تعريفهم بمدارسهم التي سوف  ،مسؤولية المشرفين التربويين في تهيئة المعلمين الجدد

باإلضافة إلى الواجبات  ،والظروف اإلجتماعية واالقتصادية المحيطة بالبيئة المدرسية ،يعلمون فيها
  .المنوطة بهم

ى نجاح التعليم النظامي الذي يتلقاه طلبة الالجئين السوريين وعلى لإلشراف دور مهم عل
وتقوم حكومات البلدان المستضيفة األردن ولبنان، بالرقابة المستمرة  .البرامج البديلة اإلستدراكية

فقد اجرت , وتشرف الوزارة على المدارس الحكومية وعلى المناوبات الثابتة . على التعليم النظامي
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)Shelly, 2015 ( بعض لقاءات مع الجئين سوريين في تركيا واألردن ولبنان تبين من خاللها تراجع
  .)9(مستويات اإلشراف على الفترات المسائية

التعليمات  ،)2007 ,21(وقد حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية 
  :)10(نهاوتتلخص ضمن مجاالت م ،الخاصة بمهام وواجبات مدير المدرسة

ويشرف على التزام الطلبة وانتظامهم  ،من خالل قبول الطلبة وتشعيب الصفوف :مجال الطلبة - 
بالدوام الرسمي، يطبق تعليمات اإلنضباط المدرسي الطالبي بحق الطلبة المخالفين، ويوفر 

  .النشرات اإلرشادية للعاملين في المدرسة

 الدراسي ومدى التزام المعلمين في تنفيذها، يتابع خطط المعلمين خالل العام :مجال المعلمين - 
يسهم في النمو المهني , يشرف على متابعة دوام المعلمين ويوثق حاالت التأخر والغياب و

ومتابعة المعلمين ،للمعلمين من خالل تعرف االحتياجات التدريبية لهم، واقتراح البرامج المناسبة
مهماتهم في متابعة أداء المعلمين،ويقيمهم في يتعاون مع المشرفين التربويين ويسهل و الجدد،

 .نهاية العام

يوزع المباحث المقررة على المعلمين حسب تخصصاتهم لتوزيع  :مجال المناهج واألنشطة - 
يتواصل باستمرار مع المديرية العطاء أي مالحظة ، واألنصبة وإتمام عمل البرنامج المدرسي

ص بعقد االمتحانات المدرسية وتحليلواقرار يشرف على وضع البرنامج الخا، وتخص المناهج
 .النتائج المدرسية

يتعاون مع مؤسسات ، ويشكل مجلس أولياء األمور :مجال أولياء األمور والمجتمع المحلي - 
يتقبل اقتراحات أولياء االمور عن تحصيل العملية ، والمجتمع المحلي لخدمة العملية التربوية

 .التربوية

  :السابقة اإلطار النظري والدراسات

شأنه شأن كثير  .مر مفهوم اإلشراف التربوي بتطورات عديدة ومختلفة خالل السنوات الماضية
وقد كشفت الدراسات القصور في المفاهيم واألنماط السابقة التي كانت سائدة  ،من المفاهيم التربوية

رة شاملة للعملية فاإلشراف التربوي الحديث حاول تالفي العيوب السابقة من خالل نظ .في الماضي
  .لتطوير العملية التعليمية بكافة محاورها ،التعليمية التعلمية

التي يقوم  ،جميع النشاطات التربوية المنظمة المستمرة"بأنه ) 2007،69(السعود  فقد عرفه
 ،بهدف تحسين مهارات المعلمين وتطويرها ،بها المشرفون ومديرو المدارس واألقران والمعلمون

  .)11("تحقيق أهداف العملية التعليميةمما يؤدي ل
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يعتبر اإلشراف التربوي أحد المقومات الهامة في منظومة التربية والتعليم والسياسة التربوية 
فاألساليب  ،في الدولة التي تحتاج الى اشراف تربوي ناجح يعمل على تحسينها بشكل مستمر

  .)12()2006 ،وعوض الله ،حسين( ةاإلشرافية التي يطبقها مدير المدرسة مع المعلمين متنوع

  :ومن هذه األساليب االشرافية

 ،تعتبر الزيارة الصفية من األساليب الفردية المباشرة في اإلشراف التربوي :الزيارات الصفية - 
 ،وعلى عمل المعلم ،وهي تساعد مدير المدرسة على اإلطالع على عمليتي التعلم والتعليم

 ،عايش(والوسائل واألدوات التي تستخدم في التعليم  ،ون فيهاوالبيئة التي يعمل ،وعمل الطلبة
2008()13(.  

 ،هي اجتماعات يعقدها المدير مدير المدرسة مع المعلمين :اإلجتماعات واللقاءات التربوية - 
وتتم هذه  ،ويكون في الغالب قبل الزيارة الصفية أو بعدها أو في بداية العام الدراسي

  .)14()2004 ،عطوي(وتحديد األهداف والمكان والزمان  ،ااالجتماعات بعد التخطيط له

وهي أن يقوم معلم أو مجموعة من المعلمين بزيارة زميٌال لهم بالصف في  :تبادل الزيارات - 
 ،وذلك لتبادل الخبرات والتباحث في المشكالت التي تواجههم ،نفس المدرسة أو مدارس أخرى

  .والبحث عن حلول لها

تستخدم الورش في أغراض متعددة مثل التدريب على  :)ورش التربويةال(المشاغل التربوية  - 
وتعتبر الورش  ،أو على دراسة مشكلة أو مشاكل ذات عالقة ،إنتاج وسائل تعليمية بشكل عملي

التربوية تدريب إلكتساب مهارات وأساليب معينة تساعد على اإلرتقاء بالمستوى المهني 
  .للعاملين في التربية والتعليم

هو أسلوب تدريبي للمعلمين على مهارة تدريبية محددة في موقف صفي  :ليم المصغرالتع - 
  .دقائق) 10- 5(ولحصة مصغرة ) 6- 4(مصغر 

  :المهارات الالزمة لمدير المدرسة كمشرف مقيم

 ،يتطلب نجاح مدير المدرسة كمشرف وقائد تربوي توفر العديد من المهارات األساسية
ومن  ،ميز بخصائص ثقافية وعلمية وشخصية ومهارات تمكنه القيام بعملهفالقائد التربوي ينبغي أن يت

   :هذه المهارات

  .تشمل بعض السمات الشخصية والقدرات العقلية واإلبتكار وضبط النفس :المهارات الذاتية - 
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وهي األساليب والطرائق التي يستخدمها المدير كمشرف تربوي في ممارسته  :المهارات الفنية - 
تبط بالجانب العملي في اإلشراف وما يستند إليه من حقائق ومفاهيم وأصول فهي تر ،لعمله
  .علمية

وتعني قدرة المدير كمشرف وقائد تربوي من التعامل مع اآلخرين بنجاح  :المهارات اإلنسانية - 
 ،وهذا يتطلب وجود الفهم المتبادل فيما بينهم ،من خالل إيجاد روح العمل الجماعي بينهم

األمر الذي يؤدي الى تولد الثقة بينهم واالحترام المتبادل  ،آرائهم واتجاهاتهمومعرفته ميولهم 
  .الذي يدفعهم الى العمل بحماس وقوة

وتعني مهارة المدير كقائد تربوي في التصور والنظرة إلى  :المهارات اإلدراكية أو التصورية - 
مدى كفاءة المدير في ابتكار وب .التربية في االطار العام الذي يرتبط فيه النظام التعليمي ككل

  .)15()2007،السعود(األفكار واإلحساس بالمشكالت والتفنن في الحلول والتوصل إلى اآلراء 

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

تتحدد مشكلة هذه الدراسة في محاولة الكشف عن درجة ممارسة مدير المدرسة لدوره 
  .في محافظة جرش )ريينللطلبة السو(كمشرف مقيم في مدارس الفترة المسائية 

وقد الحظت الباحثة من خالل اإلحتكاك المباشر والتدريس في مدارس الفترة المسائية في 
 )للطلبة السوريين(ضعف متابعة المشرفين التربويين لمدارس الفترة المسائية  ،محافظة جرش

لتي كانت تزودها وقلة اإلمكانات المادية ا ،ويعزى السبب الى سوء األوضاع اإلقتصادية ،مؤخرٌا
قامت الباحثة بالدراسة والتعمق في بعض  ،منظمة اليونيسيف لوزارة التربية والتعليم في األردن

واالطالع ،وتنميتهم مهنيٌا ،من حيث الزيارات الميدانية ومتابعة وإسناد المعلمين ،جوانب المشكلة
ور مدير المدرسة كميسر وتناولت مواضيع مشابهة توضح أن د ،على بعض الدراسات ذات العالقة

والحصول على  ،فال شك أنه سيصب في مصلحة الطلبة ،وقائد وموجه للعملية التعليمية التعلمية
  .مخرجات تعليم تنهض بالمؤسسة التعليمية

 ،في دراستها للكشف عن كفايات المعلمين الجدد في أستراليا (Hunty,2008)أشارت هنتي 
مما يحتاج إلى اإلعداد  ،مين الجدد بحاجة ماسة للتدريب المتميزوكانت أهم نتائج الدراسة أن المعل

والتركيز على اإلدارة الصفية الفعالة وإهتمام المسؤولين بهم لإلرتقاء بالتوعية  ،والتجهيز المناسبين
  .الذاتية للمعلمين الجدد نحو مهنتهم العملية والتعليمية

إلى اإلشراف االمعتمد  ،زالت المعلمينفقد تطور الدور اإلشرافي لمدير المدرسة من تصيد 
ليؤكد على أهمية التعاون بين مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، ليرفع  ،على التعاون الجماعي
ويساعدهم على معرفة مشكالتهم المرتبطة بتطوير بيئة التعلم والقيام بحلها  ،من كفاياتهم التعليمية
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تنمية المعلمين الجدد غير ، ومة وآمنة وديمقراطيةبطريقة منهجية منظ ،بأسلوب البحث العلمي
  .)16()2008 ،الترتوري( .المؤهلين لمهنة التعليم

للطلبة  ،وتكمن أهمية الدراسة من خالل الدور الفعال الذي تقدمه مدارس الفترة المسائية
ر درجة ممارسة مديو والحصول على نتاجات جيدة في العملية التعليمية، ،الالجئين السوريين

 :ومن الجانب العملي ،المدرسة لدوره كمشرف مقيم في مدرسته

لتفعيل وتطوير  ،قد تفيد نتائج البحث مديري المدارس أنفسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم - 
 .أداء المعلمين ونموهم مهنيا

مع العلم بوجود  ،من خالل تبادل الخبرات فيما بينهم ،قد تفيد نتائج البحث المعلمين أنفسهم - 
 .لمين ذوو كفاءة عالية وخبرة كافيةمع

بإعادة النظر  ،قد تفيد نتائج البحث المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف - 
والحصول  ،ووضع برامج تدريبة لهم لتنمية المعلمين مهنيٌا ،في تفعيل دور المشرفين التربويين

 .على مخرجات تعليم ناجحة في العملية التعليمية

  :ف هذه الدراسة الى اإلجابة عن السؤالين اآلتيينتهد

للطلبة ( ما درجة ممارسة مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم، في مدارس الفترة المسائية - 
 من وجهة نظر المعلمين في محافظة جرش؟) السوريين

بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول ) a=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  - 
للطلبة (ممارسة ممارسة مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم، في مدارس الفترة المسائية درجة 

  في محافظة جرش، تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟) السوريين

  :مصطلحات الدراسة

عند استجابتهم على  ،هي الدرجة التي يعطيها المعلمون لممارسة مديرهم الفعلية :درجة ممارسة
  ).أداة الدراسة(ياس المستخدم المق

في مدير المدرسة  ويشترط" ،هو موظف معين من وزارة التربية والتعليم األردنية :مدير المدرسة
أن يكون مؤهال للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها باالضافة إلى الحصول على مؤهل في 

قانون التربية  ،18المادة ("اإلدارة المدرسية، وذا خبرة في التعليم ال تقل عن خمس سنوات 
 .)17()1994لسنة ) 3(والتعليم رقم 

هو مدير المدرسة التي تسند اليه أمور المدرسة اإلشرافية الفنية  :المشرف التربوي المقيم
ويكون المسؤول التربوي األول فيها وفق أسس ومعايير معينة لإلشراف على العملية  ،واإلدارية
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لسنة ) 3(قانون التربية والتعليم رقم  ،18المادة ( ،هداف التربويةالتعليمية التعلمية لتحقيق األ
1994()18(. 

 .مهمة أو واجب منوط بشخص ما في عمل معين يتمركز حول أداء مهمة أو وظيفة :الدور

مساءٌا، ولغاية  12.30المدارس التي يبدأ العمل والطابور فيها الساعة  :مدارس الفترة المسائية
والتي تتيح الفرصة أمام الطلبة السوريين للتعلم والتعليم بعد إنتهاء دوام  .ٌامساء 4.30الساعة 

 .الفترة الصباحية للطلبة األردنيين

وهم ضحية وقوع  ،عامٌا )18 - 6(ما بين  ،هم األطفال الذين تتراوح أعمارهم :الطلبة السوريين
 .ويلتزمون بالذهاب إلى مدارس الفترة المسائية ،الحرب السورية

هو الشخص الذي تكلفه وزارة التربية والتعليم باإلتفاق مع منظمة  :لمي الفترة المسائيةمع
  .بعقد لمدة عامين ،على حساب التعليم اإلضافي ،ضمن مؤهالت علمية ،اليونيسيف بالتدريس

  :الدراسات السابقة

فاهيم شأنه شأن كثير من الم ،مر اإلشراف التربوي بتطورات عديدة خالل السنوات الماضية
عملية تعاونية قيادية ديمقراطية "اإلشراف التربوي بأنه ) 2005،87(وعرف الطعاني  ،التربوية

 ،وطالب وادارة ،ومعلم ،وأساليب ،ووسائل ،من مناهج،منظمة تعنى بالموقف التعليمي بجميع عناصره
ظيمها من تهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقسيمها للعمل على تحسينها وتن

  .)19("أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية

جرى  ،ويلفت انتباه العديد من الباحثين ،إن موضوع الدور اإلشرافي مهم لمديري المدارس
والتي أجريت بعدد من الدول ،االطالع على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة

  .ةوالمحافظات المجاور ،العربية واألجنبية

دراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ) 2014 ،الحوامدة(أجرت 
وتكون مجتمع  ،الحكومية في محافظة جرش لدورهم كمشرفين مقيمين من وجهة نظر المعلمين

وقد  ،معلمٌا ومعلمة) 280(وتكونت عينة الدراسة من  ،معلمين ومعلمات) 1406(الدراسة من 
راسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جرش أظهرت نتائج الد

وأظهرت النتائج فروق  ،كانت بمستوى متوسط ،لدورهم كمشرفين مقيمين من وجهة نظر المعلمين

في تقديرات المعلمين لدور مديري المدارس  )01.0a(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ووجود فروق تعزى لمتغير  ،مقيمين في مدارسهم تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث كمشرفين

  .)20(سنوات10ووجود فروق لصالح سنوات الخبرة أكثر من  ،المؤهل العلمي األعلى
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فقد هدفت إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس في األردن ) 2012 ،الطعاني(أما دراسة 
معلم ومعلمة في محافظة ) 201(وتكونت عينة الدراسة من  ،هم لهاومدى تنفيذ ،لمهامهم اإلشرافية

وقد أظهرت . واستخدمت االستبانة لقياس درجة ممارسة مديري المدارس لمهامهم االشرافية ،الكرك
تطوير  :نتائج الدراسة ترتيب مهام المدير اإلشرافية ومجاالتها حسب المتوسط الحسابي كما يلي

كما أظهرت النتائج عدم  ،تطوير المناهج ،الدور المهني للمعلمين ،خطيطالت ،العالقات اإلنسانية
وجود فروق دالة إحصائيا في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس لمهامهم اإلشرافية 

ووجود فروق دالة إحصائيا في التقديرات تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤهل  ،تعزى لمتغير الجنس
  .)21(وتفاعل الجنس مع الخبرة والمؤهل العلمي ،نس مع الخبرةالعلمي وتفاعل الج

دراسة للتعرف إلى توضح الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في ) 2009 ،تيم(أجرى 
) 391(وتكونت عينة الدراسة من  .محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

 ،وصممت استبانة شملت جميع الممارسات اإلشرافية. تموزعين على أربع محافظا ،معلمٌا ومعلمة
وكانت النتائج بأن واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في 

ويختلف باختالف المؤهل العلمي  ،محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين كانت ضعيفة
  .)22(والمرحلة التعليمية ومكان السكن

دراسة هدفت الى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ) 2007 ،حجازين(ت وأجر
وقد اتبع المنهج الوصفي للدراسة  ،الخاصة في األردن لألدوار اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الخاصة  ،واالستبانة كأداة للبحث
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة  ،معلم ومعلمة) 300(وبلغت العينة  ،افظة العاصمة عمانفي مح

ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في األردن لألدوار اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين كانت 
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في  ،عالية

وسنوات  ،والمؤهل العلمي ،الجنس(ردن لألدوار اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيراأل
  .)23()الخبرة

  :ومن الدراسات األجنبية

دراسة استطالعية تهدف إلى اإلسهام في الحوار المستمر بين حكومات  )Shelly,2015(أجرت 
حول سياسات تعليم الالجئين  ،دةوالجهات المانحة ووكاالت األمم المتح البلدان المسبضيفة

وأجريت بين  ،السوريين في لبنان وتركيا واألردن والتي تضم أكبر عدد من الالجئين السوريين
وزارة و وزارة التعليم(لقاء مع وكاالت حكومية ) 35(وقامت بإجراء. م 2014شهري تموز وآب 

منظمة األمم المتحدة للطفولة و ،والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )التخطيط
حيث تم  ،ومدراء مدارس ،ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات فكر ورأي ،وجهات مانحة ،وغيرها
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أنها دراسة استطالعية تقدم ملخصا واضحا عن التوجهات في  :وضع قيود لهذه الدراسة منها
لقاء مع ) 15-10(بين  بعد ذلك تم إجراء ما .البلدان الثالثة بدالعن التحليل العميق لكل منها

من بينهم مسؤولين حكوميين وجهات مانحة ووكاالت تابعة لألمم  ،البارزين من أصحاب الشأن فيها
لتحليل ودراسة خطوات عملية لنجاح عملية تعليم الالجئين  ،المتحدة ومنظمات غير حكومية

لبلد المستضيف في هذا واالهتمام بجودة التعليم وما يتم تأمينه للالجئين وألبناء ا ،السوريين
  .)24(الوقت

دراسة هدفت للتعرف على تأثير األدوار اإلشرافية لمديري ) Ayeni,2012(وأجرى أييني 
باالضافة إلى مناقشة الصعوبات اإلشرافية التي تواجه  ،المدارس الثانوية على سلوك المعلمين

وقد استخدمت الدراسة . يجيرياالمديرين في أداء مهامهم في العملية التربوية في والية آندو، ن
) 60(حيث تكونت عينة الدراسة من  ،المنهج الوصفي في البحث على مجتمع المديرين والمعلمين

واستخدمت ثالث أدوات  .مدرسة ثانوية) 60(معلمٌا تم اختيارهم عشوائيا من ) 450(، ومديرٌا
والثالثة تمثل سجل  ،آراء المديرينوالثانية لمعرفة  ،األولى لمعرفة آراء المعلمين ،لجمع البيانات

اهتمامات معظم المديرين في توجيه وإرشاد  :وأبرز نتائج هذه الدراسة كانت .مقابالت للمديرين
واإلشراف  ،والتوجية لمراجع الكتب ،بينما كانت التغذية الراجعة ،وتحضير الدروس ،المعلمين الجدد

  .)25(ماما من قبل المديرين في المدارس الثانويةعلى المادة العلمية للمعلمين أقل الممارسات اهت

بدراسة هدفت تعرف آراء المعلمين والمديرين حول السلوك ) Morris,2011(وقام موريس 
وبلغت .فقرة كأداة للدراسة) 360(واستخدمت استبانة مكونة من  .القيادي للمديرين في مدارسهم

 Louisianaمقاطعة من والية لويزيانا ) 18(معلمٌا من ) 238(مديرٌا و) 34(عينة الدراسة 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المعلمين والمديرين  .األمريكية

وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيري  ،حول السلوك القيادي المتبع من قبل المدير
  .)26(وسنوات الخبرة ،الجنس

تحديد التأثر على تحصيل الطلبة عندما تطبق ) Grumdahl,2010( وهدفت دراسة غرامدال
باستخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تتماشى مع  ،المدارس نموذج التحسين المستمر

واتبعت هذه الدراسة المنهج الكمي الكيفي بتطبيق استبانة  .التخطيط اإلستراتيجي وثقافة المدرسة
ومديري ثالث مدارس ابتدائية تلقى معلموها ومديروها  ،معلمٌا) 15(ومقابلة ،معلمٌا) 65(على 

وذلك بعد ثالث سنوات من تطبيقها إلدارة  ،تدريبٌا في جامعة مينيسوتا حول إدارة الجودة الشاملة
 ،وأظهرت النتائج أنه قد تم تطبيق مبادئ إدارة الجودة في المدارس الثالث بنجاح .الجودة الشاملة

وأن المديرين لهم دور حاسم في دعم رؤية  ،المنحى النظمي لزيادة تعلم الطلبةمع التركيز على 
وأظهرت النتائج أنه تم تحقيق أعلى مستويات من التحصيل في  ،المدرسة ومشاركة اآلخرين فيها
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ودعم ثقافة  ،والتخطيط االستراتيجي ،وأن الخليط من مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،المدارس
  .)27(يؤثر على الفجوة في تحصيل الطلبةمدرسية إيجابية 

  :التعقيب عن الدراسات السابقــة

عند استعراض الدراسات السابقة، يظهر أن المجتمعات التي طبقت عليها تلك الدراسات تنوعت 
وتنوعت مجتمعات الدراسة ما بين معلمين ومعلمات مديرين ومديرات  ،عربية وأجنبية ما بين

  .طلبة وجميعهم يعملون في مدارس حكومية وخاصةمدارس ومشرفين تربويين و

  :وبمقارنة الدراسة الحالية موضوع البحث بالدراسات السابقة تم التوصل إلى المؤشرات اآلتية

استخدمت ) Morris،2011(ودراسة ) 2014،الحوامدة(معظم الدراسات السابقة كدراسة 
 .المنهج الوصفي وهو المتبع في هذه الدراسة

ت وخاصة األجنبية استخدمت االستبانة كأداة للدراسة وبعضها استخدم منهج أغلب الدراسا
 ). Ayeni,2012(دراسة و )Grumdahl,2010(كدراسة  ،دراسة الحالة والمقابلة في جمع البيانات

ضرورة تخفيف األعباء اإلدارية للمدير ) 2012الطعاني، (بينت الدراسات السابقة كدراسة 
 ،ه اإلشرافي على أكمل وجه لمتابعة كافة العناصر العمليةالتربوية بالمدرسةلتمكينه من القيام بدور

  .وهو المسؤول األول عن توفير البيئة التعليمية التعلمية لطلبة المدرسة

أن دور مدير المدرسة كمشرف تربوي ) 2011 ،الخليفاوي( أكدت الدراسات السابقة كدراسة
ية فقط كما كان سابقا بل أصبح دوره الرئيس في متابعة مقيم لم يعد مقصورٌا على األعمال اإلدار

 .المعلمين والطالب باألساليب اإلشرافية المختلفة

 ،)2007 ،حجازين(ودراسة  ،)2014الحوامدة،(أوصت معظم الدراسات السابقة كدراسة 
 ضرورة تأهيل مديري المدارس وتوعيتهم باألساليب اإلشرافية الحديثة وضرورة إلمام المديرين

 .بالمواد الدراسية المختلفة حتى يتمكنوا من متابعة المعلمين في تخصصاتهم العلمية واإلنسانية

في طبيعة ) 2014،الحوامدة(وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مثل دراسة 
 ،الجنس(ومتغيرات  ،واالستبانة كأداة للدراسة ،ومنهجها حيث استخدمت المنهج الوصفي ،موضوعها

إال أنها اختلفت عنها بأفراد  ،وتم إجرائها في نفس المحافظة ،)وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي
  .وهم على حساب التعليم اإلضافي ،مجتمع الدراسة أال وهم معلمين الفترة المسائية

حيث ُطبقت في محافظة جرش وخاصة مدارس  ،وتختلف الدراسة الحاليةعن الدراسات السابقة
عينتها مجتمع المعلمين المكلفين على حساب التعليم اإلضافي و) للطلبة السوريين(ائية الفترة المس

  .بعقد لمدة عامين
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  :مجتمع الدراسة وعينتها

، في الفصل )للطلبة السوريين(تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الفترة المسائية 
 ،معلم ومعلمة )80(وعددهم , في محافظة جرش ،م2019/2020الدراسي األول للعام الدراسي 

بعد استرجاع االستبانات المطبقة  ،معلما )78(وتكونت عينة الدراسة من  ،وفق متغيرات الدراسة
فقرة ) 39(ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير إستبانة مكونة من  ،على المفحوصين

على جميع مدارس وشملت أربعة  قامت الباحثة بإعداد استبانة وتوزيعها ،مجاالت) 4(موزعة على 
 ،مدرسة آمنة بنت وهب ،مدرسة جرش األساسية للبنات ،مدرسة جرش األساسية للبنين ؛مدارس

 .مدرسة قفقفا األساسية المختلطة

  :أداة الدراسة

في  ،لتحقيق أهداف الدراسة وتحقيق درجة ممارسة مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم
وتحديد  ،، من وجهة نظر المعلمين في محافظة جرش)ة السوريينللطلب(مدارس الفترة المسائية 

بتطوير أداة الدراسة من خالل مراجعة األدبيات  قامت الباحثة ،المؤشرات الدالة على تلك المجاالت
وقد تم  ،)2011(البلوي  ودراسة ،)2006(ذات الصلة والدراسات السابقة كدراسة آل سميح 

 ،ثم صياغة الفقرات لغويٌا ،نبية في تلك الدراسات وتطوير الفقراتترجمة بعض فقرات المقاييس األج
  .فقرة) 39(ليتكون من 

  :صدق األداة

تم التأكد من صدق األداة بعرضها على ثالثة أعضاء هيئة تدريس في اإلدارة التربوية 
اء وذلك للتأكد من الصدق الظاهري لإلستبانة وإبد ،والتخطيط والمناهج في الجامعات األردنية

من حيث صياغتها ومالئمة الفقرات لعينة  ،مالحظاتهم وآرائهم وتعديالتهم حول فقرات االستبانة
  .الدراسة وتمثيلها لمجاالت األداة

  :وبعد إجراء الالزم من التعديالت تكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من جزأين هما

سنوات  ،المؤهل العلمي ،الجنس(راسة تضمن البيانات المعبرة عن خصائص عينة الد :الجزء األول
  ).الخبرة

مجاالت درجة ممارسة مدير المدرس لدوره كمشرف مقيم في مدارس الفترة المسائية  :الجزء الثاني
  .وتطوير المناهج واألنشطة ،ومجال الطلبة ،والنمو المهني للمعلمين ،وهي التخطيط
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 :والتوصيات النتائج مناقشة

وقد تم ادخال  ،)SPSS(باستخدام برنامج الرزم االحصائية  ئيالتحليل االحصا تم اجراء
إجراء التحليل اإلحصائي الوصفي والمتمثل في المتوسط الحسابي و ،البيانات الى الحاسوب

ت االجابة على أسئلة لفقرات االستبيان، وبعد ذلك تم وتحليل التباين الثالثي واالنحراف المعياري
  .الدراسة

جة ممارسة مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم في مدارس الفترة در ما :السؤال االول

   ؟من وجهة نظر المعلمين في محافظة جرش) للطلبة السوريين(المسائية 

ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات 
  :المعلمين على االستبيان والجدول أدناه يوضح ذلك

  :االحصائي المعيار

تم تحديد درجات تقديرات المعلمين للمدير كمشرف مقيم في المدرسة، وذلك باستجابة أفراد 
عينة الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي باعطاء كل فقرة درجة واحدة من بين درجاته الخمس 

 ،ةموافق بدرجة كبيرة جدا، موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة متدني(
على الترتيب، وتم تحديد معيار الحكم ) 5 (4,3,2,1, وهي تمثل رقميٌا) موافق بدرجة متدنية جدا

متدنية، متوسطة، كبيرة، وفقا :على متوسطات أداة الدراسة من خالل تقسيمها الى ثالث درجات
  :للمعادلة اآلتية

  المستوياتعدد ) / القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل ( =طول الفئة 

          =5-1)/3(  =1,33.  

  - :وعليه فقد تم استخدام المعيار اآلتي لغرض الحكم على درجة التقدير كما يلي

 .2.33)(الدرجة المتدنية أقل من 

 .3.67)الى  2.34(الدرجة المتوسطة من 

 ).5.00الى  3.68(الدرجة الكبيرة من 

  .األداة وفقراتهاوفي ضوء ذلك تم اعتماد المحك اآلتي للحكم على 

 .2.33) – (1متدنية تمثلها قيم المتوسطات الحسابية الواقعة بين درجة

 .)3.67–2.34(درجة متوسطة تمثلها قيم المتوسطات الحسابية الواقعة بين 

  ).5.00 –(3.68مرتفعة تمثلها قيم المتوسطات الحسابية الواقعة بين  درجة
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إلستجابات المعلمين على مجاالت استبيان ت المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافا: )1(جدول 
  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالدراسة 

  المجال  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

 مرتفعه 0.47 4.24 لطلبةا  1  1

  مرتفعه 0.60 4.09  النمو المهني للمعلمينا  2  2

 رتفعهم 0.55 4.04 التخطيط  3  3

 مرتفعه 0.46 3.94  تطوير المناهج واألنشطة  4  4

  مرتفعة 0.44 4.10  الدرجة الكلية

 حيث جاء، )4.24 - 3.94(أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 1(يبين الجدول 
وبدرجة مرتفعه، بينما جاء مجال ) 4.24(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى طلبة المجال 

وبدرجة مرتفعه، وبلغت ) 3.94(لمناهج واألنشطة بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ تطوير ا
وبدرجة مرتفعة، وعليه فإن تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة ) 4.10(الدرجة الكلية لالستبيان ككل 

  .كانت بدرجة مرتفعة وذلك من وجهه نظرهم المدير لدوره كمشرف مقيم

على  أفراد عينة الدراسةسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات وقد تم حساب المتوسطات الح
  :التاليحيث كانت على النحو  فقرات كل مجال على حدة،

   التخطيط :ولاألالمجال 

مرتبة  التخطيطللفقرات المتعلقة بمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )2(جدول 
  .المتوسطات الحسابية تنازليًا حسب

  الفقرات  الرقم  رتبةال
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  الدرجة

 مرتفعه 0.72 3.82  .والرسالة التخطيط وإعداد الرؤية ةيشرك المعلمين في عملي  1 1

 مرتفعه 0.83 3.69  .يقدم تغذية راجعة للمعلمين حول كيفية صياغة األهداف  2 2

3 3  
الت التي يشرك المعلمين في وضع الخطط العالجية للمشك

  .تواجة الطلبة
 مرتفعه 0.90 3.88

4 4  
 والفصلية اليومية يطلع المعلمين على نماذج من الخطط

  .لالستفادة منها
 مرتفعه 0.81 4.26

 مرتفعه 0.88 4.08  .يضع برنامج للزيارات اإلشرافية لمختلف المباحث  6 5

6 5  
يتفق مع المعلمين على استراتيجيات التدريس التي يتم 

  .ذها داخل الغرفة الصفيةتنفي
 مرتفعه 0.85 4.05
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  الفقرات  الرقم  رتبةال
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  الدرجة

7 7  
 تعزيز اإلجراءات توفيرمصادرالتعلم تضمن على يعمل

  .الخطط اليومية والفصلية والسنوية وتنفيذ ،المدرسية
 مرتفعه 0.91 4.15

8 8  
يبين للمعلمين الطرق الواجب إتباعها لرفع مستوى 

  .تحصيلطلبة المدرسة
 مرتفعه 0.90 4.23

9  9  
على عقد اجتماعات داخلية بين المعلمين لتحديد طرق  يعمل

  .تنفيذ المناهج
 مرتفعه  0.83 4.17

 مرتفعه  0.55 4.04 مجال التخطيط

، حيث جاءت )4.26- 3.69(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 2(يبين الجدول 
لالستفادة  ومية والفصليةيطلع المعلمين على نماذج من الخطط الي"والتي تنص على) 4(رقم  ةالفقر
رقم  ةبينما جاءت الفقروبدرجة مرتفعه،  )4.26(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " .منها

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " .يقدم تغذية راجعة للمعلمين حول كيفية صياغة األهداف"ونصها ) 2(
  .وبدرجة مرتفعه) 4.04(ل ككل وبدرج مرتفعه، وبلغ المتوسط الحسابي للمجا )3.69(حسابي بلغ 

   النمو المهني للمعلمين :المجال الثاني

للفقرات المتعلقة بمجال النمو المهني  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )3(جدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةللمعلمين 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  لدرجةا

 مرتفعه 0.85 4.50  .يعامل جميع المعلمين بعداله وانصاف  20 1

 مرتفعه 0.86 4.45  والعمل بروح الفريق بين المعلمين يبث روح التعاون،  19 2

 مرتفعه 0.80 4.32  .يهتم بحاجات المعلمين االجتماعية  18 3

 مرتفعه 0.86 4.31  يسهل إجراء تبادل الزيارات بين المعلمين في المدرسة  12 4

 مرتفعه 0.78 4.29  .يقسم العمل بين المعلمين حسب قدراتهم ومهاراتهم  16  5

  مرتفعه  0.82  4.10  .يطلع المعلمين على الدراسات في مجال تخصصهم  13  6

7  15  
يعمل على تنظيم برامج ولقاءات تربوية هادفة للمعلمين 

  .الجدد
  مرتفعه  0.87  4.05

8  17  
 في والمشاركة لمؤتمراتيشجع المعلمين على حضور ا

  .المسابقات التربوية
  مرتفعه  0.78  3.99

 مرتفعه  0.92 3.92  .يشجع المعلمين على اإلبتكار في مجال تخصصهم  14  9
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  لدرجةا

10  10  
التقنيات  ينظم ورشات نموذجية للمعلمين بإستخدام

  .الحديثة التربوية
 متوسطه 0.92 3.58

11  11  
 جاتهم التدريبية،يعقد برامج تدريبية لمعلمين وفق احتيا

  .ويشجعهم على اإللتحاق بهذه البرامج
 متوسطه 0.94 3.46

 مرتفعه 0.60 4.09 النمو المهني للمعلمين مجال

، حيث جاءت )4.50- 3.46(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 3(يبين الجدول 
في المرتبة األولى " يعامل جميع المعلمين بعداله وانصاف" والتي تنص على) 20(رقم  ةالفقر

يعقد برامج تدريبية لمعلمين "ونصها ) 11(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )4.50(وبمتوسط حسابي بلغ 
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " ويشجعهم على اإللتحاق بهذه البرامج،وفق احتياجاتهم التدريبية

  .وبدرجة مرتفعه) 4.09(وبدرجة متوسطه، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  )3.46(بلغ 

   الطلبه :المجال الثالث

مرتبة طلبه الللفقرات المتعلقة بمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )4(جدول 
  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

 مرتفعه 0.68 4.56  .باحتراميتعامل المدير مع الطلبة   21 1

 مرتفعه 0.70 4.55  يعزز الطلبة المتفوقين والموهوبين  23 2

 مرتفعه 0.64 4.49  .يرشد الطلبة من خالل الزيارات الصفية  22 3

 مرتفعه 0.66 4.47  .ينمي الحس الوطني للطلبة  24 4

 مرتفعه 0.69 4.42  .يوفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة وداعمة  27 5

 مرتفعه 0.79 4.37  .يعمل على تحقيق االنضباط الطالبي  29 6

7 26  
يشجع الطلبة على العمل بروح الفريق في األنشطة 

  .المدرسية
 مرتفعه 0.77 4.35

8 31  
يدعم بناء عالقات تعاونية وإيجابية بين الطلبة ومع 

  .المعلمين
 مرتفعه 0.69 4.31

9 28  
جميع يقيم أنشطة مدرسية متنوعة يلبي احتياجات 

  .الطلبة
 مرتفعه 0.81 4.19

 مرتفعه 0.87 3.96  .ينشر ثقافة التغيير اإليجابي لدى الطلبة  25 10
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

11 30  
يدعم ثقافة التقييم الذاتي لتعلم الطلبة مع مراعاة 

  المراحل النمائية
 متوسطه 1.01 3.58

12 32  
يتيح فرصا مناسبة لصقل المهارات القيادية لدى الطلبة 

  .ت الصفية والمدرسيةفي صنع القرارا
 متوسطه 0.97 3.58

  مرتفعه .0.47 4.33 طلبهمجال ال

، حيث جاءت )4.56- 3.58(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 4(يبين الجدول 
في المرتبة األولى وبمتوسط " يتعامل المدير مع الطلبة باحترام" والتي تنص على) 21(رقم  ةالفقر

يتيح فرصا مناسبة "ونصها ) 32(رقم  اتبينما جاءت الفقرجة مرتفعه، وبدر )4.56(حسابي بلغ 
بالمرتبة األخيرة " لصقل المهارات القيادية لدى الطلبة في صنع القرارات الصفية والمدرسية

) 4.33(وبدرجة متوسطه، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )3.58(وبمتوسط حسابي بلغ 
  .وبدرجة مرتفعه

   تطوير المناهج واألنشطه :المجال الرابع

للفقرات المتعلقة بمجال تطوير  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )5(جدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمناهج واألنشطه 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  الدرجة

 مرتفعه 0.81 3.58  .مناهج الدراسيةبتوضيح األهداف العامة لل يقوم  33 1

  متوسطه 0.77 3.46  .محتوى المناهج يتعاون مع المعلمين في تحليل  34 2

3 35  
الخاصة بالمناهج  التعليمات والنشرات على المعلمين يطلع

  .ويتابع عملية تنفيذها
 مرتفعه 0.68 4.05

4 36  
يساعد المعلمين في التغلب على مشكالت تنفيذ المناهج 

  .دراسيةال
 مرتفعه 0.77 4.10

 مرتفعه 0.78 4.10  .يساعد المعلمين في بناء وسائل تعليمية حديثة  37 5

6 38  
استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ  يشجع المعلمين على

  .المناهج
 مرتفعه 0.83 3.78

 مرتفعه 0.62 4.49  يشجع على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة  39  7

 مرتفعه 0.46 3.94 المناهج واألنشطهمجال تطوير 
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، حيث جاءت )4.49- 3.46(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 5(يبين الجدول 
في المرتبة األولى " يشجع على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة" والتي تنص على) 39(رقم  ةالفقر

يتعاون مع "ونصها  )34(رقم  ةفقربينما جاءت الوبدرجة مرتفعه،  )4.49(وبمتوسط حسابي بلغ 
وبلغ . )3.46(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " المعلمين في تحليل محتوى المناهج

  .وبدرجة مرتفعه) 3.94(المتوسط الحسابي للمجال ككل 

مين لدرجة المعل تقديراتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  :السؤال الثاني

,  ؤهل العلميالم, جنسال(تعزى للمتغيرات  رسة كمشرف مقيمممارسة مدير المد

  ؟)الخبرة

لدرجة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والجدول  )الخبرة,  ؤهل العلميالم, جنسال(تعزى لمتغيرات  ممارسة مدير المدرسة كمشرف مقيم

   :أدناه يبين ذلك

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مدير المدرسة كمشرف ا: )6(جدول 
  )الخبرة ؤهل العلمي،المجنس، ال(تعزى لمتغيرات  مقيم

  العدد  الفئة  المتغيرات
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  الجنس
  0.27  4.17 23  ذكر
  0.49  4.06  55  أنثى

  المؤهل العلمي
  0.40 4.12  68  بكالوريوس
 0.62  3,92  10  دراسات عليا

  الخبرة
  0.37 4.07  44  سنوات 5أقل من 

 0.52 4.13  34  سنوات 10إلى  5من
  0.44 4.10  68  الكلي

تقديرات ل تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 6( يبين الجدول
العلميمؤهل ال ،جنسال(المتغيرات بسبب اختالف فئاتلمدير المدرسة كمشرف مقيم  المعلمين ،

  .)الخبرة

 الثالثيولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 
   ).7(جدول 
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ين المعلمديرات تقلدرجة  )الخبرة ،العلمي مؤهلال ،جنسال(تحليل التباين الثالثي ألثر : )7(جدول 
  محافظة جرش) للطلبة السوريين(ي مدارسف لمدير المدرسة كمشرف مقيم

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 0.443 0.595 0.114 1 0.114 جنسال
 0.257 1.307 0.250 1 0.250 العلميؤهل الم

 0.587 0.297 0.057 1 0.057  الخبرة
   0.191 74 14.154 الخطا
    77 14.671 الكلي

  :اآلتي )7(يتبين من الجدول 

، حيث بلغت قيمة جنستعزى ألثر ال) α≤0.05(فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجود
  .)0.443( وبداللة احصائية بلغت) 0.595(ف

العلمي، حيث بلغت قيمة  ؤهلتعزى ألثر الم) α≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم 
  .)0.257(ة بلغتوبداللة احصائي) 1.307(ف

تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة، حيث بلغت ) α≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم 
  ..)0.587(وبداللة احصائية بلغت، )0.297(قيمة ف

ويتمثل دور  ،الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها مديرالمدرسةو يتضح تعدد األدوار ،مما سبق
بتعزيزهم من أجل اإلرتقاء بمستوى أدائهم داخل الغرفة  ،دمدير المدرسة في تطوير المعلمين الجد

وتشجيعهم على استخدام طرق ناجحة وأساليب  ،الصفية ويضمن النجاح أكاديميا لجميع الطلبة
فمدير المدرسة الناجح هو العامل المهم واألساسي في نجاح المعلمين الجدد أو فشلهم  ،جديدة

  . وتوجيه العملية التعليمية لألفضل

  :قد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو

  :بناءٌا على النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة فإن الباحثة تقدمت بالتوصيات التالية

تتعلق بتحليل وتطوير المناهج  ،عقد دورات تدريبية لمديري المدارس في محافظات أخرى - 
مع وزارة التربية والتعليم لتنميتهم  وتوفير الدعم على المستوى الفني والتربوي بالتنسيق

 .وخاصة في مجال تطوير المناهج واألنشطة وفي مجال الطلبة،مهنيٌا

تطوير الممارسات اإلشرافية التربوية التي أثبتت الدراسة إلى قيام المدير بها والتي تتعلق  - 
نسية و تشجيع العمل على جذب ميسرين يحملون الج،بالنمو المهني للمعلمين في مدارسهم
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بناءا على مفهوم المدرسة  ،السورية ليكونوا حلقة وصل بين األطفال السوريين والمعلمين
 .وحدة أساسية للتطوير

ليتمكنوا من زيادة  ؛التقليل من األعباء والمهام اإلدارية الملقاة على عاتق مديري المدارس - 
 .)2012الطعاني، (كما جاء في دراسة , ألدوارهم اإلشرافية  درجة ممارستهم

التشجيع إلجراء المزيد من الدراسات التربوية التي تهتم بالطلبة الالجئبن في دولة االردن وفي  - 
 .ألثره الواضح في نهضة التعليم في األردن مستقبٌال ،مختلف المحافظات

  

 الهوامش 

سالة ماجستير ر( ،مرزوقة البلوي، دور المشرف التربوي في تنمية المعلمين الجدد مهنيا في منطقة تبوك - 1
 .كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة قسم اإلدارة واإلشراف التربوي،) 2011(، )غير منشورة

دار . دور وممارسة المدير في تطوير معلمي السنة األولى المبتدئين) "2009(ريبا سام روبرسون،  -2
 .118-113). 3( 82. قضايا وأفكار. مجلة االستراتيجيات التربوية ،"المقاصة

). 2005(االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة التدريسية،  ،طارق عبد الحميد البدري -3
 1دار الثقافة للنشر، ط: عمان

. 2014) نوفمبر(تشرين الثاني  4" مليارات على الالجئين السوريين 5- 4تركيا تنفق "وكالة األناضول،  -4
 / 2021http // WWW.aa.com.tr / enآذار  19اعتبارا من 

لمدير المدرسة اإلبتدائية من وجهة نظر مديري ومديرات ) الفني(تفعيل الدور اإلشرافي  ،عماد الخليفاوي -5
: ، مجلة اإلشراف التربوي، متوفرة على الموقع)2011(المدارس اإلبتدائية في محافظة القادسية، 

www.karim –alwaili.com/mag/02/7tafeil.htm  

من . 2015يناير  7". األمم المتحدة: أكبر مجموعة الجئين سوريين بعد الفلسطينيين"يفاني نباهي، ست -6
  www.Reuters.comمقالة  2015يناير  15

 .رام الله، فلسطين) 2005" (الدليل اإلجرائي لمدير المدرسة " وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين،  -7

الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس في التنمية المهنية للمعلمين في محمد بن إبراهيم آل سميح،  -8
قسم اإلدارة والتخطيط . رسالة ماجستير) 2006(مدارس التعليم بمحافظتي حوطة بن تميم والحريق، 

  54-  32التربوي ص

. بنان، األردنإدارة مدارس األزمة، في تركيا، ل" تعليم األطفال السوريين الالجئين"شيلي كولبيرتسون،  -9
  .83330- 0-978، مكتبة الكونغرس RAND 2015سانتا مونيكا، كاليفورنيا، 

م،  2007لسنة ) 5(تعليمات وصف وتصنيف الوظائف للمدارس الحكومية رقم  ،وزارة التربية والتعليم - 10
 . عمان، األردن
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 . ل للنشردار وائ: عمان) 2007(راتب السعود، اإلشراف التربوي اتجاهات حديثة، -11

 .دار الفكر: عمان). 2006(حسين، سالمة،عوض الله عوض اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي،  -12

 دار المسيرة : ، عمان)2008(تطبيقات في اإلشراف التربوي،  ،أحمد جميل عايش -13

دار : عمان) 2004(اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية، ،جودت عطوي -14
 .الثقافة

 .دار وائل للنشر: عمان) 2007(راتب السعود، اإلشراف التربوي اتجاهات حديثة، -15

دار : عمان). 2008(دليل المعلم في اإلدارة الصفية الفعالة،: محمد عوض الترتوري، المعلم الجديد -16
 .النشر

  18، المادة 1994لسنة ) 3(قانون وزارة التربية والتعليم رقم  -17

  18المرجع نفسه، المادة  -18
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املهارات االجتماعية لدى عينة أردنية من الطلبة  فاعلية برنامج تدريبي في تحسني
 ذوي صعوبات التعلم

  
  *جهاد عطا دروبي السليحات

  

  

  ملخص
تدريبي في تحسين المهارات االجتماعية للصفين  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج

صعوبات التعلم والملتحقين في برنامج صعوبات التعلم في السادس والسابع األساسيين للطلبة ذوي 
طالبـًا وطالبة من الطلبة ذوي صعوبات  )40(وقد تكونت عينة الدراسة من . سحاب -مدارسهم العادية 

طالبا وطالبة للمجموعة ) 20(طالبا وطالبة للمجموعة الضابطة، و) 20(التعلم، موزعين على المجموعتين، 
يق أهداف الدراسة تم بناء برنامج تدريبي لتحسين المهارات االجتماعية، من إعداد ولتحق التجريبية؛

جلسة، واستمر ) 17(الباحث وقد تم تطبيقه من قبل الباحث على أفراد المجموعة التجريبية، بواقع 
أسابيع، وبمعدل جلستين أسبوعيًا، خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ) 8(البرنامج لمده 

، وذلك بعد التحقق من صدق محتواه بعرضه على لجنة من المحكمين، كما تم تطبيق مقياس 2016/2017
المهارات االجتماعية، من إعداد الباحث، بعد التحقق من صدقه وثباته بالطرق المناسبة كأختبار قبلي 

التباين، واستخراج عولجت البيانات الناتجة عن تطبيق المقياس احصائيا باستخدام اسلوب تحليل . وبعدي
  .المتوسطات، واالنحرافات المعيارية

مقياس أشارت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على 
تبعًا للبرنامج التدريبي، وأن الفرق كان لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين المهارات االجتماعية البعدي 

  .دريبيخضعوا للبرنامج الت
ــة بــين متوســطات أداء أفــراد الدراســة علــى        مقيــاس كمــا أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات دالل

وأوصــت الدراســة بضــرورة   .تبعــا لمتغيــر الجــنس واخــتالف الصــف الدراســي  المهــارات االجتماعيــة البعــدي  
رنـامج القـائم علـى    يتم تعليمها باسـتخدام الب تضمين مناهج الطلبة من ذوي صعوبات التعلم وحدات تعليمية 

حيـث دلــت نتـائج الدراسـة علـى حـدوث أثــر إيجـابي لهـذا البرنـامج فـي تحســين          تعلـيم المهـارات االجتماعيـة،    
  .المهارات االجتماعية

  .المهارات االجتماعية، الطلبة ذوي صعوبات التعلم،برنامج تدريبي: الكلمات المفتاحية

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :o.comSlehat.jehad@yahoEmail     .، األردنالمركز العربي الطبي   *
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The Effectiveness of a Training Program to Improve the 
Development of Social Skills in a Sample of Jordanian Students with 

Learning Disabilities  
 

Jehad alslehat, AMC Hospital, Amman, Jordan. 

 

Abstract 
The aim of this current study is to examine the effectiveness of a training program 

to improve the development of Social Skills in a sample of Jordanian students of basic 
sixth and seventh with Learning Disabilities who are enrolled in a Learning Disabilities 
program in schools in Sahab area.The study sample consisted of (40) male and female 
students with learning disabilities, divided into two groups, (20) in the control group and 
(20) in the experimental group.To achieve the objectives of the study , a training 
program that consisted of (17) sessions, two sessions per week and lasted for 8 weeks, 
was prepared by the researcher and implemented on the experimental group during the 
second semester of the academic year 2016/2017 to improve social skills.The content of 
the training program was verified by submitting it first to a Commission of Arbitrators, 
and then one measures are applied; a social skills scale that are prepared by the 
researcher, after checking the validity and suitability through appropriate statistical 
methods.The collected data on these one measures was analyzed statistically using 
different methods including medians, means, standard deviation and variance.The results 
showed a statistically significant difference in measurements of social skills between the 
study group which was taught using peer tutoring methods versus the control group, and 
these were to the interest of the experimental group.Moreover; the results showed that 
there are no statistically significant differences between the study and control groups for 
the following variables, gender and the academic grade.  

A number of recommendations were derived from this study, the most important is 
the necessity of including teaching curriculums for students with learning disabilities, 
and teaching units practicing, for improving the social skills. 

Keywords: Training program, Social skills, Students with learning difficulties. 
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  مقدمة

يشهد العصرالحاضرتطوراتعلمية وتكنولوجيةواسعة النطاق في جميع المجاالت والتخصصات 
انعكست آثارها على نوعية ومستوى حياة الفرد، لذا فإن العصر الحاضر يفرض على كل فرد أن 

التفكير، يجعله قادرا على مسايرة متطلبات يتسلح بقدر مناسب من المعرفة والمهارات وأساليب 
التقدم والتطورالمعاصرين واإلسهام فيهما بفاعلية تتناسب مع الدور المستقلبي لإلنسان في القرن 
الحالي، سيما فئة من التربية الخاصة والذين يعانون من صعوبات التعلم ويمتلكون قدرات تخفي 

بية الخاصة تصف صعوبات التعلم بأنها صعوبات جوانب الضعف في أدائهم؛حيث أن أدبيات التر
فالطلبة الذين يعانون من هذه الصعوبات قد ينجحون في تأدية مهارات معقدة جدا . خفية محيرة

رغم أنهم قد يخفقون في إتباع التعليمات البسيطة؛ أي أن هؤالء الطلبة يصعب تعليمهم في 
يرهم من األطفال، ولهذا ال بد من االهتمام الصفوف العادية فلديهم حاجات خاصة وأنهم ليسوا كغ

  .بهم ورعايتهم

 إن الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم يظهرون مشكالت في المجالين األكاديمي
االجتماعي مقارنة مع غيرهم من الطلبة العاديين، ونظرا لتدني مستوى التحصيل األكاديمي و

مشكالت سلوكية، وهذا يولد لديهم  أو لديهم، ووجود ضعف في المهارات االجتماعية
شعورانخفاض مفهوم الذاتواإلحباط، واليأس، ورفض الرفاق، وفقدان األمل بالمستقبل ويرون 

  .أنفسهم فاشلين

وقد زاد في اآلونة اآلخيرة االهتمام بتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ ألن معاناة الطالب 
تد أثرها إلى األسرة والمعلمين وإلى كل من يهمه ذوي صعوبات التعلم التقتصرعليه نفسه، بل يم

شأن هذا الطالب؛بالرغم من أنه هو الذي يواجه المشكلة مباشرة وتؤثر على حالته النفسية 
واالجتماعية، إال أن أولياء األمور يعيشون في قلق وحيرة خوفا من أن التقدم ألبنائهم الخدمات 

على المناهج والبرامج وطرق التدريس بما يتناسب مع  اجراء التعديالت المناسبة، ولهذا البد من
  .قدرات واستعدادات هذه الفئة من الطلبة

ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين أصبح الطالب هو محور العملية 
دا التربوية والتعليمية بدال من المادة الدراسية، فقد اخذت البحوث النفسية والتربوية مسارا جدي

مع مطلع السبعينيات من القرن العشرين، حيث اتخذ هذا المسار من المتعلم واحتياجاته هدفا 
واتجهت البحوث التربوية إلى استكشاف أساليب تعلم الطالب،  .جديدا للعملية التعليمية

وخصائصه وكيف نتوصل إلى ما يعرفه الطالب من معلومات مسبقة، وما يمتلكه من معلومات 
وكيف يفسر األشياء؟، هل . وع الدرس، وما يتوفر لديه من استخدام أساليب التعلمترتبط بموض

ينسب النجاح أو الفشل إلى مايبذله من جهد، أو أنه يرى أن ذلك يعود إلى الحظ الذي ال يمتلك 
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وهكذا انتقل مسار . السيطرة عليه؟، واين يقع مركز الضبط؟ هل هو خارجي، أم داخلي في ذاته؟
بوي من البحث عنأفضل طريقة تدريس إلى البحث عن االستراتيجيات المناسبة لحدوث الفكر التر

 ). 2002مرعي والحيلة، ( التعلم

من الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم يختلفون %)75(أشارتالدراسات إلى أن حوالي
ءة االجتماعية عن العاديين في مجال التحصيل األكاديمي، ويعانون من مشكالت وصعوبات في الكفا

وتقبل الرفاق مما يضعهم في خطر أكبر لتطوير مجموعة متنوعة من المشكالت السلوكية 
  .Moisan,1998)(واالجتماعية 

أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من قصور في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية 
كتوبة، ويظهر هذا القصور في نقص التي تدخل في فهم واستخدام اللغة المنطوقة أو الم )العقلية(

أو التهجئة، أو العمايات الحسابية، وقد  ،القدرة على اإلستماع، أو الكالم، أو القراءة، أو الكتابة
يرجع هذا القصور إلى إعاقة في اإلدراك أو إصابة في المخ، أو عسر في القراءة، أو حبسة في 

أو ،ة عن إعاقات حسية، أو حركية، أوعقليةالكالم، وصعوبات التعلم ال تشمل الصعوبات الناتج
إنفعالية، أو تكون بسبب الحرمان البيئي الثقافي، أو االقتصادي، أو تلك التي سببها نقص في فرص 

  ).Samuel,1984( التعلم

أن األطفال ذوي صعوبات التعلم مثلهم مثل غيرهم من األطفال العاديينلهم حق في الحياة 
ة الطبية، ألن تجاهل هذه الفئة يعني تفاقم المشكلة والتسبب في حدوث الكريمة والتعليم والرعاي

  . مشكالت الحقة تؤثر في التكيف النفسي والتفاعل االجتماعي والتحصيل األكاديمي

: وسأتناول في هذا الفصلتوضيح بعض المفاهيم األساسية والمرتبطة بالدراسة بشكل عامهي
  . يمي، والطلبة ذوي صعوبات التعلمالمهارات االجتماعية، والتحصيل األكاد

  :(Social Skills) المهارات االجتماعية: أوال

المهارات االجتماعية هي مكون مهم ورئيس من مهارات الحياة بوجه عام وتتمثل أهميتها في 
كونها ال تؤدي بمعزل عن اآلخرين فهي ليست مثالكمهارة العناية بالذات أو مهارة العناية بالملبس، 

ارات حياتية فردية، بينما المهارات االجتماعية تعتمد بشكل رئيس على التفاعل والتواصل فهي مه
وعلى خبرات الطالب وعالقاتهم بالمجتمع وهذا ما تساعد في بنائه استراتيجية . مع بقية األفراد

  . التعلم البنائي المبنية على خبرات ومعارف الطالب السابقة

لنفس إلى أن النقص في المهارات االجتماعية يسهم في لقد توصل علماء التربية وعلم ا
حدوث الخجل والقلق االجتماعي في حين أن التزود بالمهارات االجتماعية يؤدي إلى ضبط 
السلوك عند التفاعل االجتماعي فالمهارة االجتماعية بصورة عامة لها أثر كبير فعال في إدارة 
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لالنسحاب من  س لديه مهارة اجتماعية يكون أقل ميالالمواقف االجتماعية، كما أن الفرد الذي لي
عبدالفتاح، (المواقف االجتماعية وبالتالي يكون أكثر ميال للشعور بالوحدة والخجل واالنزواء 

2010 .(  

  :أنواع المهارات االجتماعية

  :تقسيم المهارات االجتماعية إلى األنواع التالية) 2010(يحدد إبراهيم 

  :مهارات التواصل -1

ويقصد بها التواصل اللفظي وغير اللفظي مع األقران والمحيطين بالطفل ومن ذلك الكالم 
ويتدرج تحت . المنطوق واإلشارة واإليماءة والتواصل البصري للتعبير عن الحاجات والمطالب

  :هذه المهارة

  . مهارة تقديم االقتراحات -3. مهارة التساؤل - 2. مهارة التعبير عن الذات -1

  :ات آداب السلوكمهار -2

ويقصد بها التواصل اللفظي وغير اللفظي مع األقران والمحيطين بالطفل ومن ذلك الكالم 
ويتدرج تحت . المنطوق واإلشارة واإليماءة والتواصل البصري للتعبير عن الحاجات والمطالب

  :هذه المهارة

  . االستئذان -4. االعتذار -3. الشكر -2. التحية -1

  :قات االجتماعيةمهارات العال -3

ويقصد بها أن يقوم الطفل باالتصال المباشر باآلخرين والتفاعل معهم في عدد من األنشطة 
  . االجتماعية

  :مهارات احترام المعايير االجتماعية -4

  :ويندرج تحتها

المحافظة على  - 3. الحفاظ على ملكية اآلخرين -2. المسؤولية عن األفعال والتصرفات -1
  . ترام العادات والتقاليد واألعراف والقيم اإلسالميةاح -4. النظام
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  :أهمية اكتساب المهارات االجتماعية

أحد األساليب العالجية الفعالة للعديد من المشكالت  يمثل التدريب على المهارات االجتماعية
، السلوكية واالضطرابات السلوكية النفسية كالسلوك العدواني والخجل والغضب والشعور بالذات

وغيرها وقد تركزت المحاوالت األولى لعالج الخجل والخوف االجتماعي على فكرة مؤداها أن 
هؤالء األشخاص، انما يفتقرون إلى المهارات الضرورية للتعامل مع اآلخرين بشكل مقبول في 

  . المواقف االجتماعية

  :العناصر الرئيسة لنجاح التفاعل االجتماعي

اإلمام ( يسة لنجاح التفاعل االجتماعي وتتمثل باآلتيهناك مجموعة من العناصر الرئ
  :)2010والجوالدة، 

ضرورة مهمة لما ) دون التحديق(إن تعليم األطفال مهارة االتصال بالنظر  :االتصال بالنظر -1
لهذه المهارة من اثر في تحسين التواصل بين األشخاص وتفهم الرسائل كاملة، فمن المهم 

الطفل وبعد ذلك نشجعه على استيعاب المرحلة التالية، واذا كانت  أوال أن نقر ما استوعبه
فعليك بتشجيع المرحلة األولى بالربط " لماذا الينظرإلي؟ أو ينظر بالقرب مني؟"المشكلة 

بين وقوع النظر العفوية المحدقة للطفل على عينيك وبين نشاط اجتماعي آخر ممتع 
وبالتالي فإن األطفال سيعرفون كيف يمكنهم أن المداعبة، أو التأرجح، أو المالحظة، :مثل

كما أن هذا التفاعل يمكن أن يكون ممتعا أكثر من كونه مجرد اعتراض على  ،يبدأواالتفاعل
  . ما يفعلونه

طريقة الوقفة الصحيحة أثناء طلبه لشيء ما وأثناء الحديث، ويجب  أن يتعلم الفرد: الوقفة -2
واحد أو لمجموعة من األفراد، وهذا يتوجب على عليه أن يفرق ما بين الحديث لفرد 

المدربين االهتمام بتدريب الفرد على استعمال أعضاء جسمه مما يؤدي إلى زيادة تفهم 
  . اآلخر للرسالة التيي يريدالفرد أن يرسلها

إن االتصال الجسمي يعزز الشخص اآلخرأو يثبطه، فينبغي تعليم الفرد : االتصال الجسمي -3
تقبال وتوديع الناس، وأن يميز بين الزائر وبين المغادر، واستخدام هذه المهارة مهارات االس

يجب أن تكون في األوقات المناسبة مثل السالم بعد انتهاء الزيارة أو السالم عند بداية 
  . الزيارة

 الفرح، الغضب أو(إن تدعيم الرسالة بإيماءات مناسبة مثل تعابير الوجه الدالة على : اإليماء -4
، يضيف تأكيدا على الرسالة ويجعلها )...الحزن أو الدهشة أو الفزع أو الخوف أو األلم،

  . أكثر انفتاحا ووضوحا خاصة حينما نتفاعل وجها لوجه مع اآلخرين
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إن اإلجابة بطريقة معتدلة وبطريقة مناسبة يعطي رسالة كالمية  :نبرة الصوت ومقامه وحجمه -5
 -لهمس أو الصراخ عليه، ألنها مؤشرات للفرد أن المرسلمعتدلة للفرد، وهي أفضل من ا

الخ،ال يخفي شيئا من المواقف أو المشاعر ....المدرب، الوالدين، الرفقاء، المحيطين،
  . السلبية تجاهه

تجمع الدراسات النفسية على أن األحكام تطلق على الفرد من اللقاء األول، : تحية اآلخرين -6
أو طرح  ؟ى مهارة اتخاذ قرار حول التحية، هل يكتفي بالمصافحةلذا ينبغي تدريب الفرد عل

كل ذلك له انعكاسات على الحكم واالنطباع الذي . في بداية اللقاء؟ اسئلة؟ أو قول مرحبا
  . يؤخذ عل الطفل، وإذا اقترب الطفل من اآلخرين، فابدأ بتعليمه التحية المناسبة

راسات النفسية أن كلمات المديح تمهد الطريق أثبتت كثير من الد :تبادل كلمات المديح -7
لعالقات جيدة بين األشخاص والمحيطين والمتعاملين معهم، خاصة إذا صاحبتها ابتسامة، 

  . فإن االبتسامة مفتاح القبول

لكي ندرب األشخاص ذوي الحاجات الخاصة على أن يكونوا اجتماعيين  :اتباع التعليمات -8
عليهم اتباع التعليمات التي ترد إليهم من المعلمين واألهل، وعناصر فعالة في المجموعة، 

دعنا نستمتع "وعبارة " أريدك أن تفعل هذا"ومن الضروري أن توازن بين تفاعالت عبارة 
ويجب التركيز على أن مثل هذه األشكال للعب االجتماعي تمثل جزءا مهما من " بذلك سويا

ن يكون اقترابه العفوي من الناس أكثر تفاعالتك مع الطفل، وهذا سوف يشجع الطفل أل
  . حدوثًا

إذا ما قام الفرد بارتكاب إحدى المخالفات، فال ضير من تقديم االلتماس  :تقديم االعتذار -9
مداعبة لبدء عالقة جيدة، وإن " رجاء تقبل اعتذاري"للشخص المتضرر من المخالفة، فقول 

تتردد في قول إني أعتذر عن الذي بدر الوقوع في الخطأ هو أمر يقع فيه كل البشر وال 
  . مني

إذا ما عرض على الفرد القيام بأحد األعمال التي تبدو أنها غير  :رفض اإلذعان لاللتماس -10
  . مشروعة، فال يتردد برفض ذلك العمل

إن تعلم قبول النقد هو مهارة اجتماعية مهمة مع األخذ باالعتبار، أن : توجيه وتقبل النقد -11
فرصة جيدة للتقويم ويشجع على التغيير إلى األفضل، ويمكننا أن نجعل الفرد ذا النقد 

الحاجة الخاصة يتخلى عن توجيه سلسلة من األسئلة تظل شكال مهيمنا من أشكال التفاعل، 
فعلى األهل والمدربين والمهتمين بشؤون ذوي الحاجات الخاصة عند توجيه النقد لهم، 

  . البدء بتوجيه النقد ألعمالهم ثم البدء بعمليات التوجيه واإلرشادالبدء بذكر االيجابيات قبل 
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  :العوامل التي تعيق النمو االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم

العديد من ) 2012القمش والجوالدة، (كما ورد في  Sabrine & Edwardبين كل من 
  :منهاالعوامل التي تعيق النمو االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم و

عدم  -3. عدم النضج -2. عوامل متعلقة بوجود مشكالت في عملية معالجة المعلومات -1
ردود  -7. صعوبة التعبير عن المشاعر -6. نقص تقدير الذات -5. النشاط الزائد - 4. االنتباه

  . الفعل السلبية تجاه خبرات اإلخفاق

  الطلبة ذوي صعوبات التعلم :ثانيا

ن المشكالت التربوية الخاصة ألنها ذات أبعاد تربوية ونفسية تعتبر صعوبات التعلم م
واجتماعية نظرا لتزايد أعداد التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم من مادة أو معظم المواد 
الدراسية لعجزهم الدراسي، وتكرار رسوبهم في الصف الدراسي، مما يجعلهم ال يتواءمون مع 

مناهج العادية فمنهم من يتخلفون في تعلم الكالم، أو ال تنمو لديهم الفصول الدراسية العادية وال
سهولة استخدام اللغة، أو الذين يواجهون صعوبة بالغة في تعلم القراءة، أو القيام ببعض العمليات 
الحسابية، وبشكل عام يعجزون عن التعلم باألساليب المعتادة مع أنهم ليسوا متخلفين عقليا، 

ن نظائرهم ويفشلون في التعلم ألسباب مختلفة، إال أنه يجمع بينهم جميعا مظهر ولكنهم يتخلفون ع
  ).1992فتحي عبد الرحيم، (واحد على األقل هو التباعد أو االنحراف في نمو القدرات 

نالحظ أن االطفال ذوي صعوبات التعلم يتشابهون في الوضع التعليمي ولكن التفاصيل 
ن طفل إلى آخر، فقد يشكو أحدهم من صعوبات في مادة واحدة وطبيعة الخلل التكويني تختلف م

ومما ال ريب فيه أن صعوبة التعلم تعرض الطفل لالضطراب النفسي وخلل في . أو عدة مواد
  .التوافق إذا ما قارناه بزمالئه

  نسبة انتشار صعوبات التعلم

بب عدم االتفاق على أما فيما يتعلق بنسبة انتشار صعوبات التعلم فقد اختلفت التقديرات بس
تعريف موحد لهذه الفئة، وبسبب عدم توفر أدوات وأساليب تشخيص متفق عليها تتمتع بدرجات 

وذلك % 30 – 1عالية من الصدق والثبات، وقد تراوحت تقديرات الباحثين لنسبة الحدوث بين 
فقد حددت  حسب المحك المستخدم في تعريف صعوبات التعلم، أما الجمعية الوطنية االستشارية

، أما )2003الوقفي، % (3 – 1نسبة األطفال ذوي صعوبات التعلم في عمر المدرسة بنسبة 
إلى أن نسبة ) Lerner, 2000(بالنسبة للعالقة بين متغيري الجنس ونسبة الحدوث فتشير ليرنر 

اعية، الذكور تقدر بأربعة أضعاف نسبة اإلناث وتفسر ذلك بعوامل بيولوجية وطبية وثقافية واجتم
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كما أن ظاهرة صعوبات التعلم تظهر في جميع المجتمعات والثقافات وتعد ظاهرة عالمية 
)Mercer, 2000.(   

،وكانت نسبة الذكور %)8.1(أن نسبة إنتشار صعوبات التعلم في األردن وصلت إلى حيث 
  ).2012الجوالدة،،القمش( %)6.88(في حين كانت نسبة اإلناث  %)9.2(

  علمأسباب صعوبات الت

ويؤكد أخصائيو الصحة النفسية بأنه ما دام أنه ال أحد يعرف السبب الرئيسي لصعوبات 
التعلم، فأن محاولة اآلباء في البحث المتواصل لمعرفة األسباب المؤدية لهذا االضطراب غير 
مجدي لهم، ولكن العلماء بذلو الكثير من الجهد المتواصل للوصول إلى األسباب واالحتماالت التي 

  :تؤدي إلى صعوبات التعلم ومن أهم العوامل المسببة لصعوبات التعلم هي

  العوامل الوراثية:أوال

ومن المالحظ أن صعوبات التعلم تنتشر بشكل نسبي بين األسر ذات القرابة من الدرجة 
األولى أكثر منه لدى عامة الناس، وأن التفاوت في تركيب الدماغ وأشكال نضوجه واالختالالت 

ة والقابلية لإلصابة باألمراض المسببة لإلعاقة الوظيفية للدماغ كلها يمكن أن تنتقل وراثيا الحيوي
  ).2008جرار،( إلى األبناء

  العوامل البيئية :ثانيا

ومن هنا فإنه من ،أن العوامل البيئية تلعب دورا هاما في إصابة الطفل بصعوبات التعلم
من العوامل الوراثية، ومن أكثرالعوامل البيئية شيوعا  الضروري اإلشارة إلى أن للبيئة تأثيرا اكبر
  :والتي خضعت لمنهجية البحث العلمي ما يلي

  .التغذية -1

  .السموم البيئية -2

  .البيئة األسرية واالجتماعية -3

  مشاكل الحمل والوالدة وما بعد الوالدة :ثالثا

  :لتي تتمثل بما يأتييعزو البعض حاالت صعوبات التعلم لوجود مشكالت تحدث للجنين وا

اضطراب التمثيل الغذائي، إصابة األم بالحصبة األلمانية، تعرض األم ألشعة اكس،  :قبل الوالدة -1
  .إلخ......تناول األم المضادات الحيوية بشكل مستمر،
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، عسر الوالدة، انفصال )الوالدة المتأخرة جدا أو المبكرة جدا(عمر األم : أثناء الوالدة -2
  .التواء الحبل السري أثناء الوالدة لمبكر،المشيمة ا

والتي تؤدي إلى تلف الدماغ، تعرض  األمراض التي تصيب الطفل في سن مبكرة،: بعد الوالدة -3
الطفل إلى التهابات في األذن وخصوصا األذن الوسطى، حوادث السقوط والدهس والضرب 

  ).2004الظاهر،( القوي مسؤولة عن إحداث خلل في الجهاز العصبي

  تشخيص صعوبات التعلم

إن الهدف من إجراءات التشخيص المختلفة هو الحصول على المعلومات حول الطفل الذي 
يعاني من صعوبات تعلم، ثم يلي ذلك إجراء التحليالت الالزمة على هذه المعلومات من أجل 

  .الوصول إلى قرار بشأن الطفل المفحوص

التي تدل على إمكانية حدوث مشكلة صعوبات  إن هناك بعض المؤشرات المبكرة لدى الطفل
  :التعلم لديه مستقبال أهمها

  .التأخر في الكالم أي التأخر اللغوي -1

وجود مشاكل عند الطفل في اكتساب األصوات الكالمية أو إنقاص أو زيادة أحرف أثناء  -2
  .الكالم

  .ضعف التركيز أو ضعف الذاكرة -3

  .صعوبة الحفظ -4

  .غوية مناسبةصعوبة التعبير باستخدام صيغ ل -5

  ).السرد(صعوبة في مهارات الرواية  -6

  .استخدام الطفل لمستويات لغوية أقل من عمره الزمني مقارنة بأقرانه -7

وجود صعوبات عند الطفل في مسك القلم واستخدام اليدين في أداء مهارات مثل التمزيق،  -8
  . والقص، والتلوين، والرسم

  ص التحديات التي تواجه عمليات القياس والتشخي

ومما يجدر ذكره أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عملية قياس وتشخيص الطلبة، 
  :وفيما يلي عرض ألهم هذه التحديات

عدم االتفاق على تعريف محدد لصعوبات التعلم أو االتفاق على إيجاد صيغة تعريف إجرائي،  -1
  .األمر الذي ينعكس على إيجاد محكات متفق عليها للتشخيص
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ق الباحثين على إيجاد صيغة لتحديد عامل التباين بين القدرة العقلية والتحصيل، عدم اتفا -2
  .فهناك أكثر من طريقة الستخراج قيمة هذا التباين

عدم تجانس مجتمع األفراد ذوي الصعوبات التعلمية، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة إيجاد  -3
  .قائمة موحدة لمعايير الكشف أو القياس

األطفال ذوي التحصيل المنخفض أو المشكالت السلوكية إلى برامج إحالة عدد كبير من  -4
صعوبات التعلم بهدف الحصول على خدمات تربوية خاصة لهؤالء الطلبة، وهذه الممارسات 

  .صعوبات التعلم فعال تؤدي إلى االلتباس في تحديد الطلبة الذين يعانون من

س وتشخيص الطلبة ذوي صعوبات قلة تدريب أعضاء فريق التربية الخاصة على وسائل قيا -5
التعلم وقلة معرفتهم بالمعلومات التي تخص هذا الميدان قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات غير 

وبالرغم من التحديات والمشكالت آنفة الذكر، إال أن .صائبة خالل مرحلة القياس والتشخيص
 يمكن عملية قياس وتشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم تعتبر عملية ضرورية وال

االستغناء عنها، وتعتبر هذه العملية أكثر فاعلية عندما تؤدي إلى معلومات يمكن االستفادة 
  .)2003الصمادي وآخرون، ( منها مباشرة في عملية التدريس

  محكات التشخيص لصعوبات التعلم 

لقد استخدم أكثر من محك لتحديد صعوبات التعلم ولكن أكثر المحكات التي استخدمت في 
  :يد صعوبات التعلم،يمكن سردها على النحو التاليتحد

  محك التباعد :اوال

ويقصد به تباعد المستوى التحصيلي للطالب في مادة عن المستوى المتوقع منه حسب 
وقد أشارت إلى ذلك تعريفات عديدة وهي التباين بين القدرات الحقيقية للفرد واألداء،وقد  حالته،

إذ قد ينمو بشكل طبيعي في وظيفة ما،ويتأخر في  سية واللغوية،يكون التباين في الوظائف النف
فمثال قد ينمو بشكل طبيعي في اللغة ولكنه يتأخر في الجانب الحركي،وقد يكون العكس  أخرى؛

  .فينمو في الجانب الحركي لكنه يعاني من قصور في اللغة

  محك اإلستبعاد :ثانيا

ن صعوبات التعلم واإلعاقات األخرى ألن يعتمد محك اإلستبعاد على التفريق الدقيق بي
أي  مظاهر صعوبات التعلم واإلعاقات األخرى مثل اإلعاقة العقلية واإلعاقة االنفعالية مشتركة،

عندما يجري تعريف صعوبات التعلم يستثنى من ذلك اإلعاقات األخرى ذات المظاهر المشتركة 
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فادة من هذا المحك كموجه ومرشد للتعرف ويمكن االست كاإلعاقة العقلية واالنفعالية والحسية،
  .على صعوبات التعلم

  محك التربية الخاصة :ثالثا

ويرتبط بالمحك السابق ومفاده أن ذوي صعوبات التعلم ال تصلح لهم طرق التدريس المتبعة 
مع التالميذ العاديين فضال عن عدم صالحية الطرق المتبعة مع المعاقين وإنما يتعين توفير لون 

وتستند .يختلف عن الفئات السابقة )التشخيص والتصنيف والتعليم( تربية الخاصة من حيثمن ال
الفكرة التي يعتمد عليها هذا المحك على أن االأطفال ذوي صعوبات التعلم يصعب عليهم التعلم 

وإنما يحتاجون إالى  وفق الطرق التقليدية المتبعة مع األطفال الذين ليس لديهم صعوبات التعلم،
  .ق خاصةطر

  محك المشكالت المرتبطة بالنضوج :رابعا

حيث نجد معدالت النمو تختلف من طفل آلخر مما يؤدي إلى صعوبة تهيئة لعمليات التعلم، 
فما هو معروف أن األطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل أبطأ من اإلناث، مما يجعلهم في حوالي 

ناحية اإلدراكية لتعلم التمييز بين الحروف الخامسة أو السادسة غير مستعدين أو مهيئين من ال
الهجائية قراءة وكتابة مما يعوق تعلمهم اللغة، ومن ثم يتعين تقديم برامج تربوية تصحح قصور 
النمو الذي يعوق عمليات التعلم سواء كان هذا القصور يرجع لعوامل وراثية أو تكوينية أو بيئية، 

  .ين الجنسين في القدرة على التحصيلومن ثم يعكس هذا المحك الفروق الفردية ب

  محك العالمات النيورولوجية :خامسا

حيث يركز هذا المحك على التلف العضوي للتعرف على صعوبات التعلم ويكون الطبيب هو 
  .القطب الفاعل في هذه المسألة

  الدراسات السابقة 

التعلم باهتمام لقد حظي موضوع فعالية تعليم المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات 
كبير، إذ تعددت البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع، حيث أن الدراسات الميدانية 

حيث أصبح ينظر  ،حاولت استخدام البرامج التدريبية لتحسين مفهوم الذات أو الكفاءة االجتماعية
ى التعامل مع لهذه البرامج على أنها اسلوب فعال في مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم عل

وفيما يلي عرض للدراسات التي تمكن الباحث من الحصول . حاجاتهم واستعداداتهم وقدراتهم
  . عليها
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بدراسة هدفت لمعرفة أثر برنامج تدريبي  )(Court&Givon, 2003 وقام كورت وجيفون
 )12(من للمهارات االجتماعية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم في ألمانيا، وتألفت عينة الدراسة 

وتم تقسيم العينة إلى . سنة )14-13(طالبًا من ذوي صعوبات التعلم، وتتراوحأعمارهم من 
طالبات، وأشارت ) 6(طالب والمجموعة الثانية من  )6(مجموعتين، المجموعة األولى تتكون من 

لة بين هناك فروقًا ذات دال النتائج أنه بالرغم من التحسن الذي طرأعلى الذكور واإلناث، إال أنه
  . الذكور واإلناث في مفهوم الذات، وحل المشكالت لصالح اإلناث

دراسة للتعرف على مستوى التفاعل االجتماعي  )2004( كما إجرى الخطيب والبستنجي
كما هدفت إلى . للطلبة ذوي صعوبات التعلم مع الطلبة العاديين في المدارس العادية في عمان

 والمستوى اعل تبعا لمتغيرات الجنس، وطبيعة المدرسة،دراسة الفروق في مستوى هذا التف
وعدد سنوات التحاق الطالب في غرفة المصادر، وقد تكونت عينة  ونوع الصعوبة التعلمية، الصفي،

طالبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف المصادر في المدارس  )284( الدراسة من
ود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيري المستوى وقد اظهرت نتائج الدراسة وج.العادية

كذلك لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل االجتماعي .الصفي ونوع الصعوبة التعلمية
للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية مع الطلبة العاديين في المدارس العادية تبعا لمتغيرات الجنس 

  .لطالب ذوي الصعوبة التعلمية بغرفة المصادروطبيعة المدرسة وعدد سنوات التحاق ا

تطبيق برنامج الكورت على  هدفت إلى معرفة أثر )2004(خطاب وفي دراسة أجراها ال
لدى عينة أردنية من الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية وقد  اإلبداعي ومفهوم الذات التفكيرتنمية 

الطلبة وتعلم الطلبة ذوي الصعوبات  بينت النتائج تحسنًا في اتجاهات كل من المعلمين وأهالي
التعلمية بعض استراتيجيات التفكير كما عبروا عن مشاعرهم بشكل ايجابي نحو البرنامج وأن 

   .البرنامج حسن من نتائجهم التحصيلية

وفي دراسة تجريبية للتحقق من فاعلية برنامج تعليم األقران في المهارات االجتماعية وإقامة 

 (Fuchs&Fuchs,2006) فشز وفشزيات المتحدة االمريكية،قام كل من الصداقات في الوال
صفوف من مدارس مختلفة، حيث يحتوي كل صف على طالب واحد ) 8(بتطبيق البرنامج على 

طالب من طلبة الصف الثالث ) 8(على االقل ذي صعوبات تعليمية، وكانت العينة تتكون من 
ضابطة وتجريبية، واشارت النتائج إلى :إلى مجموعتينوقد قسموا . االبتدائي من الصفوف الثمانية

وجود فروق ذات داللة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية 
  . من حيث تقدمهم في المهارات االجتماعية، واقامة الصداقات، والعالقات االجتماعية
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رنة المهارات االجتماعية واالنفعالية بين بدراسة هدفت إلى مقا )2007(كذلك قام الخزاعلة 
وقد تألفت عينة الدراسة من . الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين في مدينة الرمثا

وقد أشارت النتائج إلى  .من الطلبة العاديين )247(طالبا من ذوي صعوبات التعلم و) 238(
الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين وجود فروق في المهارات االجتماعية واالنفعالية بين 

وكذلك أشارت النتائج إلى  .على االبعاد الفرعية والكلية للمقياس وذلك لصالح الطلبة العاديين
وجود فروق بين متوسط درجات الطالب ذوي صعوبات التعلم تبعا لمتغير الجنس وذلك لصالح 

وي صعوبات التعلم تبعا لمتغير الصف كما ظهرت فروق بين متوسط درجات الطلبة ذ .اإلناث
كما وأشارت النتائج إلى عدم . الدراسي وذلك لصالح طالب الصف الخامس والسادس اإلبتدائي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بنوع صعوبة التعلم التي يعاني 
  .منها طلبة صعوبات التعلم

اسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية تعلم بدر )2009(كذلك قامت العفيفي 
األقران في التحصيل القرائي وإكتساب المهارات االجتماعية للصفين الثاني والرابع األساسيين 

طالبا وطالبة من ذوي ) 60(وقد تألفت عينة الدراسة من . لطلبة صعوبات التعلم في مدينة إربد
ود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية وأشارت النتائج إلى وج. صعوبات التعلم

والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية على كل من إختبار التحصيل القرائي ومقياس 
المهارات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية، مما يثبت فاعلية برنامج تعليم األقران في تطوير 

  . بة صعوبات التعلمالقراءة والمهارات االجتماعية لطل

بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى تقدير الذات  ),2010Mahmood(محمود وقام 
) 191(لدى طالب صعوبات التعلم اللذين يدرسون في صفوف الدمج تكونت عينة الدراسة من 

استخدمت . طالبا تم اختيارهم بالمعاينة القصدية من عدد من المدارس المتوسطة في ماليزيا
أشارت النتائج إلى ان . في عملية جمع البيانات اسة مقياس تقدير الذات المطور من الباحثالدر

مستوى تقدير الذات لدى طالب صعوبات التعلم في صفوف الدمج كان منخفضا ولوجود فروق 
في مستوى تقدير الذات تعزى إلى الجنس ولوجود عالقة بين انخفاض مستوى تقدير الذات وبين 

  .اديمي لدى طالب صعوبات التعلمالتحصيل األك

  : التعقيب على الدراسات السابقة

   :ويتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي

تدني الكفاءة االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وذلك ناتج عن نقص امتالكهم  -
  .للمهارات االجتماعية
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وتدني القدرة على إنشاء عالقات اجتماعية فعالة مع تدني القدرة على االندماج مع الجماعة،  -
الغير، كما أن لديهم مشاعر منخفضة نحو تقدير الذات واحترامها، والشعور بالفشل 

  .والضعف واإلحباط

 .الكفاءة االجتماعية لدى الذكور أقل منها لدى اإلناث -

م على تحسين التحصيل التدريب على المهارات االجتماعية يساعد الطلبة ذوي صعوبات التعل -
  .والسلوك التكيفي

  مشكلة الدراسة

إن األشخاص الذين يظهرون صعوبات في التعلم ال تبدو عليهم أعراض جسمية غير عادية 
بل هم عاديون من حيث القدرة العقلية وال يعانون من أي إعاقات سمعية أو بصرية أو جسمية 

عادية، ومع ذلك فإنهم غير قادرين على تعلم وصحية أو اضطرابات انفعالية أو ظروف أسرية غير 
المهارات األساسية والموضوعات المدرسية مثل االنتباه أو االستماع أو الكالم أو القراءة أو 

وحيث إنه لم يقدم لمثل هؤالء األطفال أي خدمات تربوية وعالجية في بادئ  .الكتابة أو الحساب
 .من أجل حل مشكلة أبنائهم المتخصصيناألمر، فقد طالب أهل هؤالء األطفال مساعدة 

وتشير الدراسات واألبحاث السابقة حسب إطالع الباحث إلى وجود قصور في مجال 
المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، ويرى الباحث أن هناك اتجاها متزايدا في 

تنمي اتجاهات موجبة نحو برامج تدريبية التي تنمي كال من المهارات االجتماعية و عن البحث
لذا اتجه العلماء للبحث عن طرق حديثة لعملية إعداد المعلمين وتدريبهم على . المادة الدراسية

إن  –الطلبة ذوي صعوبات التعلم –تدريس الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ومن ضمنهم 
وتدريبية خاصة تتناسب مع الحاجة إلى برامج تعليمية  اختالف األفرادفي قدراتهم وامكاناتهم يفرض

  .هذه القدرات واالستعدادات، ويتطلب ذلك توظيف مهارات تدريسية كثيرة ومتنوعة

  :وجاءت مشكلة الدراسة الحالية لتجيب عن السؤال الرئيسي التالي

لدى عينة أردنية  ةالمهارات االجتماعية واألكاديمي في تحسينفاعلية برنامج تدريبي "

  "؟ت التعلممن الطلبة ذوي صعوبا

  أسئلة الدراسة

  :بناًء على مشكلة الدراسة الحالية ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية تحديدًأ

بين المجموعتين ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
  ؟تعزى للبرنامج التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية
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بين المجموعتين  )α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فروق  -2
  ؟)ذكر،أنثى( المهارات االجتماعية تعزى لمتغير الجنس التجريبية والضابطة على مقياس

بين المجموعتين  )α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
  ؟تعزى لمتغيرالصف الدراسي التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية

  أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط النظرية والتطبيقية اآلتية

  :األهمية النظرية

توفير أدب نظري وتربوي يسهل االستناد والرجوع إليه من قبل الباحثين والدارسين،  -1
  . مكتبة العربيةوبالتالي تكون المعارف والمعلومات في هذه الدراسة هي حصيلة لل

تعتبر الدراسة الحالية استجابة لما ينادي به التربويون من ضرورة استخدام برامج تعليمية  -2
متنوعة لمساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم على تطوير السلوكيات االجتماعية المقبولة 

 .ورفع مستوى التحصيل لديهم

  :األهمية التطبيقية

د مستوى أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم في بعض تعطي الدراسة الحالية مؤشرات تحد -1
المهارات االجتماعية بما يفيد القائمين والمسؤولين على تطوير أساليب إعداد هذه الفئة من 

  . الطلبة

األمر  ؛توفير أداة لقياس مدى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين المهارات االجتماعية -2
ارسين في مجال تعليم الطلبه ذوي صعوبات التعلم الذي يفتح المجال أمام الباحثين والد

 . الستخدام هذه األداه

توفير برنامج تدريبي لتنمية المهارات االجتماعية يمكن توظيفه في المجال التعليمي التعلمي  -3
 . بعد ما يتم إثبات فاعليته في مواقف تعليمية تعلميه مختلفة

  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى

برنامج تدريبي في تحسين المهارات االجتماعية وأثره على الطلبة ذوي صعوبات التعلم بناء  -1
  .في المدارس العادية

 .يتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة ،تطوير مقياس لقياس المهارات االجتماعية  -2
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 .تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية المهارات االجتماعية  -3

البرنامج التدريبي لتعليم المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات  الكشف عن فعالية  -4
 . التعلم في ضوء متغيري جنس الطالب وصفه الدراسي

  مصطلحات الدراسة 

  : البرنامج التدريبي -

) 17(مجموعة من األنشطة المستندة إلى تعليم المهارات االجتماعية واألكاديمية المكونة من 
من مواقف مختلفة من إعداد الباحث موزعة على ثمانية أسابيع بواقع حصتين جلسة تدريبية، تتض

دقيقة، ويهدف إلى تحسين المهارات االجتماعية ) 60(أسبوعيا، يستغرق زمن تنفيذ كل جلسة 
  .والتحصيل األكاديمي لدى الطلبه ذوي صعوبات التعلم

  :المهارات االجتماعية -

البات من ذوي صعوبات التعلم على مقياس المهارات الدرجة التي يحصل عليها الطلبة والط
  . االجتماعية المستخدم في الدراسة

  :الطلبة ذوي صعوبات التعلم -

السابع، الملتحقون في غرف مصادر التعلم في المدارس العادية التابعة و طلبة الصف السادس
التربية والتعليم للواء سحاب والذين تم تشخيصهم بموجب المعايير المعتمدة من قبل وزارة 

  .ويعانون من صعوبات تعلمية في اللغة العربية أوالرياضيات

  حدود الدراسة

   :تتحدد هذه الدراسة في ثالثة حدود رئيسة هي

المتواجدين في المدارس التابعة للواء سحاب  تقتصر على الطلبة ذوي صعوبات التعلم :حدود بشرية
سحاب التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية للعام والمسجلين رسميا في مديرية تربية وتعليم 

  ).2016/2017( الدراسي

  ). 2016/2017( تقتصر على الفصل االول من العام الدراسي :حدود زمانية

  . تقتصر على مدينة سحاب تحديدًا :حدود مكانية
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  :محددات الدراسة

  . ومدى تعاونها مع الباحث صدية،وأختيارها بالطريقة القإمكانية الحصول على عينة الدراسة  -

  .الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة وما تتمتع به من صدق وثبات -

  :يقتصر تطبيق الدراسة على األدوات المستخدمة في الدراسة، المتمثلة -

  .البرنامج التدريبي -1

  .مقياس المهارات االجتماعية -2

  .عينة مشابهةما تؤول اليه الدراسة من نتائج ومدى تطبيقها على  -

  :منهج الدراسة

وذلك لمعرفة ) Quazi- Experimental(استخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي 
، ومتغير "برنامج تدريبي مقترح لتعليم المهارات االجتماعية"أثر المتغيرات المستقلة المتمثلة بـ 

، لدى "المهارات االجتماعية"على المتغي التابع وهي " الصف الدراسي"، ومتغير "جنس الطالب"
  . الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  :مجتمع الدراسة

الملتحقين ) السادس والسابع األساسي(تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبةالصف 
والملتحقين ) 2017/  2016(في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية للعام الدراسي 

طالبًا وطالبة، وتتراوح ) 1320(التعلم في مدارسهم العادية والبالغ عددهم في برنامج صعوبات 
سنة،وقد تم اختيار طلبة المدارس العادية التابعة لمديرية تربية وتعليم ) 13-12(أعمارهم ما بين 

  . سحاب والملتحقين في برنامج صعوبات التعلم قصديًا إلجراء هذه الدراسة

  : عينة الدراسة

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وحسب  وطالبة طالبًا) 40(الدراسة الحالية من تكونت عينة 
ذوي صعوبات التعلم الذي تبنته الدراسة الحالية،وكذلك حسب  انطباق التعريف اإلجرائي للطلبة

 :الرغبة في المشاركة في البرنامج التدريبي، حيث تم تقسيمه بطريقة عشوائية إلى مجموعتين
طالبات، وأخرى ) 8(طالبا، و) 12(طالبا وطالبة موزعين إلى ) 20(دد أفرادها مجموعة ضابطة ع

طالبات، كما هو موجود ) 8(طالبا، و) 12(طالبا وطالبة موزعين إلى ) 20(تجريبية عدد أفرادها 
 ). 1(في جدول 
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  )40= ن ( عينة الدراسة حسب الجنس والمستوى الصفي توزيع: )1(الجدول 

  المجموعة
  ستوى الصفيالم  الجنس

  السابع  السادس  انثى  ذكر

  10  10  8  12  الضابطة

  10  10  8  12  التجريبية

  :أدوات الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات التالية

  البرنامج التدريبي لتحسين المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ) 1

المهارات االجتماعية التي ظهر لدى الطلبة ذوي قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي في 
جلسة  )17(وتكون البرنامج من  ،صعوبات التعلم فيها ضعف وهي بعض المهارات االجتماعية

تدريبية، بواقع جلسة لكل موضوع من الموضوعات وبمعدل جلستين أسبوعيًا ومدة الجلسة 
المحكمين للتأكد من مدى دقيقة، وقد تم عرض البرنامج على مجموعة من ) 60(الواحدة 

  . مالئمته للطلبة وتم إجراء التعديالت وفق آراء المحكمين

 :تصميم البرنامج

قام الباحث باإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة وعددًا من البرامج التدريبية ذات 
برنامج تدريبي  حيث قام بتصميم. العالقة بتعليم المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

وقد . مبني على مجموعة من المهارات التي ستقدم من خالل استخدام تعليم المهارات االجتماعية
تعليم المهارات االجتماعية وتوافر األسس التالية  روعي في جميع المهارات المستندة على استخدام

  :ات العالقة وهيحتى يتحقق فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين المهارات االجتماعية ذ

 .صعوبات التعلم ركزت على تحسين المهارات االجتماعية ذات العالقة بطلبة - 1

 . ناسبت مستوى فهم ومدركات الطلبة ذوي صعوبات التعلم -2

 . للطلبة ذوي صعوبات التعلم وتالءمت مع األحداث اليومية ارتبطت بالخبرات المباشرة -3

طلبة ذوي صعوبات التعلم من إستيعابها تدرجت المهارات من السهل إلى الصعب وتمكن ال -4
 . والقيام بها بشكل ناجح
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  : مقياس المهارات االجتماعية) 2

فقرة تقيس مدى امتالك أفراد ) 45(تم اعداد استبانة في صورتها األولية تتكون من 
األكثر ممارسة في الحياة اليومية ويقوم الطالب باإلجابة  الدراسة لبعض المهارات االجتماعية

، )دائما، غالبا، احيانا، نادرا، أبدا(التي يراها مناسبة من بين خمسة خيارات  باختيار اإلجابة
  . دقية )45( والوقت المخصص لإلجابة على اإلستبانة

  صدق المقياس

االستبانة على ثالثة عشر محكما من ذوي االختصاص وبعد األخذ بجميع  تم عرض
فقرات، خّلصت ) 3(فقرات واعادة صياغة ) 7(عديل فقرة وت) 14( مالحظات المحكمين تم حذف

  . فقرة تم اعتمادها في هذه الدراسة) 31(اإلستبانة إلى 

  ثبات المقياس

  :تم استخراج ثبات المقياس بطريقتين هما

حيث طبق المقياس بصورته  )Test-RetestReliability(طريقة الثبات بإعادة االختبار  - أ
) 10(مكونة من ) من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها( عيةالنهائيةعلى العينة االستطال

وبعد أسبوعين تم تطبيق المقياس على نفس العينة المذكورة مرة أخرى، وتم . طالبا وطالبة
حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد في مرتي التطبيق، وبلغ معامل الثبات بهذه 

قبوال، إذ يجعل مقياس المهارات وهذا المعامل من الثبات يعد م) 0.84(الطريقة 
  . االجتماعيةمناسبا للتطبيق على أفراد الدراسة، ومناسبا بالتالي لتحقيق أهدافها

حيث طبق المقياس بصورته النهائية على العينة  )كرونباخ الفا(االتساق الداخلي  -ب
وجرى  ة،طالبا وطالب )10(مكونة من ) من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها( االستطالعية

 Cronbach'sاشتقاق معامالت الثبات لالتساق الداخلي، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

Alphaوقد بلغ معامل الثبات لالختبار  ،، حيث تقيس مدى االتساق الداخلي لفقرات االختبار
  . ، واعتبرت هذه القيمة كافية ألغراض هذه الدراسة)0.85(الكلي 

  :إجراءات الدراسة

  :الدراسة اإلجراءات اآلتيةتضمنت هذه 

النظري السابق والمقاييس التي استخدمت  قام الباحث ببناء أداة الدراسة استنادًا إلى األدب -
في عدد من الدراسات السابقة، ومن ثم تم عرض المقياس بالصورة األولية على مجموعة من 

ولبيان مدى . المحكمين الذين يحملون درجة الدكتوراة، وعلم النفس واإلرشاد النفسي
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مناسبة الفقرات والتعديالت واالقتراحات المطلوبة لذلك، حيث تم إعادة صياغة بعض الفقرات 
  . وحذف بعضها اآلخر من قبل المحكمين

بعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي تم تطبيق أداة الدراسة مرة أخرى على أفراد  -
ة تفريغ للبيانات التي حصل عليها، وإجراء المجموعة التجريبية، ومن ثم قام الباحث بعملي

  . التحليالت اإلحصائية المناسبة للخروج بنتائج الدراسة

 .قام الباحث بتطبيق البرنامج بنفسه -

 .مناقشة النتائج واقتراح التوصيات في ضوئها -

  :متغيرات الدراسة

  :المتغير المستقل

  . الجتماعيةتعليم المهارات االبرنامج التدريبي المقترح المبني على 

  : المتغيرات الوسيطية

  ). سادس، سابع(، صفه الدراسي )ذكر، أنثى(جنس الطالب 

  : المتغيرات التابعة وتشمل

  . المهارات االجتماعية

  :المعالجة االحصائية

بعد جمع البيانات عن طريق تطبيق األدوات واستخراج الصدق والثبات، تم االعتماد على 
  . في التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة علوم االجتماعيةبرنامج الحزم اإلحصائية لل

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس المهارات  )1
 .االجتماعية القبلي والبعدي

 . لإلجابة عن السؤال األول للدراسة) ANCOVA(تحليل التباين المصاحب  )2

لإلجابة عن سؤالين الدراسة ) Tow Way ANCOVA(تحليل التباين الثنائي المصاحب  )3
 . الثاني الثالث

  . معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ الفا للتحقق من ثبات أدوات الدراسة )4
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  نتائج الدراسة

  : فيما يأتي نتائج الدراسة بناءاعلى أسئلتها

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول :أوال
)α≤ 0. 05 ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى

 للبرنامج؟

ة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحسين مهارات المهارات االجتماعي
) 2(والجدول على مقياس المهارات االجتماعية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، 

  . ذلك يبين

على مقياس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة: )2(الجدول 
ن ( لتدريبيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تبعًا للبرنامج ا االجتماعيةبينالمهارات 

 =40(.  

 العدد  المجموعة

 القياس البعدي القياس القبلي

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

 26.08 120.20 14.13 42.00 20 التجريبية

 13.48 55.90 16.28 39.40 20 الضابطة

 38.47 88.05 15.10 40.70 40 المجموع

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على مقياس المهارات ) 2(دول يالحظ من الج
، وهو أعلى من )120.20( االجتماعية تبعًا للبرنامج التدريبي في المجموعة التجريبية قد بلغ

، ولمعرفة ما إذا )55.90( المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة المجموعة الضابطة والذي بلغ
تم إجراء ) α ≤ 0. 05(لمتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة كانت الفروق بين ا

  .يبين نتائج التحليل) 3(، والجدول )ANCOVA(تحليل التباين المصاحب 
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ألداء أفراد الدراسة على مقياس ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب : )3(الجدول 
  )40= ن ( المهارات االجتماعية تبعًا للبرنامج التدريبي

 مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة اإلحصائي

  )ف(

  مستوى

  الداللة

التطبيق القبلي لمقياس 
 المهارات االجتماعية

51.894 1 51.894 0.118 0.734 

 0.000* 92.441 40776.637 1 40776.637 البرنامج التدريبي

   441.111 37 16321.106 الخطأ

لكلي المعدلا  57717.9 39    

  . الفرق دال احصائيًا* 

بالنسبـة للبرنامج التدريبي على مقياس المهارات  )ف(أن قيمة ) 3(يالحظ من الجدول 
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة )0.000(، وبمستوى داللة )92.441(قد بلغت  االجتماعية

مقياس المهارات االجتماعية البعدي، ومن  إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على
أجل معرفة الفرق لصالح أيمجموعة، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء 

  . يبين تلك المتوسطات) 4(مجموعتي الدراسة على مقياسالمهارات االجتماعية البعدي، والجدول 

ألداء أفراد الدراسة على مقياس عيارية المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء الم: )4(الجدول 
  )40= ن (المهارات االجتماعية تبعًا للبرنامج التدريبي 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجموعة

 4.71 120.10 تجريبية

 4.71 56.00 ضابطة

أن المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية على مقياس ) 4(يشير الجدول   
، في حين بلغ المتوسط )120.10(االجتماعية تبعا للبرنامج التدريبي كان األعلى إذ بلغ المهارات 

، وهذا يعني أن الفرق كان لصالح أفراد المجموعة )56.00( الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة
  . التجريبية بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي عن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : ئج المتعلقة بالسؤال الثانيالنتا :ثانيا
)α≤ 0. 05 ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى

 لمتغيرالجنس؟

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحسين مهارات المهارات االجتماعية 
قياس المهارات االجتماعية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة باختالف جنس على م

  . يبين ذلك) 5(الطالب، والجدول 

على مقياس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة: )5(الجدول 
ن ( تالف جنس الطالبالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة باخ االجتماعية بينالمهارات 

 =40(  

 المقياس

 
 العدد الجنس  المجموعة

 القياس البعدي القياس القبلي

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

المهارات 
 االجتماعية

  التجريبية

 27.54 120.08 15.66 47.92 12 ذكور

 25.57 120.38 2.59 33.13 8 إناث

 26.08 120.20 14.13 42.00 20 المجموع

  الضابطة

 12.66 50.17 17.31 39.67 12 ذكور

 10.03 64.50 15.75 39.00 8 إناث

 13.48 55.90 16.28 39.40 20 المجموع

 المجموع

 41.41 85.13 16.68 43.79 24 ذكور

 34.42 92.44 11.32 36.06 16 إناث

 38.47 88.05 15.10 40.70 40 المجموع

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على مقياس المهارات ) 5(يالحظ من الجدول 
، وهو أعلى من )120.20(االجتماعية تبعًا للبرنامج التدريبي في المجموعة التجريبية قد بلغ 

، كما أن )55.90( المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة المجموعة الضابطة والذي بلغ
، في حين بلغ المتوسط )92.44(متوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من اإلناث قد بلغ ال

، ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة )85.13(الحسابي للذكور 
، )ANCOVA(تم إجراء تحليل التباين الثنائي المصاحب ) α ≤ 0. 05(عند مستوى الداللة 

 . ين نتائج التحليليب) 6(والجدول 
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ألداء أفراد الدراسة على ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب : )6(الجدول 
  )40= ن (مقياسي المهارات االجتماعية تبعًا للبرنامج التدريبي 

 مصدر التباين المقياس
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

قيمة 

  اإلحصائي

  )ف(

  مستوى 

  الداللة

المهارات 
 االجتماعية

التطبيق القبلي لمقياس 
 المهارات االجتماعية

71.080 1 71.080 0.162 0.689 

 0.000* 86.324 37773.735 1 37773.735 البرنامج التدريبي

 0.258 1.325 579.588 1 579.588 الجنس

الجنس* البرنامج التدريبي  364.125 1 364.125 0.832 0.368 

   437.582 35 15315.379 الخطأ

    39 57717.9 الكلي المعدل

بالنسبـة للتفاعل بين البرنامج التدريبي والجنس  )ف(يالحظ من الجدول السابق أن قيمة 
، مما يدل على عدم )0.368(، وبمستوى داللة )0.832( على مقياس المهارات االجتماعية بلغت

مجموعتي الدراسة من الذكور واإلناث في  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء
) ف(المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية البعدي، وبلغت قيمة 

، )0.258(، وبمستوى داللة )1.325( بالنسبـة لمتغير الجنس على مقياس المهارات االجتماعية
سطات أداء مجموعتي الدراسة من مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو

  . الذكور واإلناث على مقياس المهارات االجتماعية البعدي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثا
)α≤ 0. 05 ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى

  الصف الدراسي؟ لمتغير

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الداء أفراد الدراسة على مقياسي 
المهارات االجتماعية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة باختالف صف الطالب، 

  . يبين ذلك) 7(والجدول 
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على مقياس  ءأفراد الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدا: )7(الجدول 
ن ( التجريبية والمجموعة الضابطة باختالف صف الطالب االجتماعية بين المجموعةالمهارات 

 =40(  

 المقياس

 
 العدد الصف  المجموعة

 القياس البعدي القياس القبلي

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

المهارات 
جتماعيةاال  

  التجريبية

 23.85 127.00 3.74 31.80 10 السادس

 27.64 113.40 13.28 52.20 10 السابع

 26.08 120.20 14.13 42.00 20 المجموع

  الضابطة

 19.10 55.40 16.51 39.80 10 السادس

 4.30 56.40 16.93 39.00 10 السابع

 13.48 55.90 16.28 39.40 20 المجموع

 المجموع

 42.32 91.20 12.35 35.80 20 السادس

 35.01 84.90 16.28 45.60 20 السابع

 38.47 88.05 15.10 40.70 40 المجموع

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على مقياس المهارات ) 7(يالحظ من الجدول 
، وهو أعلى من )120.20(االجتماعية تبعًا للبرنامج التدريبيفي المجموعة التجريبية قد بلغ 
، كما أن المتوسط )55.90(المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة المجموعة الضابطة والذي بلغ

، في حين بلغ المتوسط )91.20(الحسابي ألداء أفراد الدراسة من الصف السادس قد بلغ 
ت الحسابية ، ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطا)84.90(الحسابي لطلبة الصف السابع 

تم إجراء تحليل التباين الثنائي المصاحب ) α ≤ 0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة 
)ANCOVA( والجدول ،)يبين نتائج التحليل) 8 .  
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ألداء أفراد الدراسة على ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب : )8(الجدول 
  )40= ن ( ج التدريبيمقياسي المهارات االجتماعية تبعًا للبرنام

 مصدر التباين المقياس
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

قيمة 

  اإلحصائي

  )ف(

  مستوى 

  الداللة

المهارات 
 االجتماعية

التطبيق القبلي لمقياس 
 المهارات االجتماعية

634.25 1 634.25 1.499 0.229 

 0.002 11.849 5013.402 1 5013.402 البرنامج التدريبي

 0.189 1.791 757.986 1 757.986 الصف

الصف* البرنامج التدريبي  954.225 1 954.225 2.255 0.142 

   423.113 35 14808.95 الخطأ

    39 21801.9 الكلي المعدل

بالنسبـة للتفاعل بين البرنامج التدريبي والصف على  )ف(يالحظ من الجدول السابق أن قيمة 
، مما يدل على عدم )0.142(، وبمستوى داللة )2.255( االجتماعية بلغت مقياس المهارات

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة من الصفين السادس 
والسابع في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية البعدي، وبلغت 

، وبمستوى داللة )1.791( ف على مقياس المهارات االجتماعيةبالنسبـة لمتغير الص )ف(قيمة 
، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي )0.189(

  . الدراسة من الصفين السادس والسابع على مقياس المهارات االجتماعية البعدي

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 :ئج الدراسة بناءًا على أسئلتهافيما يأتي مناقشة نتا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول :أوال
)α≤ 0. 05 ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى

 ؟للبرنامج

حصائية بين متوسطات أداء وجود فروق ذات داللة إأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 
مقياس المهارات االجتماعية البعدي تبعا للبرنامج التدريبي، وأن الفرق  مجموعتي الدراسة على

بدليل ارتفاع متوسطهم الذين خضعوا للبرنامج التدريبي كان لصالح أفراد المجموعة التجريبية 
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لبرنامج التدريبي كان له وهذا يعني أن ا. الحسابي عن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة
  .المهارات االجتماعيةلدى عينة أردنية من الطلبة ذوي صعوبات التعلم فاعلية في تعليم

وقد تعزى هذه النتيجة إلى إن تعلم المهارات االجتماعية باستخدام البرنامج التدريبي عمل 
له تأثير كبير وكان ماعيةعلى تنمية االعتماد على النفس لدى المتعلمفي عملية تعلم المهارات االجت

واإلنفعالية لدى الطلبة، وبالتالي كان له أثر على النمو المعرفي للطلبة  على الناحية االجتماعية
باإلضافة إلى ارتفاع مستوى األداء المهاريوالبعدالوجدانى نحو تعلم المواد الدراسية بصفة عامة، 

والنمو االجتماعي في كثير من المواقف وبذلك ساهم في التنمية االجتماعية، وتنمية الصداقة 
الصفية المخطط لها بين الطلبة، فتعلم الطلبة المواقف اإليجابية والقيم والمهارات من خالل 

  . االقتداء باألقران، والتعاطف مع اآلخرين

كما أن هذا البرنامج التدريبي قلل من المشكالت السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم 
عور بالنقص، كما عمل على إفادة الطلبة بشكل عام والطلبة الذين ال يثقون الناتجة عن الش

بأنفسهم بشكل خاص على زيادة القناعة لديهم بأنهم قادرين على التعلم،أيضًا هذا إضافة إلى 
  .تشجيعهم على القيام بالتفاعل والتواصل والحوار مع طلبة آخرين مماثلين لهم

في التأثير على سلوك الطلبة إذا يصبح هؤالء الرفاق وسيلة وقد أسهم هذا البرنامج التدريبي
إلظهار التقبل أو النبذ وبالتالي اإلثابة أو العقاب لمن يسايرون أو ينحرف عنها،إذ يتشكل سلوك 

يشجع  في اإلتجاه الذي ترغبه الجماعة مع مده بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به، وبالتالي الطلبة
تقدير الذات وتولد اإلحساس بالجماعة وتعلم الطلبة والتعاون والمشاركة هذا البرنامج التدريبي 

، )2009( ، العفيفي)2007( الخزاعلة كل من،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة .فى صنع قرار
التي أشارت  (Court &Givon, 2003) كورت وجيفون (Fuchs & Fuchs, 2006) فشز وفشز

لمجموعة التجريبية على مقياس المهارات االجتماعية تعزى نتائجها إلى وجود فروق لصالح ا
  ).2004( وال تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الخطيب والبستنجي. للبرنامج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
)α≤ 0.05 ( على مقياس المهارات االجتماعية تعزى بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 ؟لمتغيرالجنس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة من الذكور 
واإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية البعدي تبعا لمتغير 

الذين التعليمية في كل من مدارس الجنسين وقد تعزى هذه النتيجة إلى تكافؤ الفرص ،الجنس
بحيث أثر هذا البرنامج التدريبي على  ،خضعوا للبرنامج التدريبي لتعليم المهارات االجتماعية

  . الطلبة بالدرجة نفسها سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا وهذا جعل متغير الجنس متغيرًا محايدا
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رص التعليمية ذاتها، وأن تأثير البرنامج ويعزى ذلك إلى أن الذكور واإلناث، تعرضوا للف
التدريبي، زاد من متعة التعلم، وإثارة الحماس للتعلم، وإشراك المتعلم بفاعلية، وما تقدمه من 

وهذا يعني أن هذه الطريقة ال . خبرة حسية، وما يعقب ذلك من نقاش، يطال ويالئم كال الجنسين
وتتفق هذه النتيجة مع . امها لكال الجنسينيفضل استخدامها لجنس دون آخر، بل يمكن استخد

نتائج كل من دراسة هذه النتيجة مع  ، والتتفق)2004( الخطيب والبستنجيمن نتائج دراسة كل 
  .),2010Mahmood(محمود و Court &Givon, 2003)( كورت وجيفون

ستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا
)α≤ 0. 05 ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية تعزى

   لمتغير الصف الدراسي؟

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة من الصفين 
الجتماعية البعدي السادس والسابع في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات ا

تبعا لمتغير الصف، وقد تعزى هذه النتيجة إلى تكافؤ الفرص التعليمية في كل من الصفين 
الذين خضعوا للبرنامج التدريبي لتعليم السادس والسابع في المجموعتين التجريبية والضابطة 

سها سواء أكانوا من على الطلبة بالدرجة نف البرنامج التدريبيبحيث أثر هذا  ،المهارات االجتماعية
  . الصف السادس أم الصف السابع وهذا جعل متغير الصف الدراسي متغيرًا محايدًا

زاد من متعة التعلم، وإثارة الحماس  ،البرنامج التدريبي لتعليم المهارات االجتماعيةوأن تأثير 
اش، يطال للتعلم، وإشراك المتعلم بفاعلية، وما تقدمه من خبرة حسية، وما يعقب ذلك من نق

وهذا يعني أن هذه الطريقة ال يفضل استخدامها لصف دون . ويالئم كال الصفين السادس والسابع
  . آخر، بل يمكن استخدامها لكال الصفين

 ، الخطيب والبستنجي)2009(ال تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من العفيفي 
  ).2007( الخزاعلة ،)2004(
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  المراجـــع

المهارات الحياتية ضرورة حتمية في عصر ). 2010( ،ن عبد الواحد يوسفإبراهيم، سليما
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املدارس  فياألساسيني  التاسع والعاشر نيالصف مستوى التفكري اإليجابي لدى طلبة
 األردن سحاب فيلواء ل والتعليم رتبيةالديرية مل التابعة

  
  *إيمان ماجد الربيحات

  

  18/4/2021 تاريخ القبول   26/1/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
 يجـابي لـدى طلبـة الصـفين التاسـع والعاشـر فـي       هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مسـتوى التفكيـر اإل  

الجنس، ودخل األسرة، والمستوى : مديرية التربية والتعليم للواء سحاب في ضوء المتغيرات اآلتيةمدارس 
طالبــا وطالبــة، وذلــك خــالل  ) 250(الدراســي، والمعــدل، وقــد تكونــت عينــة الدراســة المختــارة عشــوائيا مــن   

ــن العــام الدراســ    ــاني م ــم تطــوير مقيــاس لتقصــي     )2019/2020(يالفصــل الث ــق أهــداف الدراســة ت ، ولتحقي
مستوى التفكير اإليجابي، وبعد التحقق من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على أفراد عينة الدراسة، وقـد  
أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن متوســط االســتجابة ألفــراد العينــة علــى مقيــاس التفكيــر اإليجــابي جــاء بدرجــة   

شارت النتـائج إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية علـى مقيـاس التفكيـر اإليجـابي تعـزى لمتغيـر             مرتفعة، وأ
الجنس لصالح اإلناث، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير مسـتوى دخـل األسـرة ومتغيـر     

صـيل المرتفـع   المستوى الدراسي، وأظهرت النتائج وجود فروق تعزى لمتغيـر المعـدل بـين الطلبـة ذوي التح    
ــتح         ــتعلم والتف ــع فــي بعــدي حــب ال ــة ذوي التحصــيل المرتف ــة ذوي التحصــيل المــنخفض لصــالح الطلب والطلب

إعـداد بـرامج تدريبيـة تسـهم     : وقد تم تقديم مجموعة من التوصـيات، مـن أبرزهـا   . المعرفي وحل المشكالت
توياتهم الدراســية، وتضــمين فـي تنميــة التفكيــر اإليجــابي لـدى المعلمــين وطلبــة المــدارس علـى اخــتالف مســ    
  .المناهج الدراسية أنشطة تسهم في تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى الطلبة

  .التفكير اإليجابي، طلبة الصفين التاسع والعاشر، لواء سحاب، األردن: الكلمات المفتاحية
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The Level of Positive Thinking of the 9th and 10th Grade (Primary 
Education) Subsidiary of Directorate of Education of Sahab District 

in Jordan  
 

Eyman Majid ar- Bayhat, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
This current study aimed to identify the level of positive thinking of the 9th and 10th 

grade in Directorate of Education of Sahab District schools in the light of following 
variable: gender, family income, academic level, and average. The study random sample 
consist of (250) male and female students during the second semester of the academic 
year (2019/2020).In order to achieve the goals of the study, a tool (scale) was developed 
to find out the level of positive thinking and this scale was applied on a number of study 
samples after verifying the validity and legibility of this scale. 

The study results indicate that the respond average for study sample on the positive 
thinking scale showed high level. Further the results indicate a statistically differences 
on the positive thinking scale related to gender variable in favor of female. The results 
indicate also that there were not differences related to family income and variable of 
academic level. The result showed differences related to variable of average among 
students with high academic achievement and those with low academic achievement in 
favor of the student with high academic achievement related to love of learning, 
knowledge, and problem solving. A number of recommendations were presented, in 
particular, preparing training programs which contribute developing the positive thinking 
for the teachers and students on all academic level and the inclusion in school curricula 
of activities which contribute in developing the positive thinking skills among students. 

Keywords: Positive thinking, Ninth and tenth grade students, Sahab district, Jordan. 
  

  :المقدمة

أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان وهو المنحة العظمى التي وهبها الله له،  يعد التفكير أرقى
فهو القوة المؤثرة في حياتنا والمنظم والموجه نحو أهدافنا، ويسهم في دفع الفرد الكتشاف 
أسرار الحياة وتذليل الصعاب، وطوع الله سبحانه وتعالى أدوات الطبيعة لخدمة اإلنسان وغاياته 

ا دفع معظم المجتمعات التربوية والتعليمية إلدخال التغيرات والتطورات الحديثة وحاجاته، مم
والفارقة في أثارها على الجانب االقتصادي والسياسي والتعليمي بهدف مسايرة هذا التطور، 
وتعتبر تنمية ورعاية األدمغة المفكرة المبتكرة النابغة مسؤولية جميع مؤسسات الدولة وفي 

ات التعليمية، فنحن اليوم وفي وقتنا الحاضر بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مقدمتها المؤسس
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مضى لطرق واستراتيجيات لتعليم التفكير والتي من شأنها إمدادنا برؤية تعليمية واسعة ومتنوعة 
ومتقدمة تثري الحصيلة المعرفية والمهارات العقلية لطلبتنا وتدربهم على التفكير الفعال واإليجابي، 

ن يتحقق إال بوجود المعلم المؤهل الماهر الذي يتيح للطلبة فرصة التجريب ووضع وهذا ل
التعميمات، بإثارة اهتمامهم ودافعيتهم لالكتشاف وحل المشكالت، والسيطرة على بيئتهم باإلدراك 

  ). 2012العفون والصاحب، ( السليم والتفكير المثمر

فة التفاؤل لدى الفرد ومصدر القوة والحرية، ويعتبر التفكير اإليجابي أداة فعالة لتعزيز ثقا
تحرره من اآلالم، وله الدور األكبر في نجاح حياة الفرد وتقدمه و وينعكس بشكل مباشر على صحته

على الصعيد العملي والشخصي، وبمعنى آخر هناك فرق بين التفكير بشكله المعتاد وبين التفكير 
يفكرون، فنحن نسعى إلى أن نعلمهم كيف يفكرون اإليجابي، فعندما نسعى لتعليم الطلبة كيف 

بشكل إيجابي ونكسبهم المهارة التي تمكنهم من ذلك، وقد تكون هذه المهمة من أهم المهام التي 
يقوم بها المعلم ألنه يسهم في تحسن الصحة النفسية للطلبة ورفع مستوى التفكير السليم لديهم، 

مع المواقف الصعبة والتعامل مع الضغوط التي يتعرض مما يمكن المتعلم من االستجابة والتكيف 
   ).2006الفقي، (لها بتفاؤل وإيجابية 

بأن المشاعر والمعارف واألفكار تبنى  )Debono, 2011(يرى ديبونو  :مشكلة الدراسة
على معتقداتنا الداخلية في الوعي والالوعي وبإمكاننا ضبطها وتوجيهها سواء علمنا ذلك أو 

ك يمكن للفرد اختيار نمط تفكيره، فإذا قرر أن يفكر بطريقة إيجابية حماسية فهو جهلناه، وبذل
بذلك يتمكن من اجتثاث العديد من المشاعر غير المرغوبة والتي من الممكن أن تعيقه من تحقيق 
األفضل إذا بقيت لديه، وعليه يجب أن يكون لدينا كتربويين ومعلمين اعتقاد مؤكد وراسخ 

   .نمط تفكير الطلبة من النمط السلبي إلى اإليجابي بإمكانية تغيير

من خالل عملي في القطاع التربوي امتالك عدد كبير من طلبة المدارس  وقد الحظت
لمهارات وخصائص معرفية تمكنهم من التعامل مع المشكالت الحياتية وحتى التعليمية على اختالف 

قدرة على تخطي العقبات التي تواجههم اليمية وأنواعها بفاعلية إال أن توظيفها في المواقف التعل
التفكير  مهاراتمستوى امتالكهم ل قد تبدو ضعيفة أحيانًا مما دفعني في هذا البحث لقياس

  .اإليجابي

ومن هنا فإن الفرق بين الطالب الناجح والطالب غير الناجح هو نمط التفكير، بالرغم من 
التفكير يمتلكه جميع الطلبة بالتساوي، ولكن طريقة  اختالفهم في الظروف والفرض المتاحة إال أن

ونمط التفكير هما المختلفان، فالبعض يجنح نحو اإليجابية بالتفكير فيبرز ويتألق وينجح، في حين 
يتجه آخرون إلى التفكير السلبي فيخفقون ويحبطون، ومن هنا يمكن أن نقول أن التفكير اإليجابي 

للعمل، مما يسهم في رفع مستوى  هتعلم وهو المحرك الذي يدفعأهم أعمدة الّنجاح في حياة الم
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تحصيله، وإدارة وقته بشكل جيد، وتنمية التفكير اإلبداعي لديه، وتحقيق التفاعل اإليجابي مع 
زمالئه، والنجاح في استغالل جميع إمكاناته وصوًال لتحقيق اإلنجازات، وعليه من الواجب علينا 

االهتمام يجب كما ، طلبتناى أهمية نشر ثقافة التفكير اإليجابي بين كمعلمين ومربين التأكيد عل
من التعرف إلى أنماط تفكير طلبتهم فوجود الطالب  مما يمكنهمهذا النهج، على تدريب المعلمين ب

صاحب التفكير السلبي يمكن أن يقضي على بوادر اإليجابية في تفكير زمالئه بمرور الوقت وهذا 
شاعت في بيئتنا التعليمية ويجب القضاء عليها من خالل إيجاد المعلم  بحد ذاته مشكلة إذا

  . اإليجابي صاحب الدور األكبر في ترسيخ سمة إيجابية التفكير لدى طلبته

  :أسئلة الدراسة

األساسيين في المدارس  الصفين التاسع والعاشر التفكير اإليجابي لدى طلبةما مستوى  .1
 ؟سحابيم للواء التابعة لمديرية التربية والتعل

في مستوى التفكير  (α ≥ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسيين في المدارس التابعة لمديرية التربية 

 والتعليم للواء سحاب تعزى لمتغيري الجنس ومستوى دخل األسرة؟ 

لبة الصفين التاسع والعاشر األساسي في المدارس التابعة لمديرية هل تختلف درجة امتالك ط .3
المستوى الدراسي،  التربية والتعليم للواء سحاب للتفكير اإليجابي تبعًا الختالف متغيري

  والمعدل؟

 :أهداف الدراسة

تقصي مستوى التفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسيين في المدارس  .1
 .لمديرية التربية والتعليم للواء سحابالتابعة 

بحث الفروق في مستوى التفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسيين في  .2
الجنس ي المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب والتي تعزى لمتغير

 .ومستوى دخل األسرة

 ابي عند طلبة الصفين التاسع والعاشراالختالفات في مستوى التفكير اإليجعن  الكشف .3
األساسيين في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب والتي تعزى لمتغيري 

 .والمعدل المستوى الدراسي
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  :أهمية البحث

، فمعظم االهتمام البحثي الملحوظ مؤخرا بموضوع التفكير اإليجابيمن الدراسة همية أتكمن 
لية بدأت تركز على المفهوم بشكل خاص ومن الناحيتين المعرفية والنفسية، ويمكن الدراسات الحا

  :القول أن لهذا البحث أهمية نظرية وأخرى عملية تتلخص فيما يلي

يقدم هذا البحث عرضا لمفهوم التفكير اإليجابي في مجال علم النفس ويشير : األهمية النظرية -
فيه، ويلفت نظر الباحثين إلى االهتمام به، ويوفر  إلى أنماطه ويعرض وجهات نظر العلماء

أدبا تربويا ونفسيا للباحثين والدارسين والتربويين في موضوعات علم النفس اإليجابي وعلم 
كشف عن مستويات التفكير اإليجابي وعالقته بمتغيرات الجنس، والمعدل، وي، يالنفس المعرف

  .، ومستوى دخل األسرةوالمستوى الدراسي

ذي خصائص لدى الطلبة و تزويد الباحثين بمقياس لمستوى التفكير اإليجابي: األهمية العملية -
ويسهم في تمكين المعلمين من تصميم أنشطة تنمي التفكير اإليجابي لدى  سيكومترية

مساعدة الطلبة من خالل التعرف إلى مستوى التفكير اإليجابي لديهم باإلضافة إلى  طلبتهم،
تراتيجيات المالئمة التي تسهم في تطوير التفكير اإليجابي لديهم وتشجيعهم في تطوير االس

  . على َتبّنيه كنهج مميز

  :واإلجرائية المفاهيمية التعريفات

يعرف بأنه عملية يتم من خاللها تركيز عقل الفرد على النتائج اإليجابية البناءة؛ : التفكير اإليجابي
هدامة بإحالل األفكار والمشاعر اإليجابية بديًال عنها بهدف التخلص من األفكار السلبية ال

)Hamfrize, 2004.(  

 على فقرات استجابته بأنه الدرجة التي حصل عليها الطالب وذلك من خالل :ويعرف إجرائيا

  .مقياس التفكير اإليجابي المستخدم في هذه الدراسة والمطور من قبل الباحثة

  :المحددات اآلتية على حاليةال الدراسة اقتصرت :محددات الدراسة

 2019(بداية الفصل الثاني من العام الدراسي  تم تطبيق الدراسة الحالية :لحدود الزمانيةا 

- 2020(. 

 في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم  تم تطبيق الدراسة الحالية: الحدود المكانية
 .للواء سحاب

  ا وطالبة من ا) 250(تكونت عينة الدراسة من: البشريةالحدودوالعاشر  التاسع لصفينطالب
 .مديرية التربية والتعليم للواء سحابل مدارس الحكومية التابعةال في األساسيين
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 تمثلت هذه المحددات بالقيام بدراسة حول التفكير اإليجابي عند: الحدود الموضوعية 
مديرية التربية للواء ل ابعةمدارس الحكومية التال في األساسيينوالعاشر  التاسع الصفين طلبة

الجنس، والمعدل، والمستوى الدراسي، ومستوى دخل : سحاب في ضوء المتغيرات اآلتية
 .األسرة

هذه الحدود ال يمكن تعميم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة إال على أفراد لهم واستنادا ل
  .نفس خصائص أفراد عينة هذه الدراسة

  :اإلطار النظري

التفكير اإليجابي هو تبّني التفاؤل كأسلوب حياة ): positive thinking(جابي التفكير اإلي
بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتأمل الفرد لنفسه بشكل عميق ليكتشف القدرات والمواهب التي 
حباه الله إياها، وعدم اإلصرار على استبصار العيوب والسلبيات وتضخيمها سواء لنفسه أو لمن 

ماد التفكير اإليجابي كمنهج حياة سيكون له أثر فعال في تفكيرنا وفي جميع أمور حوله، وإن اعت
يعيش في عالم السعادة المطلقة،  حياتنا المستقبلية واليومية، وال يعنى التفكير اإليجابي أن الفرد

 ولكنه فرد يمتلك القدرة الخالقة التي تمكنه من استثمار المصاعب بالسمو فوقها والتعامل معها
بموضوعية، فال يدع تفاصيل هذه المواقف تحبطه، بأنه يستطيع بإيمانه الجاد وثقته بنفسه 

   ).2011سليمان، ( "ال فشل إنما تجارب وخبرات" وشعاره في ذلك

وحتى يصبح التفكير اإليجابي نمط حياة لطلبتنا فال بد من توافر المعلم المدرب على تصميم 
مستندة لمبادئ التفكير اإليجابي والذي يسهم في تعزيز اإلبداع لدى وتنفيذ األنشطة التعليمية ال

الطلبة، وللمدرسة الدور األكبر في توفر بيئة خصبة تشجع على التفكير اإليجابي يتفاعل فيها 
المعلم مع الطالب لتطوير قدراته، وتسهم في حث األخير على التفكير بمرونة وإيجابية في حل 

السرور، ( الخروج منها بحلول تجعل نظرته مشرقة للحياة وباستمرارالمشكالت التي تعترضه و
وترى الباحثة أن تنمية التفكير اإليجابي لدى الطلبة أصبح ضرورة ملحة في وقتنا ). 2005

الحاضر، والذي يتسم بالتغيير المتسارع وتزايد ضغوط الحياة، حيث يسهم توظيف هذا النمط من 
المشاركة في التعلم بأنشطه منهجية وال منهجية وتحقيق اإلنجازات التفكير في إقبال الطلبة على 

بدافعية عالية وحماس لخدمة مجتمعهم وذلك نتيجة خوضهم لتجارب متنوعة تمكنهم من التكيف 
وبناء عليه فال بد من  ،مع تقلبات الحياة اليومية وتصقل شخصيتهم وتهيئتهم للنجاح المستقبلي

  .ى فئاتهم لهذا النوع من التفكير لبناء غد مشرق ألبنائنارعاية وتنمية التربويين بشت
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  : مفهوم التفكير اإليجابي

  :طرح األدب التربـوي تعريفات عدة تختلف بـاختالف المنطلقات النظرية، ومنها

بأنه سلوك ذهني يتعمق في التفكير، والتخيالت ) Fredrichson, 2013( عرفه فريدريكسون
والكلمات، والنجاح، ويتصف الفرد صاحب التفكير اإليجابي بأنه ينظر إلى  الخاضعة للتطور والنمو،

  . الجوانب المشرقة اإليجابية في جميع المواقف التي تصادفه في الحياة

يهدف إلى مساعدة الفرد على التفكير في حل  بأنه مصدر قوة) 2012(فيما عرفه الفقي 
، )مصدر اآلالم(ثقته وتحرره من التفكير السلبي المشكلة حتى يجده، مما يسهم في زيادة مهارته و

فقد ال يستطيع الفرد التحكم بظروف الموقف ولكنه يستطيع التحكم بأفكاره، فالتفكر اإليجابي 
   .يؤدي إلى فعل ونتائج إيجابية

بأنه امتالك الشخص لمجموعة من التوقعات المتفائلة اإليجابية تجاه ) 2006(وعرفه سالم 
أنا أفكر إذًا أنا "واقتناعه بإمكانية تحقيق النجاح، ومن أبرز هذه التوقعات  الزمن القادم،

  ". أستطيع

بأنه قدرة الفرد على تكوين أنظمة ذهنية منطقية  ),Seligman 2006(بينما عرفه سيلجمان 
ذات طابع إيجابي تفاؤلي والتي تهدف لحل المشكالت باستخدام استراتيجيات القيادة الذاتية، 

افة إلى قدرة الفرد اإلرادية على تصحيح وتقويم أفكاره ومعتقداته والسيطرة عليها وتوجيهها باإلض
   .نحو ما يتوقعه من نتائج ناجحة ودعمه لحل المشكلة

بأن التفكير اإليجابي يطلق على من يستخدم قدرة عقله الالوعي أي  )2003( وترى مصطفى
   .م في تحقق طموحاته وآمالهالعقل الباطن للتأثير على حياته، بطريقة تسه

إلى االستراتيجيات واألساليب اإليجابية في ذات الشخص، ) yearly, 1995( يرليوأشار 
مؤثرا في  ألن يكون فردا إيجابيا، ولممارسة سلوكيات تجعل حياته ناجحةبنزعته والتي تتمثل 

   .محيطة

 تمثل بمهارة الفرد على صناعةوترى الباحثة أن التفكير اإليجابي نمط من أنماط التفكير ي
المواقف المختلفة في حياته، وذلك بإيجاد االستراتيجيات المثمرة والمرضية التي تسهم الفرص في 

  .في حل المشكالت التي تعترضه بنجاح وبنظرة زاهية للحياة

  :النظريات المفسرة للتفكير اإليجابي

ان أن األشخاص يملكون يرى سيلجم(.Seligman et al)  :نظرية سيلجمان وآخرين -
تفكيرهم، وهذا يؤدي بالمتعلم إلى اكتشاف جوانب  المقدرة والحرية الكاملة في اختيار استراتيجية
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القوة التي يمتلكها ويستعمل أساليب تجعله أكثر تحكما بمسار تفكيره، ويشير سيلجمان ورفاقه 
في تفسير األحداث، وال  فرادبأن التفاؤل والتشاؤم هما منهجان في التفكير يستند عليهما األ

يقتصر تفسيرنا للوقائع على مواجهة حاالت النجاح أو الفشل، بل تتوقف على الفكرة التي نبلورها 
عن القيمة التي نعطيها لفرصنا وإمكاناتنا وأنفسنا في هذه الحياة، ويتعلم الشخص التفاؤل أو 

ورعاية  ته، وبما يكتنفه من اهتمامالتشاؤم استنادا لمجموع خبراته وطبيعة بيئته ونمط تنشئ
وتعزيز وتشجيع وتقدير واحترام، وأن نمط التفكير اإليجابي التفاؤلي نمط متعلم، فيمكن تعلمه 

 ).2017شهد، (وإحالله مكان النمط السلبي التشاؤمي بالتدريب وبعدة أساليب 

كل فرد وأشار في نظريته إلى حقيقة مفادها بأن  :)Aron, Beck(نظرية أرون بيك  -
عن نفسه وعن اآلخرين، فإذا كانت هذه التوقعات واألفكار سلبية سيرافقها  ايمتلك توقعات وأفكار

 ا مشكالت تؤثر على حياة الفرد كالقلق، واإلحباط، واالكتئاب والعكس صحيح، ومن هنا ال بدحتم
بأنماط تفكير  تبدالهللفرد أن يسعى ليكون واعيا بالتفكير السلبي الذي يملكه، حتى يتمكن من اس

ويرى بيك أن العديد من ردود الفعل المستهجنة تعتمد على  إيجابية منطقيه وأكثر يسهل تحقيقها
وإذا أراد الخروج من هذه الحالة فعليه أن يتبنى  معتقدات ذهنية خاطئة يكوّنها اإلنسان عن ذاته

  ). 2009الغرير،(سياسة التغيير في سلوكاته 

مؤسس نظرية علم النفس الفردي بأن التحليل ر ويرى أدل :)Adler(نظرية أدلر  -
النـــفسي عملية يتم خاللها الكشف عن دوافع وصراعات الفرد المخزنة في الالوعي والمؤدية إلى 

عالقة هذه النظرية بالتفكير اإليجابي من خالل اكتشاف الفرد لخبرات  االضطرابات النفسية، وتبرز
ضغوط التي تعرض لها، وفي لحظة اتجاه الفرد لمعالجة هذه الخبرات ماضية مؤلمة والناجمة عن ال

ويرى آدلر بأن على الشخص إقناع نفسه بأنه ). 2000دلر،أ( فهو بذلك وصل للتفكير اإليجابي
المسؤول عن أي عمل يقوم به، فعند مروره بتجربة قاسية سيتوجب عليه أخذ العبرة من هذه 

قف أخرى شبيهة، فمن هنا تتشكل الخبرة فينجو الفرد من التجربة واالنتفاع بها في حل موا
من اإلصابة باإلحباط والقلق، والتأكيد على الثقة  الوقوع في تجربة الفشل مرة أخرى مع الحذر

   ).2018الطراونة، ( باإلمكانيات التي ستسهم في تحقيق األهداف بصورة مرضية

بأن ) مل والمبادأة إلى الفعلاأل(ويرى سيندر في نظريته ): Snyder(نظرية سيندر  -
نشاطات الفرد هي عبارة عن مجموعة معرفية قائمة على إحساس متبادل بين القوة الناجحة 
والمتمثلة بالتحديد المباشر للهدف وبين االستراتيجيات المستخدمة للتخطيط لهذا الهدف، 

حو األفضل فسيقود الدافع فحينما يدرك الفرد امتالكه للقوة التي تمكنه من القدرة على التغيير ن
الفرد نحو تحقيق األهداف المخطط لها في حال توفر هذين المطلبين، فاألشخاص المتفائلون 

أن األمل ما هو إال حصيلة الطاقة  يميلون إلى إنهاء ما بدأوه بدًال من التوقف، وأشار سيندر
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د مسارات التفكير لبلوغ الذهنية التي يملكها الفرد وقوة اإلرادة ويساندها القدرة على إعدا
  )2013منشد،( األهداف

  :مهارات التفكير اإليجابي

يعتبر التفكير اإليجابي أحد أبرز المهارات التي نتمكن من خاللها التغلب على العقبات التي 
تواجهنا في حياتنا بهدف تحقيق غايتنا، ولتحقيق ذلك فال بد من التركيز على امتالك مهاراته 

  .)2015آل سالم،(و) 2014،حمياني(ردها كل من والتي أو ،اآلتية

 .البحث عن األدلة الداحضة عوضا من االعتماد على افتراضات ال أساس لها من الصحة -

، فهي تجعل الموقف يظهر "اأبد"و" امدائ"االبتعاد عن استخدام المفردات المطلقة مثل  -
 .أسوأ مما هو عليه

يين طرق تحقيقها، والتفريق بين األهداف تحديد األهداف، ووضعها حسب أهميتها، وتع -
  .الممكنة وغير الممكنة

وتجنب االنطواء على الذات بالحديث  توسيع مساحة التفكير والخروج من الدوائر المحصورة -
 . مع اآلخرين

 المحفزة البيئة وتغيير مختلف شيء فعلل الذات بتطويعاالنفعاالت السلبية في عدم االستمرار  -
 .السلبي لالنفعال

، فتؤثر ةديمومة التفكير فيها سيجعلها عاد نأل ؛مراقبة األفكار واالستغناء عن السلبية منها -
  .عليهاسلبا 

العقل الباطن على نهج التفكير اإليجابي، وذلك بتكرار المفردات اإليجابية، وعدم تكرار  ةبرمج -
 .بالتكرار ي يتبرمجن العقل الباطنألالمفردات السلبية، 

  :اإليجابي خصائص المفكر

تسهم في تميز الفرد الممتلك لها من غيره ليطلق  يتصف المفكر اإليجابي بمجموعة خصائص
قاسم، ( )2011سليمان، ) (201العرواني، ( كل من إليها تي أشارعليه مسمى المفكر اإليجابي وال

  :ومنها اآلتي )2010

 .ر الحياةاإليمان بالله تعالى والتوكل عليه واالستعانة به في جميع أمو .1

االجتهاد والمثابرة واألمل والكفاح في إنجاز المهام وحل المشكالت وامتالك مهارات  .2
 .اجتماعية إيجابية
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الرغبة في تحديد المشكلة بمستوى عال من الدقة، باستخدام البيانات ذات المصادر  .3
  .الموثوقة

مخطط لها، وليس في إصدار األحكام المناسبة واتخاذ القرارات الالزمة في ضوء األهداف ال .4
 . ضوء الرغبات الشخصية أو األحاسيس والعواطف المتقلبة

لألخذ  اوالتي تجعل الفرد قابًل االنفتاح على اآلراء واألفكار الحسنة، والتمتع بالمرونة .5
 .والعطاء، والبعد عن القوة والهجوم الشخصي أثناء الحوار

كه الستراتيجيات مبتكرة تتناسب والتغير االلتزام بالموضوعية والصدق أسلوبا للبحث، وامتال .6
 .الحاصل

 .التركيز على فرص النجاح والتقليل من احتمال الفشل وتجاهل الجانب السلبي .7

  .لتفاؤل والمغامرة والمجازفة وتجربة كل ما هو جديدوا الثقة بالنفس وحب التغيير .8

  :العوامل المؤثرة في التفكير اإليجابي

توفير : تؤثر في تنمية التفكير اإليجابي ومن أبرزها اآلتي هناك العديد من العوامل التي
الرعاية المبكرة ذات المستوى العالي للطفل في البيت والمدرسة، وطبيعة البنية العقلية والجينات 
الوراثية في هذه البنية والتركيز على التعليم النظري والتدريب العملي للتفكير، وتشجيع االكتشاف 

مستوى القلق والتوتر لدى الفرد، والصحة إلى تباه والممارسة الواعية، باإلضافة والتركيز على االن
للقدرة على االستيعاب وتنظيم األفكار،  هالعقلية والبدنية والثروة اللغوية للفرد ومدى امتالك
مستوى الثقافي ونمط التنشئة إلى باإلضافة  ومفهوم الفرد لذاته ومدى ارتباطه بالتحدي والمثابرة

جتماعية واألسرية، وسعة الخيال والقدرة على توليد األفكار ومدى توافق المعلم ومحتوى اال
المنهاج في تطوير التفكير اإليجابي، وكيفية استثمار الجهد المبذول في عملية التفكير وفي تطوير 

   ).2003الطيطي، (مهارات ثانوية للتفكير اإليجابي 

  :استراتيجيات التفكير اإليجابي

التفكير اإليجابي لألفراد بكافة  تنميةلعديد من العلماء بتقديم استراتيجيات خاصة بقام ا
  ).Teaster, 2004) (2009الفقي، : (ومن أبرزها ما أشار إليها كل من فئاتهم

ي شخص لوجهة نظر وقيم فرد يعتبره مثله وتقوم على تبّن: استراتيجية المثل األعلى .1
وكه كما لو كان هو متواجدا في مشكلة ما يواجهها حيث يسلك سل األعلى في جانب معين

في حياته، سيالحظ أن أسلوبه أصبح مماثال له في نضجه وإيجابياته، وسيجد أفكاره اكتسبت 
  .خبرة ومهارة من ذلك الشخص
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نحن ال نرى األشياء كما هي، بل نراها كما "يقول سقراط : استراتيجية الشخص اآلخر .2
على تقمص فرد لشخصية فرد معين وكأنه هو، مما يجعله  تقوم هذه االستراتيجية" نحن

كبر في التعامل أ فتصبح لديه مرونة ،أكثر مقدرة على معرفة لماذا يتصرف معه بهذه الطريقة
  . مع ذلك الشخص

تقوم على تنقيص الفرد ألفكار ومشاعر ال يرغب فيها، : استراتيجية التنقيص والتصعيد .3
مشاعر التي يريدها، حتى ينتهي األمر بتالشي ما ال يريد، وعلى زيادة وتصعيد األفكار وال

  .وتطور وازدهار ما يريد

نحن نتعلم من "ستراتيجية على مقولة وتتلخص هذه اال :استراتيجية النتائج اإليجابية .4
  ".نفعل الفشل أكثر مما نتعلم من النجاح، ونكتشف ماذا نفعل عندما نكتشف ما ال

فالشخص يفكر بأنه غير قادر على النجاح نتيجة تعريفه لنفسه : استراتيجية إعادة التعريف .5
له باالعتقاد بأنه ضعيف، أما عندما يغير تعريفه لنفسه بأنه القادر  يتسبب بهذه السمة مما

 على تحقيق اإلنجازات فيزيد تقديره

األفراد في التحكم بشؤونهم،  ةجاءت استراتيجية البدائل لمساعد: استراتيجية البدائل .6
ختيار البديل األمثل، وتعتمد هذه الطريقة على اك بعد التفكير في كل البدائل ومن ثم وذل

مدى التحرك السريع والمرونة في إعطاء بدائل وأفكار متنوعة وجديدة تجعل الفرد يستفيد 
  .من الفرص المتاحة في محيطه

  :أنماط التفكير اإليجابي

  :وهي) Tester, 2004(ده يتضمن التفكير اإليجابي خمسة أنماط حسب ما أور

ويستخدم الناس هذا النوع من التفكير حتى يدعم : التفكير اإليجابي لتدعيم وجهات النظر -
  .وجهة نظرهم الشخصية في موقف ما اتجاه شيء معين

يجابيا إيكون الشخص في هذا النوع من التفكير  :ب التأثر باآلخرينبالتفكير اإليجابي بس -
ء كان ذلك من األصدقاء أو األقارب، ويدفع الفرد للعمل وعدم ألنه تأثر بشخص معين سوا

  .بل عليه اإلنجاز والتقييم والتقويم حتى يحقق أهدافه تضيع الوقت في التذمر والشكوى

وفي هذا النوع من التفكير المرتبط بزمن معين كما في : التفكير اإليجابي بسبب التوقيت -
يات الناس باإليجابية فيكون الفرد واعيا األشهر الروحانية كشهر رمضان وتتصف سلوك

 .ومدرًكا لسلوكياته
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نساًنا عزيزا عليه، أو إويظهر هذا النوع عندما يفقد الفرد : التفكير اإليجابي في المعاناة -
ع ـفسية غير مستقرة قد تستمر مـالة نـذا العرض بحـيصاب بمرض خطير، فيمر بعد ه

من  ابل ضمن قالب إيجابي مركزا على الحل مستفيدوالتق بالـتحول فترات أو تنتهيـالشخص ل
 .التجربة

هذا النوع من أقوى وأفضل أنواع التفكير  ويعد :التفكير اإليجابي المستمر مع الزمن -
اإليجابي، حيث أصبح عادة مستمرة عند الفرد، حيث ال يتأثر بالظروف أو بالزمان أو المكان 

 .فسواء واجه الشخص تحديا أم ال

   :السابقة الدراسات

ميدان علم  حد الموضوعات الحديثة التي بدأ البحث فيها مؤخرا فيأالتفكير اإليجابي  يعد
 النفس اإليجابي ويالحظ عند استطالع الدراسات السابقة قلة تلك الدراسات على الصعيد المحلي

دراسات ، وفيما يلي مجموعة من الالدراسة من اإلسهامات الجادة في هذا المجاللذا تعد هذه 
  :التي تناولت هذا الموضوع

بدراسة في نابلس هدفت التعرف إلى مستوى التفكير اإليجابي لدى ) 2019(قام العالونة 
طالبًا ) 364(طلبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت عينة الدراسة من 

المفتوحة في نابلس، ولتحقيق  وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية من طلبة جامعة القدس
ستخدم الباحث مقياس التفكير اإليجابي، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اأهداف الدراسة 

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مستوى التفكير  التفكير اإليجابي جاء بمستوى مرتفع
ية، ومكان السكن، فيما أظهرت والتقدير، والكل اإليجابي لدى عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس

 .النتائج وجود فروق تعزى لمتغير المستوى الدراسي

الكشف عن العالقة بين التفكير اإليجابي وتنظيم  دراسة هدفت) 2018( وأجرت الضمور
الذات واتخاذ القرار، ومستوى كل منها، في ضوء كل من متغير الجنس، والتخصص، والدرجة 

) 660(، وتكونت عينة الدراسة من في الجامعة األردنية سات العليااألكاديمية لدى طلبة الدرا
ةوظفت الباحثة ثالث ، ولتحقيق أهداف الدراسة)2017/2018(وطالبة للعام الدراسي  اطالب 

اتخاذ القرار، وأظهرت نتائج الدراسة و تنظيم الذات،و وهي التفكير اإليجابي ،مقاييس مطورة
وجود عالقة ارتباطية إلى كما أشارت النتائج  التفكير اإليجابي مستوى مرتفع منالطلبة امتالك 

كل من عدم وجود فروق تبعا لوموجبة بين التفكير اإليجابي وتنظيم الذات واتخاذ القرار، 
  .الجنس والتخصص والدرجة األكاديمية :التاليةمتغيرات ال
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كيا، هدفت إلى في تر )Celik & Hakan,2018(وهكان  كوفي دراسة أجراها كل من شيل
طبيعة البيئة (الكشف عن طبيعة العالقة بين مهارات التفكير اإليجابي وموقع التعليم األكاديمي 

طالبا وطالبة من المراهقين في المدارس الثانوية في ) 288(وتمثلت عينة الدراسة بـ  )الصفية
 واآلخرىالتفكير اإليجابي، لقياس  األولى ،تركيا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان أداتين

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين ) موقع التعلم( لقياس مستوى البيئة الصفية
وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في مستوى إلى أشارت كما التفكير اإليجابي وموقع التعلم، 

  . التفكير اإليجابي لصالح اإلناث

والتي هدفت  )Hsiang,2017&Wang(تايوان  وانج وهسيانغ في وفي دراسة أجراها
التفكير اإليجابي في التنظيم الذاتي ودافعية التعلم، وتمثلت عينة الدراسة بـ  التعرف إلى أثر

 ابرنامج انطالب وطالبة من طلبة جامعة تايوان، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث) 102(
يم الذاتي واآلخر لدافعية التعلم، وأسفرت ، واستخداما مقاسين األول لمستوى التنظاتدريبي

تنمية مستوى دافعية التعلم والتنظيم  فينتائج عن وجود أثر إيجابي قوي للتفكير اإليجابي ال
  .الذاتي

هدفت التعرف إلى العالقة بين التفكير اإليجابي وكل من ) 2016(وفي دراسة أجراها الزعبي 
طالب وطالبة من طلبة الجامعة ) 500(لدراسة بـ تقدير الذات وأسلوب العزو، وتمثلت عينة ا

األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة وظف الباحث مقياس التفكير اإليجابي ومقياس مركز العزو 
وجود عالقة إيجابية بين التفكير اإليجابي وتقدير إلى نتائج الوأشارت  ،ومقياس تقدير الذات

  .الداخلي من جهة أخرى الذات من جهة والتفكير اإليجابي ودرجة العزو

 -اإليجابي(التفكير  بدراسة في العراق هدفت التعرف إلى مستوى) 2013(وقامت العبيدي 
لدى طلبة جامعة بغداد وعالقته بالتوافق الدراسي في ضوء كل من متغير الجنس ) السلبي

ولتحقيق  ،طالب وطالبة) 200(والمرحلة الدراسية، وتمثلت عينة الدراسة بـ  والتخصص الدراسي
، واآلخر )السلبي -اإليجابي(مقياس التفكير : هما ،أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد مقياسين

مقياس التوافق الدراسي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التفكير اإليجابي لدى عينة 
-ر اإليجابيالتفكي(عدم وجود فروق في نوع إلى الدراسة جاء بمستوى مرتفع، كما أشارت النتائج 

الجنس والمرحلة الدراسية والتخصص الدراسي، وأسفرت نتائج الدراسة ات تبعا لمتغير) السلبي
  . عن وجود عالقة ارتباطية بين التفكير اإليجابي والتوافق الدراسي

هدفت إلى التعرف إلى عالقة مستوى أمريكا دراسة في ) Haveren, 2004(وأجرى هافرين 
تحصيل الدراسي في ضوء كل من متغير الجنس ومستوى التعلم لدى طلبة البالتفكير اإليجابي 

عدة من الجامعات األمريكية  ىطالب وطالبة في أحد) 200(الجامعة وتمثلت عينة الدراسة بـ 
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مستويات وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في مستوى التفكير اإليجابي تعزى لمتغير الجنس 
  .ق في مستوى التفكير اإليجابي تبعا لمتغير المستوى الدراسيعدم وجود فروو ولصالح الذكور،

في ضوء الدراسات السابقة التي تم استعراضها يمكن الوصول إلى أن أهداف هذه الدراسات 
 ،مختلفة كالتنظيم الذاتي متغيراتوتنوعت ويمكن حصرها في دراسة العالقة بين التفكير اإليجابي 

التوافق ووأسلوب العزو،  ،الذات وتقدير ،ودافعية التعلم ،كاديميواتخاذ القرار وموقع التعلم األ
، الدراسي، والتحصيل الدراسي، فيما جاء هذا البحث بهدف التعرف على مستوى التفكير اإليجابي

متغيرات كالمستوى الدراسي، والجنس، بعض من هذه ال في ضوء وتمت هذه الدراسات
والمعدل، في حين عكفت الدراسة الحالية على  سكنوالمستوى األكاديمي، والتخصص ومكان ال

الجنس، والمعدل والمستوى الدراسي ومستوى دخل  اتدراسة التفكير اإليجابي في ضوء متغير
الفرد، واعتمدت جميع الدراسات التي تم ذكرها في عينتها على طلبة الجامعات باستثناء دراسة 

Celik & Hakan,2018)( فيما  بطلبة المرحلة الثانوية في تركيا،تمثلت عينة الدراسة  حيث
وهما يمثالن المرحلة  ،جاءت هذه الدراسة لتعتمد في عينتها على طلبة الصفين التاسع والعاشر

سيتم و ، هذااألساسية كعينة للدراسة، كما تنوعت نتائج الدراسات السالفة الذكر باختالف أهدافها
  .خصص لذلكالمالبند استعراض نتائج الدراسة الحالية في 

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

مستوى التفكير إلى  اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي حيث هدفت التعرف: منهج الدراسة
  اإليجابي عند

عينة الدراسة، كما تناولت مدى تأثر مستوى التفكير اإليجابي بكل من متغير الجنس والمستوى 
  .الب في مستواه لدى أفراد عينة الدراسةالدراسي ومستوى دخل األسرة ومعدل تحصيل الط

 في تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبة الصفين التاسع والعاشر: مجتمع الدراسة
 طالبا) 3560(غ عددهم ـالـاب في األردن والبـالتابعة لمديرية لواء سحالحكوميـة  المدارس

ك حسب إحصائيات قسم وذل) 2019/2020(الدراسي مـن العام  وطالبة للفصل الثاني
  . التخطيط في مديرية تربية لواء سحاب

طالبا وطالبة من طلبة الصفين التاسع والعاشر  )250( تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة
، )2019/2020(في المدارس الحكومية التابعة للواء سحاب للفصل الدراسي الثاني للعام

كانت الشعب الدراسية هي وحدة االختيار، لتشكل  واختيرت العينة بالطريقة العشوائية حيث
فراد عينة الدراسة حسب أيبين توزيع  (1)من مجتمع الدراسة، والجدول %) 14(ما نسبته 
  . متغيراتها
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والمستوى الدراسي والمعدل  الجنس: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات): 1(جدول 
  .األكاديمي

  لمجموعا  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  الجنس
 46.0 115  ذكور

250 
 54.0 135  إناث

 المستوى الدراسي

  )الصف(

 60.8 152  تاسع
250  

 39.2 98  عاشر

  األكاديمي المعدل

100- 85  83 33.2 

250  
84- 75  65 26.0 
74- 65  51 20.4 
64 – 50  51 20.4 

  مستوى دخل األسرة

  250 49.2 123  دينار 500أقل من 
 40.8 102  دينار 900 – 500

250  
 10.0 25  دينار 900أكثر من 

  250 % 100  المجموع العام

لتحقيق أهداف هذه الدراسة الحالية األداة اآلتية وفق الخطوات  طورت الباحثة :أداة الدراسة
  :اآلتية

فقرة بعد أن تم تحديد مجاالت التفكير ) 35(تم تطوير مقياس التفكير اإليجابي والمكون من 
بعد حب التعلم والتفتح المعرفي، : اإليجابي والسلوكيات األكثر شيوعا وفًقا لكل من األبعاد اآلتية

وبعد التوقعات اإليجابية، وبعد المسؤولية الشخصية، وبعد حل المشكالت،  وبعد التقبل اإليجابي
ج طالع على الدراسات السابقة في موضوع التفكير اإليجابي كدراسة وانالوذلك بعد ا

)Wang,2012( ودراسة ،) ،العساسفة، (ودراسة ) 2015اج، فر(، ودراسة )2013منشد
وتكون المقياس  ،، وبما يتناسب مع البيئة األردنية والفئة العمرية التي استهدفتها الدراسة)2017

   .ليكرت الخماسي فقرة، مدرجة حسب مقياس) 38(بصورته األولية من 

عرضت  حيث ،المحكمينقياس استخدمت الباحثة صدق الم صدقلتحقق من  :صدق المقياس
تخصص التفكير اإليجابي على مجموعة من المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس في  أداة

 والمناهج وأساليب التدريس من عدة جامعات، وذلك, القياس والتقويم وعلم النفس التربوي
فقرات األداة من حيث ل هماقتراحاتهم وتعديالت داءللتحقق من الصدق الظاهري لألداة إلب

الفقرات وصياغتها اللغوية لطلبة  مدى تمثيلها لمجاالت التفكير اإليجابي، ومدى مالءمة
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%) 80(وبناًء على مالحظات المحكمين تم اعتماد معيار الموافقة  الصفين التاسع والعاشر،
ية لبعض الفقرات لتحقيق المعنى من أجل التعديل على بعض الصياغات اللغو على الفقرات

وتكون المقياس بصورته النهائية من  فقرات) 3(األكثر وضوحا للمفحوصين، كما تم حذف 
   .)2( مجاالت كما هو مبين في الجدول رقم) 5(فقرة موزعة على ) 35(

ار للتحقق من ثبات المقياس استخدمت الباحثة طريقة تطبيق وإعادة تطبيق االختب: ثبات المقياس
)test-retest(  حيث تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونه من)طالبًا وطالبة من خارج ) 20

، ثم تم ايوم) 14(العاشر والتاسع، وتم إعادة تطبيقه بعد  ينعينة الدراسة من طلبة الصف
جاباتهم في المرتين على أداة الدراسة ككل حيث تراوح إاحتساب معامل ارتباط بيرسون على 

كما تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي استنادا لمعادلة ).89.0 -72.0( بين
يبين قيم ثبات اإلعادة ) 2(، والجدول )92.0 -75.0(والذي تراوح بين  كرونباخ ألفا،

بعاد ولألداة ككل، وعليه اعتبرت هذه كرونباخ ألفا لأل حسب معادلة ومعامل االتساق الداخلي
  .يات هذه الدراسةالقيم مالئمة لغا

التفكير  ساإلعادة لمقياكرونباخ ألفا وثبات حسب معادلة معامالت االتساق الداخلي ): 2(جدول 
  .اإليجابي
 الداخلي االتساق اإلعادة ثبات  المجال  الرقم

 0.77 0.72 حب التعلم والتفتح المعرفي  1
 0.84 0.84 التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين  2
 0.75 0.81  اإليجابية نحو المستقبلالتوقعات   3
 0.89 0.82  المسؤولية الشخصية  4
 0.90 0.79  حل المشكالت  5

  0.92  0.89  المقياس الكلي  

، وبما أن )35(في ضوء سلم اإلجابة على فقرات المقياس وعددها : تصحيح المقياس
فقرات المقياس ما سلم االستجابة ضمن تدريج ليكرت الخماسي، حيث تتراوح اإلجابة على جميع 

 )2(غير موافق ويقابلها ) 3(محايد ويقابلها  )4( موافق ويقابلها) 5(موافق بشدة ويقابلها  بين
وللحكم على آراء المستجيبين على المقياس بعد استخراج  )1(غير موافق بشدة ويقابلها 

 :التالية القطعالمتوسطات الحسابية حيث كان المدى المعدل لالستجابات استنادا لمعادلة حد 
  .القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات –القيمة العليا 

  .وهذه القيمة تساوي طول الفئة 1.33  =  4  =  5-1
3  3  
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 منخفض) 2.33 - 1من ( :وهيالتفكير اإليجابي واعتمد المعيار التالي للحكم على مستوى 
  .تفعمر) 5 -3.68من ( متوسط )3.67- 2.34من (

الرزم  (Spss V.23)عملت الباحثة على إدخال النتائج إلى برنامج : المعالجة اإلحصائية
اإلحصائية، وبناء عليه تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد 
عينة الدراسة على مقياس التفكير اإليجابي وذلك إليجاد مستواه لدى أفراد عينة الدراسة، 

عزى لكل من الجنس ـفروق التي تـالالتعليـمي وص الفروق التي تعزى للجنس والمستوى ولفح
استخدمت الباحثة اختبار الـدخل فـقد  والمستوى الدراسي ومستوى) المعدل(والتحصيل 

  .تحليل التباين الثنائي والثنائي المتعدد

   :نتائج الدراسة ومناقشتها

 ينابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسيما مستوى التفكير اإليج: السؤال األول

 ؟في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
جدول الدراسة على مجاالت مقياس الدراسة وعلى الدرجة الكلية لها وال الستجابات أفراد عينة

  :يوضح ذلك )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على ): 3(جدول 
  .مجاالت مقياس التفكير اإليجابي وعلى الدرجة الكلية لها

  البعد  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة  الرتبة

  مرتفعة  3 0.57 4.18  حب التعلم والتفتح المعرفي  1

  مرتفعة  1 0.52 4.23  التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين  2

  مرتفعة  5 0.67 3.85  نحو المستقبلالتوقعات اإليجابية   3

  مرتفعة  2 0.58 4.19  المسؤولية الشخصية  4

  مرتفعة  4 0.65 4.10  حل المشكالت  5

  مرتفعة   0.47 4.11  الدرجة الكلية للمقياس  6

قد  ينالتقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخر: البعد الثانيإلى أن ) 3( تشير نتائج الجدول
وهو متوسط ) 0.52(وانحراف معياري وقدره ) 4.23(حصل على أعلى درجة بمتوسط وقدره 

وحصل على متوسط وقدره المسؤولية الشخصية : الرابع البعدثانيا يشير إلى درجة مرتفعة، تاله 
ثالًثا وهو متوسط يشير إلى درجة مرتفعة أيضًا، تاله ) 0.58(وانحراف معياري وقدره ) 4.19(
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وانحراف معياري ) 4.18(وحصل على متوسط وقدره  حب التعلم والتفتح المعرفي: البعد األول
حل : البعد الخامس اوهو متوسط يشير إلى درجة مرتفعة أيضًا، تاله رابع) 0.57(وقدره 

وهو متوسط ) 0.65(وانحراف معياري وقدره ) 4.10(المشكالت وحصل على متوسط وقدره 
التوقعات اإليجابية نحو : البعد الثالثيشير إلى درجة مرتفعة أيضًا، وجاء في المرتبة األخيرة 

وهو متوسط ) 0.67(وانحراف معياري وقدره ) 3.85(المستقبل وحصل على متوسط وقدره 
على المقياس ككل على متوسط  أفراد عينة الدراسة ليشير إلى درجة مرتفعة أيضًا، وقد حص

  .وهو متوسط يشير إلى درجة مرتفعة أيضًا) 0.47(وانحراف معياري وقدره ) 4.11(وقدره 

زى إلى أن الطلبة في هذه المرحلة عوتفسر الباحثة المستوى المرتفع للتفكير اإليجابي ربما ي
برات المتنوعة التي يتعرضون يتميزون بالقدرة على االستنتاج والتفكير بمرونة نتيجة الخ المعرفية

لها، كما أن للتوجه الملفت الستخدام المعلمين الستراتيجيات التدريس األكثر فاعلية كحل 
مع  المشكالت والعصف الذهني والتفكير الناقد واإلبداعي والتي تلبي احتياجات الطلبة وتتماشى

ثقين من أنفسهم ويشعرون ، فتجدهم واوسلوكهم في تطوير قدراتهم العقليةيؤثر  ميولهم مما
، ودراسة )2019(عالونة  تتفق هذه النتيجة مع دراسةونجازاتهم، إمين بالفرح والسعادة معّظ

  .)2018(الضمور 

في ) α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : لسؤال الثانيا

في المدارس  ينسيمستوى التفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األسا

التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب تعزى لمتغير الجنس ومستوى دخل 

 األسرة؟ 

فحص الفروق التي تعزى ألثر متغيري الجنس ومستوى دخل إلجابة عن هذا السؤال وول
الثنائي  األسرة على الدرجة الكلية في مستوى التفكير اإليجابي فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين

(2 way ANOVA)  يوضح ) 4(على الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة، والجدول
  :المتوسطات الحسابية للتفكير اإليجابي تبعًا للمتغيرين
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لمتغيري الجنس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتفكير اإليجابي تبعًا ): 4(جدول 
  .ومستوى دخل األسرة

  الجنس  الرقم  دالبع

  مستوى دخل األسرة

  المجموع  مرتفع  متوسط  منخفض
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

حب التعلم 
والتفتح 
 المعرفي

 0.67 4.02 1.20 3.66 0.42 4.15 0.68 4.01 ذكر 1

 0.43 4.31 0.41 4.38 0.38 4.35 0.50 4.23 أنثى 2

 0.57 4.18 0.80 4.15 0.40 4.29 0.63 4.09 المجموع 3

التقبل 
لالختالف 

عن 
 اآلخرين

 0.59 4.13 1.23 3.93 0.49 4.14 0.54 4.14 ذكر 1

 0.42 4.32 0.58 4.35 0.40 4.30 0.40 4.34 أنثى 2

 0.52 4.23 0.84 4.22 0.43 4.25 0.50 4.22 المجموع 3

التوقعات 
اإليجابية 
نحو 

 المستقبل

 0.67 3.76 0.92 3.18 0.50 3.88 0.68 3.78 ذكر 1

 0.66 3.93 0.56 4.03 0.61 4.00 0.73 3.78 أنثى 2

 0.67 3.85 0.79 3.76 0.58 3.97 0.70 3.78 المجموع 3

المسؤولية 
 الشخصية

 0.67 4.09 1.26 3.73 0.45 4.23 0.66 4.08 ذكر 1

 0.47 4.28 0.45 4.26 0.42 4.32 0.54 4.22 أنثى 2

 0.58 4.19 0.82 4.09 0.43 4.29 0.62 4.13 المجموع 3

حل 
 المشكالت

 0.73 4.03 1.22 3.41 0.47 4.10 0.73 4.07 ذكر 1

 0.57 4.15 0.40 4.15 0.53 4.20 0.67 4.08 أنثى 2

 0.65 4.10 0.81 3.91 0.51 4.17 0.71 4.07 المجموع 3

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

 0.54 4.01 1.02 3.58 0.35 4.10 0.52 4.01 ذكر 1

 0.39 4.20 0.40 4.24 0.32 4.24 0.46 4.13 أنثى 2

 0.47 4.11 0.71 4.03 0.34 4.19 0.50 4.06 المجموع 3

ات تبعا لمتغيري الجنس إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسط) 4(تشير نتائج الجدول 
في  نمتغيريالومستوى دخل األسرة في الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي وألبعاده، وللكشف عن أثر 

  ):5(الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي كما يظهر في الجدول 
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الدرجة  جنس ومستوى دخل األسرة فينتائج اختبار تحليل التباين الثنائي ألثر ال): 5(جدول 
  .الكلية للتفكير اإليجابي

 المصدر الرقم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

اختبار 

 ف

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.01 8.151 1.734 1 1.734  الجنس 1

 0.20 1.616 344. 2 687.  مستوى دخل األسرة 2

   213. 246 52.332  الخطأ 3

    249 55.262  لمصححالكلي ا 4

 ≤ α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5(تشير نتائج الجدول 
في  ينفي الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسي )0.05

وجود فروق ذات ا لمتغير الجنس وعدم المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب تبع
في الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي تبعًا لمتغير  )α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

مستوى دخل األسرة، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية في جدول المتوسطات يالحظ أن 

 تفوق اإلناثوبهذا يتبين ) 4.02(كانت أعلى من متوسطات الذكور ) 4.31(متوسطات اإلناث 
الفروق التي تعزى ألثر متغيري الجنس كما تم حساب  .في الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي

ومستوى دخل األسرة على أبعاد مستوى التفكير اإليجابي من خالل إجراء اختبار تحليل التباين 
  ):6(كما يظهر في الجدول (way MANOVA 2)الثنائي المتعدد 

ألثر الجنس  (way MANOVA 2)اين الثنائي المتعدد نتائج اختبار تحليل التب): 6(جدول 
  .ألسرة في أبعاد التفكير اإليجابيومستوى دخل ا

 المتغيرات التابعة الرقم  المصدر
  مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

اختبار 

 ف

الداللة 

 حصائيةاإل

  الجنس

= ويلكس المدا 

، 0.93= ق(

، 3.43= ف

  )5= ح.د

1 
التفتح حب التعلم و
  المعرفي

3.899 1 3.899 12.631 0.00 

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
2.394 1 2.394 9.204 0.00 

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
.955 1 .955 2.180 0.14 

 0.03 4.554 1.469 1 1.469  المسؤولية الشخصية 4

 0.18 1.846 770. 1 770.  حل المشكالت  5
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 المتغيرات التابعة الرقم  المصدر
  مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

اختبار 

 ف

الداللة 

 حصائيةاإل

مستوى دخل 

  سرةاأل

  ويلكس المدا

، 0.95= ق(

، 1.21= ف

  )10= ح.د

1 
حب التعلم والتفتح 

  المعرفي
.864 2 .432 1.400 0.25 

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
.104 2 .052 .199 0.82 

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
1.528 2 .764 1.745 0.18 

 0.19 1.694 546. 2 1.093  المسؤولية الشخصية 4

 0.21 1.581 660. 2 1.320  حل المشكالت  5

  الخطأ

1 
حب التعلم والتفتح 

  المعرفي
75.934 246 .309   

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
63.979 246 .260   

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
107.759 246 .438   

   323. 246 79.361  المسؤولية الشخصية 4

   417. 246 102.669  حل المشكالت  5

  الكلي المصحح

1 
حب التعلم والتفتح 

  المعرفي
82.011 249    

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
66.419 249    

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
110.931 249    

    249 82.530  المسؤولية الشخصية 4

    249 104.901  حل المشكالت  5

 )α≥0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 6(تشير نتائج الجدول 
في  ينفي البعد األول والثاني والرابع للتفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسي

وبالنظر إلى  ،المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب تبعًا لمتغير الجنس

 .في جميع األبعاد السابقة مقارنة بالذكور لصالح اإلناثظ أنها كانت المتوسطات الحسابية يالح
وترى الباحثة بأن السبب في امتالك اإلناث لمستوى مرتفع من التفكير اإليجابي قد يكون ناتج عن 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الربيحات

  1334

رغبتهن وقدرتهن الكبيرة على اإلنجاز والمثابرة، بهدف تحقيق ذاتهن بالوصول إلى المكانة 
أداء األدوار التي تسند إليهن بكفاءة تضاهي  علىثبات قدرتهن إوالمتميزة، واالجتماعية المرضية 

التصدي للمشكالت التي تواجههن بفعالية ومرونة، بالذكور، والسعي لتحقيق النجاح تلو النجاح 
 ، وتختلف مع دراسة)Celik & Hakan,2018( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شيلك وهكان

وكما تفسر الباحثة . الذكورلصالح وجود فروق إلى  والتي أشارت ،)Haveren, 2004( هافرين
البيئيةالظروف  بسببون ا لمتغير مستوى دخل األسرة ربما يكعدم وجود فروق ذات داللة تبع 

   .مجتمعهم في عينة الدراسةتشابهة لحد كبير ألفراد واالقتصادية الم

في  ينلتاسع والعاشر األساسيهل تختلف درجة امتالك طلبة الصفين ا: السؤال الثالث

ا الختالف المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب للتفكير اإليجابي تبع

 ؟)المستوى الدراسي، والمعدل(نمتغيريال

ولفحص الفروق التي تعزى ألثر متغيري المستوى الدراسي والمعدل على الدرجة الكلية 
على  (way ANOVA 2)جراء اختبار تحليل التباين الثنائي لمستوى التفكير اإليجابي فقد تم إ

يوضح المتوسطات الحسابية للتفكير ) 7(الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة، والجدول 
  :اإليجابي تبعًا للمتغيرين

لمتغيري المستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتفكير اإليجابي تبعًا ): 7(جدول 
  .الدراسي والمعدل

  #  البعد
المستوى 

  الدراسي

  المعدل

  المجموع  50إلى  65من   65إلى  74من   75إلى  84من   85إلى  – 100من 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

حب التعلم 
والتفتح 
 المعرفي

 0.61 4.20 0.84 3.95 0.52 4.22 0.45 4.25 0.53 4.31 تاسع 1

 0.52 4.15 0.66 3.83 0.39 4.21 0.58 4.10 0.38 4.32 عاشر 2

 0.57 4.18 0.78 3.91 0.47 4.22 0.51 4.18 0.47 4.31 المجموع 3

التقبل 
لالختالف 

ن ع
 اآلخرين

 0.56 4.24 0.52 4.28 0.46 4.24 0.53 4.28 0.68 4.17 تاسع 1

 0.43 4.22 0.48 4.03 0.40 4.33 0.46 4.24 0.39 4.24 عاشر 2

 0.52 4.23 0.52 4.20 0.44 4.27 0.50 4.26 0.58 4.20 المجموع 3

التوقعات 
اإليجابية 

نحو 
 المستقبل

 0.68 3.85 0.72 3.66 0.59 3.97 0.54 3.93 0.77 3.85 تاسع 1

 0.66 3.85 0.66 3.77 0.51 4.17 0.83 3.68 0.51 3.88 عاشر 2

 0.67 3.85 0.70 3.70 0.57 4.04 0.69 3.81 0.67 3.86 المجموع 3
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  #  البعد
المستوى 

  الدراسي

  المعدل

  المجموع  50إلى  65من   65إلى  74من   75إلى  84من   85إلى  – 100من 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المسؤولية 
 الشخصية

 0.61 4.18 0.75 4.15 0.45 4.14 0.60 4.22 0.63 4.21 تاسع 1

 0.51 4.21 0.48 3.91 0.59 4.28 0.50 4.19 0.45 4.34 عاشر 2

 0.58 4.19 0.68 4.07 0.50 4.19 0.55 4.20 0.57 4.26 المجموع 3

حل 
 المشكالت

 0.67 4.09 0.84 3.89 0.48 4.10 0.57 4.19 0.69 4.15 تاسع 1

 0.62 4.11 0.65 3.79 0.56 4.22 0.68 4.22 0.56 4.11 عاشر 2

 0.65 4.10 0.78 3.86 0.51 4.14 0.62 4.20 0.64 4.13 المجموع 3

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

 0.50 4.11 0.59 3.99 0.37 4.13 0.37 4.17 0.59 4.14 تاسع 1

 0.42 4.11 0.45 3.87 0.34 4.25 0.48 4.09 0.36 4.18 عاشر 2

 0.47 4.11 0.54 3.95 0.36 4.17 0.43 4.13 0.50 4.15 المجموع 3

ظاهرية في المتوسطات تبعا لمتغيري المستوى  إلى وجود فروق) 7(تشير نتائج الجدول 
في  نمتغيريالالدراسي والمعدل في الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي وألبعاده، وللكشف عن أثر 

  ):8(الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي كما يظهر في الجدول 

الدرجة  ين الثنائي ألثر المستوى الدراسي والمعدل فينتائج اختبار تحليل التبا): 8(جدول 
  .الكلية للتفكير اإليجابي

 المصدر الرقم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

اختبار 

 ف

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.85 034. 007. 1 007.  المستوى الدراسي 1

 0.05 2.640 577. 3 1.731  المعدل 2

   218. 245 53.531  الخطأ 3

    249 55.262  الكلي المصحح 4

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 8(تشير نتائج الجدول 
)α≥0.05(  في الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسي في

تغيري المستوى الدراسي والمعدللم االمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب تبع .
الفروق التي تعزى ألثر متغيري المستوى الدراسي والمعدل على أبعاد مستوى كما تم حساب 

 way MANOVA 2)( التفكير اإليجابي من خالل إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المتعدد
  ):9(كما يظهر في الجدول 
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ألثر المستوى  (way MANOVA 2)الثنائي المتعدد نتائج اختبار تحليل التباين ): 9(جدول 
  .لمعدل في أبعاد التفكير اإليجابيالدراسي وا

 المتغيرات التابعة الرقم  المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

اختبار 

 ف

الداللة 

 حصائيةاإل

  المستوى الدراسي
= ويلكس المدا 

، 0.93= ق(
، 3.43= ف
  )5= ح.د

1 
علم والتفتح حب الت

  المعرفي
.225 1 .225 .719 0.40 

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
.014 1 .014 .051 0.82 

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
.000 1 .000 .001 0.98 

 0.80 064. 021. 1 021.  المسؤولية الشخصية 4

 1.00 000. 000. 1 000.  حل المشكالت  5

  المعدل
  ويلكس المدا

، 0.95= ق(
، 1.21= ف
  )10= ح.د

1 
حب التعلم والتفتح 

  المعرفي
5.217 3 1.739 5.557 0.00 

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
.302 3 .101 .373 0.77 

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
3.045 3 1.015 2.305 0.08 

 0.33 1.156 384. 3 1.151  المسؤولية الشخصية 4

 0.03 3.129 1.290 3 3.871  حل المشكالت  5

  الخطأ

1 
حب التعلم والتفتح 

  المعرفي
76.671 245 .313   

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
66.107 245 .270   

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
107.886 245 .440   

   332. 245 81.334  المسؤولية الشخصية 4

   412. 245 101.011  حل المشكالت  5

  الكلي المصحح
1 

حب التعلم والتفتح 
  المعرفي

82.011 249    

2 
التقبل لالختالف عن 

  اآلخرين
66.419 249    
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 المتغيرات التابعة الرقم  المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات

اختبار 

 ف

الداللة 

 حصائيةاإل

3 
نحو التوقعات اإليجابية 

  المستقبل
110.931 249    

    249 82.530  المسؤولية الشخصية 4

    249 104.901  حل المشكالت  5

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود عدم إلى ) 9(تشير نتائج الجدول 
)α≥0.05 (في المدارس التابعة  ينللتفكير اإليجابي لدى طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسي

إلى لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب تبعًا لمتغير المستوى الدراسي، في حين تشير النتائج 
المعرفي والبعد الخامس حل حب التعلم والتفتح ل بعد األولوجود فروق ذات داللة إحصائية في ا

ا لمتغير المعدل، وبناء عليه تم إجراء المقارنات البعدية بطريقة شيفيه لمعرفة أي المشكالت تبع
  .يوضح ذلك) 10(المجموعات تفوقت، والجدول 

دل في نتائج اختبار شيفيه لتحديد داللة الفروق في المجموعات تبعًا لمتغير المع): 10(جدول 
  .البعد األول والخامس من التفكير اإليجابي

  المجموعة  البعد
المجموعات 

  األخرى
  الخطأ المعياري  متوسط الفرق

الداللة 

  اإلحصائية

  البعد األول

  85إلى  100من 
 0.60 09265. 1266.  75إلى  84من 
 0.82 09953. 0955.  65إلى  74من 
 0.00 09953. *3977.  50إلى  64من 

  75إلى  84من 
 0.99 10465. 0311.-  65إلى  74من 
 0.09 10465. 2711.  50إلى  64من 

 0.06 11078. 3022.  50إلى  64من   65إلى  74من 

  البعد الخامس

  85إلى  100من 
 0.93 10635. 0726.-  75إلى  84من 
 1.00 11424. 0080.-  65إلى  74من 
 0.13 11424. 2752.  50إلى  64من 

  75إلى  84من 
 0.96 11424. 0080.  65إلى  74من 
 0.04 12011. 0646.-  50إلى  64من 

 0.18 12715. 2831.-  50إلى  64من   65إلى  74من 

ا لمتغير معدل تحصيل الطالب وجود فروق ذات داللة إحصائية تبع) 10(يالحظ من الجدول 
والطلبة ذوي ) 85إلى  100من(وقد كانت هذه الفروق بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفع 
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وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية في جدول المتوسطات ) 50إلى  64من (التحصيل المنخفض 
يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفع، أي أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع 

وربما يعود . ل المشكالتتفوقوا في البعد األول حب التعلم والتفتح المعرفي والبعد الخامس ح
يتميزون بقدرتهم على حل المشكالت وحبهم  ن لنمط التفكير اإليجابيين األفراد المتبنيأذلك إلى 

للتعلم بهدف تحقيق اإلنجازات على جميع األصعدة، ويعد التفكير اإليجابي بداية الطريق نحو 
 اإليجابية والتي تجذب كل شيءالتميز والنجاح، حيث يبرمج المفكر اإليجابي عقله على األفكار 

لممارسة لبالميل  ويرى يرلي بأن التفكير اإليجابي يتمثل، يجابي حولها ويوظفها في تحقيق اآلمالإ
سلوكيات تعمل على جعل حياة الشخص مميزة وناجحة تسير به إلى أن يكون إنساًنا إيجابيا بكل 

ة عدم وجود فروق تبعا للمستوى وتفسر الباحث). yearly, 1995( ما تحمل الكلمة من معنى
ن الفرق الزمني العمري بين الصفين ال يتجاوز في األغلب بعض الشهور أالدراسي ربما يعود إلى 

كما أن طلبة هذين الصفين  فال مجال لكسب خبرة إضافة فارقة تؤثر في مستوى التفكير اإليجابي
نفس الخصائص العقلية، في ون ينتميان لنفس المرحلة العمرية وهي فترة المراهقة ويشترك

ودراسة ) 2013(والجسمية، واالجتماعية، واالنفعالية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العبيدي 
   ).2019(، في حين تختلف مع دراسة عالونة )Haveren, 2004(هافرين 

  :التوصيات

اختالف إعداد برامج تدريبية تسهم في تنمية التفكير اإليجابي لدى طلبة المدارس على  -
 .مستوياتهم الدراسية

 . نشطة تسهم في تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى الطلبةأتضمين المناهج الدراسية  -

 مقارنة مستوى مهارات التفكير اإليجابي بين طلبة المرحلة األساسية والثانويةلإجراء دراسة  -
  .والجامعات
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 مستوى امتالك الطلبة الالجئني للقيم االجتماعية من وجهة نظر املعلمني األردنيني 

 في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود
  

  *مها محمد حسن خطاطبة

  

  15/8/2018 تاريخ القبول   24/5/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
مــن وجهــة نظــر  ة للقــيم االجتماعيــ نمســتوى امــتالك الطلبــة الالجئــي هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن  

المنهج الوصفي، ولتحقيـق هـدف    ةالباحث تالمعلمين األردنيين في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود، واستخدم
وقــد  معلمــا ومعلمــة،) 300(ببنــاء اســتبانة، وتــم توزيعهــا علــى عينــة عشــوائية، مــن   ثــةالباح تالدراســة قامــ

االجتماعيـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين  مســـتوى امـــتالك الطلبـــة الالجئـــين للقـــيم  خلصــت الدراســـة إلـــى أن  
، وفيما يتعلق بأبعاد الدراسـة وهـي علـى    )5 من 2.67(بمتوسط حسابي  ،)متوسط(جاء بتقدير  األردنيين،

ــب اآلتــي   ــد الصــداقة الترتي ــرام ثــم  ). 2.86( ، بمتوســطبع ــم )2.68( بمتوســط  بعــد االحت  بعــد التعــاون  ، ث
، وبينت النتائج أيضا وجود )متوسط(ميعها بتقدير وج )2.52(، ثم بعد الصدق بمتوسط )2.58( بمتوسط

ــت          ــر الجــنس وكان ــا لمتغي ــة تبع ــين متوســطات مقيــاس مجــاالت القــيم االجتماعي ــة إحصــائية ب فــروق ذات دالل
الفـروق لصـالح اإلنـاث فـي مجـال الصـداقة واالحتـرام والصـدق، فـي حـين جـاءت الفـروق لصـالح الـذكور فـي                

داللة إحصائية بين متوسطات مقياس مجاالت القـيم االجتماعيـة تبعـا     مجال التعاون، وعدم وجود فروق ذات
لمتغير المرحلة الدراسية، وأوصت الدراسة على المربين االهتمام بتنميـة القـيم االجتماعيـة وان يقـدموا مـن      
 خالل القدوة الحسنة والمواقف والخبرات التربوية النموذج الصالح للقيم المطلوبة لالجئين لتوافـق صـحتهم  

  .النفسية

  .مخيم مخيزن ومريجيب الفهود ،القيم االجتماعية الطلبة الالجئين،: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :mahakhtatbeh@yahoo.comEmail      .األردنزارة التربية والتعليم، و   *
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The Level of Refugee Students of Social Values from the Point of 
View of Jordanian Teachers  

in the Mukheizan Camp and Marjib Al-Fahd  
 

Maha M. Khatatbih, Minstry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed at revealing the level of refugee students of the social values from 

the point of view of the Jordanian teachers in the Mukheizan camp and the Marjib al-
Fahd. The researcher used the descriptive approach. In order to achieve the objective of 
the study, the researcher constructed a questionnaire and distributed it to a random 
sample of 300 teachers. The study found that the level of Palestinian students of social 
values from the point of view of Jordanian teachers was estimated at (average) with an 
average of 2.67 (5) and with respect to the dimensions of the study. (2.58) and 2.52 
respectively. The results also showed statistically significant differences between the 
scales of the social value domains according to the gender variable. The differences were 
in favor of females In the field of friendship and respect and honesty, while the 
differences came in favor of males in the field of cooperation, and the absence of 
differences of statistical significance between the averages of the scale of social values 
according to the variable phase of the study, and recommended the study on educators 
interest in the development of social values and provide through a good example 
Attitudes and experiences A good model for the values required for refugees to conform 
to their mental health. 

Keywords: Refugee students, Social values, Mukheizan camp and Marjib el-Fohoud. 
  

  المقدمة 

تترك الحروب، وال سيما ذات الصبغة العدوانية، الكثير من الكوارث، ومن الجرائم بحق 
 القتلى على فقط تقتصر ومن تدمير يلحق بالعمران والبيئة، ولكن أكثر نتائجها مأساوية ال األبرياء،

 ديارهم من والمطرودين والمهجرين الالجئين لتشمل أيضًا تمتد وإنما والجرحى والمعاقين

 في الجئين إلى بالدهم في مواطنين من فجأة يتحولون وطنهم والذين إلى العودة حق من والمحرومين

 .الواسعة الله الدب

 الدولية األسرة على المعروضة القضايا أكثر من العالم في الالجئين مشكلة تعد السبب ولهذا

 الرعاية إلى اليوم، فهم يحتاجون العالم في الجئ إنسان مليون 30 من أكثر هناك أن تعقيدًا حيث

  ).Jamil el al,2013( األخرى اإلنسانية الخدمات إلى حاجتهم عن واالستقرار فضًال اآلمن والمالذ
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 على الداخلية أو الدولية الحروب والنزاعات ظاهرة بسبب أساسية بصفة اللجوء ظاهرة وتنجم

 موجات فبعد العربية منطقتنا نصيب من كانت الالجئين موجات أخطر فإن الحظ ولسوء. سواء حد

 وهو بالدهم احتالل عن جمةالنا العراقيين مأساة كانت عقود، منذ المتعاقبة اللجوء الفلسطيني

 من أخرى موجات إلى إضافًة.داخليًا والنازحين الحدود عبر الالجئين عنه ماليين نجم الذي االحتالل

 األزمات تفرز أن يخشى أنه علمًا .والصومال السودان في األحداث بفعل جنسيات متعددة من الالجئين

  )UNICEF,2014.(جديدة جوءل أزمات حاليًا العربية تمر الدول التي الداخلية

  :مشكلة الدراسة

يواجه الطلبة العديد من المشكالت واالضطرابات واآلثار والضغوط النفسية واالجتماعية 
بسبب األوضاع الصعبة التي يعيشوها في ظل األزمات والحروب واضطرارهم للجوء مع أسرهم أو 

تالك الطلبة الالجئين السوريين مستوى ام وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على .بشكل منفرد
للقيم االجتماعية من وجهة نظر المعلمين األردنيين في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود، حيث إن 
القيم االجتماعية تلعب دورا هامًا في بناء شخصيته، كما أن القيم تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو 

ذلك فإنها تحقق للفرد اإلحساس باألمان مطلوب منه، لذلك فهي تجعله أقدر وأصبر على التكيف ك
ألنها تقويه على مواجهة ضعف النفس، والقيم تدفع الفرد لتحسين أفكاره ومعتقداته، وتساعده 
على فهم اآلخرين من حوله، وتوسع إطاره المرجعي في فهم عالقاته مع اآلخرين، كما أنها تعمل 

يًا وثقافيًا، ألن القيم وسيلة عالجية ووقائية على إصالح الفرد اجتماعيًا وأخالقيًا ونفسيًا وفكر
  .للفرد، كما أنها تعمل على ضبط نزوات الفرد وشهواته ومطامعه

وقد تم التركيز على الطلبة ألنهم ما زالوا يعانوا من المشاكل واالضطرابات، وكذلك ألن 
و يعاني من أخطر آثار الحروب هو ما سيظهر بشكل ملموس الحقا في جيل كامل من الطلبة، وه

مشاكل نفسية قد تتراوح خطورتها على القيم االجتماعية، كما قد زاد االهتمام بانعكاس العنف 
على الخبرات النفسية للطلبة نظرا لعجزهم عن رد األذى عن نفسه، وإزاء التهديدات التي يتعرض 

 .لها األشخاص المقربون بالنسبة له

مناقشة هذا الموضوع من خالل اإلجابة عن لذا ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة ل
 : التساؤالت اآلتية

ما مستوى امتالك الطلبة الالجئين السوريين للقيم االجتماعية من وجهة نظر المعلمين  .1
 ؟األردنيين في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود

هل يوجد فروق في مستوى امتالك الطلبة الالجئين السوريين للقيم االجتماعية من وجهة  .2
الجنس، (ظر المعلمين األردنيين في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود تعزى لمتغيري ن

  ؟)والمرحلة الدراسية
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  :أهمية الدراسة

   ):النظرية(األهمية البحثية : أوال

تبرز أهمية الدراسة من خالل دور الدراسات واألبحاث النفسية واالجتماعية المهم في خدمة  .1
الدراسة أيضا في أنها تتناول موضوعا أنيا، حيث أن عدد الفرد والمجتمع، وتأتي أهمية هذه 

  .الالجئين السوريين في األردن في تصاعد مستمر بسير استمرار األزمة السورية

من وجهة نظر القيم االجتماعية مدى امتالك الطلبة الالجئين السوريين محاولة لتشخيص  .2
 .المعلمين األردنيين

  :التطبيقيةاألهمية : ثانيا

د هذه الدراسة المؤسسات االجتماعية واإلنسانية وأصحاب القرار على اتخاذ قد تساع
اإلجراءات المناسبة لتقديم المساعدة ويد العون للطلبة الالجئين السوريين وعمل برامج المناسبة 

 .لهم

  :هدف الدراسة

من وجهة نظر المعلمين للقيم االجتماعية  نمستوى امتالك الطلبة الالجئيالكشف عن 
  في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود ردنييناأل

  :حدود الدراسة

  . طبقت هذه الدراسة في مدارس مخيم مخيزن ومريجيب الفهود :حدود مكانية

 .الفصل الثاني 2016/2017تم إجراء هذه الدراسة الميدانية خالل العام الدراسي  :حدود زمانية

لسوريين في مدارس المخيم مخيزن اقتصرت الدراسة على معلمي طلبة الالجئين ا: حدود بشرية
  .ومريجيب الفهود لالجئين السوريين في األزرق

من وجهة للقيم االجتماعية  نمستوى امتالك الطلبة الالجئيتناولت هذه الدراسة  :حدود موضوعية
  في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود نظر المعلمين األردنيين

  التعريفات المفاهيمية واإلجرائية 

لحقوق الالجئين انه شخص يوجد  1951عرفته المادة األولى من اتفاقية " :حااصطال الالجئ
خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرزه من التعرض لالضطهاد 
بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى راي 
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تستظل بحماية ذلك البلد / ك الخوف أو ال يريد أن يستظل سياسي، وال يستطيع بسبب ذل
  ).UNHCR,2014("أو العودة اليه خشية التعرض لالضطهاد

هو شخص قدم إلى األردن من خارج حدودها السياسية نتيجة خوف مؤكد وانه  :إجرائيا الالجئ
فيه لما ال غير قادر على العودة إلى وطنه بسبب الخوف من االضطهاد، ويهدف إلى اإلقامة 

  .)2012فرج،(يقل عن عام 

كل مواطن سوري تعرضت حياته أو سالمته أو حريته للخطر اثر األزمة  :الالجئ السوري
  .، مما أدى به للرحيل إلى األردن طلبا للحماية)2011(السورية التي حصلت بداية عام 

لثقافة القائمة مثل هي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها والتي تحددها ا :القيم االجتماعية
التسامح والتعاون وتحمل المسؤولية وهي أداة اجتماعية للحفاظ على النظام االجتماعي 

  .واالستقرار بالمجتمع

هما مخيمان أقيما في محافظة األزرق إليواء الالجئين السورين : مخيم مخيزن ومريجيب الفهود
  .الفارين من أتون الحرب في بلدهم

  اإلطار النظري

 منذ اندالع .هذا عصرنا في اإلنسانية األزمات أقسى إحدى السوريين الالجئين وضع يشّكل

 يناهز الذي سّكان سوريا نصف من أكثر تهجر ،(2015) أيلول وحتى (2011) العام في األهلية الحرب

 اخليالد النزوح إلى هجروا لجأوا ممن مليون )7,6( عن يقّل ال ما أن علمًا نسمة، مليون (23) عددهم

 التركيبة يغير بحيث واسع على نطاق السوريين الالجئين تدّفق ويتم .الجئين أصبحوا مليون) 4(و

 األردن وفي (25 %) عن تزيد بنسبة لبنان السّكان في عدد فارتفع :تستقبلهم التي البلدان في السكانية

 حكومات وأظهرت  (20%)و (10%)  بين تتراوح الحدودية بنسبة التركية المناطق وفي (10%)بنسبة 

  )UNICEF,2014).الالجئين هؤالء ملحوظة تجاه رحابًة ومواطنوها البلدان هذه

 العامة تفوق طاقتها الخدمات قطاعات على كبيرة متطلبات فرض قد الالجئين وجود أن إّال

 كما.واستقرارها صعيد تطورها على الخاصة تحدياتها تواجه التي البلدان بضغوطات في وتتسبب

  .)2012الوزني،( والمستشفيات المدارس في ازدحام عن الالجئين وجود أسفر

وال بد من أن أعداد الالجئين تضاعفت تبعا للمستجدات القائمة في المنطقة العربية، ففي 
اندلعت موجة عارمة من الثورات واالحتجاجات في مختلف  )2011( ومطلع )2010(أواخر عام 

تي ما تزال أثارها قائمة إلى اآلن، وبعض نتائج ثورات الربيع العربي خلفت أنحاء الوطن العربي وال
عددا كبيرا من الالجئين، وحسب االجتماع القطاعي العاشر بين األمم المتحدة وجامعة الدول 

ألف الجئ، وتدل  )750(العربية فان أعداد الالجئين من ليبيا إلى الدول المجاورة يقدر بحوالي 
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على لجوء أعداد من اليمنيين إلى حدود الدول المجاورة والذين بلغوا حسب المؤشرات أيضا 
  )UNHCR,2014. (ألف الجئ )100(مكتب األمم المتحدة لتنسيق المعونة اإلنسانية 

وازداد عدد الالجئين السوريين بسرعة كبيرة وزاد عدد الذين تعنى بهم مفوضية األمم 
الالجئين المسجلين )1,254,950(ن، وان أكثر من في األرد UHNCRالمتحدة لشؤون الالجئين 

وفي . ومعظمهم يأتون من درعا 2013 أو الذين ينتظرون التسجيل بحلول شهر تشرين األول عام
سوري استضيفوا في مخيم الزعتري، فان الغالبية ) 120.000( كان هناك 2013أغسطس 

  )UNHCR,2014.(العظمى من السوريين يقيمون في أماكن خارج المخيمات

وحسب مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية، قالت مديرة برنامج األمم 
من سكان األردن  )%10( المتحدة اإلنمائي هيلين كالرك إن الالجئين السوريين أصبحوا يمثلون

وما زال باستقبال المزيد من الالجئين تداعيات سلبية على حياة ) 2013مركز الشرق العربي،(
المواطنين األردنيين، فقد أبدوا استياءهم من تفاقم المشكالت والتحديات اثر تزايد أعد 
الالجئين، ففي استطالع للرأي قام به المركز االستراتيجي للدراسات في الجامعة األردنية نحو 

 كانوا ضد استمرار استقبال الالجئين) ثلثي العينة(األزمة السورية أظهر أن غالبية األردنيين 
كانت %) 12بنسبة (السوريين، ونتج عن استطالع الراي الذي قام به المركز، إن محافظة المفرق 

  .األقل موافقة الستمرار استقبال الالجئين السوريين في األردن

إن الحروب واألزمات السياسية تترك آثار سلبية على الطفال تظهر في سلوكهم وحياتهم 
وفي هذا الباب سنتطرق لآلثار ، راسي والوضع االجتماعي لهماليومية كما تؤثر على التحصيل الد

اللجوء على منظومة القيم االجتماعية التي تركتها الحروب على الالجئين، من خالل التطرق إلى 
اهم اآلثار االجتماعية التي يتركها اللجوء على الطلبة الذين تعرضوا للحروب والكوارث حيث يرى 

لنفس بان سبب المشاكل أو العجز النفسي الذي يتعرض له الطفل أو كثير من علماء االجتماع وا
اإلنسان بشكل عام سببه التغيرات الكبيرة التي تحصل في أسلوب حياته، فعلى سبيل المثال إن 
التغيرات التي حصلت لإلفراد الذين تعرضوا للحرب العالمية األولى والثانية كان من أهمها زيادة 

لشعور باليأس نتيجة لفقدان شخص عزيز، أو خسارة مالية أو الهجرة العزلة االجتماعية، وا
  .اإلجبارية عن الوطن، أو نتيجة االنفصال القسري عن األهل أو احد الوالدين

القيم هي عبارة عن معايير للحكم على سلوك الفرد في المجتمع، والتي تعمل على توجيه 
د في حياته كما يكتسب المعارف والمهارات سلوكه وفي مواقف الحياة المختلفة ويكتسبها الفر

  )2003الخطيب،.(والعادات واالتجاهات عن طريق الخبرة

  .المبادئ اإلنسانية التي يمتلكها اإلنسان وتتحكم في سلوكه: كما قد تعنى القيم بأنها
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  :لقد تعددت معاني القيمة، وهناك ثالثة اتجاهات هذا المفهوم فمنهم من نظر اليها باعتبارها

 .فضيالت يختارها الفردت -

 .مجموعة من المعايير التي يحكم بها على األشياء -

 .دوافع وحاجات واهتمامات واتجاهات ومعتقدات ترتبط بالفرد -

والعمومية وتتصل  االنفعال،بأنها معايير لها صفة ) 1988 أبو العينين،(وكما عرفها 
ويعتبرها الفرد موازيين  للفرد،ة باألخالق التي تقدمها الجماعة وتكتسب من البيئة االجتماعي

  .ولها صفة االنتشار في حياة األفراد أفعاله،لتقدير 

وترى الباحثة أن القيم محدد للسلوك اإلنساني، وهي عبارة عن مجموعة من معايير تنبثق 
  .من المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وينبغي التمسك بها ومن يخالفها يعد منحرفا عن المثل العليا

  :فات القيمتصني

وأخرى لعلماء النفس والتربية وكل  بالفالسفة،تعددت تصنيفات القيم فمنها ما هو خاص 
  :هيواهم تصنيفات القيم التي تعتمد ستة معايير  محددا،تصنيف يعتمد معيارا 

o معيار محتوى القيمة.  

o معيار المقصد من القيمة.  

o معيار شدة القيمة ودرجة االتزان التي تفرضها.  

o مومية القيمةمعيار ع.  

o معيار وضوح القيمة.  

o 2007الجالد،.(معيار دوام القيمة(  

إن للقيم دور بالغ في التأثير على تشكيل السلوك اإلنساني الذي يتحقق به معنى الوجود 
فهي ضرورية للفرد في تعامله مع غيره من  معا،فالقيم ضرورية والزمة للفرد والمجتمع  البشري،

  .واجهها في حياته اليوميةاألفراد والمواقف التي ي

تتحدد شخصية الفرد وسلوكه تبعا لمحددات بيولوجية ونفسية واجتماعية، والشك إن القيم 
  :أهم المكونات االجتماعية للشخصية اإلنسانية فهي

وتحديد غاياته وأهدافه ووسائل تحقيق هذه  شخصيته،تساعد في بناء حياة الفرد وتشكيل  ·
  .الغايات
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ل إطارا مرجعيا يحكم تصرفات اإلنسان في حياته العامة والخاصة وبالتالي معيار تفضيلي يمث ·
تعمل على ضبط سلوكه وتوجي فاألمانة قيمة اذا تبناها الفرد وجهت سلوكه ضد الغش، 

  .والصبر قيمة توجه السلوك نحو تحمل الشدائد ومقاومة الضعف البشري

دينية واالجتماعية التي يتبناها الفرد تعمل القيم على وقاية الفرد من االنحراف، فالقيم ال ·
كما نها تعمل كعامل إنمائي . تحميه من االنزالق في الخطأ، فهي تعمل كعامل وقائي

من  تحميهلشخصية الفرد حيث تمكنه من التكيف مع ضغوط الحياة ومصاعبها وبالتالي 
  .وطأتهااإلصابة باألمراض السيكوسوماتية وتمكنه من مواجهة األزمات والتخفيف من 

تعمل القيم كموجهات لخيارات األفراد في مجاالت الحياة كافة، فهي التي تجعل الفرد اكثر  ·
. ميال أو تفضيال أليديولوجية معينة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حتى مهنية

  )2013شيخاني،(

 يراتنتيجة التغ كبير جدل حولها دار التي القضايا من االجتماعية واحدة القيم وتعد

في  هائلة تطورات رافقها من وما اللجوء، موجات تنامي مع والسيما الحديث، العصر في والمستجدات
 والنسق عام بشكل للمجتمع االجتماعي والثقافي النسيج في تأثير من ذلك أحدثه وما المجاالت، جميع

  .)2006دياب،( خاص بشكل القيمي

لمجتمع فمن خالله يحافظ المجتمع على وتشكل القيم االجتماعية عنصرا حيويا ومهما ل
تماسكه، وتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة التي توفر له التماسك لممارسة حياة 

  )2014شتوي،.(اجتماعية سليمة

إن القيم االجتماعية شاملة لجميع مناحي الحياة يعمل بها المجتمع ويجب أن يكتسبها 
المواطنة الصالحة، والتعاون، والتعارف، والتنافس، : من القيمالمتعلم، ومن أمثلة هذا النوع 

  .والحفاظ على الممتلكات العامة، والبر باآلخرين، والتكافل االجتماعي، وحفظ النظام

تعرف القيم االجتماعية بانها تلك التي تتصل بوجود اإلنسان االجتماعي وتنظم العالقات في 
هتمام الفرد باآلخرين، والتضحية من أجلهم وبذل المجتمع، وهي مجموعة القيم الخاصة با
  )2014الغرايبة،.(الخدمات العامة والسعي إلى إسعاد اآلخرين

هي مجموعة المبادئ والمعايير التي يضعها مجتمع ما  :االجتماعيةالقيم  أنوترى الباحثة 
قيم في المجتمع الفرد نتيجة تفاعله مع الموقف والخبرات المختلفة وكلما سادت تلك ال اويتقمصه

  .كلما ساد بين أفراده الود والتفاهم والتعاون فيما بينهم
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تتميز القيم االجتماعية الموجهة لسلوك األفراد والجماعات في مجاالت الحياة االجتماعية 
 &Linden) المختلفة بعدد من الخصائص التي تشترك فيها ويمكن تحديد هذه الخصائص بما يلي

Pasatu, 2012):  

معرفة أخالقية تعبر عن فكرة مثالية الن الثقافة السياسية تضع لهذه أهدافا ذات طابع القيم  ·
  .مثالي

  .أنها معرفة فلسفية وتنبع الطبيعة الفلسفية لظاهرة القيم من طبيعتها على أنها تصور ·

إن القيم تعبر عن خصائص حضارية ففي كل فترة زمنية هناك تصور كامل للقيم ولما هو  ·
 .فيهامرفوض وهي تتضمن خصائص حضارية تنبع من الحضارة التي يعيش  مقبول وما هو

  الدراسات السابقة

اللجوء، وتم على مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية المتصلة بميدان  ةالباحث تاطلع
  .وترتيبها من األحدث إلى األقدم

ن بمخيم اضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفال والمراهقي) 2012(دراسة العدينات 
الزعتري لالجئين السوريين في األردن هدفت هذه الدراسة لمعرفة السمة العامة المميزة إلضراب 
ما بعد الصدمة وسط األطفال في مخيمات الالجئين السوريين في األردن، ومعرفة فيما اذا كانت 

ث المنهج هناك فروق في أعراض االضطراب تبعا للجنس أو المستوى التعليمي وقد استخدم الباح
الوصفي االرتباطي وتكون مجتمع الدراسة من كل األطفال والمراهقين بمخيم الزعتري وبلغ عددهم 

أنثى وقد استخدم الباحث  198ذكر و 287منهم  485طفل ومراهق وكانت العينة  5200حوالي 
لنفسية مقياس أعراض الصدمة النفسية لألطفال وتوصلت الدراسة إلى أن جميع أبعاد االضطرابات ا

توجد فروق  ال كانت مرتفعة وانه ال توجد فروق في كل أبعاد الصدمة النفسية تبعا للجنس، كما
  .في جميع أبعاد االضطرابات النفسية تبعا للمستوى التعليمي

بعنوان اآلثار االقتصادية واالجتماعية الزمة الالجئين ) 2012( في دراسة أجراها الوزني
ردني، هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على اآلثار االقتصادية السوريين على االقتصاد األ

واستخدم  2010 – 2011واالجتماعية لتدفق الالجئين السوريين على األردن خالل العامين 
الباحث منهج التحليل الكمي، وقد بينت النتائج أن الكلفة الكلية الستقبال الالجئين السوريين تقدر 

من الناتج اإلجمالي للمملكة، وقد تبين أن % 3ردني وتشكل نحو مليون دينار ا) 590.1(بنحو 
منهم في المخيمات المعتمدة، في % 20الف سوري تركز  )220(عدد النازحين السوريين حوالي 

منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة األمر الذي شكل % 80حين أن هناك ما يقرب من 
من عدد السكان، وان كلفة استضافة % 3اجئ نسبته ضغطا ديموغرافيا أدى إلى نمو سكاني مف
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بلغت  2012دينار سنويا، وان تكلفة الالجئين خالل العام ) 2500(الالجئ الواحد تصل حوالي 
مليون دينار ) 140.28(بحوالي  2011مليون دينار فيما قدرت الكلفة خالل العام ) 449.902(

بضغط على البنية التحتية والمرافق العامة وأظهرت الدراسة أن النمو السكاني الطارئ تسبب 
حيث قدرت كلف القطاع الصناعي نحو . خاصة في قطاع التعليم والنقل والطاقة والمياه وغيرها

مليون أنفقت على التعليم والصحة والطاقة والمياه واألمن والبنية التحتية والمياه، كما ) 163.9(
الف فرصة عمل أي ما  38ين على ما يقارب من أشارت الدراسة إلى استحواذ الالجئين السوري

من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة األردنية، ما يشكل تحديا % 40يقارب 
  .الستراتيجية التشغيل الوطني

بعنوان تأثير الالجئين العراقيين على األردن استخدم ) 2012(وفي دراسة أجراها البزايغة 
لتحليلي، وبينت نتائج الدراسة أن استضافة األالف من العراقيين في فيها الباحث المنهج الوصفي ا

األردن ال يزال يشكل مزيدا من الضغوط على الموارد الشحيحة أصال في األردن وخاصة المياه 
والصحة والطاقة وقطاع التعليم، وهذا الوضع يزيد الطلب على اإلنفاق العام، وان من الالجئين 

وا سوق العقارات واألسهم كمنافسين ألفراد الوطن، والعديد منهم العراقيين مستثمرين دخل
أسسوا مصانع ومطاحن، وانضم األالف من الطبة إلى المدراس والجامعات الخاصة، وشهدت عمان 

  .طلبا غير مسبوقا على شراء األراضي والشقق السكنية، واشتد الطلب على المخزون المائي

االحتالل األمريكي للعراق وانتهاك حقوق األطفال  بإجراء دراسة عن )2010(دكاك أجرى 
العراقيين، دراسة ميدانية لعينة بحثية من األطفال العراقيين الالجئين في دمشق، هدفت إلى التعرف 

وتحليل  على اثر االحتالل األمريكي في الحياة االجتماعية لألطفال العراقيين وانتهاك حقوقهم،
األثار االجتماعية لالحتالل في األطفال كما هدف إلى توضيح الحوادث التي تعرض لها هؤالء 
األطفال، وقد شمل المجتمع األصلي للبحث األطفال العراقيين الالجئين مع أسرهم والموجودين في 

وقد اختيرت عينة بحثية مقصودة من األطفال . محافظة مدينة دمشق ومحافظة ريف دمشق
العراقيين الالجئين المقيمين في محافظتي دمشق وريف دمشق ممن هم في مرحلة التعليم 

طفل ) 200(األساسي وتراوحت أعمارهم بين ست سنوات وخمس عشرة سنة، وبلغ أفرادها 
، أما منهجية البحث فقد اعتمدت طريقة المسح 2008-2007وطفلة خالل الفصل الدراسي 

دت من قبل الباحثة، وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في تراجع بالعينة باستخدام استبانة أع
الوضع الدراسي لألطفال بعد االحتالل مقارنة بما كان عليه الحال من قبل، وأيضا نسبة البطالة 

  .والوضع المهني لآلباء فيالحظ نسبة ارتفاع البطالة بشكل ملحوظ

اثر تدفقات الالجئين على سكان "ن ، بإجراء دراسة بعنوا)Garcia )2007وقامت غارسيا 
، هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تدفقات الالجئين من "دليل من تانزانيا: الدولة المضيفة
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على غرب تانزانيا، واستخدمت المنهج التحليل الكمي  1994و 1993بوروندي ورواندا في 
ي أسعار المواد الغذائية في أن الالجئين أدوا إلى زيادات كبيرة ف: وخرجت الدراسة بنتائج أهمها

األسواق الزراعية التنزانية القريبة وهي إنتاج واستهالك محلي،وزيادة فسا سعار مواد الرفاهية 
  .البيتية

إضراب ما بعد الصدمة واالكتئاب لدى  (Heptinstal & Sethna,2004)وفي دراسة أجراها 
برات األطفال خالل فترة ما قبل اللجوء األطفال الالجئين، حيث هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير خ

الالجئين  16- 8طفال تتراوح أعمارهم بين  40وبعد اللجوء في مجال الصحة النفسية لعينة من 
الذين يعيشون في لندن مع احد الوالدين على األقل أو احد األقارب الالجئين، وجرى تقييم ما 

تئاب من خالل استخدام مقاييس مقننة إضراب ما بعد الصدمة إضراب عند األطفال وأعراض االك
ووجدت النتائج ظهور ارتباط قوي بين عدد الصدمات التي تعرضت لها العائلة قبل الهجرة وظهور 
أعراض إضراب ما بعد الصدمة لدى األطفال كذلك وجود ارتباط قوي بين الضغوط التي تواجه 

  .اللجوء والصوبات المالية الحادةاألسر بعد اللجوء ومعدالت االكتئاب عند األطفال مع مشكلة 

من خالل استعراض الدراسات السابقة يلقى موضوع اثر اللجوء على السوريين اهتماما 
كبيرا من قبل الباحثين، لما له أهمية كبيرة في أوضاع الالجئين وتأثيرهم على البلدان المستقبلة 

، )2012الوزني،(ث أظهرت دراسة لهم، تناولت بعضها تأثير الالجئين على الجانب االقتصادي، حي
واآلثار االقتصادية واالجتماعية واألوضاع المعيشية على الالجئين السورين ) 2012البزايغة،(

) Garcia,2007) (2012العدينات،(و) 2010دكاك،(والبلدان المستقبلة لهم، كما وأظهرت دراسة 
(Heptinstal & Sethna,2004) ماعية واضطرابات ما بعد وكما آثار االحتالل على الحياة االجت

نالحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن كل الدراسات قد تناولت بعدا واحدا من أبعاد 
اللجوء وهو البعد االقتصادي واألوضاع المعيشية والصحة النفسية لالجئين بشكل عام بينما هذه 

الطلبة الالجئين السوريين من الدراسة تناولت اثر اللجوء على منظومة القيم االجتماعية لدى 
  .وجهة نظر لمعلمين األردنيين

  :مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من المعلمين الذين يدرسون الطلبة الالجئين السوريين في مخيم 
الفصل  2016/2017األزرق في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية للعام الدراسي 

معلما يدرس المرحلة الثانوية ) 84(معلما يدرس المرحلة األساسية ) 215(عددهم الثاني والبالغ 
  .معلمة تدرس المرحلة الثانوية) 70(معلمة تدرس المرحلة األساسية ) 380(و
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  :عينة الدراسة

معلما يدرس ) 50(معلما يدرس المرحلة األساسية ) 100( اشتملت عينة الدراسة على
، معلمة تدرس المرحلة الثانوية) 50(علمة تدرس المرحلة األساسية م) 100(المرحلة الثانوية و

  .وتم اختيارهم بطريقة عشوائية

  :مقياس الدراسة

  :مقياس منظومة القيم االجتماعية

تم استخدام مقياس لتحديد أثر اللجوء على منظومة القيم االجتماعية الذي طورته الباحثة 
وقد تكونت مقياس الدراسة بصورتها  النظري،األدب وفي ضوء  السابقة،بالرجوع إلى الدراسات 
  ).1(الملحق . النهائية من أربعة مجاالت

  :صدق المقياس

اعتمدت الباحثة لتحديد صدق المقياس على ما يسمى بالصدق المنطقي، وهو رأي 
محكما من الخبراء علم ) 15(المحكمين المتخصصين في المقياس، حيث تم عرض المقياس على 

رشاد التربوي في الجامعات األردنية، وذلك للتأكد من مالئمة الفقرات، ووضوح النفس واإل
صياغتها، وطلب منهم تعديل الفقرات غير المالئمة أو حذفها، وبعد ذلك تم تعديل الفقرات بناء 
على مالحظات المحكمين، واعتمدت الباحثة عدد المحكمين معيارا لقبول الفقرة، حيث اعتمدت 

وهي نسبة مقبولة ألغراض %) 90(لة في حال زيادة نسبة االتفاق عليها عن الفقرة المقبو
  .الدراسة

  :ثبات المقياس

للتحقق من ثبات المقياس طبقت الباحثة المقياس على عينة استطالعية من خارج عينة 
معلمة ومعلم من المدارس الخاصة بالالجئين السوريين من مدرسة ) 30(الدراسة، مكونة من 

وبعد ذلك تم التحقق من معامل ". ساسية للبنات ومدرسة مريجيب الثانوية للبنينمخيزن األ"
وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيًا، ومناسب ) 0.86(الثبات كرونباخ الفا فبلغت قيمته 

  . ألغراض الدراسة الحالية
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  :تطبيق المقياس

من صدقه وثباته، عمدت  بعد أن أصبح المقياس جاهزا بصورته النهائية، أي بعد التأكد
الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة وقد شرحت الباحثة للمعلمين والمعلمات الهدف منه، وكيفية 

  . اإلجابة بصورة صحيحة

  :تصحيح المقياس

 -ضعيفة–متوسطة  –كبيرة  - كبيرة جدا(تكون المقياس من خمسة مستويات متدرجة وهي 
وللبديل  درجات،) 4(وللبديل كبيرة  درجات،) 5(جدا  وقد أعطي للبديل كبيرة) ضعيفة جدا
. درجة واحدة) 1(درجتان، وللبديل ضعيفة جدا ) 2(درجات، وللبديل ضعيفة ) 3(متوسطة 

  :حيث يكون درجة تأثير تبعا للجدول التالي

  .قيم اختبار مقاس ليكرت الخماسي): 1(جدول
  الحدود  درجة التأثير
  1.5اقل من  – 1  منخفضة جدا

  2.5اقل من  – 1.5  نخفضةم
  3.5اقل من  – 2.5  متوسطة
  4.5اقل من  – 3.5  كبيرة

  5 - 4.5  كبيرة جدا

  :المعالجة اإلحصائية

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى استجابات أفراد عينة 
  .الدراسة

  :نتائج البحث وتفسيرها

لطلبة الالجئين السوريين للقيم االجتماعية من وجهة نظر ما مستوى امتالك ا: السؤال األول

 ؟المعلمين األردنيين في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود

لمستوى لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
يين في مخيم امتالك الطلبة الالجئين السوريين للقيم االجتماعية من وجهة نظر المعلمين األردن

يبين ذلك، بحيث رتبت االوساط الحسابية ) 2(لالداة ككل، والجدول رقم  مخيزن ومريجيب الفهود
 . ترتيبا تنازليا
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لمستوى امتالك الطلبة الالجئين المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية  :)2(الجدول 
مخيم مخيزن ومريجيب السوريين للقيم االجتماعية من وجهة نظر المعلمين األردنيين في 

  األداة ككل أبعاد على فقرات  الفهود

 أبعاد القيم االجتماعية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.18 2.86  الصداقة 1

 متوسطة 1.12 2.68 االحترام 2

 متوسطة 1.23 2.58  التعاون 3

  متوسطة 1.14 2.52 الصدق  4

 متوسطة 1.22 2.67 األداة ككل 

- 2.86(أن المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة تراوحت بين ) 2(يتضح من الجدول 
بمتوسط  بعد االحترامو) 2.86(بمتوسط حسابي  لبعد الصداقة متوسطةبدرجة تقييم ) 2.52

وبعد الصدق بمتوسط ، )2.48(بمتوسط  كبيرةبدرجة  بعد التعاون، فيما جاء )2.68(حسابي 
وتتفق هذه . كبيرةبدرجة تقييم ) 2.67(وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ) 2.42(حسابي 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة بشعور الطالب الالجئ وهو بعيد  )2012(النتيجة مع دراسة العدينات 
عن وطنه بالغربة والوحدة والبعد عن األهل، وعدم القدرة على االندماج في المجتمع المضيف، أو 

ة الطبيعية فيه، وعادة ما يشعر الالجئون بإحساس فقدان األمل بالعودة إلى ديارهم ممارسة الحيا
أو حتى في رؤية أهلهم الذين بقوا في ديارهم، وأيضا مجموعة االضطرابات النفسية واالجتماعية 

والقلق على المصير والميول العدوانية نحو  ةقد ظهرت في الطلبة منها شيوع االكتئاب الصدمي
م، وانعدام اإلحساس باألمن وظهور عالمات االسى والحزن، وتدني المستوى المعيشي االنتقا

وضعف اإلشباع الوجدانية واضطرابات في النواحي العقلية كالتذكر وسيطرة مشاعر الحادث 
المؤلم على مستوى التفكير الشعوري والالشعوري وضعف القدرة على مواجهة الواقع مع صعوبات 

قع الحالي، وكلما زاد نسبة االنفصال تقل نسبة الثقة بالنفس لدى الطلبة في التكيف مع الوا
  .المحرومين من األب

هل يوجد فروق في مستوى امتالك الطلبة الالجئين السوريين للقيم : السؤال الثاني

االجتماعية من وجهة نظر المعلمين األردنيين في مخيم مخيزن ومريجيب الفهود تعزى 

  ؟)لمرحلة الدراسيةالجنس، وا(لمتغيري 

لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على 
  .يوضح ذلك) 3(الفروق بين استجابة أفراد العينة والجدول 
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لمقياس مجاالت القيم االجتماعية للطلبة الالجئين السوريين في ) ت(نتائج اختبار  :)3(الجدول 
  .ة تبعا لمتغير الجنسالمرحلة األساسي

  الجنس  أبعاد القيم االجتماعية
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة ت

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

  الصداقة
  0.91  4.16  ذكر

6.45  0.000  
  0.90  4.19  أنثى

  التعاون
  0.80  4.14  ذكر

4.49  0.000  
  0.76  4.12  أنثى

  االحترام
  0.80  4.23  ذكر

2.99  0.000  
  0.79  4.31  أنثى

  الصدق
  0.89  3.49  ذكر

4.33  0.000  
  0.85  3.53  أنثى

  الدرجة الكلية للمقياس
  0.82  3.98  ذكر

3.42  0.000  
  0.81  4.02  أنثى

وجدود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مقياس مجاالت ) 3(يتضح من الجدول 
ير الجنس في الدرجة الكلية للمجاالت مجتمعة، القيم االجتماعية في المرحلة األساسية تبعا لمتغ

المحسوبة، إذ بلغت للدرجة ) ت(والمجاالت الصداقة، التعاون، االحترام، الصدق استنادا إلى قيم 
) 0.000(لمجال الصداقة بمستوى داللة ) 6.45(و) 0.000(بمستوى داللة ) 3.42(الكلية 

لمجال االحترام بمستوى داللة ) 2.99(و، )0.000(لمجال التعاون، وبمستوى داللة ) 4.49(و
كانت الفروق لصالح اإلناث في ) 0.000(لمجال الصدق بمستوى داللة ) 4.33(، و)0.000(

مجال الصداقة واالحترام والصدق دليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية عن متوسطات الذكور، في 
توسطاتهم الحسابية عن حين جاءت الفروق لصالح الذكور في مجال التعاون بدليل ارتفاع م

اإلناث، وقد يعزى ذلك إلى أن الذكور حيث تعرضوا إلى ظروف صعبة في فترة ما قبل اللجوء 
فالبعض منهم كان قد خسر عددا من أقاربه أو أصدقائه وقد تعرضوا أيضا لظروف صعبة خالل 

عن األمان، وقد  رحلة اللجوء، حيث كانوا ينتقلون من مكان إلى أخر هربا من ويالت الحرب وبحثا
عانوا خالل هذه الرحلة من نقص الحاجات األساسية للبقاء، وأصيب العديد منهم باألمراض، 
واستغرق األمر من بعضهم عدة شهور حتى استطاعوا الوصول إلى مخيم األزرق لالجئين 

. األمان السوريين في األردن، مما جعل الذكور لهم النصيب األعلى في مجال التعاون ليوفر لعائلته
أن اإلناث اكثر إدراكا وميال الكتساب القيم االجتماعية موضع االهتمام في البحث عن الذكور 
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ويرجع ذلك إلى أن التكوين النفسي والبيولوجي لألنثى المتمثل في رقة عواطفها ورهافة مشاعرها 
  رين عن الذكوروعالقتها باآلخرين هو مركز اهتمامها كما أنها اكثر احتياجا لالنسجام معا آلخ

لمقياس مجاالت القيم االجتماعية للطلبة الالجئين السوريين في ) ت(نتائج اختبار  :)4(الجدول 
  .المرحلة الثانوية تبعا لمتغير المرحلة الدراسية

  أبعاد القيم االجتماعية
  المرحلة

  الدراسية

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة ت

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

  صداقةال
  0.29  2.52  أساسي

0.242  0.914  
  0.26  2.55  ثانوي

  التعاون
  0.11  2.16  أساسي

0.161  0.958  
  0.15  2.21  ثانوي

  االحترام
  0.37  2.36  أساسي

0.972  0.453  
  0.43  2.48  ثانوي

  الصدق
  0.23  1.96  أساسي

0.193  0.035  
  0.54  2.03  ثانوي

  الدرجة الكلية للمقياس
  0.25  2.32  أساسي

0.422  0.205  
  0.27  2.35  ثانوي

المذكور إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع ) 4(يتضح من الجدول 
وقد يعزى ذلك أن هناك ) α=0.05(وهي اكبر من القيمة المحددة الكلية، المجاالت والدرجة 

الظروف واألوضاع الصعبة  معاناة اللجوء تولد عنه مشكالت بيئية واجتماعية واقتصادية بسبب
اقدر على التكيف مع  ن، حيث كان الالجئيالتي يمر بها األفراد وأثرت على الجميع على حدا سواء

حيث أن جميع الطلبة ) 2012عدينات،(الظروف اللجوء الصعبة، وهذا ما توصلت اليه دراسة 
  .فقدوا أشخاص من عائلتهم، فجعلهم يتأثرون جميعهم بنفس الدرجة

  :ياتالتوص

 أهميةوالتي يمكن من خاللها توضيح  األسريةبرامج تثقيفية عامة للوالدين في التربية  إعداد 
  .القيم االجتماعية في الحياة

  على المربين االهتمام بتنمية القيم االجتماعية وان يقدموا من خالل القدوة الحسنة
جئين لتوافق صحتهم والمواقف والخبرات التربوية النموذج الصالح للقيم المطلوبة لال

  .النفسية
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  اجراء دراسات تبحث عن القيم االجتماعية لدى الالجئين في مخيم مخيزن ومراجيب الفهود
في ضوء متغيرات أخرى لما تتناولها هذه الدراسة كالمستوى الثقافي وطول فترة اإلقامة 

  .بالمخيم

  مقياس القيم االجتماعية) 1(الملحق 

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  يرةكب  كبيرة جدا  الفقرة  الرقم
  الصداقة: المجال األول  
يصالح الطالب الالجئ بين زمالئه   .1

  .المتخاصمين
          

يرغب الطالب الالجئ في زيارة   .2
  .المرضى من الطلبة

          

يتميز الطالب الالجئ بقدرته على   .3
  .تكوين صدقات طيبة

          

يتبادل الطالب الالجئ الزيارات   .4
تماعية بين األصدقاء لزيادة االج

  .المحبة

          

لدى الطالب الالجئ مبدأ االعتذار   .5
والمسامحة للمعلمين عن خطأ وقع 

  .منهم

          

لدى الطالب الالجئ مبدأ االعتذار   .6
والمسامحة للزمالء عن خطأ وقع 

  .منهم

          

  التعاون: المجال الثاني  
يشارك الطالب الالجئ في األنشطة   .7

  .درسيةالم
          

يساعد الطالب الالجئ زمالئه على   .8
  .حل مشاكلهم

          

يحب الطالب الالجئ العمل   .9
  .الجماعي بالمدرسة

          

لدى الطالب الالجئ مرونة في   .10
  .التعامل مع اآلخرين

          

يتواضع الطالب الالجئ في سلوكه   .11
  .مع زمالئه
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  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  يرةكب  كبيرة جدا  الفقرة  الرقم
مع يتبادل الطالب الالجئ اآلراء   .12

  .زمالءه اآلخرين
          

  .االحترام: المجال الثالث  
يلتزم الطالب الالجئ بقواعد   .13

  .وتعليمات المدرسة
          

يحترم الطالب الالجئ المعلمين   .14
  .بالمدرسة

          

يتقبل الطالب الالجئ النقد   .15
الموضوعي والتحلي بالروح 

  .الرياضية

          

 يحترم الطالب الالجئ زمالءه  .16
  .بالمدرسة

          

يطبق الطالب الالجئ مبدأ العفو   .17
  .عند المقدرة

          

يحترم الطالب الالجئ الموظفين   .18
  .بالمدرسة

          

            .يحترم الطالب الالجئ رأي األغلبية  .19
يحافظ الطالب الالجئ على مرافق   .20

  .المدرسة
          

  الصدق: المجال الرابع  
جئ بصدق مع يتعامل الطالب الال  .21

  .زمالءه
          

يتعامل الطالب الالجئ بصدق مع   .22
  .المعلمين وزمالءه الطلبة

          

يوفي الطالب الالجئ بالعهد مع   .23
  .اآلخرين

          

يرد الطالب الالجئ األمانات   .24
  .ألصحابها

          

            .يعتمد الطالب الالجئ على نفسه  .25
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العليا في تربية لواء  األساسيةمعلمي املرحلة من وجهة نظر  معوقات التعلم عن بعد
 الشوبك في ظل جائحة كورونا

  
  *روان محمد الدعاسين

  

  10/11/2020 تاريخ القبول   25/8/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

من ) والتقييم ،ارةاالستخدام، اإلد(من حيث معوقات التعلم عن بعد على هدفت الدراسة إلى التعرف 
، وفحص نظر معلمي المرحلة األساسية العليا لمديرية تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كوروناوجهة 

  .وسنوات الخبرة الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، :الفروق بين االستجابات تبعًا الختالف متغيرات

حليلي، وجرى جمع البيانات الالزمة ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد على المنهج الوصفي الت
على  وزع عشوائيًا وبشكل إلكتروني، )0.96(بلغ معامل ثباته  ،فقرة) 28(باستخدام استبيان مكون من 

  .معلم ومعلمة) 164(بلغ عددها عينة 
نحو جميع مجاالت معوقات الـتعلم عـن   متوسط تقدير المعلمين والمعلمات  أظهرت نتائج الدراسة أنو

دالـة إحصـائيًا بـين اسـتجابات المعلمـين نحـو اسـئلة الدراسـة          وجـود فـروق   كما وأظهرتمرتفعة، بعد جاءت 
دالـة إحصـائيًا بـين اسـتجابات المعلمـين نحـو        تبعًا الختالف متغير الجنس لصالح االناث، وعدم وجـود فـروق  

  .اسئلة الدراسة تبعًا الختالف بقية المتغيرات الديموغرافية

ــ: الكلمــات المفتاحيــة  ــا معلمــي معوقــات، ، عــن بعــد تعلم ال ــة األساســية العلي  جائحــة ،لــواء الشــوبك  ،المرحل
  .كورونا
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Obstacles of Distance Learning from Teacher’s Point of View of the 
Upper-basic Stages at Al- Shobak Directorate  

under the Coronavirus Crisis  
 

Rawan M. al-Dasin, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
The aim of the study is to identify the obstacles of distance learning in terms of use, 

management and evaluation from teacher’s point of view of the upper-basic stages at Al- 
Shobak directorate under the coronavirus crisis and to examine the differences between 
the responses depending on different variables: gender specialization, scientific 
qualification and years of experience. 

In order to achieve the goals of the study the descriptive analytical approach was 
used. Data was collected through out a questionnaire which consists of (28) terms, which 
its reliability reached up to (0.96), these terms were distributed randomly and 
electronically to a sample of (164) teachers. 

The results of the study showed that the average estimation of teachers towards all 
areas of distance learning obstacles came high, as well as it showed a statistically 
significant differences between teachers' responses to the study questions according to 
the difference of the gender variable in favor of females, and the absence of the 
statistically significant differences between teacher’s responses to the study questions 
according to the difference of the rest of the demographic variables. 
Keywords: Distance learning, Obstacles, Teachers of the upper-basic stages, Al-Shobak 

directorate, Corona virus crisis. 
  

  : مقدمة

شهد العالم في العقد الحالي تحوًال كبيرًا في سياسة التعليم في كافة دول العالم وخاصة دول 
منذ  (COVID-19)العالم األول، إثر أزمة صحية عالمية غير مسبوقة باجتياح جائحة كورونا 

على  م، تزامن معها إجراءات وقائية إلزامية نتجت عنها تحديات ألقت بضاللها2020مطلع عام 
إلى االعتماد الكلي  - بشكل متفاوت - قطاع التعليم؛ إذ تم تحول نهج التعليم في معظم دول العالم 

على التعلم عن بعد بسبب توقف التعليم التقليدي كمحاولة إلدارة أزمة التعليم في ظل أزمة عالمية 
  .)1(قد تطول مدتها

 االبتدائيةالمدارس  قغالفي عدة دول إلأعلنت الحكومات م 2020مارس عام  16في ف
تقليل بهدف إلجراءات االحترازية التي اتبعتها لتحقيق التباعد االجتماعي كإحدى أهم ا والثانوية
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؛ هذا األمر دفع بمؤسسات التعليم كافة ومنها )COVID-19()2(فرص انتشار فيروس كورونا
صة مواتية لتخطي قرار فركحل بديل وعن بعد  مالتعللتفعيل عملية المدارس الحكومية والخاصة 

، وكبديل حتمي آمن الستمرار التعليم )3(جهةالحظر الكلي الذي منع ارتياد الطلبة للمدارس من 
  .)4(من جهة أخرى

مع مجموعة من اإليجابيات  "التعلم عن بعد"وكغيره من استراتيجيات التعليم، يأتي 
لية من هذه التجربة نظرًا للسرعة والسلبيات، أضف إلى ذلك بالطبع أنه ال يمكن توقع نتائج مثا

للحفاظ على استمرارية تعليم  االستراتيجيةنتقال إلى هذه لالالفائقة التي اضطرت فيها المدارس 
باعتباره أولوية قصوى في خضم تفشي الفيروس الذي شّل المنطقة، دون أن يكون هناك  ،الطلبة

ألولياء األمور أو أو لمعلمين، أو ل، أو تدريب مسبق سواء أكان لإلدارة المدرسية ،أي تحضير
   .)5(للطلبة على وجه التحديد

 في ظل انتشارالتعلم عن بعد والمعني بشؤون  التابع للبنك الدولي فريق إدتكوفي تقرير ل
)COVID-19 ( أكد على أن التعلم عن بعد بما يوفره من مزايا تدفع بالمتعلم إلى االستمرارية في

للمواد التعليمية المختلفة ولجميع  إلى تعليم أفضل خالل أزمة كوروناطريق التعليم يعد أفضل 
حقق عدة  كورونا أزمة ظل في بعد عن التعلم أن )7(Bozkurt & Sharmaلذلك يرى  ؛)6(المراحل

 المقدم وتوحيد المحتوى التعليمي للطلبة، التعليمي المستوى تحسين في ساهم ايجابيات، منها أنه

جودته،  على والحفاظ التعليم استمرار كفل أنه عن الدولة، فضًال في نفس المرحلةللطلبة جميعهم في 
 ناجح عملي بديل وأنه األمور، ومدرسين وكذلك أولياء طلبة من التعليمي الكادر وسالمة أمن وحقق

واتفق . المدرسي جهاللمن مبسٍط من شرح التعليمية المنصات تقدمه بما للطلبة والمعلمين ومحبب
اللذان أكدا على أن  )9(والعنزي )Sanz, Sainz & Capilla )8من جانب آخر مع رأي كل منذلك 

استخدام التعلم عن بعد في ظل أزمة كورونا كان له مميزات تعود بالنفع على الطلبة والمعلمين، 
 عليمالتولعل أبرزها أنها أسهمت في تعزيز دافعية الطلبة ألداء واجباتهم المفروضة عليهم، وإثراء 

مثيرة بطريقة ًا تفاعليًا على المادة التعليمية شرحصوتية وسمعية ومتحركة تضفي  مؤثراتب
  .لالهتمام من قبل الطلبة

اتخاذ اتباع تدابير وقائية والتي أجبرها فيروس كورونا على حدى الدول إويعتبر األردن 
من عام  انه بداية آذارقرارات حكومية قضت بإيقاف التعليم في المؤسسات التعليمية بدأ سري

م، حيث ساهمت بتغيير قوانين العمل لدى العديد من المؤسسات وعلى رأسها قطاع 2020
لقوانين الدفاع الصادرة، فكان  التربية والتعليم الذي واجه تحديًا في إكمال المسيرة التعليمية وفقًا

ً وأولوية اجتماعية، ال بد من تبني التعلم عن بعد في المدارس، لحماية التعليم بوصفه م تطلبا
القنوات المتلفزة، ومنصة درسك، واالشتراك في : وبدأت بتوفير مصادر للتعلم عن بعد، ومنها

   .منصات تعلم إلكترونية
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ورغم الفوائد التي حققها التعلم عن بعد في التدريس إال ان تطبيق التعلم عن بعد في 
لم يبنى التعلم عن بعد أن  .)10(أكد الخشاشنه المدارس االردنية واجه العديد من المعوقات، حيث

فضًال عن الخلل الذي  لمعلم والطالب،لمسبق ال تدريبالتخطيط والسس سليمة تعتمد على أعلى 
بشكل مركزي على قنوات االتصال لم تختبر فالمعلم والطالب،  بينتصال التقنية االقنوات اعترى 

، بشكل فرعي على مستوى المدارس والطلبة يضًاأولم تختبر التربية والتعليم،  مستوى وزارة
من عدد  أقل )جهزة هاتفأكمبيوترات و(سر العديد من األلدى جهزة الخاصة األباإلضافة إلى أن 

أن  )David)11 واضاف .مزود بخدمة اإلنترنت الكبيرة، والعديد منها غيروال سيما األسر الطلبة 
استخدام منصات التعلم عن بعد أثناء األزمة  قات جراءوأنتجت مع) COVID-19(أزمة كورونا 

ضعف إدارة التعلم عن بعد، فمن الصعب : قات تتمثل فيوعلى نطاق واسع، ولعل أبرز تلك المع
قياس نتائجه بصورة دقيقة، فضًال عن تباطؤ تقدم الطلبة بالمناهج التعليمية، وعدم موضوعية 

ع اإلنترنت، وتفاوت القدرات المالية بين أولياء أمور ، وانقطاالتقييم المتبع في التعلم عن بعد نظام
نترنت لكل فرد خصوصًا لألسر متدنية الدخل، إالطلبة على تأمين أجهزة حاسوب محمولة و

أن التعلم عن بعد غالبًا ما يكون و ،وضعف الكفايات التكنولوجية لدى بعض المعلمين والطلبة
  . محاط بمشتتات داخل المنزل

معوقات أخرى لتطبيق التعلم عن بعد في التدريس  )Yong)12و Draissiمن كما واضاف كل 
ضعف مهارات استخدام ، وضعف التدريب على برامج التعلم عن بعد: في ظل أزمة كورونا، ومنها

 GOOGLE CLASSROOM عدم امتالك المعرفة الستخدام برامج مثل، والحاسوب واالنترنت
 نترنتضعف البنية التحتية لشبكة اإل، وهمية التعلم عن بعدأقلة الوعي عند المجتمع ب، وZOOMو

عدم القدرة على تدريب الطالب وكثرة اعطال اإلنترنت وصعوبة حل المشكالت التقنية، باإلضافة ل
المعلمين  عدم امتالك، وصعوبة توزيع الطلبة في مجموعات، وبرامج التواصل التعليمية الستخدام
لكترونيًا إإدارة الجلسة الحوارية ، وصعوبة المناسبة للتعلم عن بعداألنشطة التطبيقية بالمعرفة 

 .لكترونيًاإصعوبة حصر حضور وغياب الطالب ، وبالصورة والصوت

مصطلح واسع يشمل نطاقًا واسعًا من المواد التعليمية التي التعلم عن بعد أن  الباحثةرى وت
 عهاوأمام األنظمة التعليمية جمي، و العالميةيمكن تقديمها من خالل الشبكة المحلية أو اإلقليمية أ
- حاليًا، والتصدي لجائحةيشهدها العالم مهمة واحدة، أال وهي التغلب على أزمة التعلُّم التي 

والتحدي الماثل اليوم يتلخص في الحد من اآلثار السلبية لهذه  ،جميعال يواجهاالتي  -كورونا
والحد من المعوقات التي قد تقلل فرص تحقيق  ا أمكنالجائحة على التعلُّم والتعليم المدرسي م

التعلم عن (أهداف التعلم عن بعد، ولذلك حاولت الباحثة الوقوف على أهم المعوقات التي تواجه 
في تربية لواء الشوبك من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية العليا العاملين فيها ) بعد
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الوقوف على أهم المعوقات التي واجهتهم في  والمالمسين للواقع الحاصل، والقادرين على
  .التواصل مع الطلبة والمجتمع في تطبيق نظام التعلم عن بعد

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

، إال أنه منذ صدور قرار الحكومة متقدمة في مجال التعليميعد األردن إحدى دول المنطقة ال
فيروس كورونا لمكافحة انتشار  حترازيةاإلجراءات اال في إطار في جميع المدارس بتعطيل الدراسة

واجه نظام التعليم في األردن أكبر تحدي منذ سنوات طويلة، وذلك أثر التردد في  )19-كوفيد(
وجدت نفسها من توقفه؛ إال أن وزارة التربية والتعليم األردنية  استمرار التعليماتخاذ قرار بشأن 

من بنطاق واسع وسائل تواصل لم تكن متبعة  فجأة مجبرة على التحول للتعلم عن بعد وتوظيف
سنوات  لجهود استكماًال، رغم أن هذا النظام من التعليم لم يكن وليد أزمة كورونا بل هو قبل

ذ لم تعد ظاهرة محلية أو إ ،هميةغاية األ عتبر فيعن بعد ت مسألة االهتمام بالتعلم، فماضيةطويلة 
، من دور بارز ومتميز في دعم مـسيرة التعلـيم الفعـالإقليميـة فقط بل ظاهرة عالمية، لما لها 

   .التربية والتعليممرتبطة بشكل كبير في عملية لثورة التكنولوجية ا عتبـارال وذلـك

حاكي تبرنامج للتعلم عن بعد من هنا سارعت وزارة التربية والتعليم األردنية إلى اطالق 
فرصة مواتية للبدء بتجريب ونا إال أنها اعتبرت ، ورغم الصعوبات التي نتجت عن جائحة كوراألزمة

ن ألو ،من جهة زمة قد تستمرأخاصة في ظل  عدم وجود بديل آمن للتعليمل وذلكالتعلم عن بعد، 
 اإللكتروني نجاح التعليمإل ليه العالمإعن بعد هو حاجة للمستقبل بسبب التطور الذي يسير  مالتعل

  . جهة أخرى من ولأب وًالأومعالجتها  ئهخطاأورصد 

في ظل ) التعلم عن بعد(محاولة تطبيق  إلىردن وزارة التربية والتعليم في األ تسعلهذا 
 المنصات المختلفة عبر شبكة اإلنترنتو ومنصة درسكالبث التلفزيوني ونا، من خالل جائحة كور

إال أن ومواقع التواصل االجتماعي، ورغم الفوائد والفرص التي قدمها هذا النمط من التعليم 
ضعف : توظيف هذا النمط في التدريس واجه العديد من المعوقات من وجهة نظر المعلمين، منها

عدم توافر مؤشرات محسوسة على التزام عن بعد، و متوظيف بعض البرمجيات الخاصة بالتعل
عن  لم تتبع التعلم مدارس وزارة التربية والتعليمألن وحضور الدروس  الطلبة بتعليمات االختبارات

بعد مسبقًا، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروني الذي يتطلب اعتماد برمجيات 
لذلك فقد ظهرت حاجة ملحة  ؛نترنت وهواتف ذكية وحواسيب لكل طالبإمحددة وتوفير شبكات 

، ومدى تحقيقه ألهداف التعليم، وقدرته على تلبية احتياجات معوقات التعلم عن بعدلمعرفة 
  .لبة، وإيجاد بيئة تفاعلية تغني عن التعلم وجهًا لوجهالط
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من وجهة  في التعليم التعلم عن بعدعوقات توظيف ومن هنا وجدت الباحثة ضرورة دراسة م
األردن استفحال األزمة في  نظر معلمي المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية لواء الشوبك مع

  :إلجابة عن األسئلة اآلتيةوإغالق المدارس فيها، وذلك من خالل ا

العليا  األساسيةمعلمي المرحلة ما هي معوقات استخدام تقنيات التعلم عن بعد من وجهة نظر  -1
  ؟في تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كورونا

العليا في تربية  األساسيةمعلمي المرحلة من وجهة نظر  دارة التعلم عن بعدإمعوقات ما هي  -2
  ؟ظل جائحة كورونالواء الشوبك في 

معلمي المرحلة األساسية العليا في من وجهة نظر  معوقات تقويم وتقييم التعلم عن بعدما هي  -3
  ؟تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كورونا

بين المتوسطات ) α=0.05(عند مستوى الداللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
 لمديرية تربية لواء الشوبك الة األساسية العليمعلمي ومعلمات المرحالحسابية الستجابات 

الجنس، : تبعًا الختالف متغيرات نحو معوقات التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا
  ؟والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

  : أهداف الدراسة

 : تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

من وجهة نظر معلمي المرحلة  ي تدريسنظام التعلم عن بعد ف استخدامتحديد معوقات  -1
  .األساسية العليا لمديرية تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كورونا

من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية العليا الكشف عن معوقات إدارة نظام التعلم عن بعد  -2
 .لمديرية تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كورونا

من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية العليا عن بعد معرفة معوقات تقييم نظام التعلم  -3
 .لمديرية تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كورونا

معوقات التعلم عن بعد من وجهة نظر معرفة إن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -4
تعزى معلمي المرحلة األساسية العليا لمديرية تربية لواء الشوبك في ظل جائحة كورونا، 

 .نس والتخصص والخبرةللج

اع القرار وصّنقديم توصيات ومقترحات من شأنها إفادة الباحثين والمهتمين في المجال ت -5
مدرسي والتوسع بتقديم خدمات التعلم عن بعد لتشمل وممن يعملون على تطوير التعليم ال

جميع المراحل التعليمية وجميع المواد، ولضمان استدامة التعليم المدرسي لمواجهة 
  .لظروف التي تمر بها األردن والعالم في ظل أزمة كوروناا
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   :أهمية الدراسة

  :تيأتتمثل أهمية الدراسة فيما ي

يمكن لألدب النظري الوارد في هذه الدراسة أن يضيف معرفة جديدة  :األهمية النظرية - 1
د ، وقد يرفد المكتبة العربية بإطار نظري جديوالمهتمين والعاملين في المجال للباحثين

قد تفيد المهتمين بالتعلم عن بعد ونتائج  في ظل حاالت الطوارئعن بعد حول التعلم 
تسليط الضوء على موضوع له قدر ، كما وتتمثل األهمية النظرية في كونها تطبيقه عالميًا
في تدريس المرحلة التعلم عن بعد توظيف نظام  وهو همية في الوقت الحاضركبير من األ

حتى يتم  والقصور فيها ظل جائحة كورونا، وتحديد جوانب الضعف فياألساسية العليا 
 .تداركها ومعالجتها من أجل ضمان نجاح هذه التجربة

تتمثل في كونها توفير المعلومات الالزمة عن معوقات تطبيق التعلم عن بعد  :األهمية العملية - 2
لعليا في وزارة في مديرية تربية لواء الشوبك من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية ا

قات والتربية والتعليم، مما يمكنهم من تقديم تغذية راجعة عن التحديات ونقاط الضعف والمع
 –هذه الدراسة التي تعد األولى من نوعها  التي تواجه المعلمين في اللواء بناء على نتائج

ور في العمل على تالفيها ومعالجة جوانب القص، وفي هذا المجال -علم الباحثة في حدود
لتفعيل العملية  استخدامها، وتوثيق مقترحاتها بما يساعد في استثمار هذا النمط من التعليم

ردنية نحو استمرارية مع سعي وزارة التربية والتعليم األ يوائمالتعليمية وتطويرها بما 
   .أخرى جهةواستئناف التعليم لجميع المراحل وعدم تعطيلها من 

  : ت اإلجرائيةمصطلحات الدراسة والتعريفا

  :يأتيهم مصطلحات الدراسة الحالية بما أتتمثل 

وهو عبارة عن نظام ونمط تعليمي حديث مكمًال للتعليم التقليدي، يركز على : التعلم عن بعد -
تقدم فرص تعليمية وتدريسية للطلبة عبر وسائل اإلعالم التعليمية ومنصات تعليمية متاحة 

والفيديو والبيانات  ات الحديثة المدعومة بالصوت والصورةعلى الشبكة العنكبوتية والتقني

عبارة عن طريقة تعليم حديثة قائمة  بانه :وتعرفه الباحثة إجرائيًا. )13(والمواد المطبوعة
على توظيف التقنيات التكنولوجية إليصال وتقديم الدروس لطلبة المرحلة األساسية العليا 

تربية والتعليم االردنية بشكل عام ومديرية لواء عبر منصات تعليمية اعتمدتها وزارة ال
الشوبك بشكل خاص بما يتفق واألوضاع القاهرة بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت العالم 

 .أجمع
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كل موقف يعرقل ويصعب تحقيق األهداف التربوية بفاعلية، وتطلب دراسٍة "وهي : قاتوالمع -
ين مستوى اإلنجاز المتوقع واإلنجاز علميٍة لتحديد أسبابها ومعالجتها لسد الفجوة ب

بأنه الصعوبات التي يتعرض لها معلمي تربية لواء  :وتعرفه الباحثة إجرائيًا .)14("الفعلي
التي ، وعن بعد في تدريس الطلبة الملتحقين في مدارس اللواء مالشوبك عند استخدام التعل

بطة بالمعلم والبيئة وعملية تحد من تطبيق التعلم عن بعد في تدريس مختلف المباحث المرت
التي صممته ) االستبيان(وتقاس بدرجة استجابة المعلمين على فقرات المقياس ،التقويم

 . الباحثة لتحقيق هذا الغرض

عالمية استنزفت النظام الصحي العالمي، ناتجة عن انتشار فيروس أزمة وهي  :كورونا جائحة -
لمتالزمة التنفسية الحادة، تم التعرف عليه المستجد المرتبط با) 19- كوفيد(سمي كورونا 

في ظروف غامضة لم  2019ر من عام بألول مره في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسم
حتى تاريخه،  2020تصرح بها الصين، وتفشى المرض في كافة انحاء العالم منذ بداية عام 

ة وتعليمية وصحية عالمية وسبب الوباء اضرارًا وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافي
شكال الحياة كافة حول العالم بسبب سرعة انتشار أغالق وتعطيل وتوقف إبالغة، نتيجة 

تمنع التجول وتفرض  طوارئالفيروس الذي استدعى لجوء حكومات الدول لفرض قوانين 
 .)15(الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس

مؤهلين ومدربين يدرسون ين ومعلمات وهم معلم: معلمو المرحلة األساسية العليا -
  .التخصصات العلمية واألدبية، ومعينون من قبل وزارة التربية والتعليم

 :حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات المرحلة  :الحدود البشرية والمكانية .1
ل بقية المراحل التعليمية دون شمو األساسية العليا العاملين في مديرية تربية لواء الشوبك فقط

 .وبقية المديريات بالدراسة

للعام الدراسي  االولطبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي  :الحدود الزمانية .2
2020/2021. 

يعتمد تعميم النتائج على مستوى صدق وثبات أداة الدراسة، وصدق استجابة الفئة المستهدفة 
  .على فقرات أداة الدراسة) عينة الدراسة(
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  :محددات الدراسة

عدم القدرة على الوصول إلى كافة المراجع والمصادر والوثائق الورقية التي يمكن اعتمادها  .1
  . قلة الدراسات السابقة عن الموضوع المقترح، وكمرجع أساسي

توزيع لذا تم  صعوبة الوصول إلى عينة الدراسة في الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا،. 2
  .Google Drive دام نماذج جوجلباستخ ة واستقبالها إلكترونيًااالستبان

  :طار النظرياإل

  : مفهوم التعلم عن بعد

دمج فعال للتقنيات الحديثة واإلنترنت ووسائل اإلعالم التعليمية يقصد بالتعلم عن بعد بأنه 
زام بوقت دون االلت(وغير متزامن ) االلتزام بوقت حقيقي ومحدد(الدروس بشكل متزامن لتلقي 
تعليمي، ويكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية مؤسسات بعيدا عن موقع الحرم ال) محدد

نترنت لتعزيز جودة بأنه استخدام تقنيات الوسائط المتعددة الحديثة مع اإلأيضَا يعرف  .)16(تعليمية
أي تعليم  أنهبعرف ووفي تعريفه األوسع،  .)17(التعليم عن طريق تيسير التعامل مع مصادر المعرفة

، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين الوصول إلى مصادر يًايتم تمكينه إلكترون
استخدام تقنيات الوسائط المتعددة الجديدة كما ويعرف بأنه  .)18(التعليم عبر اإلنترنت/ التعلم 

محاضرات التقليدية واإلنترنت لتحسين جودة التعلم ودعم العملية التعليمية وتحولها من طور ال
الى نظام تفاعلي يقدم للطالب باستخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات الرقمية الممثلة باستخدام 

طريقة تعلم فاعلة و نظام تعليمي مرن" :بأنهعرف وي .)19(الحواسيب ووسائطها التمثيلية والتخزينية
المقررات واألنشطة بواسطة األجهزة االعتماد على وجود بيئة إلكترونية رقمية تعرض للطالب بتتم 

آليات االتصال الحديثة من الحاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صورة و اإلنترنتو الذكية
في أي وقت يتواصل فيه المعلم استخدامه يتميز بسهولة  وصوت ورسومات وآليات بحث متنوعة

  .)20("مع طالبه مع وجود فاصل مكاني

  :بعداستخدام التعلم عن أهداف 

خلق شبكات تعليمية لتنظيم : في التدريس بما يلي التعلم عن بعدأهداف استخدام تتمثل 
 وفقًا لالحتياجاتعمل المؤسسات التعليمية وإداراتها، وتوفير مبدأ التعلم الذاتي والتعلم لإلتقان 

يثة قنيات الحدالخاصة بالمتعلمين، وإعداد جيل من الخريجين القادرين على التعامل مع الت
مستوى فاعلية  عن بعد إلى تحسينيهدف استخدام منصات التعلم كما  .)21(ومستجدات العصر

وزيادة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية، والوصول إلى مصادر المعلومات عن  ين،المدرس
وتساعد  المقررات والمساقات الدراسية،نترنت واستخدامها في شرح وإيضاح طريق شبكة اإل
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باإلضافة . )22(لب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقتالطا
الطالب على القيام بواجباته بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة ة إلى مساعدإلى انه يهدف 
ددة، نترنت أو للمادة اإللكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة المتععلى شبكة اإل

  .)23(بالتالي يحتفظ الطالب بالمعلومة لمدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة

  :مزايا ومعوقات استخدام التعلم عن بعد في التدريس في ظل جائحة كورونا

إن التزايد في أعداد المعلمين والطالب الذين يستخدمون الحاسب واإلنترنت والهواتف 
من خصائص ولما له من آثار  عن بعد مإلى ما يتمتع به التعل الذكية في عملية التعلم يعود

في التدريس في ظل  عن بعد مالتعلتطبيق نظام مزايا  من الدراساتالعديد إيجابية، فقد كشفت 
ألي فرد في أي مكان وزمان، ويسد الفجوة الرقمية متاح التعليم يجعل أنه  :ومنها، جائحة كورونا

يسهم في إثراء التعليم بما يضيفه من كما و ،)24(مجها بالمنهاجبين التكنولوجيا الحديثة ود
وسائط المحاكاة التفاعلية والمتمثلة بالرسومات والنصوص ويضاحية سمعية وبصرية إمؤثرات 

 )Multimedia)25المتعددة  وسائطوالصور واألصوات والمجسمات والنماذج التوضيحية، وال
أكثر متعًة،  بطريقةلتدريس المقررات الدراسية إلكترونيًا  وبرامج متميزة تشترك فيها جميع الحواس

   .)26(وتشويقًا، وتأثيرًا في تطوير المهارات العقلية العليا للطلبة

للطالب والمدرسين فرصة للتفاعل مع بعضهم البعض  عن بعد معالوة على ذلك، يقدم التعل
الدراسية، وهذا  صفوفال: م، مثلضمن بيئة افتراضية، فهو يختلف عن الطرق التقليدية من التعل

، صفوفالنوع من التعليم يشجع الطلبة على التعلم بشكل ذاتي في المنزل بدًال من المجموعات وال
 ًامقرها في المنزل ويديرون وقتهم اعتماد الحصصوبالتالي مع هذا النوع من التعلم يحضر الطلبة 

تعلمية تفاعلية من  -خلق بيئة تعليمية  تمن إيجابياأن وكما . )27(على احتياجاتهم وتفضيالتهم
لكترونية جديدة ومتنوعة في مصادر المعلومات والخبرات، وإكساب المتعلمين إخالل تقنيات 

ج التعليم وتقديمه اذالمهارات التقنية والكفايات الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة، ونم
متعلمين من خالل شبكات االتصال العالمية والمحلية في صورة معيارية، وتوسيع دائرة اتصاالت ال

  . )28(للمعرفة وعدم االقتصار على التدريس باعتباره المصدر الوحيد

سيكون نمط التعليم السائد مستقبًال، فالجيل الحالي عن بعد إضافة إلى ذلك فإن التعلم 
لذلك فقد أصبح دمج اتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، ويتميز بتعلقه بأجهزة اله

التكنولوجيا في العملية التعليمية توجهًا عالميًا، وأصبح التفاعل مع األنشطة التعليمية من خالل 
  .)29(األجهزة المحمولة يشكل عامال محفزا للتعلم بدًال من االكتفاء بالدراسة التقليدية

في ظل اإللكتروني  عبر منصات التعلم ورغم تعدد اإليجابيات التي قدمها التعلم عن بعد
استخدام سلبيات جراء  أنتجت )COVID-19(كورونا  أزمةأكد أن  )30(األزمة إال أن ديفيد
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ضعف : السلبيات تتمثل فيتلك  ، ولعل أبرزعلى نطاق واسعالتعلم عن بعد أثناء األزمة  منصات
تقدم الطلبة  تباطؤ، فضًال عن نتائجه بصورة دقيقة، فمن الصعب قياس إدارة التعلم عن بعد

خصوصًا المساقات العلمية والهندسية التي يتطلب تدريسها التطبيق العملي،  بالمناهج التعليمية
، وانقطاع اإلنترنت، وتفاوت القدرات المالية بين أولياء أمور نظام االختباراتوعدم موضوعية 

ية الدخل، الطلبة على تأمين أجهزة حاسوب محمولة وإنترنت لكل فرد خصوصًا لألسر متدن
وضعف الكفايات التكنولوجية لدى بعض المعلمين والطلبة، كما وأضاف أن التعلم عن بعد غالبًا ما 

 بالمسؤولية والجدية، وأن هناك بعض من الطلبة ال يشعرون محاط بمشتتات داخل المنزليكون 
 التعلم عن بعد في التعامل مع هذا النمط من التعلم واعتباره عطلة رسمية، والبعض اآلخر يعتبر

عليهم، باإلضافة لعدم مناسبة هذا  سبب ثقل المهام والواجبات المفروضةبًا جديدًا دراسيعبئًا 
  .النمط مع جميع المناهج التعليمية

متاح لجميع األفراد، إال أن الكثير منهم قد ال  عن بعدعلى الرغم من أن التعلم كما وأنه 
تدني مستوى التحفيز ، فضًال عن وب أو شبكة اتصاليتوفر لديهم هواتف ذكية أو أجهزة حاس

ذاتي، فقد يجد بعض األشخاص صعوبة في تحفيز نفسه على التعلم عن بعد  موالتنظيم، ألن التعل
فاعل الطلبة مع تعزلة والوحدة، وتنشأ بسبب ، باإلضافة للومقاومة اللعب، وتنظيم عملية التعلم

  .)31(صلهم وتفاعلهم بطريقة مباشرة مع بعضهم بعضًاأجهزة حواسيب وهواتف ذكية بدًال من توا

يمكن أن يكون  عن بعدأن التعلم  )Yulia)32و Basilaia, Kvavadzeوهنا يرى كل من 
  :فاعًال إذا قام المعلمون بما يأتي

تبني تصميمًا تعليميًا إلعداد مادة تعليمية تحقق األهداف تنظيم المحتوى التعليمي أو  -1
الطالب التعليمية، وتحديد األهداف والوسائل المناسبة لتحقيقها،  حتياجاتابفاعلية، ودراسة 

 .واختيار أدوات القياس والتغذية الراجعة

البرمجية التعليمية المناسبة للتواصل، ووسيلة التواصل الفعالة والمنتشرة اختيار الوسائل و -2
 .بين الطلبة

في موثوقية التقييم وصعوبة  عن بعد يعاني من ضعف مألن التعل: تحديد أدوات القياس -3
جأ المعلمون إلى التقويم يلضبط تنفيذ االختبارات، وتعذر عملية المراقبة تفاديا للغش، فقد 

  .يم الحقيقييالتكويني خالل التفاعل مع الطلبة، أو استخدام التق

م بين وذلك بمراعاة تنوع أنماط التعل: تفريد التعلم وتلبية احتياجات وأنماط التعلم المختلفة -4
الطلبة، ومراعاة كفاياتهم الحاسوبية، ومراعاة ظروفهم من حيث أوقات الدراسة واختالف 

 .جودة الشبكات واألجهزة لديهم
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تحسين المعلم باستمرار لكفاياته اإللكترونية، وتحسين مستوى الجاهزية : النمو المهني -5
 .الستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم

حيث ومنها تجربة كوريا الجنوبية هناك تجارب ناجحة في التعلم عن بعد ن ومما سبق وجد أ
أتاحت البنية التحتية التكنولوجية القوية في كوريا الجنوبية انتشار التعلم عن بعد، حيث أن لديها 
بنية تعد األقوى في العالم، فهي تقدم واحدة من أعلى سرعات اإلنترنت في العالم، وتتوفر خدمات 

الزدهار هذا النوع من التعليم، وفي  مؤاتيًات حتى في المناطق الريفية، مما جعل الوضع اإلنترن
هذا السياق تشهد كوريا الجنوبية كل عام تزايدا في عدد الطالب المسجلين في دورات التعلم عن 

ل تعتبر الصين من أهم الدو، كما وبعد بنسبة تفوق الطالب الملتحقين بمؤسسات التعليم التقليدية
عن بعد ونتيجة للتنافس الشديد للحصول على الوظائف هناك، م التي يزدهر فيها قطاع التعل

يسعى الطالب إلى الحصول على مزيٍد من الدرجات العلمية والدورات التدريبية في عدة مجاالت 
إذن فالضرورة االقتصادية قد ولدت فرصة كبيرة لنمو ، ليتمكنوا من الحصول على وظائف أفضل

  .)33(التعلم عن بعد في الصين قطاع

  :الدراسات السابقة

 المعلمين اراء استطالع إلى هدفت دراسة )Bozkurt & Sharma, 2020()34(جرى أ -1

 خالل وتحديدًا العالمية، الطوارئ واالزمات حاالت في بعد عن التعلم نحو أمورهم والطلبة وأولياء

 في التطبيق بعد موضع عن التعلم وضع على معيهاالتعليمية ج المؤسسات كورونا التي اجبرت أزمة

فعل  مراجعة ردود تم حيث االستقرائي، المنهج اتبعت الدراسة األهداف ولتحقيق ،الطوارئ حالة
 الدراسة نتائج من وتبين للمدارس، التعليمية التابعة المنصات على أمورهم وأولياء والطلبة المعلمين

 مؤيد بين عبرها كان الدروس وتصميم بعد عن التعلم نحو مأموره الطلبة وأولياء اتجاهات أن

 الوباء، انتشار بسبب التعليم انقطاع دون واألمن للحيلولة الوحيد الحل كان لكونه مؤيد ومعارض،

 لمتابعة الفرصة لم ال تتاح األمور أولياء وأغلب الوالدين قبل من المتابعة يتطلب ومعارض لكونه

  .ةلمنزلي تحولت التي ملتزمون بأعمالهم أيضا هم لكونهم أبنائهم

هدفت الدراسة  )Basilaia & Kvavadze, 2020()35( باسياليا وكفافادزهدراسة  -2
مور نحو االنتقال السريع إلى التعلم عن األوأولياء والمعلمين  ف على اتجاهات وآراء الطلبةرالتع

 وأزمة كورونا) CoV-2( مة سارسزأزمات ومنها بعد عبر اإلنترنت في المدارس خالل بعض األ
)COVID-19 ( في دولة جورجيا، ولتحقيق األهداف اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي والتحليلي

) TV School(، و)online portal(بوابات الويب : حيث تم مراجعة المنصات التعليمية مثل
راء عينة مكونة ، وتم جمع آ)Slack(، و)Google Meet(و) Zoom(و) Microsoft teams(و

وتبين من نتائج الدراسة أن اتجاهات معلما ومعلمة ) 445(وطالبًا وولي أمورهم، ) 950(من 
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نحو االنتقال السريع نحو استخدام التعلم عن بعد في التعليم  والمعلمين الطلبة وأولياء أمورهم
لك الخبرة المكتسبة كورونا كان ناجحًا بشكل كبير مقارنة بأزمة سارس، معللين سبب ذ خالل أزمة

قات التعلم عن بعد في ظل أزمة كورونا، كما أن أزمة ومن أزمة سارس كانت سببًا في تخطي مع
 أبرز أن واعتبرواسارس فرضت قوانين وأنظمة ومناهج جديدة استفاد منها في أزمة كورونا، 

ضعف البنية ، وبيتال في لدروسهم تلقيهم جراء بالممل األبناء شعور بعد هو عن التعلم معوقات
االفتقار لمكتبة ، ودم مقدرة الطلبة على توفير برامج للتواصل إلكترونيًا، وعالتحتية لشبكة االنترنت

االستفادة من النظام ، كما واظهرت الدراسة امكانية الطالب الستخدامها توجيهالكترونية من أجل 
في فترة ما بعد الوباء في حاالت والمهارات التي اكتسبها المعلمون والطالب وإدارة المدرسة 

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

 التعلم نظام دور نحو أولياء األمور اتجاهات معرفة إلى )36()2020( دراسة العنزي هدفت -3

 دولة في أزمة كورونا خالل األجنبية الخاص التعليم مدارس لطلبة اللغة العربية مادة تدريس في بعد عن

 )72( من استبانة الباحثة طورت األهداف بعض المتغيرات، ولتحقيق ضوء في ذلك ومعوقات الكويت
 إلى النتائج وأشارت أمر، ولي 722)( لىع عينة الدراسة وشملت وثباتها، صدقها من التحقق وتم فقرة،

 مدارس لطلبة العربية اللغة مادة في تدريس بعد عن التعلم نظام دور نحو األمور أولياء أن اتجاهات

 تواجه معوقات عدة أظهرت وجود كما متوسطة، جاءت كورونا أزمة خالل الخاص األجنبية التعليم

ذات  فروق وجود أظهرت كما متوسطة، بدرجة بعد نع لنظام التعلم استخدامهم عند األمور أولياء
 العربية اللغة مادة تدريس في بعد عن نظام التعلم دور نحو األمور أولياء اتجاهات بين احصائية داللة

 لمستوىا :تبعًا لمتغيرات احصائيًا دالة فروق وجود وعدم األمهات، لصالح صلة القرابة لمتغير تبعًا

 .بعد عن مدرسيًا تعليمًا يتلقون الذين األبناء وعدد فيها األبناء، يدرس التي والمرحلة التعليمي،

دراسة هدفت لتقييم تجربة جامعة مؤتة نحو استخدام  )37()2020( العمريأجرى  -4
في التدريس واتجاهاتهم نحوها وأبرز ) Moodle(نظام إدارة التعلم اإللكترونيالمدرسين ل

عند استخدامها، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي السلبيات والمعوقات التي واجهتهم 
األردن، وأظهرت نتائج / مدرسًا في جامعة مؤتة) 523(عبر إعداد استبيان وزع على عينة بلغت 

التي تحد من  والمعوقاتفي التدريس النظام  ستخدامتقييم المدرسين الدرجة الدراسة أن 
اتجاهاتهم كانت إيجابية نحو استخدامه في التدريس، كما ، وأن جـاءت بدرجـة متوسـطةاستخدامه 

استخدام المدرسين لنظام إدارة التعلم أظهرت الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيًا نحو 
تبعًا الختالف الجنس لصالح اإلناث مقارنة بالذكور، وللرتبة  في التدريس) Moodle( اإللكتروني
كمـا ، من رتبتهم أستاذ معمقارنة  مساعد وأسـتاذ مشـاركلمن رتبتهم محاضر وأستاذ األكاديمية 
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، وللخبرة لمن خبرتهم أقل مقارنة مع الكليات اإلنسانيةلصالح نوع الكلية فروقًا ل أظهـرت النتـائج
  .سنة 15 من تزيد خبرتهم عن

إلى  دراسة هدفت )Draissi & Yong, 2020()38(يونغ و درايسي كل من وأجرى -5
عن  متنفيذ التعلعبر  COVID-19)(االستجابة لتفشي مرض معات المغربية نحو الجامعرفة خطة 

والمعوقات التي واجهة الطلبة والمدرسين جراء استخدام هذا النمط من التعليم بشكل مفاجأ  بعد
مقاالت إخبارية خاصة  تحليل محتوىواعتمدت الدراسة منهج  دون سابق انذار أو تدريب،

استخدام أشارت نتائج الدراسة أن ، وير واإلشعارات من موقع الجامعاتبالصحف اليومية والتقار
نتج عنها العديد من المعيقات، ولعل  COVID-19  جائحةنظام التعلم عن بعد في ظل انتشار 

صعوبة تحقيق األهداف التعليمية من خالل البرامج االلكترونية، وعدم القدرة على : ابرزها

والمدرسين،  الطلبة خاصة بإنجازاتصعوبة إنشاء ملفات ة، وتصميم االختبارات االلكتروني

 .التعلم عن بعدنظام تقويم وصعوبة 

-Salloum ,kasasbeh & Al( سالوم والكساسبة والسكرأجرى  -6

Sukkar,2015()39(  دراسة هدفت إلى كشف واقع التعليم اإللكتروني في جامعة مؤتة من وجهة
عداد استبانة إأسلوب المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم نظر الطلبة فيها، اعتمدت الدراسة 

وطالبًا وطالبة، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، ) 335(عت عشوائيًا على عينة تكونت من ز
 فراد عينة الدراسة على محاور استخدام التعليم اإللكترونيأأن متوسط تقديرات : أهمها

حيث أظهرت أن أبرز إيجابيات هذا كانت مرتفعة،  دريسفي الت) إيجابيات، وسلبيات، ومعوقاته(
على ها، وساعد جابة عنفي أي وقت واإل ساقاتقدم فرصة لطرح أية تساؤالت عن المالنمط أنه 

فرص التواصل بين الطلبة ، وزاد من تنمية المهارات الرقمية والتقنية للطالب والمدرسين
رفع مستوى فهم واستيعاب ، والطلبة والمدرسينوسهولة تبادل المعلومات فيما بين ، والمدرسين
موضوعية لل لتقييم اإللكترونيكما أظهرت أن أبرز المعوقات تمثلت في افتقاد ا. مادةالومراجعة 

الرياضيات : بعض المساقات العلمية منهاعدم مالءمة التعليم اإللكتروني مع ، ووالمصداقية
   .والكيمياء والفيزياء ومساقات الهندسة والطب

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

أنه ال يوجد دراسات سابقة تتناول  - ةفي حدود علم الباحث –ن ما يميز الدراسة الحالية إ
اتجاهات الطلبة أو المدرسين نحو  غلب الدراسات السابقة كانت تناولتأ، فبشكل مباشر الموضوع

عد في التدريس، ولم تتناول معوقات التعلم عن استخدام التعلم عن بعد أو منصات التعلم عن ب
للمرحلة التعليمية األساسية العليا تحت ظروف ازمة ) االستخدام، واالدارة، والتقييم(بعد من حيث 
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التي أجريت في األردن، تتحدث  -ة حسب علم الباحث - ذا فهي تعد الدراسة األولى من نوعهاما، ل
ر معلمي المرحلة األساسية العليا لمديرية تربية لواء عن معوقات التعلم عن بعد من وجهة نظ

لتكون  الشوبك في ظل جائحة كورونا، مما يعطيها اهمية في معرفة المعوقات ومحاولة تخطيها
 من لدراسات السابقةا من تاستفادة الباحث أن ينفي ال االختالف هذا أن إلى اإلشارة مع، ذات فائدة

أن  يعني وهذا الدراسة، أداة تطوير في عرضها ستخدمة، وطريقةالم تواألدوا بعةّتالم المنهجية حيث
استخدام منصات التعلم عن بعد  أهمية حيث من السابقة للدراسات امتدادًا الحالية جاءت الدراسة

  .في التدريس

  :الطريقة واإلجراءات

دراسة استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي؛ لمناسبته أسئلة ال: منهج الدراسة -
  .وأهدافها

الدراسة على جميع معلمي المرحلة األساسية في مديرية  مجتمع شمل: مجتمع وعينة الدراسة -
ً  ومعلمة وفقًا ) 303(، والبالغ عددهم كلواء الشوبتربية  وزارة التربية  إلحصائياتمعلما

لمة معلم ومع) 164(أما عينة الدراسة فقد تكونت من . 2021- 2020والتعليم في العام 
حيث  الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،: موزعين في ضوء متغيرات

) 1(، والجدول رقم Google Drive جرى توزيع أداة الدراسة الكترونيًا عبر نماذج جوجل
  .يبين توزيع أفراد الدراسة تبعًا لمتغيراتها

التخصص، والمؤهل العلمي، الجنس، و: توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات :1 الجدول
  . وسنوات الخبرة

  النسبة  العدد  المتغيرات ومستوياتها

  الجنس
 %31.7  52  ذكر

 %68.3  112  أنثى

 التخصص
 %34.8  57  علمية

 %65.2  107  تربوية

المؤهل 

  العلمي

  %6.7  11  دبلوم متوسط
  %83.5  137  بكالوريوس

  %9.8  16  )دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(دراسات عليا 

 الخبرة

 %14.0  23 سنوات فأقل 3

 %39.0  64 سنوات 4-9

 %47.0  77 سنوات فأكثر 10
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، %)68.3(أن غالبية أفراد عينة الدراسة كانت من االناث بنسبة ) 1(ويالحظ من الجدول 
، وممن مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بنسبة %)65.2(وممن تخصصاتهم تربوية، بنسبة 

  %).47.0( سنوات فأكثر، بنسبة 10تهم ، وممن خبر%)83.5(

  :أداة الدراسة

جرى تطوير استبانٍة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، اعتمادًا على ما ورد في بعض  
وقد تكونت االستبانة من قسمين . الدراسات السابقة، باإلضافة إلى خبرة الباحثة في هذا المجال

الجنس، : اتية عن أفراد عينة الدراسة تتمثل فييتعلق بجمع معلومات ذ :القسم األول: كاآلتي

فقرة موزعة على ) 28(يتضمن  :القسم الثانيو .والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة
استخدام تقنيات التعلم عن  معوقاتفقرات تقيس ) 10(المجال األول ويضم : ثالث مجاالت، وهي

ادارة التعلم عن بعد، والمجال الثالث فقرة تقيس معوقات ) 11(بعد، والمجال الثاني ويضم 
  .فقرات تقيس معوقات تقويم وتقييم التعلم عن بعد) 7( ويضم

الخماسي، الذي اشتمل على درجات  ليكرثوقد صممت فقرات المجاالت باستخدام مقياس 
 .قليلة جدًا) 1(قليلة، و) 2(متوسطة، و) 3(كبيرة، و) 4(كبيرة جدًا، و) 5: (االستخدام اآلتية

درجة تقدير  3.67 - 2.34درجة تقدير منخفضة، و 2.33 -1: ما تبنت الدراسة األوزان اآلتيةك
  . مرتفعةدرجة تقدير  5.00 -3.68متوسطة، و

  :أداة الدراسة صدق

فقرة على ) 30(للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، تم عرضها بصورتها األولية 
حاب االختصاص والخبرة في المجال موضوع محّكمين من أعضاء هيئة التدريس أص) 10(

الدراسة، بهدف التأكد من وضوح الفقرات ومدى صالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، ومدى 
مالءمتها ألهداف الدراسة، وسالمة الصياغة اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت تحته، 

فأكثر على الفقرة دليًال % 80الموافقة  وقد تم األخذ بملحوظات المحّكمين، كما تم اعتماد نسبة
تنقيح األداة، وذلك عبر إعادة صياغة  -على آراء المحكمين ومقترحاتهم -على صدقها، وتم بناء

  . فقرة) 28(لغة بعض الفقرات وتعديلها لتصبح بصورتها النهائية 

  : ثبات أداة الدراسة

االتساق الداخلي باستخدام معادلة  للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامالت ثبات
، حيث )0.94- 0.89(، وقد تراوحت هذه المعامالت بين )Cronbach - Alpha(ألفا  خكرو نبا

  يوضح ذلك) 2(، والجدول رقم )0.96(كان معامل الثبات الكلي لألداة 
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  .ألفا خكرو نبامعامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة وفق معادلة  :2الجدول 

  معامل ألفا  عدد الفقرات  لمجالا
  0.89  10  استخدام تقنيات التعلم عن بعد معوقات

  0.94  11  معوقات ادارة التعلم عن بعد
  0.93  7  معوقات تقويم وتقييم التعلم عن بعد

  0.96  28  معامل الثبات الكلي لألداة

تحديد أفراد الدراسة بعد التأكد من صدق أداة الدراسة، واختبار ثباتها، و :إجراءات الدراسة -
تربية لواء  مديريةالمراد تطبيق الدراسة عليهم، تم الحصول على الموافقة الرسمية من 

كما تم توزيع االستبانة على أفراد الدراسة الكترونيًا عبر . الشوبك؛ لتسهيل مهمة الباحثة
Google Formsوتم تحول الداتا من ، Google Forms  إلى برنامجSPSS/25 عالجتها وم

  .إحصائيًا، ومن ثم تحليل النتائج ومناقشتها، واستخالص التوصيات المناسبة

لغرض تحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام برنامج : المعالجة اإلحصائية -
؛ إذ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات )spss( االجتماعيةالحزم اإلحصائية للعلوم 

ة لكل فقرة من فقرات المقياس لإلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث، كما تمت المعياري
اإلجابة عن السؤال الرابع من خالل حساب تحليل التباين الرباعي للكشف عن الفروق بين 

  .المتوسطات الحسابية تبعًا للمتغيرات

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما هي معوقات استخدام تقنيات التعلم " :لسؤال األولعرض ومناقشة النتائج المتعلقة با: أوًال
عن بعد من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية العليا في تربية لواء الشوبك في ظل جائحة 

  .؟"كورونا

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
يوضح ) 3(ت استخدام تقنيات التعلم عن بعد، والجدول رقم أفراد عينة الدراسة نحو مجال معوقا

  .ذلك
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين والمعلمات على  :3جدول 
  .معوقات استخدام تقنيات التعلم عن بعد والدرجة الكلية للمجال مرتبًا تنازليًا فقرات مجال

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 يالحساب

  االنحراف

 المعياري

  درجة

  التقدير

 مرتفع 0.91 4.48 .ضعف البنية التحتية لشبكة االنترنت 9

 مرتفع 0.94 4.42 .عدم مقدرة الطلبة على توفير برامج للتواصل إلكترونيًا 5

 مرتفع 0.92 4.34 .عدم القدرة على حل المشكالت التقنية 10

 مرتفع 0.97 4.23 ضعف التدريب على برامج التعلم عن بعد  1

 مرتفع 1.02 4.18 .التعلم عن بعد بأهميةقلة الوعي عند المجتمع   8

 مرتفع 1.16 3.99 .تشكل اللغة االنجليزية عقبة في التعلم عن بعد 7

6  
 GOOGLE: عدم امتالك المعرفة الستخدام برامج مثل

CLASSROOM AND ZOOM 
 مرتفع 1.17 3.91

 مرتفع 1.16 3.87  .عليميعدم القدرة على اعداد فيديو ت  3

 مرتفع 1.19 3.76 .أواجه مشكلة في طباعة المادة التعليمية الكترونيًا 4

 متوسط 1.16 3.59 .ضعف مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت 2

  مرتفع  0.77  4.07  الدرجة الكلية للمجال

مات على أن المتوسطات الحسابية لتقدير المعلمين والمعل) 3(يتضح من الجدول رقم 
، وكانت )3.59 - 4.48( فقرات مجال معوقات استخدام تقنيات التعلم عن بعد تراوحت ما بين

؛ إذ جاء تقدير المعلمين والمعلمات على فقرات )4.07(الدرجة الكلية مرتفعة بمتوسط حسابي 
تنص التي ) 9(المجال مرتفعًا في تسع فقرات، ومتوسطًا في فقرة واحدة، وقد احتلت الفقرة رقم 

) 4.48(، على المرتبة األولى بمتوسط حسابي "ضعف البنية التحتية لشبكة االنترنت"على 
يتطلب وجود بنية تحتية من  عن بعد إلى أن التعليم النتيجةهذه وقد تعزى وبتقدير مرتفع، 

وزارة حواسيب وهواتف وبرمجيات مجربة ومعتمدة في التعليم، وشراء برامج خاصة بال
عن ، وألن التعلم عن بعدعدد من الطلبة في التعلم  أكبرلضمان اشتراك  مدارسوالمديريات وال

يتواصلون مع  المعلمينجائحة كورونا فقد كان  نتيجة مفاجئبشكل لمعلمين ُفرض على ا بعد
  . الطلبة ضمن اإلمكانات المتاحة وهي إمكانات ضعيفة ولم يحسب لها حساب

ضعف مهارات استخدام الحاسوب "على  التي تنص) 2(في حين احتلت الفقرة رقم 
وقد تعزى هذه  .، وبتقدير متوسط)3.59(، على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "واالنترنت

النتيجة لكون معلمي المرحلة االساسية العليا في مدارس تربية لواء الشوبك شأنهم شأن بقية 
 ولم يكن في خطط لم وجهًا لوجهالتعمعلمي المدارس الحكومية في المملكة كانوا يعتمدون على 
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عن إلى التعلم  مفاجئ، لذلك فقد تحولت بشكل عن بعد اعتماد التعلممدارسهم وال حتى الوزارة 
في هذا المجال، ويجعل هذا النوع من التعليم مستجدًا هم مهاراتو موهذا ما يقلل من خبراته بعد

 عن بعد مأن التعلسبب ذلك إلى كما وقد يعزى . م ومهاراتهمتحسين مستواهويحتاج لممارسة 
 قرارات حكومية كغيرها منمدارس اللواء واجهت مع الوزارة، فقد حكومة اليتطلب تضافر جهود 

لواء مديرية في المعلمين دون توفير دعم الستمرار عملية التعليم، إضافة إلى ذلك فإن  المديريات
  .في األزمات ن بعدع لم يتلقوا التدريب الكافي لقيادة عملية التعلم الشوبك

 )41(ودراسة )Draissi & Yong, 2020()40(النتائج مع نتائج دراسة كل من  هذهوتتفق 

(Basilaia & Kvavadze, 2020).  

ما هي معوقات ادارة التعلم عن بعد " :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
تربية لواء الشوبك في ظل جائحة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية العليا في 

  .؟"كورونا

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  .يوضح ذلك) 4(أفراد عينة الدراسة نحو مجال معوقات ادارة التعلم عن بعد، والجدول رقم 

تجابات المعلمين والمعلمات على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس :4جدول 
  .معوقات ادارة التعلم عن بعد والدرجة الكلية للمجال مرتبًا تنازليًا فقرات مجال

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  درجة

  التقدير

 مرتفع 0.88 4.35 .عدم تقبل أولياء األمور لتنظيم عملية التعلم عن بعد 15

21 
الطالب  توجيهة الكترونية من أجل االفتقار لمكتب
 .الستخدامها

 مرتفع 0.92 4.26

 مرتفع 0.91 4.20 .وتبادل الخبرات باإلنترنتعدم تقبل الطلبة لفكرة التواصل  20

11  
عدم القدرة على تدريب الطالب الستخدام برامج التواصل 

 .التعليمية
 مرتفع 0.96 4.12

17  
عدم القدرة على إدارة الجلسة الحوارية الكترونيًا بالصورة 

 .والصوت
 مرتفع 0.97 4.10

16 
 الطلبةاالفتقار لمعلومات حول مواقع تعلمية موثوقة لتزويد 

 .بها
 مرتفع 0.96 4.10

 مرتفع 0.95 4.10 .صعوبة توزيع الطلبة في مجموعات 12

18  
الب الكترونيًا عدم االستطاعة على ضبط األخالقيات لدى الط

 ).االحترام والصدق(مثل 
 مرتفع 1.06 4.02
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 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  درجة

  التقدير

 مرتفع 1.09 3.99 .صعوبة حصر حضور وغياب الطالب الكترونيًا  14

19 
عدم امتالك المعرفة باستراتيجيات التدريس واألنشطة 

 .التطبيقية المناسبة للتعلم عن بعد
 مرتفع 1.01 3.87

13 
برفعه إلدارة المدرسة عدم القدرة على توثيق العمل والقيام 

 .الكترونيًا
 مرتفع 1.09 3.87

  مرتفع  0.78  4.08  الدرجة الكلية للمجال

أن المتوسطات الحسابية لتقدير المعلمين والمعلمات على ) 4(يتضح من الجدول رقم 
، وكانت الدرجة )3.87 – 4.35( فقرات مجال معوقات ادارة التعلم عن بعد تراوحت ما بين

؛ إذ جاء تقدير المعلمين والمعلمات على فقرات المجال )4.08(بمتوسط حسابي  الكلية مرتفعة
عدم تقبل أولياء األمور "التي تنص على ) 15(مرتفعًا في جميع الفقرات، وقد احتلت الفقرة رقم 

وقد وبتقدير مرتفع، ) 4.35(، على المرتبة األولى بمتوسط حسابي "لتنظيم عملية التعلم عن بعد
كون هذا النمط من التعليم جديد إلى حد ما، لذا فهو يحتاج وقتًا أطول ليتمكن أولياء يعود ذلك ل

تأمين ، باإلضافة لكون استخدام هذا النمط من التعليم يتطلب في التعليم األمور من تحديد فاعليته
كما وقد . لجميع األبناء مما فرض عليهم أعباء مالية جديدةأجهزة حاسوب محمولة وانترنت 

ر سبب ذلك لضعف توافر االمكانيات الضرورية لمواكبة نظام التعلم عن بعد مثل بطئ االتصال يفس
باإلنترنت وضعفه وانقطاعه، وهذا التحدي دليل تفاوت المستوى المادي واالقتصادي ألولياء 
األمور والذي يجعل هناك تباين في قدرتهم على االشتراك باإلنترنت القوي والدائم، باإلضافة 

حاجة لتوفير جهاز حاسوب أو هاتف مدعم بشبكة االنترنت لكل طالب خالل فترات إعطاء لل
الدروس والتي غالبًا تكون في نفس الوقت لجميع الصفوف مما جعل تقبل أولياء االمور لنظام 

اإللكترونية، مما  االختباراتال يثقون بنتائج  أولياء األموركما أن بعض التعلم عن بعد ضعيف، 
  . على محمل الجدعن بعد ال يأخذون التعلم جعلهم 

قلة خبرة المعلمين بالتعلم عن بعد جعلت من عملية التعلم عن وقد يعزى ذلك إلى أن كما 
تصف بالجمود، وبالتالي أي عملية تعلم جامدة تخلو من المتعة والتسلية ينتج عنها نفور بعد ي

تي أقرتها الحكومة على جميع أفراد وملل وضعف استجابة، فضًال عن أن اإلجازة القسرية ال
مما اشعرهم بالممل جراء تلقيهم لدروسهم في  ابنائهم الطلبةحدت من حركة  الردنيالمجتمع ا

 البيت، وأثرت سلبًا على دافعيتهم لالستمرار بمتابعة دروس تتصف بالجمود، فضًال عن ان جلوس
، واثرت من شعور الطلبة بالملل لساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب دون حركه يزيد أبنائهم

  .)42()2020( وهذا يتفق مع نتائج دراسة العنزي. على صحة ابنائهم
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عدم القدرة على توثيق العمل والقيام "التي تنص على ) 13(في حين احتلت الفقرة رقم 
عدم امتالك المعرفة "التي تنص على ) 19(، والفقرة "برفعه إلدارة المدرسة الكترونيًا

المرتبة األخيرة على التوالي ب" يجيات التدريس واألنشطة التطبيقية المناسبة للتعلم عن بعدباسترات
معلمي المرحلة تعزى هذه النتيجة إلى أن وقد  .، وبتقدير مرتفع)3.87(بمتوسط حسابي 

ومنع التدريس  مدارسبإغالق الالوزارة بقرار  وااالساسية العليا في مديرية لواء الشوبك تفاجؤ
حول توظيف التعلم  وتقنية للمعلمينلوجه، دون أن يكون هناك تدريب مسبق وتنمية مهنية  وجهًا

هذا النمط لهذا ال م، كما ان الطلبة أنفسهم لم يتدربوا على يوالتعل مفي عملية التعل عن بعد
 لتطبيقية المناسبة للتعلم عن بعدا باستراتيجيات التدريس واألنشطةالكافية المعرفة يمتلكون 
لبرمجيات مسبقة وموثوقة المدرسة  عدم اعتماد، كما وان إلدارة المدرسة الكترونيًاورفعها 
يتواصلون مع  المعلميناألمر الذي جعل بعض  األنشطة التطبيقية المناسبة للتعلم عن بعد لتوظيف

غير غير تطبيقيه و، وهي برامج ومجموعات الواتساب الطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعي
جاءت  وزارة التربيةوقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن قرارات كما  .عن بعد مصصة للتعلمتخ

مرونتها في التعامل مع جائحة كورونا، فقد استمرت نتائج المدارس سريعة جدًا، مما أفقدت 
أو الطلبة مصير هذا الفصل، هل  المعلمينالفصل الثاني في ضبابية لمدة طويلة، ولم يعرف 

مور جعلت بعض أكتعلم رسمي وتعتمد نتائجه، وهي عن بعد أم سيلغى أم سيحسب التعلم  سيعاد
النتائج مع نتائج  هذهوتتفق  .ثم يعود للتعلم ثم يتوقفعن بعد الطلبة يتوقف عن متابعة التعلم 

   .)44( (Basilaia & Kvavadze, 2020)ودراسة  )Draissi & Yong, 2020()43(دراسة كل من 

ما هي معوقات تقويم وتقييم التعلم " :رض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثع: ثالثًا
وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية العليا في تربية لواء الشوبك في ظل جائحة من  عن بعد
  .؟""كورونا

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  .يوضح ذلك) 5(عينة الدراسة نحو مجال معوقات ادارة التعلم عن بعد، والجدول رقم  دأفرا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين والمعلمات على  :5جدول 
  .معوقات تقويم وتقييم التعلم عن بعد والدرجة الكلية للمجال مرتبًا تنازليًا فقرات مجال

 لفقرةا الرقم
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

  درجة

  التقدير

28 
صعوبة تكليف الطلبة لتسجيل فيديو عن مواضيع مطروحة 

 .في الدرس
 مرتفع 0.94 4.29

22 
صعوبة تحقيق األهداف التعليمية من خالل البرامج 

 .االلكترونية
 مرتفع 0.82 4.19

 مرتفع 0.98 4.13 .لبةصعوبة إنشاء ملفات اإلنجاز االلكترونية للط 24

25  
عدم القدرة على استخدام الحقائب االلكترونية في عملية 

 .تقويم التعلم عن بعد
 مرتفع 1.00 4.11

27  
ضعف القدرة على وضع الخطة العالجية لحل المشكالت التي 

 .تواجه التعلم عن بعد
 مرتفع 1.02 3.99

23 
ول على عدم القدرة على استخدام استبانة الكترونية للحص

 .التغذية الراجعة
 مرتفع 1.05 3.99

 مرتفع 1.14 3.93 .عدم القدرة على تصميم االختبارات االلكترونية 26

  مرتفع  0.84  4.09  الدرجة الكلية للمجال

أن المتوسطات الحسابية لتقدير المعلمين والمعلمات على ) 5(يتضح من الجدول رقم 
، وكانت الدرجة )3.93-4.29( عن بعد تراوحت ما بين فقرات مجال معوقات تقويم وتقييم التعلم

؛ إذ جاء تقدير المعلمين والمعلمات على فقرات المجال )4.09(الكلية مرتفعة بمتوسط حسابي 
صعوبة تكليف الطلبة "التي تنص على ) 28(مرتفعًا في جميع الفقرات، وقد احتلت الفقرة رقم 

) 4.29(على المرتبة األولى بمتوسط حسابي  ،"لتسجيل فيديو عن مواضيع مطروحة في الدرس
تعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود برمجيات تعليمية معتمدة مسبقًا في وقد وبتقدير مرتفع، 

األمر الذي  ،فيديو عن مواضيع مطروحة في الدرسالمدرسة تعلم الطلبة والمعلمين آلية تسجيل 
وا صعوبة في التعلم عن بعد في الجوانب جعل الطلبة يتقدمون في الجوانب النظرية، في حين وجد

مدرب مدارس لواء الشوبك كما تعزى هذه النتيجة إلى أن الكادر التعليمي في والتطبيقية،  العملية
كفايات التواصل عن بعد وكفايات  عن بعد على التعليم وجهًا لوجه، في حين يتطلب التعلم

ر الذي أوجد صعوبات في تكليف الطلبة األمالمعلمين حاسوبية، وهي كفايات لم يتدرب عليها 
، ليقتصر األمر على فهم الرسائل والتعليمات من أول مرةالدروس ولتسجيل فيديو عن مواضيع 

للطلبة تحقق جزءًا من المقررات، وأحيانًا دروسًا ال تتضمن أنشطة تفاعلية، مما ارسال دروسا 
. عن بعد ما أفقدهم التفاعل مع التعلمجعل الطلبة متلقين فقط، يقرأون ويجيبون عن األسئلة؛ م
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خالل  اللواء وتعزى هذه النتيجة إلى أن سرعة االنترنت غير مناسبة في بعض مناطقوقد كما 
أزمة كورونا، األمر الذي أوجد تفاوتًا في استقبال المعلومات وتبادلها، إضافة إلى حدوث 

التفصيالت  يتجنبون المعلمين جعل األمر الذيبعض المناطق انقطاعات في التيار الكهربائي في 
  .والتمارين والواجبات مما جعل المواد التعليمية جافة في بعض األحيان ومملة للطلبة

القدرة على تصميم االختبارات  معد"على التي تنص ) 26(في حين احتلت الفقرة رقم 
وقد تعزى هذه  .، وبتقدير مرتفع)3.93(، على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "االلكترونية

هو مستجد تربوي فرضته جائحة كورونا، وكل مستجد يواجه صعوبة  عن بعد التعلمالنتيجة لكون 
بما يتناسب مع عن بعد  قات وتكيف التعلموفي البداية، ثم تأتي الخبرة الحقًا لتزيل كثير من المع

مع انشطة لمعلمين اتعزى هذه النتيجة إلى ضعف تفاعل كما وقد . اللواءظروف بيئة التعلم في 
كما أن ، بط تنفيذ الطلبة لالختباراتلضال تتوافر لديهم برامج متخصصة  فالمدرسينالتقويم، 

يتوقف  التعليممحكوم باستمرار توافر خدمة االنترنت، وهي خدمة متقطعة تجعل  المعلمينتفاعل 
ات الطلبة عن في حال توقف الخدمة، أو تحد من قدرته على االستجابة بسهولة على استفسار

محدودة بسبب تدني  تصميم االختبارات االلكترونيةعلى  المعلمينالمادة التعليمية، كما أن قدرة 
  .مهاراتهم التقنية

ودراسة  )Draissi & Yong, 2020( )45(النتائج مع نتائج دراسة كل من  هذهوتتفق 
)Basilaia & Kvavadze, 2020( )46(.  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ": المتعلقة بالسؤال الرابععرض ومناقشة النتائج : رابعا
بين المتوسطات الحسابية الستجابات معلمي ومعلمات ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

تربية لواء الشوبك نحو معوقات التعلم عن بعد في ظل المرحلة األساسية العليا للمديرية 
والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الجنس، : تبعًا الختالف متغيرات جائحة كورونا

  ".؟الخبرة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل 
التباين الرباعي الستجابات معلمي ومعلمات المرحلة األساسية العليا للمديرية تربية لواء الشوبك 

الجنس، والتخصص، : تبعًا الختالف متغيراتنحو معوقات التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا 
  .االختباراتوالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وفيما يلي عرض لنتائج هذه 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لبيان الفروق في استجابات معلمي  :6 الجدول
عوقات التعلم عن بعد العليا للمديرية تربية لواء الشوبك نحو م األساسيةومعلمات المرحلة 

الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، : في ظل جائحة كورونا تبعًا الختالف متغيرات
  وسنوات الخبرة

  العدد  المتغيرات ومستوياتها
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الجنس
 0.84 3.86  52  ذكر
 0.63 4.18  112  أنثى

 التخصص
 0.68 3.97  57  علمية
 0.72 4.14  107  تربوية

المؤهل 

  العلمي

  1.16  4.10  11  دبلوم متوسط
  0.67  4.07  137  بكالوريوس

  0.75  4.11  16  )دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(دراسات عليا 

 الخبرة

 0.73 3.97  23  سنوات فأقل 3
 0.75 3.97  64  سنوات 4-9
 0.66 4.20  77  سنوات فأكثر 10

المعيارية  واالنحرافاتي المتوسطات الحسابية وجود فروق ظاهرية ف) 6(يبين الجدول 
الستجابات معلمي ومعلمات المرحلة األساسية العليا للمديرية تربية لواء الشوبك نحو معوقات 

الجنس، والتخصص، والمؤهل : التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا تبعًا الختالف متغيرات
بين المتوسطات الحسابية اسُتخدم تحليل العلمي، وسنوات الخبرة، ولبيان الفروق اإلحصائية 

  :يوضح ذلك) 7(التباين الرباعي المتغيرات، والجدول 

تحليل التباين الرباعي المتغيرات لبيان الفروق اإلحصائية في استجابات معلمي  :7الجدول 
العليا للمديرية تربية لواء الشوبك نحو معوقات التعلم عن بعد  األساسيةومعلمات المرحلة 

الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، : ظل جائحة كورونا تبعًا الختالف متغيراتفي 
  وسنوات الخبرة

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

  *0.015  6.050  2.833  1  2.833  الجنس

  0.119  2.462  1.153  1 1.153 التخصص

  0.972  0.028  0.013  2  0.026 المؤهل العلمي
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  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

 0.743 0.297 0.139 2 0.279 سنوات الخبرة

      0.468  141  66.032  الخطأ

        163  83.721  الكلي
  ).α=0.05(فروق ذات داللة احصائية عن مستوى * 

  :النتائج التالية) 7( يبين الجدول

الجنس؛  تعزى إلى متغير) α=  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، )0.015(، بمستوى داللة يساوي )6.050(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(استنادًا إلى قيمة 

وهذه النتيجة تلخص الدور األكبر للمعلمات في العملية  .حيث كانت الفروق لصالح اإلناث
التعليمة بكل أشكالها وبجميع مراحلها باعتبارهن أمهات ايضًا، لذلك كانوا أكثر التصاقًا 

لدراستهم باعتبار ذلك أحدى أشكال الرعاية المطلوبة منهن، لذلك تولدت  هن ومتابعةبأبنائ
لديهن معرفة كافية بكافة المعوقات التي واجهت التعلم عن بعد في تدريس من متابعتهم 

  .)Bozkurt & Sharma, 2020()47( دراسةألبنائهن ولطلبتهن، وهذه النتائج تتفق مع نتائج 

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذ -
، بمستوى داللة يساوي )2.462(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(التخصص؛ استنادًا إلى قيمة 

تعزى ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و ).0.119(
، بمستوى )0.028(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(إلى متغير المؤهل العلمي؛ استنادًا إلى قيمة 

 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و ).0.972(داللة يساوي 
 =α ( تعزى إلى متغير سنوات الخبرة؛ استنادًا إلى قيمة)المحسوبة، إذ بلغت ) ف

 نحوتتالقى  المعلمينمما يعني أن وجهة نظر  ).0.743(، بمستوى داللة يساوي )0.297(
أو  المؤهل العلمياو  ال يتأثر باختالف تخصصو متقاربةوكانت  معوقات التعلم عن بعد

هذه األسباب  لجميع على نفس المستوىمعوقات واجهها ا، فهي المستجيب سنوات خبرة
  .جعلت الفروق في المتوسطات الحسابية ضئيلة

   :التوصيات

 : يلي في ضوء النتائج السابقة، توصي الباحثة بما

تخصيص دورات لتطوير الكفايات التكنولوجية لدى كل من المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم  .1
األزمة لمدة أطول، أو  الستمرارمن وقٍت آلخر، بما يخدم عملية التعلم عن بعد تحسبًا 

  .تحسبًا ألزمات مستقبلة
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والعمل على مراعاة جتماعي في التعليم، التعزيز استخدام التكنولوجيا وتقنيات التواصل ا .2
  .التحوالت والتغيرات في دور المعلم والمتعلم واالنتقال من التعليم للتعلم

تراعي االتجاهات والمقاربات التعليمية ) تقليدي وعن بعد(إنتاج مناهج تعليمية مختلطة .3
ات جالجديدة بعد جائحة كورونا، وتتالءم مع احتياجات ذوي الصعوبات التعّلمية واالحتيا

  .صةالخا

دعم األسر ذات الدخل المتدّني باألجهزة الالزمة ووضع الخطط لمساعدتها على المستوى  .4
  .المادي والتقني والتعليمي

إبراز دور المعلم وتأهيله المستمر بالمهارات والتقنيات والبرامج، وجعله قادرا على التعامل مع  .5
  .األزمات المفاجئة

المراحل التعليمية، باإلضافة لدعم المواد القائمة  وضع الخطط التعليمية بما يتناسب مع جميع .6
على الدروس التطبيقية والعملية، والعمل على دمج أنشطة التربية الفنية والرياضية في خطط 

  .التعلم عن بعد

االستفادة من تجربة التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا ووضع الحلول لكل المعوقات التي  .7
من مختلف الجوانب التربوية والتقنية والمادية والنفسية، ووضع  واجهت العملية التعليمية

  .الخطط المستقبلية بما يتوافق مع المتطّلبات األساسية والموضوعية
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واقع استخدام معلمي غرف مصادر التعلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم 
 ومعيقات استخدامها في ضوء بعض املتغريات

  
  **رويدا فالح عيادة المساعيدو *رامي علي راشد المشاقبة

  

  15/10/2018 تاريخ القبول   30/7/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
خدام معلمي غرف مصادر التعلم لتكنولوجيا التعليم في تدريسهم واقع است التعرف إلىهدفت الدراسة 

، المؤهـل العلمـي   كمـا هـدفت إلـى الكشـف عـن أثـر متغيـرات        ومعيقات استخدامها في ضوء بعض المتغيرات،
فقـرة تقـيس   ) 32(فـي ذلـك، وقـد تـم تطـوير اسـتبانة مكونـة مـن          عدد الـدورات التدريبيـة  ، وسنوات الخبرةو

 ،غـرف مصـادر الـتعلم لتقنيـات تكنولوجيـا التعلـيم فـي تدريسـهم ومعيقـات اسـتخدامها           واقع استخدام معلمـي 
معلمـًا ومعلمـة، وأظهـرت نتـائج     ) 72(ومن ثم توزيعها على عينـة تكونـت مـن    . وثباتها صدقها الّتأكد من وتم

لتعلـيم فـي   استخدام معلمي غـرف مصـادر الـتعلم لتقنيـات تكنولوجيـا ا     الدارسة أن الدرجة الكلية لمجال واقع 
لمجـال معيقـات اسـتخدام معّلمـي     كانت بدرجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدارسة أن الدرجة الكليـة  تدريسهم 

 أظهرت نتائج الدارسـة كانت بدرجة مرتفعة، كما  غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم
استجابات معّلمي غرف مصادر في درجة ) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ولصـالح ذوي   المؤهـل العلمـي  ، تعـزى لمتغيـر   التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعلـيم فـي تدريسـهم   
فـي  ) α = 0.05(وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة        ، )ماجستير فـأكثر (المؤهل العلمي 

ّلم حول اسـتخدام تقنيـات تكنولوجيـا التعلـيم فـي تدريسـهم، تعـزى        درجة استجابات معّلمي غرف مصادر التع
أظهـرت نتـائج الدارسـة عـدم وجـود فـروق ذات       كمـا   ،)سـنوات  10أكثـر مـن   ( ولصالح سنوات الخبرةلمتغير 

فـي درجـة اسـتجابات معّلمـي غـرف مصـادر الـتعّلم حـول         ) α = 0.05(داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      
  .وجيا التعليم في تدريسهم، تعزى لمتغير الدورات التدريبيةاستخدام تقنيات تكنول

  .واقع استخدام، معلمي غرف مصادر التعلم، تقنيات تكنولوجيا التعليم، المعيقات: الكلمات المفتاحية
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The Reality of Learning Resources Rooms Teachers' Usage of the 
Instructional Technology and the Obstacles to their Usage In Light of 

Some Variables  
 

Rami Ali Rashed Almashaqbeh and Rowayda Falah Aeadh Almasaeid, 
Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
The study aims to study The Reality of Learning Resources Rooms Teachers' Usage 

of the Instructional Technology and the Obstacles to their Usage In Light of Some 
Variables, in relevance to the following variables: qualifications and years of experience, 
and training courses. A questionnaire consisting of (32) items has been developed that 
measures the Reality of Learning Resources Rooms Teachers' Usage of the Instructional 
Technology in teaching and the Obstacles, and its validity and reliability have been 
verified. Was built up and distributed among a sample of (72) teachers (males and 
females). The results of the study showed that the total degree of the domain of the 
reality of learning resource room teachers’ use of educational technology techniques in 
their teaching was at a medium degree, and the results of the study showed that the total 
degree of the domain of obstacles of learning resource room teachers’ use of educational 
technology techniques in their teaching was of a high degree. The results of the study 
also showed that there were statistically significant differences at the significance level 
(α = 0.05) in the degree of responses of the teachers of learning resource rooms about the 
use of educational technology techniques in their teaching, due to the educational 
qualification variable and in favor of those with academic qualifications (Masters and 
more), and There are statistically significant differences at the significance level (α = 
0.05) in the degree of responses of the learning resource room teachers about the use of 
educational technology techniques in their teaching, due to the variable years of 
experience and in favor of (more than 10 years), and The results of the study also 
showed that there were no statistically significant differences at the significance level (α 
= 0.05) in the degree of learning resource room teachers' responses about the use of 
educational technology techniques in their teaching, due to the variable of training 
courses. 

Keywords: Reality of usage, Learning resources rooms teachers', Instructional 
technology, Obstacles. 
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  :المقدمة

 تقدمًا البشرية شهدت حيث الحياة نواحي شتى في الهائل السريع بالتطور الحالي عصرنا يتميز

 ما هذاو ،خاصة بصفه التربوي والجانب عامه بصفة األنسان حياة في المختلفة المجاالت في سريعًا

 هذه مع تنسجم كي التربوية والسياسات التربوي الوضع طبيعة في النظر أعادة إلىالتربويين  دعا

 استعمال وأن ؛التقنية والثروة ،والعولمة ،المعلوماتي احاالنفت عصر وتواكب، السريعة التحوالت

 امكانية على بناًء التعليم من أساسًا جزءًا يجعلها بشكل وتوظيفها الحديثة تقنيات تكنولوجيا التعليم

 ،المادي والدعم، الهادفة التقنية والوسائل ،الكفؤ كالمعلم مهمة عناصر توافر يتطلب وقدراتهم الطلبة
  .تدريسهم تقنيات تكنولوجيا التعليم في استخدام دون تحول التي العقبات جميع ةالوإز ،والفني

األساسية، وأن التقدم  العصر متطلبات من بجميع أشكالها ويعد استخدام تكنولوجيا التعليم
من  لكبيراو الوفير النصيب ومنها التعليم الذي كان له ،المجاالت كل في يدخل العلمي لهذه التقنيات

 العملية في ملموسة تغييرات إحداث إلى التقدم العلمي لهذه التقنيات وأدى. )1(والتقدم التطورهذا 
يهدف  تعليمية ومواد أجهزة من مستحدثاتها بكل التعليم مجال في التقنيات دخول التعليمية، لذا فإن

 متنوعة طرقًا جيا التعليموتقدم تكنولو ؛فعاليتها وزيادة كفاتها من التعليمية، والرفع بالعملية باالرتقاء

 من كفاءاته، وبالرغم من وترفع المعلم دور وتدعم ،للمتعلمين الفردية الفروق مع تتناسب التعليم في

 المجاالت مختلف في الميادين التربوية بحاجة إلى استخدام وتوظيف تلك التقنيات الحديثة فأن ذلك
  .)2(التربوية المختلفة

من أبرز سمات الميادين التربوية ، خاصة في لوجيا التعليمتكنوويعد التطور العلمي في 
المتخصصين والباحثين في مجال تكنولوجيا التعليم وضع الخطط  علىمما يفرض  ،عالمنا المعاصر

واالستراتيجيات المناسبة الستخدامها في عمليتي التعليم والتعلم، والعمل على االستفادة منها 
لك بالتصميم التعليمي لمصادر التعلم التكنولوجية القائمة على ويتحقق ذ. )3(بأقصى صورة ممكنة

  .)4(المبادئ المشتقة من نظريات التعلم

واحداه من االتجاهات المعاصرة والحديثة في مجال التربية والتعليم،  وتعد تكنولوجيا التعليم
تخدم فيه وبأنها أسلوب تعليمي تس ،ومن المهام الجديد للمعلم في القرن الحادي والعشرين

لنقل المعرفة والخبرة إلى المتعلمين بهدف تحقيق وتقنياتها ووسائل التكنولوجيا التربوية الحديثة 
  . )5(أحسن ما يمكن لمخرجات التعّلم

في العصر  تكنولوجيا التعليم من العلوم التربوية التي شهدت نموا وتطورًا سريعًا وتعد
 تكنولوجياوأن كمدخل لتطوير التعليم،  الحديثوبالرغم من أن هذا العلم بمفهومه  ،الحديث

 ،الدراسية المراحل لكافة والتعليم التربية لحقل األساسية البنية لتطوير الطريقة الجديدة هي التعليم
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 والمقررات، تطوير المناهجو واالداريين،، المدرسين مهارات تطوير اساسي بشكل تشمل والتي
  .)6(وبرامج أنظمة استخدامو

 تأثرت األهداف، وشمل الحديثة تقنيات تكنولوجيا التعليم بظهور الدراسية المناهج تتأثر وقد
وأساليب تدريسها ، وتقديمها عرضها وطرق وأنشطتها،، ومحتواها، الدراسي للمنهج الرئيسة

 عصر في وتحصيلها حب المعرفة وغرس الذاتي، التعلم مهارات المتعلمين وتقويمها، وأصبح إكساب

تأثرت معايير الجودة التعليمية بظهور التقنيات و .)7(والتكنولوجي والعلمي معرفيال االنفجار
 والمستحدثات التكنولوجية، وأصبح اإلتقان هو المعيار األول لنظام التعليم، ومفهوم تكافؤ الفرص

  .)8(التعليمية

لخدمات وا ،يتمثل دور استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنياتها في تقديم الرؤى المستقبليةو
والبرامج التعليمية الخاصة، والحلول اإلبداعية المبتكرة لمشكالت التعليم، والتي تسهم في إعادة 
صياغة وتصميم المحتوى التعليمي المقدم لذوي صعوبات التعلم في غرف مصادر التعلم بحيث 

دريب والت ،يساعدهم في الحصول على المعلومة بسهولة ويسر، وفي تقديم التطبيق والممارسة
وتنظيم تعلمهم  ،والتجريب الفعلي من خالل الممارسات التربوية المتنوعة لتشكيل شخصيتهم

وتقديم الخدمات التعليمية التي . )9(واكتسابهم للمعارف والمهارات االجتماعية للتواصل بفاعلية
كي تسعى إلى تنشيط قدراتهم العقلية وتأهيلهم حتى ال يتعرضوا لمشكالت نفسية وتربوية، ول

  . )10(يندمجوا في المجتمع ويصبحوا أفرادا منتجين ال عبًئا على أسرهم ومجتمعهم

ويتلخص دور استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنياتها في تقديم حلول لذوي صعوبات التعلم 
متمثلة في توفير األجهزة والمواد والوسائل والمصادر التعليمية والبرمجيات أو وحلول مادية ال في

تشتق من نظريات التعليم والتعلم وتحويلها إلى كفايات تعليمية  ، والتيفكريةالحلول الو ؛هااقتنائ
والالزمة للعمل في هذا  ،لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهؤالء األفراد وإعداد الكوادر البشرية المدربة

 ،تصميميةالحلول الو ؛المجال وفق معايير وأسس تربوية يمكن إكسابها من خالل برامج اإلعداد
والمواد  ،تتمثل في مراعاة األساليب التقنية عند تصميم وتطوير مصادر التعلم والبرامجوالتي 

أو المراد تصميمها، التي تتناسب وطبيعة التدريس في غرف  ،أو الجاهزة ،التعليمية، المنتجة
  .)11(مصادر التعلم لطلبة ذوي صعوبات التعلم واحتياجاتهم

حقيقية في استخدام تكنولوجيا التعليم  تحديات ومعيقات ادر التعلمتواجه معلمي غرف مصو
 في ضروري غير تكنولوجيا التعليم استخدامالمعلمين يرى أن  بعض هنالك في تدريسهم، ومنها أن

 التقدم من فبالرغم استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنياتها، مفهوم وضوح ومنها عدم ،التعليمية العملية

 مصطلح تستخدم الزالت فالبالد العربية الحياة، نواحي جميع شمل الذي ولوجيالعلمي والتكن

 بها مرت مراحل عن التسميات عبارة وهذه والبصرية، السمعية الوسائل وأحيانًا التعليمية، الوسائل
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 جديد بالنسبة مصطلح استخدام تكنولوجيا التعليم هو مصطلح أن هذا ومعنى .)12(الوسائل هذه

 ويقصد ،والبشرية المادية الموارد في الضعف وكذلك. )13(العربية البالد في عليميةالت لألنظمة

ويقصد ، المادية إلى التسهيالت إضافة والبرمجيات، التعليمية والمواد األجهزة المادية بالموارد
 جهزة،األ تجهيز أو الصيانة، بعمليات للقيام الالزمين الفنيين توافر بالضعف في الموارد البشرية عدم

 تكاليف التقنيات ارتفاع وأيضًا المختلفة، التعليمية وإنتاج المواد تصميم في المعلم مساعدة أو

  .)14(إصالحها وقطع التعليمية

 التربوية البدائل أنسب من تعد مصادر التعلم غرف استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في إن

التربوية  الخدمات بها تقدم التي الطريقة يركب بشكل حيث غيرت طلبة ذوي صعوبات التعلم، لتعليم
 مع يندمجوا التقنيات أن هذه لهم سمح فقد ،التعّلم صعوبات للطلبة ذوي مصادر التعلم غرف في

 والوسائل بالطرق العادية الصفوف معلمي من الكثير تزود كما العادية، الصفوف في العاديين أقرانهم

العادية إضافة لما يتعلموه في غرف  الفصول في التعّلم اتصعوب ذوى الطلبة تعليم من تمكنهم التي
  .)15(مصادر التعلم

وفي ضوء توجهات وزارة التربية والتعليم في األردن لتطوير البرامج المقدمة لذوي صعوبات 
فهي تقوم . التعّلم، فقد قامت بإنشاء غرف مصادر التعّلم فشملت كل مديريات التربية والتعليم

وقد بدأ العمل في برنامج صعوبات  ،م سنويالَّغرفة مصادر تع 100- 40ز من باستحداث وتجهي
ثم ازداد عدد هذه الغرف حتى اصبح ومن  ،م1987التعّلم، وبدأ بتأسيس غرف مصادر التعّلم عام 

حيث تخدم غرفة مصادر التعّلم  ،م 2012غرفة مصادر تعلم في األردن عام ) 826(مجموعها 
  .)16(ذوي صعوبات التعّلم سنويًا الواحدة عشرين طالبا من

واقع استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات  للكشف عن الدراسة هذه تأتي من هنا
 هناك كان إذا وفيماتكنولوجيا التعليم في تدريسهم ومعيقات استخدامها في ضوء بعض المتغيرات، 

تكنولوجيا التعليم في تدريسهم درجات استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات  في اختالف
 إذا وفيما التابعة لمديرية التربية والتعلم للواء قصبة المفرق،ومعيقات استخدامها في المدارس 

تبعًا لبعض  درجات استخدام معلمي غرف مصادر التعّلم لتكنولوجيا التعليم في اختالف هناك كان
  .والتفاعل بينها المتغيرات

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

في  تكنولوجيا التعليمفي استخدام تقنيات  كثيرة تحديات يواجه معلمي غرف مصادر التعلم
 التعلم مجال في المستخدمة التدريس أساليب لتنويع حاجة بغرف مصادر التعلم، ووجود التدريس

 من تدريس طلبة ذوي صعوبات التعلم والملتحقين بغرف مصادر التعلم، ولعل في وخاصة والتعليم،

في غرف مصادر التعلم في  وتقنياتها تكنولوجيا التعليماستخدام  إلى تدعو التي األسباب أهم
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في تغير مستمر وأن دور المدرسة  والتعلم ، بأن عملية التعليمالتعّلم ذوي صعوبات تدريس طلبة
ولتحقيق ذلك بدأت العديد من وزارات  .والمعلم في عصر استخدام تكنولوجيا التعليم في تغير

ربية والتعليم في دول العلم ومنها األردن بدمج تقنيات التعلم الحديثة في مناهجها ومدارسها، الت
اهتمامًا كبيرًا في  والتعليم في األردن التربية وزارة والذي أولته. لتفعيل العملية التعليمية التعلمية

كنولوجيا التعليم تضوء التطوير نحو االقتصاد المعرفي الذي نشهده، والذي يؤكد على استخدام 
   .)17(وتقنياتها في التدريس

  :أسئلة الدراسة

  : تكمن مشكلة الدراسة في االجابة عن االسئلة اآلتية وبالتحديد

من  ما واقع استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم -1
 وجهة نظرهم؟

ادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في ما المعيقات التي تواجه استخدام معّلمي غرف مص -2
 من وجهة نظرهم؟ تدريسهم

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معّلمي غرف مصادر التعّلم  -3
المؤهل العلمي، (حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم تعزى لمتغيرات

  .والتفاعل بينها؟) سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية

   :أهمية الدراسة

  :الدراسة من خالل يةتكمن أهم

انتباه التربويين  جذبمن خالل  يةتكتسب هذه الدراسة أهميتها الّنظر :األهمية الّنظرية -1
كما تبرز ومعيقاتها،  للتركيز على استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم بغرف مصار التعلم

التربية  تح المجال أمام الباحثين والمتخصصين في مجالقد تف أهميتها الّنظرية في أّنها
وقد تشكل ، أخرى مشابهة أو مكملة لهذه الدراسة إلجراء دراسات الخاصة وصعوبات التعلم

 مهمًا لمعلمي غرف مصادر التعلم،  مرجع

 :خالل من الدراسة لهذه الّتطبيقية األهمية تبرز: األهمية الّتطبيقية -2

تعليم، والتي تركز على تفعيل واستخدام تقنيات تكنولوجيا التوجهات الحديثة في ال -
التعليم، والتي تساعد معلمي غرف مصادر التعلم في تطوير عملهم في تدريس طلبة 

 .ذوي صعوبات التعلم بغرف مصار التعلم
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تقدم هذه الدراسة توصيات تتعلق بكيفية استخدام معلمي غرف مصادر ومن المتوقع أن  -
كنولوجيا التعليم، وتوصيات تتعلق بمعيقات استخدامها بغرف مصار التعّلم لتقنيات ت

 .التعلم

  :أهداف الدراسة

إلى واقع استخدام معلمي غرف مصادر التعلم لتقنيات تكنولوجيا التعرف الدراسة  تهدف
، وينبثق عن هذا الهدف التعليم في تدريسهم ومعيقات استخدامها في ضوء بعض المتغيرات

  :اآلتيةاألهداف الفرعية 

واقع استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في التعرف على  -1
 .من وجهة نظرهم تدريسهم

المعيقات التي تواجه استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعرف على  -2
 .من وجهة نظرهم التعليم في تدريسهم

مي غرف مصادر التعّلم لتكنولوجيا التعليم في تدريسهم بيان الفروق في درجة استخدام معّل -3
المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات (من وجهة نظرهم باختالف المتغيرات 

  .والتفاعل بينها) التدريبية

  :التعريفات اإلجرائية

هي واقع استخدام معلمي ومعلمات غرف المصادر التعلم في محافظة المفرق : واقع استخدام
لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم، وذلك من خالل تقديرات معلمي ومعلمات غرف 
المصادر التعلم على أداة الدراسة والتي تتضمن واقع االستخدام في االستبانة التي أعدها 

  .الباحث

وهم المعلمون والمعلمات الذين يقومون بتدريس الطلبة ذوي : معلمي غرف مصادر التعلم
  . علم بغرف مصادر التعلمصعوبات الت

 يتلقى العادية، المدرسة داخل التعليمية والوسائل باألدوات مجهزة غرفة هي: غرف مصادر التعّلم

  .األسبوع في محدد زمني جدول وفق الخاصة، التربية خدمات التعلم صعوبات ذوي الطلبة فيها

 من مصادر التعلم غرف داخل يستخدم جهاز أو وسيلة أو مادة كل هي: تقنيات تكنولوجيا التعليم

 وتبسيط المطلوبة، التعليمية األهداف تحقيق في مساعدته أجل من التعلم صعوبات معلم قبل

 الوقت توفير إلى بالتالي استخدامها يؤدي والتي التعلم، صعوبات ذوي لطلبة التعليمية المادة

  .والجهد
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بين المعلم والمتعلم داخل غرف مصادر هي العوامل المؤثرة سلبًا على عملية التفاعل  :المعيقات
  .التعلم، ومما يقل من فاعلية عملية التعلم باستخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم

  : الدراسة محدداتحدود و

  :اآلتي في الدراسة حدود تتمّثل

بدأ تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمنية -
2017/2018. 

طبقت الدراسة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق : المكانيةالحدود  -
 .باألردن

تمثلت الدراسة بجميع معلمي ومعلمات غرف مصادر التعلم في محافظة : الحدود البشرية -
 .المفرق باألردن

لمعدة تتحدد نتائج هذه الدراسة بدقٍة وموضوعية أفراد العينة في استجابتهم ألداة الدراسة ا -
لغايات جمع بياناتها التي طورتها الباحثان اعتمادا على األدِب الّتربوي المنشور، وتم الّتأكد 

  .إمكانية تعميم الّنتائج يعتمد على صد ق األداِة وثباتها من صدقها وثباتها؛ لذا، فإن

  :ذات الصلة الدراسات السابقة

 معلمي استخدام تواجه التي المعوقات على التعرفدراسة هدفت إلى  )18(أجرى الجهني والزارع

 ووضع ،قراءةال تدريس في المساندة التعليمية للوسائل التعلم صعوبات ذوي الطلبة ومعلمات

 الوصفي، المنهج الباحثان واستخدم ،الوسائل تلك استخدام في منها التقليل في تسهم مقترحات

 الذين من البحر، وينبع المنورة مدينةال معلمًا بمنطقة) 27(من  تكونت عينة على الدراسة وأجريت

 عن للكشف أداة استخدام تم فقدراسة الد أهداف ولتحقيق، التعلم صعوبات ذوي الطلبة يدرسون

 التعليمية الوسائل التعلم صعوبات ذوي الطلبة ومعلمات معلمي استخدام تواجه التي المعوقات

 تواجه معوقات هناك أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم وأظهرت تدريس القراءة، في المساندة

 بدرجة السمعية اإليضاح وسائل مجال في التعلم صعوبات ذوي الطلبة ومعلمات معلمي استخدام

 المعينة واألجهزة والتقنيات البصرية المساندة التعليمية الوسائل معوقات جاءت متوسطة، بينما

 استجابة متوسط في إحصائية داللة ذات فروق ودوج النتائج وأظهرت كما .منهما لكل عالية بدرجة

 في المساندة التعليمية الوسائل استخدام معوقات نحو التعلم صعوبات ذوي الطلبة ومعلمات معلمي

 المؤهل متغيري من ألي إحصائية داللة ذي فرق وجود وعدم الذكور، المعلمين لصالحالقراءة  تدريس

  .والخبرة العلمي
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إلى الكشف عن واقع استخدام  )19(راسة، هدفت دراسة العصيميباإلضافة إلى تلك الد
التقنيات التعليمية الحديثة في غرفة المصادر والصعوبات التي يواجهها معلمو ذوي صعوبات 

معلمًا من ) 67(وقد تم اختيار . التعّلم في منطقة القصيم من خالل المنهج الوصفي التحليلي
كشفت النتائج أن . الدراسة وبعد التطبيق الميداني معلمي ذوي صعوبات التعّلم من مجتمع

استخدام معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعّلم للتقنيات التعليمية في غرفة المصادر كانت بدرجة 
كانت بدرجة  متوسطة وأن الصعوبات التي تحد من استخدام معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعّلم

إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي الطلبة كما اتضح أن هناك فروق ذات داللة .متوسطة
ذوي صعوبات التعّلم حول واقع استخدام معلمي ذوي صعوبات التعّلم للتقنيات التعليمية تعزى 

  .لمتغير الدورات التدريبية ولصالح الذين حضروا هذه الدورات

ات غرف إلى الكشف عن الصعوبات التي يواجهها معلمو ومعلم )20(كما هدفت دراسة سليمون
مصادر التعلم في استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنياتها والتوصل إلى مقترحات إجرائية لعالج تللك 

وقد اشارات النتائج إلى أنه ال توجد فروق . الصعوبات في المنطقة الشمالية والساحلية بسوريا
ها، ومن أهم في آراء المعلمين والمعلمات حول صعوبات استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنيات

النتائج اتفاق وجهة نظر كل المعلمين والمعلمات في ترتيب المفردات التي تتضمن الصعوبات 
  .المرتبطة بنقص التقنيات في مدارس التعليم األساسي

 دمج في المعلم يواجهها التي الصعوبات دراسة هدفت إلى التعرف على )21(أجرى عليفي حين 

 مراحل معلمًا، في) 23(البحث من  عينة المكفوفين، وتكونت للطالب العلوم تدريس التقنية في

 للطالب العلوم تدريس في التقنية دمج صعوبات مقياس تطبيق الرياض، وتم مدينة في الثالث التعليم

 إلى توصلت كما ،الصعوبات من العديد وجود إلى النتائج وتوصلت المعلمين نظر وجهة من المكفوفين
 ذات فروق توجد األعلى، وال المؤهل لصالح العلمي المتغيرات المؤهل نبي داللة ذات فروق وجود

 الرخصة على المعلم بها يدرس التي الدراسية الخبرة، والمرحلة سنوات عدد األخرى للمتغيرات داللة

لحاسب شخصي والعبء  المعلم تدريبية، امتالك دورات على المعلم الحاسب، وحصول في الدولية
 .التدريسي للمعلم

دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة استخدام معّلمي  )22(بالمنظور ذاته، أجرت المساعيد
ولتحقيق . غرف مصادر التعّلم لتكنولوجيا التعليم في محافظة المفرق في األردن من وجهة نظرهم

هدف الدراسة تم اختيار العينة بالطريقة القصدية بحيث شملت جميع معّلمي غرف مصادر التعلم 
مي اللغة العربية ومعّلمي الرياضيات الذين يدرسون ذوي صعوبات التعلم، تكونت العينة من ومعّل

فقرة، ) 35(معلمًا ومعلمة، ُطبق عليهم استبانة الدراسة التي طورتها الباحثة والمكونة من ) 120(
م وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي غرف مصادر التعل

في محافظة المفرق في األردن يستخدمون تكنولوجيا التعليم بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج 



  وث والدراساتمجلة جرش للبح  المشاقبة والمساعيد

  1414

أن معيقات استخدام معلمي غرف مصادر التعّلم لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم جاءت بدرجة 
  .مرتفعة

ي دراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات المعلمين الذ )Heimer()23 (2017 ,وأجرى هيمر 
يدربون تكنولوجيا التعليم، في والية بنسلفانيا في الواليات المتحدة االمريكية، حيث تكونت عينة 

مسح إلكتروني على مقياس  معلمًا ومعلمة، واستخدم الباحث) 260(مدربين و) 4(الدراسة من 
إيجابي  وأشارت النتائج إلى أن المدربين الذين ينظر إليهم بشكل. ومكونة من ثالث مجاالت ليكرت

المدربين في مجال التكنولوجيا التعليمية لديهم تأثير على جميع المجاالت الثالثة، ولم تكن هناك 
  .فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات المعلمين

 ,Maharaj & Rawatee & Aarti(في حين أجرى كلٌّ من مهراجا ورويتي وارتي 

تقنيات التعليمية الحديثة القائمة على استخدام الدراسة هدفت إلى الكشف عن  )24()2017
تكنولوجيا التعليم لتدريس العلوم من وجهة نظر المعلمين في ترينيداد وتوباغو في الهند، حيث 

معلم من معلمي العلوم، وتم استخدام قائمة في استخدام التقنيات ) 30(تكونت عينة الدراسة من 
يم، واسفرت النتائج أن المعلمين ال يستخدمون التعليمية الحديثة القائمة على تكنولوجيا التعل

  .التقنيات التعليمية الحديثة القائمة على تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

إلى الكشف عن أراء  )Karsak()25 2017 ,(وعلى هذا المنوال، هدفت دراسة كاراسك 
احث عينة من المعلمين المعلمين في استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنياتها، في تركيا، واستخدم الب

الذي يتدربون على استخدام تكنولوجيا التعليم وتقنياتها والمواد التعليمية، حيث تكونت العينة من 
معلمًا ومعلمة تم توزيع استبانة الدراسة عليهم والتي تكونت من خمسة مجاالت، واسفرت ) 25(

  .اتهانتائج الدراسة أن المعلمين يستخدمون تكنولوجيا التعليم وتقني

في تناولها تناولت  يةأّنها تتشابه مع الدراسة الحالللدراسات،  السابق العرض خالل من يالحظ
 دراسات ال جميع مع الحالية دراسة ال وتتفق كماومعيقاتها، استخدام تكنولوجيا التعلم وتقنياتها 

 هذه اختلفت ينح في االستبانة، على أغلبها اعتمدت حيُث المعلومات، جمع أسلوِب في السّابقة

المدارس  في العاملينمعلمي غرف مصادر التعّلم  على اقتصرت كونها في الدراسات تلك عن الدراسة
 ال تنظيم في السابقة الدراسات من طبعًا باالستفادة مدينة، في قصبة المفرق للواء الّتابعة الحكومية

 وفقراتها، ومجاالتها، األداة، دادإع وفي للدراسة، المالئمة المنهجية وتحديد عام، نحو على دراسة

  .والّتوصيات وعرضها، الّنتائج ومناقشة
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  :الدراسة الطريقة وإجراءات

  .وأهدافها الدراسة أسئلة لمناسبته الّتحليلي؛ الوصفي المنهج الدراسة استخدمت :الدراسة يةمنهج

، في تعّلمغرف مصادر ال ومعلمات تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي :مجتمع الدراسة
في الفصل الدراسي لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق،  المدارس الحكومية التابعة
  .2017/2018الثاني من العام الدراسي 

 )3( تم استبعاد عملية فرز االستبانات ، وبعداستبانة عشوائيًا) 75( وزعت :عينة الدراسة

) 72( خضعت لتحليلوبذلك  االستبانة، أسئلة عن الكاملة اإلجابة مراعاتها لعدم استبانات
يبين ) 1(والجدول االستبانات الموزعة،  مجموع من%) 97.3(، أي بنسبة بلغت استبانة
  .تبعًا لمتغيراتهاأفراد الدراسة توزيع 

سنوات الخبرة، ومتغيرات المؤهل العلمي، حسب  خصائص أفراد عينة الدراسة: )1(الجدول 
  .وعدد الدورات التدريبية

 النسبة المئوية العدد نوع المتغير المتغيرات

 المؤهل العلمي

 %9.7 7  بكالوريوس

  %54.2  39  دبلوم عالي+ بكالوريوس
 %36.1 26 ماجستير فأكثر

  %100 72 الكلي

 سنوات الخبرة

 %15.3 11 سنوات 5أقل من 

 %66.7 48 سنوات 10– 5من 

 %18.0 13 سنوات 10أكثر من 

  %100  72  الكلي

عدد الدورات 

  التدريبية

  %94.4  68  دورات 1-3

  %5.6  4  دورات 3أكثر من 

  :أداة الدراسة

واقع استخدام معلمي غرف مصادر التعلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في  للكشف عن
 داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما ولمعرفة ،تدريسهم ومعيقات استخدامها في ضوء بعض المتغيرات

 تطوير ، جرىسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبيةوالمؤهل العلمي،  لمتغيرات عزىُت إحصائية

 تكونت السابقة، وقد الدراسات بعض في ورد ما على اعتمادًا للدراسة الالزمة البيانات استبانة؛ لجمع
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منها تناول الجزء األول  :التالي النحو على من ثالثة أجزاء من الّنهائية صورتها في االستبانة
بكالوريوس، ( المؤهل العلميوالتي تتعلق بأفراد عينة الدراسة ا المعلومات الديموغرافية

 10– 5من ، سنوات 5أقل من ( وسنوات الخبرة، )دبلوم عالي، ماجستير فأكثر+ بكالوريوس
وأما  ).دورات 3أكثر من ، دورات 3-1(، وعدد الدورات التدريبية )سنوات 10أكثر من ، سنوات
واقع استخدام معلمي غرف مصادر الثاني فقد تكون من مجالين المجال األول فقد تناول الجزء 

التعّلم لتقنيات تكنولوجيا في تدريسهم من وجهة نظرهم والمجال الثاني فقد تناول المعيقات التي 
تواجه استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم من وجهة 

  م،نظره

لتصحيح أدوات  )الخماسي ليكرت( وقد صممت فقرات هذا المجال باستخدام مقياس
) 3(مرتفعة، ) 4(، مرتفعة جدًا) 5: (الذي اشتمل على درجات االستخدام اآلتية الدراسة،

وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل ، منخفضة جدًا) 1(، منخفضة) 2(متوسطة، 
مرتفعة  5.00 -3.68 من، متوسطة 3.67 -2.34 من، منخفضة 2.33 -1.00من  :النتائج
  .وهكذا

  : داةاألصدق 

من محكمين ) 10( على األولية بصورتها عرضها تم الدراسة، ألداة الّظاهري الصدق من للّتأكد
أعضاء هيئة الّتدريس أصحاب االختصاص والخبرة في مجال التربية الخاصة والقياس والتقويم 

بهدف الّتأكد من وضوح الفقرات، ، ي والمناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليموعلم النفس التربو
ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وسالمة الصياغة لقياسه،  صممت ما لقياس يتهاومدى صالح

 تم المحّكمين، كما بملحوظات تم األخذ وقد تحته، صنفت الذي ومدى انتمائها للمجال ية،اللغو

، وتم بناء أداة الدراسة في فأكثر على الفقرة دليًال على صدقها ،%)82( ةالموافقنسبة  اعتماد
تنقيح األداة، وذلك عبر إعادة صياغة لغة و ،ومقترحاتهم على آراء المحكمينصورتها النهائية، 

  .بعض الفقرات وتعديلها

  :داةاألثبات 

خلي الكلي ألداة ثبات االتساق الدا تاستخراج معامال للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم
  .يوضح ذلك) 2(والجدول  ،)Alpha-Cronbagh( كرونباخ ألفا لمعادلة الدراسة لكل مجال، وفقًا

  

  



 ...في تدريسهم واقع استخدام معلمي غرف مصادر التعلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1417

  .معامالت ثبات االّتساق الداخلي ألداة الدراسة: )2(الجدول 

  عدد الفقرات المجال
 -معامل الثبات 

 كرونباخ ألفا

واقع استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات 
 نولوجيا التعليم في تدريسهمتك

17  0.87 
 

معيقات استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات 
 تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

15  0.91 
 

  0.89  32  الكلي

 ، وقد اعتبرت هذه)0.89=ألفا (ككل بلغ  ةإلى أن معامل الثبات لألدا) 2(الجدول  يشير

  .ثابتة البحث أداة مقبولة؛ العتبار المعامالت

  :تصميم الدراسة

  :االتية) المستقلة والّتابعة( يراتتضمنت الدراسة وفًقا لتصميمها المتغ

  :وهي المتغيرات المستقلة: أوًال

  ).دبلوم عالي، ماجستير فأكثر+ بكالوريوس، بكالوريوس(وله ثالث فئات : المؤهل العلمي -

 10سنوات، أكثر من  10– 5سنوات، من  5أقل من (ولها ثالث فئات : سنوات الخبرة -
 ).سنوات

  ).دورات 3دورات، أكثر من  3- 1(عدد الدورات التدريبية وله فئتان  -

  .على مفردات االستبانة المعدة لذلك ينةتقديرات أفراد الع :المتغير التابع: ثانيًا

  :إجراءات الدراسة

تطبيق  لمرادوتحديد أفراد الدراسة ا بعد الّتأكد من صدق أداة ال دراسة، واختبار ثباتها،
من مديرية التربية والتعليم للواء قصبة  يةالحصول على الموافقة الرسم تمال دراسة عليهم، 

 باليد، وتم توضيح أهداف الدراسة أفراد على االستبانة توزيع تم مهم الباحثان، كمالتسهيل  ؛المفرق

ومعالجتها إلى الحاسوب  تالبيانا إدخال وتم .لإلجابة الكافي الوقت أخذ منهم وطلب لهم، الدراسة
  .تحليل الّنتائج ومناقشتها، واستخالص الّتوصيات المناسبة ثمومن  ،ًاإحصائي
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  :المعالجة اإلحصائية

ولإلجابة  واالنحرافات، ية،تم استخراج المتوسطات الحساب السؤال األول والثانيلإلجابة عن 
لبيان  (THREE WAY ANOVA)التباين الثالثي تحليل عن السؤال الثالث تم استخدام 

الفروق في تقديرات معلمي غرف مصادر التعلم في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء قصبة 
، وفقًا استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم ومعيقات استخدامها لواقع المفرق

ة الفروق لمتغير ولمعرف، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبيةلمتغيرات 
  .سنوات الخبرة تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدي

  :ومناقشتها الدراسة نتائج

ما واقع استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم : ، ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
  .من وجهة نظرهم؟ لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

المعيارية، لكل السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ولإلجابة عن هذا 
، فقرات مجال واقع استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

 الحسابية المتوسطات نتائج يوضح) 3(مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية، والجدول 

استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في غرف مصادر  مجال واقع قراتلف المعيارية واالنحرافات
  .التعلم

استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم  واقع: )3(الجدول 
  .)72=ن(مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

1  10 
في غرف مصادر  التعليمية الملصقاتو الرسوم استخدم

  .التعلم
 مرتفعة  5560. 2.37

 مرتفعة 5480. 2.35  .في غرف مصادر التعلم استخدم الصور التعليمية  16  2

 مرتفعة  5880. 2.34  .استخدم الحاسوب التعليمي في غرف مصادر التعلم  6  3

4  17  
في غرف لومات اإلنترنت الشبكة العالمية للمعاستخدم 

  .مصادر التعلم
 متوسطة  5690. 2.33

 متوسطة  6280. 2.30  .استخدم األلعاب التعليمية في غرف مصادر التعلم 3  5

 متوسطة 0.652 2.28  .في غرف مصادر التعلم نماذج مجسمةاستخدم   11  6

6  7 
في غرف مصادر  التدريس أثناء التمثيلاستخدم 

  .التعلم
 سطةمتو 0.552 2.27
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 الفقرات الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

8  15  
في غرف مصادر ) CD( استخدم االقراص المدمجة

 متوسطة 0.664 2.22  .التعلم

9  2  
استخدم األفالم التعليمية المتحركة في غرف مصادر 

  .التعلم
 متوسطة  0.616  2.20

 متوسطة  0.614  1.68  .في غرف مصادر التعلمحقائب تعليمية استخدم   14  10

 منخفضة 6450. 1.23  .التعلماستخدم الفيديو في غرف مصادر  5  11

12  8 
استخدم برمجيات تعليمية محوسبة في غرف مصادر 

  .التعلم
 منخفضة 6150. 1.10

 منخفضة 0.645 1.07  .في غرف مصادر التعلم الهاتف النقالاستخدم  12  13

 منخفضة  5580. 1.06  .استخدم السبورة التفاعلية في غرف مصادر التعلم  4  14

 منخفضة 5240. 1.04  .في غرف مصادر التعلم المغناطيسية رةالسبواستخدم   1  15

16  13  
في غرف مصادر ) I pad(اللوح الرقمي استخدم 

  .التعلم
 منخفضة  5640. 1.03

17  9  
استخدم كتب تعليمية إلكترونية في غرف مصادر 

  منخفضة  5710. 1.01  .التعلم

المتوسط الحسابي لمجال واقع استخدام معّلمي غرف مصادر 

 التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم
 متوسطة 0.594 1.76

ان المتوسطات الحسابية لفقرات مجال واقع استخدام تقنيات تكنولوجيا ) 3(يبين الجدول 
والتي ) 10(اءت الفقرة رقم ، حيث ج)2.37-1.01(التعليم في غرف مصادر التعلم تتراوح ما بين 

في المرتبة األولى " في غرف مصادر التعلم التعليمية الملصقاتو الرسوم استخدم"تنص على 
وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت ) 0.556(وبانحراف معياري بلغ ) 2.37(وبمتوسط حسابي بلغ 

في المرتبة " ماستخدم كتب تعليمية إلكترونية في غرف مصادر التعل"ونصها ) 9(الفقرة رقم 
وبدرجة ) 0.571(وبانحراف معياري بلغ ) 1.01(السابعة عشر واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

منخفضة، وبلغ المتوسط الحسابي لفقرات مجال واقع استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في غرف 
 ذلك إلى ويعزو الباحث. وبدرجة متوسطة) 0.594(وبانحراف معياري بلغ ) 1.76(مصادر التعلم 

عدم توافر االجهزة التعليمية الستخدام هذه التقنيات، وأن وقت الحصة غير كافي لتطبيق مثل هذه 
ودراسة سلمون ) 2017(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من المساعيد التقنيات، 

  ).,Karsak 2017( ودراسة كاراسك) 2015(ودراسة العصيمي ) 2015(



  وث والدراساتمجلة جرش للبح  المشاقبة والمساعيد

  1420

ما المعيقات التي تواجه استخدام معّلمي : لقة بالسؤال الثاني، ومناقشتهاالنتائج المتع: ثانيًا
  .غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم من وجهة نظرهم؟

المعيارية، لكل ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
، مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم فقرات مجال معيقات استخدام معّلمي غرف

 الحسابية المتوسطات نتائج يوضح) 4(مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية، والجدول 

استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا  معيقات مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات
  .التعليم في تدريسهم

معيقات استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في : )4(الجدول 
  .)72=ن( مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالتعلم  تدريسهم

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

1  7 
عدم مالئمة غرفة مصادر التعلم الستخدام تقنيات 

  .تعليم التعليميةتكنولوجيا ال
 مرتفعة 5500. 2.92

2  10 

صعوبة ضبط طلبة صعوبات التعلم داخل غرفة 
تقنيات مصادر التعلم أثناء تدريسهم باستخدام 

  .تكنولوجيا التعليم
 مرتفعة 5540. 2.90

3  15  
ضعف مهارات الطلبة بالحاسوب واستخدم تكنولوجيا 

  .التعليم في غرف مصادر التعلم
 ةمرتفع 5610. 2.87

4  1 

قلة عقد دورات تدريبية لمعلمي غرف مصادر التعلم 
في تقنيات تكنولوجيا التعليم وانتاج وتصميم 

  الوسائل التعليمية
 مرتفعة 6250.  2.86

5  5 
 مع تتناسب التي تقنيات تكنولوجيا التعليم توفر عدم

  .اإلدراكية طلبة ذوي صعوبات التعلم مستويات
  مرتفعة 0.554  2.84

6  2 

افر التسهيالت التعليمية المناسبة في غرف نقص تو
الحاسوب، والبرمجيات (مصادر التعلم مثل 

  ).التعليمية
  مرتفعة 0.552  2.76

7  12 

ضعف اهتمام الطلبة بالوسائل التعليمية المتوفرة في 
غرف مصادر التعلم مقارنتًا بتطبيقات الهواتف 

  .الذكية التي لديهم
  مرتفعة 0.542  2.74

8  3 
ر الصيانة لألجهزة والتقنيات المتوفرة في نقص تواف

  .غرف مصادر التعلم
  مرتفعة 0.534  2.72
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

9  6 
ضعف كفاءة معلمي غرف مصادر التعلم في استخدم 

  تقنيات تكنولوجيا التعليم
  مرتفعة 0.522  2.60

  مرتفعة 5520.  2.58  .قصر الوقت المخصص للحصة 11  10

11  13 

ية في غرف ضعف دافعية الطلبة للوسائل التعليم
مصادر التعلم وانشغالهم بمواقع اإلنترنت التي ليس 

  .لها عالقة بالتعلم
  مرتفعة 5560.  2.52

12  9 
تقنيات تكنولوجيا التعليم عدم الرغبة في استخدام 
  .داخل غرفة مصادر التعلم

  متوسطة 5620.  2.22

13  14 
نقص توافر البرمجيات التعليمية التي يمكن توظيفها 

  .لغة العربية والرياضياتفي تدريس ال
  متوسطة 6280.  2.18

  منخفضة 0.542 1.62  .نقص توافر اإلنترنت في غرف مصادر التعلم  4  14

15  8  
في اللغة  ضعف معلمي غرف مصادر التعلم

  .اإلنجليزية مما يحد من استخدم الوسائل التعليمية
  منخفضة 0.582 1.12

مي غرف مصادر لمجال معيقات استخدام معّلالمتوسط الحسابي 

 التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم
 مرتفعة  0.561 2.50

المتوسطات الحسابية لفقرات مجال معيقات استخدام معّلمي غرف ان ) 4(يبين الجدول 
، حيث )2.92-1.12(مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم قد تراوحت ما بين 

عدم مالئمة غرفة مصادر التعلم الستخدام تقنيات " والتي تنص على) 7(رقم  ةجاءت الفقر
 بانحراف معياريو )2.92(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " تكنولوجيا التعليم التعليمية

ضعف معلمي غرف مصادر " ونصها) 8(رقم  ةبينما جاءت الفقروبدرجة مرتفعة، ) 0.550( بلغ
في المرتبة الخامسة عشر  "مما يحد من استخدم الوسائل التعليمية التعلم في اللغة اإلنجليزية

وبلغ وبدرجة منخفضة، ) 0.582( بلغ بانحراف معياريو )1.12(واألخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
المتوسط الحسابي لفقرات مجال معيقات استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتقنيات تكنولوجيا 

ذلك ويعزو الباحث . وبدرجة مرتفعة) 5610.( بلغ بانحراف معياريو )2.50(التعليم في تدريسهم 
لوجود معيقات تحول دون استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في غرف مصادر التعلم مما تحد 
من عملية التدريس داخل غرف مصادر التعلم، ومنها معيقات في استخدام تكنولوجيا التعليم 

هارات المعلمين في استخدامها، وتتفق هذه النتيجة مع وتقنياتها ونقص في توافرها وضعف م
  ).2015(ودراسة العصيمي ) 2015(ودراسة سليمون ) 2017(نتائج دراسة كل من المساعيد 
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هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين  :، ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
م حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في متوسطات استجابات معّلمي غرف مصادر التعّل

والتفاعل ) المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية(تدريسهم تعزى لمتغيرات 
  .بينها؟

لدرجة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
دام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم، تبعًا استجابات معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخ

أدناه يوضح ) 5(والجدول  لمتغيرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية،
  .ذلك

لدرجة استجابات معّلمي غرف مصادر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )5(الجدول 
جيا التعليم في تدريسهم، تبعًا لمتغيرات المؤهل العلمي، التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولو

  .وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية
المؤهل 

  العلمي
  سنوات الخبرة

عدد الدورات 

  التدريبية

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  العدد

 بكالوريوس

 سنوات 5أقل من 
  1 0.88  2.72 دورات 3- 1

  1 0.99  2.73 دورات 3أكثر من 

 سنوات 10– 5من 
  1  0.94  2.91 دورات 3- 1

  1 0.87  2.97 دورات 3أكثر من 

 سنوات 10أكثر من 
  2 0.78  2.82 دورات 3- 1

  1 0.82  2.65 دورات 3أكثر من 

بكالوريوس
دبلوم + 

  عالي

 سنوات 5أقل من 
  8 0.87  2.71 دورات 3- 1

  2 0.98  2.69 دورات 3أكثر من 

  سنوات 10– 5من 
  11  0.94  2.82 دورات 3- 1

  1 0.86  2.72 دورات 3أكثر من 

 سنوات 10أكثر من 
  13 0.78  2.76 دورات 3- 1

  4 0.89  2.84 دورات 3أكثر من 

ماجستير 
  فأكثر

 سنوات 5أقل من 
  5 0.99  2.61 دورات 3- 1

  4 0.95  2.78 دورات 3أكثر من 

  سنوات 10– 5من 
  4 0.87  2.76 دورات 3- 1
  4 0.98  2.64 دورات 3من أكثر 

 سنوات 10أكثر من 
  7  0.94  2.82 دورات 3- 1

  2 0.86  2.84 دورات 3أكثر من 

  72  المجموع



 ...في تدريسهم واقع استخدام معلمي غرف مصادر التعلم لتقنيات تكنولوجيا التعليم   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1423

درجة تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 5(يبين الجدول  
تعليم في تدريسهم، تبعًا استجابات معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا ال
ولبيان داللة الفروق . لمتغيرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية

 THREE(اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي المتعدد 

WAY ANOVA ( على المجاالت كما في الجدول)6(ولألداة ككل كما في الجدول ) 5.(  

لداللة الفروق ) THREE WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين الثالثي المتعدد : )6(الجدول 
في درجة استجابات معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في 

  .تدريسهم، تبعًا لمتغيرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية

  مجموع  نمصدر التباي

  المربعات

  درجات

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  ف

  الداللة

  اإلحصائية
  *0030. 8.424 0.62 1 0.62 المؤهل العلمي
  *0.004 8.293 0.64 1 0.64  سنوات الخبرة

  0480. 0.914  0.03  1  0.03 عدد الدورات التدريبية
  0070. 4.245  0.12  1  0.12  سنوات الخبرة* المؤهل العلمي

  3220.  9420.  0.02  1  0.02  عدد الدورات التدريبية* العلمي المؤهل
  4840.  5120. 0.03  1 0.03  عدد الدورات التدريبية* سنوات الخبرة

عدد الدورات * سنوات الخبرة* المؤهل العلمي
  التدريبية

0.02  1  0.02  .1440  .7120  

  -  - 1.48  65  2.96  الخطاء

  -  -  -  72  3.86  المجموع

  :اآلتي) 6( يتبين من الجدول

استجابات في درجة ) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -
، تعزى معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

) ف(حيث بلغت قيمة  ،)ماجستير فأكثر(ولصالح ذوي المؤهل العلمي  المؤهل العلميلمتغير 
  .)8.424( المحوسبة

في درجة استجابات ) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -
معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم، تعزى 

   .)8.293(المحوسبة ) ف(حيث بلغت قيمة  سنوات الخبرة،لمتغير 
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في درجة استجابات ) α = 0.05(عند مستوى الداللة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية -
معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم، تعزى 

ولمعرفة الفروق . )0.914(المحوسبة ) ف(حيث بلغت قيمة لمتغير الدورات التدريبية، 
) 7(البعدي، والجدول رقم  لمتغير سنوات الخبرة تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات

  .يوضح ذلك

  .اختبار شيفيه للمقارنات البعدي: )7(الجدول 

  الداللة اإلحصائية  الفرق في المتوسط  سنوات الخبرة
  0260.  0.03 سنوات 10 - 5سنوات من  5أقل من 
 *0000. 0.04-  سنوات 10أكثر من  سنوات 5أقل من 

  *0000. 0.06-  سنوات 10أكثر من سنوات  10 -5من 

  :اآلتي) 7(يتبين من الجدول   

) سنوات 10 -5من (و) سنوات 5أقل من (الفرق في المتوسط بين سنوات الخبرة أن قيمة   -
  ).α = 0.05(، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.03(بلغت 

 10أكثر من (و) سنوات 10 -5من (الفرق في المتوسط بين سنوات الخبرة أن قيمة   -
أكثر (ولصالح ) α = 0.05(، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.04-(بلغت ) سنوات

  ).سنوات 10من 

) سنوات 10أكثر من (و) سنوات 5أقل من (الفرق في المتوسط بين سنوات الخبرة أن قيمة   -
 10أكثر من (ولصالح ) α = 0.05(، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.06-(بلغت 
  ).سنوات

في درجة ) α = 0.05( عند مستوى الداللة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
، استجابات معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

، حيث بلغت قيمة )ماجستير فأكثر(تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح ذوي المؤهل العلمي 
ويعزى ذلك إلى أن ذوي المؤهل العلمي ماجستير فأكثر في التربية ). 8.424(سبة المحو) ف(

وجود كما أظهرت النتائج أيضًا . حيث اكسبتهم الخبرة في التدريس ،الخاصة أو صعوبات التعلم
في درجة استجابات معّلمي غرف ) α = 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 سنوات الخبرة،تعزى لمتغير  ،استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهممصادر التعّلم حول 
من (أن قيمة الفرق في المتوسط بين سنوات الخبرة . )8.293(المحوسبة ) ف(حيث بلغت قيمة 

، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.05- (بلغت ) سنوات 10أكثر من (و) سنوات 10–5
)α = 0.05 ( ولصالح)أقل (أن قيمة الفرق في المتوسط بين سنوات الخبرة ). سنوات 10ثر من أك
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، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )(0.04-بلغت ) سنوات 10أكثر من (و) سنوات 5من 
)α = 0.05 ( ولصالح) ويعزى ذلك من خالل ما تقوم به الخبرات من دور ). سنوات 10أكثر من

علم القدرة على الحكم، وأن مدة التدريس الطويلة لمعلمي غرف في اكساب معلمي غرف مصادر الت
ودراسة ودراسة سلمون ) 2017(المساعيد مع دراسة وهذه النتيجة تتفق . مصادر التعلم

كما وتشير النتائج إلى  ).,Heimer (2017ودراسة هيمر ) 2015(ودراسة العصيمي ) 2015(
في درجة استجابات ) α = 0.05(لداللة عند مستوى اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام تقنيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهم، تعزى لمتغير 
ويعزو الباحث ذلك إلى ان وزارة . )0.914(المحوسبة ) ف(حيث بلغت قيمة الدورات التدريبية، 

في الدورات التدريبية، معّلمي غرف مصادر التعّلم ل التربية والتعليم األردنية ال تأتي بالفائدة الكبيرة
وأن معظم الدورات ال تتناسب مع المعلمين في أوقاتها بحيث تعقد خارج الدوام الرسمي والعطل 
كالسبت أو مكان انعقاد الدورات يكون بعيدًا على المعلمين، وعدم توفير تنقالت للمعلمين لحضور 

مع  وبالتالي عدم حضورهم هذه الدورات، وهذه النتيجة تتفق الدورات وهي ال تناسب مع المعلمين
  ).2015(ودراسة علي ) 2017(المساعيد دراسة 

المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، عدد الدورات (المتعلق بالتفاعل بين  أظهرت النتائج
بين فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، باستثناء التفاعل ) التدريبية
ويعزو  .)4.245(المحوسبة ) ف(حيث بلغت قيمة المؤهل العلمي ومتغير سنوات الخبرة، متغير 

دبلوم عالي وماجستير (ذوي المؤهل العلمي معّلمي غرف مصادر التعّلم الباحث ذلك إلى أن 
استجابات معّلمي غرف مصادر التعّلم حول استخدام ذوي الخبرة األكبر وهم األفضل في ) فأكثر

 )2017(دراسة كل من المساعيد  وتتفق هذه النتائج ،نيات تكنولوجيا التعليم في تدريسهمتق
  ).2015(ودراسة علي ) 2015(ودراسة العصيمي 

  : فإّنها توصي ية،في ضوء نتائج الدراسة الحال: الّتوصيات والمقترحات

تكنولوجيا  عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي غرف مصادر التعلم في استخدام تقنيات -1
 .التعليم

توفير اإلمكانات والتسهيالت التي تساعد معلمي غرف مصادر التعلم في استخدام تقنيات  -2
 .تكنولوجيا التعليم

تزويد غرف مصادر التعّلم بكل ما يلزمها من تقنيات تعليمية وتجهيزات ومواد لتفعيل دورها  -3
 .في تعليم ذوي صعوبات التعّلم

د من المعيقات التي تحول دون االستخدام الفعال لتقنيات إجراء دراسة حول كيفية الح -4
 .تكنولوجيا التعليم من قبل معلمي غرف مصادر التعلم
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إجراء دراسة مماثلة ودراسات تتبعيه في محافظات أخرى بالمملكة األردنية الهاشمية، لمعرفة  -5
  .المعيقات التي تواجه معلمي غرف مصادر التعلم

  

  :الهوامش

عالم : ، القاهرة2تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت؛ ط). 2007.(زيتون، كمال - 1
 .الكتب

الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وانتاج الوسائط المتعددة ). 2010. (باخذلق، رؤى - 2
لدى معلمات األحياء بالمرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم 

 . هج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةمنا

3- Morris, D. (2012). ICT and educational policy in the UK: Are we on the way 
towards e-maturity or on the road to digital disaster? Research in Teacher 
Education, 2(2), 3-8. 

اعلية برنامج إلكتروني للتنمية المهنية لمعلم اللغة العربية بالمرحلة ف). 2012.(األكلبي، سعيد - 4
االبتدائية في ضوء حاجاته وأثره على التحصيل والمهارات واالتجاه نحو التنمية المهنية بالمملكة 
العربية السعودية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، قسم تكنولوجيا التعليم، 

 .القاهرة، مصرجامعة 

 .دار اليازوري للنشر والتوزيع: الوسائل التعليمية وتقنيات التعلم، عمان). 2011.(طارش، غالب - 5

التعليم العربي الواقع والمستقبل، منشورات المنظمة اإلسالمية ). 2003.(عبدالعزيز التويجري، - 6
 .للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو

دام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العلوم في المرحلة واقع استخ). 2010.(الزهراني، مريم - 7
الثانوية من وجهة نظر معلمات ومشرفات العلوم، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم مناهج وطرق 

 . التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 .بة الرشيد للنشر والتوزيعمكت: ، الرياض3وسائل وتقنيات التعليم، ط). 2007.(فتح الله، مندور - 8

9- Serin, O. (2011). The effects of the computer-based instruction on the achievement 
and problem solving skills of the science and technology students. The Turkish 
Online Journal of Educational Technology, 10(1), 183- 201. 

 .عالم الكتب: تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة المفهوم والتطبيقات، القاهرة). 2009.(عةفوزي، فار -10

الوسائل التعليمية للمعاقين بصريا في ظل المستحدثات التكنولوجية، ). 2003. (الغنام، ابتسام -11
 .دار القاهرة للنشر والتوزيع: القاهرة

12- Alqudah, K.(2016). The Degree of Effectiveness of the Learning Resources Room 
in Teaching Students with Learning Difficulties in Ajloun Education Directorate 
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School in Jordan as Perceived by their Teachers, Research Humanities and Social 
Sciences, 6(10), 13-51 

الخاصة، مجلة المعرفة،  تاالحتياجاة لذوي التكنولوجيا التعليمي). 2010.(عبد العاطي، حسن -13
147)21( ،246-281. 

 .مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة: وسائل وتكنولوجيا التعليم، الرياض). 2010.(سالم، احمد -14

دار المسيرة للنشر : تكنولوجيا التعليم ذوي االحتياجات الخاصة، عمان). 2010.(المرزوق، سماح -15
 .والتوزيع

منشورات قسم صعوبات التعّلم، موقع وزارة التربية والتعليم ). 2012.(ليم األردنيةوزارة التربية والتع -16
http://www.moe.gov.jo/. 

 .المرجع السابق -17

معوقات استخدام معلمي ذوي صعوبات التعلم للوسائل ). 2014.(الجهني، سلمان؛ الزراع، نايف -18
 .56-12 ،)10(3ي تدريس القراءة، المجلة التربوية المتخصصة، التعليمية المساندة ف

واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في غرفة المصادر والصعوبات ). 2015.(العصيمي، احسان -19
التي يواجها معلمي ذوي صعوبات التعلم في منطقة القصيم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 .التربية، جامعة أم القرى

صعوبات استخدام التقنيات التعليمية التعلمية في تدريس العلوم لطلبة ). 2015.(ليمون، ديمةس -20
الحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي المنطقة الشمالية والساحلية في سوريا 

 .74-36 ،)1(13ومعلماتها، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 

صعوبات دمج التقنيات في تدريس العلوم للمكفوفين بصريًا، مجلة كلية ). 2015.(علي، حماده -21
 .146-102 ،)10(3التربية، 

درجة استخدام معّلمي غرف مصادر التعّلم لتكنولوجيا التعليم في ). 2017.(المساعيد، رويدا -22
اسات العليا، محافظة المفرق في األردن من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدر

 .جامعة آل البيت، المفرق، األردن

23- Heimer, B.(2017). Teachers' Perceptions of an Instructional Technology Coach, 
Dissertations, Theses, Doctoral Dissertations, ERIC Number: ED580507. 

24- Maharaj, S., & Rawatee, S., & Aditi, S.(2017). Using ICT-based Instructional 
Technologies to Teach Science: Perspectives from Teachers in Trinidad and 
Tobago, Australian Journal of Teacher Education, 42(10), 2-41. 

25- Karsak, H.(2017). Investigation of Teacher Candidates' Opinions about 
Instructional Technologies and Material Usage, Journal of Education and Training 
Studies, 5(5), 123-181. 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع العربية

فاعلية برنامج إلكتروني للتنمية المهنية لمعلم اللغة العربية ). 2012( .األكلبي، سعيد

واالتجاه نحو بالمرحلة االبتدائية في ضوء حاجاته وأثره على التحصيل والمهارات 

، معهد الدراسات اطروحة دكتوراه غير منشورة، التنمية المهنية بالمملكة العربية السعودية
  .التربوية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة القاهرة، مصر

الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وانتاج الوسائط ). 2010. (باخذلق، رؤى

رسالة ماجستير ، ء بالمرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمةالمتعددة لدى معلمات األحيا
   .، قسم مناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةغير منشورة

 اإلسالمية منشورات المنظمةوالمستقبل،  الواقع العربي التعليم). 2003( .التويجري، عبدالعزيز

  .والثقافة، إيسيسكو والعلوم للتربية

 للوسائل التعلم صعوبات ذوي معلمي استخدام معوقات). 2014( .الزراع، نايفوالجهني، سلمان 

-12، )10(3 ، المجلدالمجلة التربوية المتخصصةالقراءة،  تدريس في المساندة التعليمية
56.  

متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة من تكنولوجيا التعليم، المؤتمر ). 2003. (خميس، محمد

، )1(12 المجلد، مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمالسنوي التاسع، العلمي 
241-294.  

واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العلوم في ). 2010( .الزهراني، مريم

، رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات ومشرفات العلوم
   .دريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةقسم مناهج وطرق الت

: القاهرة ،2ط ؛تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت). 2007( .زيتون، كمال
  .عالم الكتب

  .مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة: ، الرياضوسائل وتكنولوجيا التعليم). 2010( .سالم، احمد
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ستخدام التقنيات التعليمية التعلمية في تدريس العلوم لطلبة صعوبات ا). 2015( .سليمون، ديمة
الحلقة الثانية من التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي المنطقة الشمالية والساحلية في 

، )13( ، المجلدمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسسوريا ومعلماتها، 
  .74- 36، )1(العدد

  .والتوزيع للنشر اليازوري دار :، عمانالتعلم وتقنيات التعليمية وسائلال ).2011( .طارش، غالب

، مجلة المعرفةالتكنولوجيا التعليمية لذوي االحتيجات الخاصة، ). 2010( .عبد العاطي، حسن
  .281-246 ،21)147( المجلد

واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في غرفة المصادر ). 2015( .العصيمي، احسان

رسالة ، والصعوبات التي يواجها معلمي ذوي صعوبات التعلم في منطقة القصيم
  .، كلية التربية، جامعة أم القرىماجستير غير منشورة

مجلة كلية صعوبات دمج التقنيات في تدريس العلوم للمكفوفين بصريًا، ). 2015( .علي، حماده

   .146-102 ،10)3( عدد، التربية

  .العربي المجتمع مكتب :، عمانوفعاليتها التعليم ووسائل نلوجياتك). 2008( .خالد العود،

الوسائل التعليمية للمعاقين بصريا في ظل المستحدثات  ).2003. (الغنام، ابتسام

  .دار القاهرة للنشر والتوزيع: ، القاهرةالتكنولوجية

د للنشر مكتبة الرشي: ، الرياض3، طوسائل وتقنيات التعليم). 2007( .فتح الله، مندور
  .والتوزيع

عالم : ، القاهرةتكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة المفهوم والتطبيقات). 2009( .فوزي، فارعة
  .الكتب

 المسيرة دار :، عمانالخاصة االحتياجات ذوي التعليم تكنولوجيا). 2010( .سماح المرزوق،

 .للنشر والتوزيع

مصادر التعّلم لتكنولوجيا التعليم  درجة استخدام معّلمي غرف). 2017( .المساعيد، رويدا

، كلية رسالة ماجستير غير منشورة، في محافظة المفرق في األردن من وجهة نظرهم
  .الدراسات العليا، جامعة آل البيت، المفرق، األردن

، موقع وزارة التربية منشورات قسم صعوبات التعّلم). 2012( .وزارة التربية والتعليم األردنية
  .http://www.moe.gov.jo.والتعليم
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: دور الرقابة الداخلية في منع املخالفات املالية واإلدارية في بلديات محافظة املفرق
 دراسة ميدانية

  
  *بالل سعيد أمين أبو الرب

  

  13/10/2019 تاريخ القبول   28/7/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
إلداريـة فـي بلـديات    هدفت الدراسة إلى التعرف عن دور الرقابة الداخلية فـي منـع المخالفـات الماليـة وا    

محافظة المفرق، وتقديم بعض مقترحات لتطوير دور الرقابة الداخليـة فـي منـع المخالفـات، تـم بنـاء اسـتبانة        
إستبانة على عينة من العاملين في وحدات التـدقيق الـداخلي وديـوان    ) 60(فقرة، تم توزيع ) 35(مكونة من 

بلديـة،  ) 18(في بلديات محافظة المفرق، والبـالغ عـددها   المحاسبة والرقابة والمدراء الماليين والمحاسبين 
، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب   %)91.6( إســتبانة بنســبة اســترداد ) 55(وقــد تــم الحصــول علــى   

أظهـرت نتـائج الدراسـة أن دور الرقابـة الداخليـة فـي       . التحليل اإلحصائي الوصفي لوصـف وتحليـل متغيراتهـا   
ريــة فــي بلــديات محافظــة المفــرق كــان بدرجــة متوســطة، وأن أبــرز المقترحــات    منــع المخالفــات الماليــة واالدا

لتطوير دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات هـو أنشـاء وحـده مسـتقلة للرقابـة الداخليـة داخـل البلـديات         
ود تتبع للمجلس البلدي، وإيجاد كادر مؤهل قائم على عملية الرقابة وكتابة التقارير، كما وأظهرت عـدم وجـ  

الجنس، والمؤهـل العلمـي،   : فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للمستجيبين تبعًا لمتغيرات
  .والمسمى الوظيفي، الخبرة العملية، التخصص األكاديمي

  .الرقابة الداخلية، المخالفات المالية، المخالفات اإلدارية، بلديات، المفرق، األردن: الكلمات المفتاحية
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The Role of Internal Control in Preventing Financial and 
Administrative Violations in the Municipalities  

of Al Mafraq Government  
 

Belal Saeed Amin Abo Al Rob, Director of the Internal Control Department, 
Al-Khaldiyya Municipality, Jordan. 

 

Abstract 
The Study Aims to Identify the Role of Internal Control in Preventing Financial and 

Administrative Violations in the Municipalities of Al Mafraq Government and provide 
some to improve the role of internal control in preventing irregularities a questionnaire 
was constructed of (35) Items, the descriptive analysis approach has been used through 
data collection by (60) questionnaires On a sample of employees in the internal audit 
units and the Audit Bureau financial and administrative control and financial managers 
and accountants in (18) municipalities in Al Mafraq Government, the recovered ones 
were (55) with a rate of return was (91.6)%. The study showed that the degree of Role of 
Internal Control they were moderate in preventing financial and administrative 
Violations in the Municipalities of Al Mafraq Government, The most prominent solution 
to develop the role of internal control in Preventing Financial and Administrative 
Violations is to create independent departments for internal control under the mayors' 
direct supervision, to qualify staff as internal control supervisors, and The Study 
Showed, also, that there was no Statistically Significant Difference among the Average 
of the Responders Due to the Variables: Gender, academic qualification, Qualification, 
job title, work experience, academic specialization. 

Keywords: Internal control, Financial violations, Administrative violations, 
Municipalities, Mafraq governorate, Jordan. 

  

  :المقدمة

حلي، تعتبر البلديات المنظمات الخدماتية الكبرى التي تؤدي دورًا رئيسًا في المجتمع الم
من خدمات مباشرة للمواطنين كخدمات الماء، والكهرباء، والنظافة، والتنظيم  هوذلك لما تقدم

والتطوير، والتي تشكل عصب الحياة في أي مجتمع، فأي سوء في استغالل موارد البلديات أو 
تقصيرها في تقديم خدماتها سوف يكون له األثر المباشر على أمن الدولة القومي، لذلك فان 

  .لدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاعا

ونظرًا لقيام الدولة بمنح قطاع البلديات المنح والهبات وسلطة فرض الرسوم والضرائب 
واالنفاق على خدماتها في ظل تنامي دور الدولة واتساع حجم برامجها وأنشطتها، وتزايد حجم 
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ود وحدة رقابة داخلية تعنى بالشؤون نفقاتها بتزايد حجم وحداتها وقطاعاتها تنامت الحاجة لوج
المالية واإلدارية في القطاع، خاصة مع تعمق أزمات البلديات بسبب سوء التصرف من جهه، 
وغياب الشفافية في تسيير خدماتها وأنشطتها المالية واإلدارية من جهه أخرى، مما ألزم ذلك 

رقابة ديوان المحاسبة، والعمل على ضرورة ممارسة الرقابة الداخلية اإلدارية والمالية، وتعزيز 
  .)1(لمنع وقوع المخالفات في أنشطتها ماليًا وإداريًا وفنيًاإيجاد رقابة مسبقة على عمل البلديات 

عدت الرقابة الداخلية في البلديات خط الدفاع األول لحماية أموال البلدية ومراجعة بياناتها، 
ة كفاءة وجودة خدماتها وتشجيعها للعاملين فيها والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها لزياد

على التمسك بالسياسات اإلدارية الموضوعة، كما وأن محدودية الموارد لدى البلديات وعظم 
التحديات التي تواجهها جعلت من الرقابة الداخلية أمرًا ضروريًا لمعالجة كافة جوانب الخلل 

وعليه تعرف الرقابة الداخلية  .)2(لية الواقعة فيهاوالقصور الناتجة عن المخالفات اإلدارية والما
عملية مصممة لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بتحقيق اإلدارة ألهدافها المتعلقة باالمتثال "بأنها 

كما  .)3("للقوانين واللوائح المعمول بها، وفعالية وكفاءة العمليات، وموثوقية التقارير المالية
نظام حدد ونفذ تحت مسؤوليته مجموعة من الوسائل  :ضًا بأنهاالرقابة الداخلية أي وتعرف

والسلوكيات واإلجراءات واإلجراءات التي تتكيف مع الخصائص المحددة لكل مؤسسة، وهو 
يساهم في السيطرة على أنشطته المؤسسة، وضمان االستخدام الفعال لمواردها وتمكينها من 

 .)4(ر التشغيلية واإلدارية والماليةمراعاة المخاطر الكبيرة بما في ذلك المخاط

وتهدف الرقابة الداخلية في البلديات إلى تحقيق االنسجام بين تصرفات وسلوك األفراد 
العاملين واألهداف التشعيلية، وتنظيم أنشطة وأعمال البلدية وتوضيح صالحياتها ومسؤولياتها، 

ماية المادية والمحاسبية واإلدارية ؛ كما وتهدف إلى فرض الح)5(وحمايتها من االختالس والتالعب
على جميع عناصر وأنشطة المؤسسات لضمان بقائها واستمراريتها وحمايتها من كافة األخطار 

أهداف أخرى للرقابة  )7(كما وقد أضاف الطراونة .)6(لتمكينها من تحقيق أهدافها المرسومة
رارات اإلدارية، والتأكد من دقة الداخلية ومنها أنها تسهم في تشجيع اإللتزام بالسياسات والق

البيانات المحاسبية للتخطيط وإتخاذ القرارات، وذلك بتعزيز الرقابة على أصول وممتلكات وموارد 
حمايتها من العبث والسرقة واالختالس وسوء االستخدام، وإعداد البيانات المالية و المؤسسة،

لقرارات، ومدى امتثال العاملين لقوانين المنشورة الدقيقة والتي يمكن االعتماد عليها إلتخاذ ا
  .وأنظمة العمل المطبقة، وإلتزامهم بتنفيذ السياسات اإلدارية المرسومة بأفضل طرق

أهمية الرقابة الداخلية في البلديات تعود لكونها اإلدارة الفعالة التي "على أن )8(وأشار البراري
: يمها، ومعالجة الظواهر السلبية مثليمكن من خاللها متابعة أعمال اآلخرين، وضبطها وتقو

السرقة، واالختالس، واإلسراف في استخدام المواد، وتصحيح األخطاء والمخالفات المالية 
واإلدارية المرتكبة أثناء العمل، والمساعدة في تحقيق األهداف من خالل ضبط الجهود، وتحديد 
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أهمية الرقابة  أن )Benison)9 ويضيف. مسارها ومعالجة مختلف أشكال التسيب واالنحرافات
توفير البدائل واألساليب الحديثة لحل المشاكل والمخالفات "الداخلية تتمثل في قدرتها على 

القائمة، وتالفي المشاكل المتوقع حدوثها، وضمان سالمة إتخاذ القرارات وتنفيذها بأفضل صورة 
رقابة الداخلية من دور في اكتشاف ممكنة، والتأكد من أنها محل احترام الجميع، إضافة إلى ما لل

الحاجة لتطوير العمل أو األفراد أو اإلمكانات المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة 
  .ومنها البلديات

هميتها تنبع في كونها أعلى أن دور الرقابة الداخلية و )11(وعياش )Filipiak)10ويتفق كل من 
مدقق الحسابات الخارجي المستقل عند إعداده لبرنامج نقطة اإلنطالق الذي يرتكز عليها 

المحاسبة، فال يمكن وجود حسابات منتظمة بدون نظام رقابة داخلي، لكونه نظام يؤدي إلى 
تحديد درجة الثقة ودرجة االعتماد على البيانات المالية والتقارير اإلدارية، وعدم اإللتزام يؤدي 

م في تزايد عمليات االختالس والسرقة والغش والفساد إلى وجود مخالفات مالية وإدارية تسه
أن الرقابة الداخلية في البلديات مهمة وذلك نظرًا  )12(وفي ضوء ذلك يرى سالم. المالي واإلداري

للدور الذي تلعبه في إضفاء الثقة والشفافية على عمل البلديات واستمرايتها في تحقيق أهدافها 
ه في منع وقوع المخالفات المالية واإلدارية، وتصويب األوضاع بنجاح، ونظرًا للدور الذي تؤدي

  .للتخلص من الترهل اإلداري الذي تعاني منه بعض دوائر البلديات مستقبًال

من هنا جاءت فكرة أنشاء حدة الرقابة الداخلية والتفتيش في قطاع البلديات في األردن، فقد 
ية في قطاع البلديات بشكل خاص موضوعًا حيويًا شكلت قضايا الفساد والمخالفات المالية واإلدار

كونة ارتبط بمصالح المواطنين وخدماتهم المقدمة لهم، ولكونه ارتبط بالمظهر العام للمدينة 
األردنية ونظافتها وشكلها وتنظيمها وطابعها وشكلها، لذا فقد اعتبرت البلديات مرآة المدينة 

 -وزارة الشؤون البلدية –لة بوزارة اإلدارة المحلية وواجهتها، وهذا يلزم الحكومة األردنية ممث
بالقيام بدور حقيقي لتفعيل دور الرقابة الداخلية على القطاع، خصوصًا بعد أن عاني القطاع من 

الطرق، والنظافة العامة، والتخطيط : مخالفات مالية وإدارية متمثلة بتردي الخدمات العامة، وأهمها
ناسبة، فضًال عن زيادة أعداد الالجئيين السوريين على محافظات السيء، وإصدار قرارات غير م

الممكلة والتي أدت إلى زيادة حجم النفقات في تلك البلديات، وأدت بدورها إلى زيادة المشاكل 
التنظيمية إلى جانب ما تشهده البلديات من ترهل وظيفي، ومديونية وعجز الموازنة، وضعف 

وع التعيينات تحديدًا العقود، فهناك من تتعاقد معهم البلديات األداء الوظيفي، ومشاكل في موض
  .)13(ويجلسون في بيوتهم وال أحد يسمع بهم

وزارة الشؤون  - كل ذلك كان سببًا في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في وزارة اإلدارة المحلية
) 87(لبلدية رقم منح نظام تنظيم وإدارة الشؤون ا 2017في المملكة، حيث تم في عام  - البلدية

لوزارة الشؤون البلدية مهام الرقابة الداخلية على بلديات المملكة جميعها ومجالسها واللجان 
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التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة فيها، وألزمها ضرورة تطبيق أحكام القانون والتشريعات 
لمديريات، واستحدث المعمول فيها في الوزارة، ونص النظام الجديد للوزارة على إعادة هيكلة ا

مديرية منها الرقابة على البلديات، كما واستحدث  13) 4(وفق الرؤية الجديدة في المادة رقم 
النظام الجديد خمس وحدات إدارية جديدة تقع جميعها تحت مسؤولية الوزير، ومنها وحدة 

قيق المالي الرقابة الداخلية والتفتيش والتي تتكون من المدير، ومساعد المدير، وقسم التد
وزارة الشؤون  -وحددت وزارة اإلدارة المحلية. )14(واإلداري، وقسم التدقيق الفني والهندسي

  :)15(في األردن مهام وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش في البلديات، وهي - البلدية

تدقيق القيود والسجالت المحاسبية ومستندات المستودعات ممثلة ب الرقابة المالية،: أوًال
والتأكد من أية أمور ، الذمم ومستندات الصرفوتدقيق عمليات الجرد الفجائي للصناديق و

كشوفات الرواتب، ، كالقوانين واألنظمة الماليةويترتب علية أثرًا ماليًا بما يتفق مع التعليمات 
دفع الغرامات ، وملفات العطاءات، ووالعمل االضافي، واجور النقل، وفواتير السلف

   .والمخالفات

 ،أجورمن  شؤون الموظفينبمتابعة كافة األنشطة المتعلقة ممثلة ب الرقابة اإلدارية،: ثانيًا
الترقيات ووعمل إضافي،  ،ت المصروفةأومكاف ،وعالوات اضافية ،ومغادرات ،دوامو ،ورواتب

مع بما يتفق  أداريًاأية أمور يترتب علية أثرًا ، ووأنهاء الخدمات والتعينات وجدول التشكيالت
  .داريةالتعليمات والقوانين واألنظمة اإل

باألمور المالية  األنشطة المتعلقةو األصولبتدقيق كافة ممثلة  التدقيق الداخلي للبلديات،: ثالثًا
 .الوزارةالتعليمات الصادرة من و وفق األنظمة والقوانينواإلدارية 

صور المخالفات المالية وانطالقًا من التوجيهات الرسمية بضرورة مكافة اشكال الفساد و
واألدارية ومنع وقوعها، والسعي لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والموضوعية والتميز في 
اعمال وأنشطة البلديات في األردن، وفي إطار سعي الحكومة اإلردنية لبناء المدينة العصرية وبناء 

د وحدوث المخالفات في دولة المؤسسات بعيدة كل البعد عن األسباب المؤدية إلنتشار الفسا
قطاع البلديات عبر وحدات تعني بالرقابة الداخلية والتفتيش جاءت فكرة هذه الدراسة لتوضح دور 
الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية، وتحديدًا في بلديات محافظة المفرق، وذلك 

ية الهاشمية من حيث المساحة، حيث لكون محافظة المفرق تعد ثاني أكبر محافظات المملكة األردن
بلدية، ) 18(أقضية، كما ويبلغ عدد المجالس البلدية بالمحافظة ) 10(ألوية و) 4(تضم 
تجمعًا سكانيًا ومجلسين للخدمات المشتركة، ففي عام  196منطقة، ويتوزع خاللها ) 51(وتضم
سيب رئيس لجنة بلدية على تن -وزارة الشؤون البلدية -وافقت وزارة اإلدارة المحلية 2017

المفرق بتسمية أحد موظفي البلدية رئيسًا للرقابة الداخلية في البلدية، كأول بلدية في المفرق 
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والذي من شأنه يخلص البلديات من  2011لسنة ) 3(تطبق نظام الرقابة الداخلية وتعديالته رقم 
يتوائم مع رؤية جاللة الملك في الترهل اإلداري الذي تعاني منه معظم دوائر البلدية خاصة أن ذلك 

  .هذا السياق

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ساهم التنوع والتوسع في الخدمات والمشاريع التنموية التي تقدمها البلديات في األردن رغم 
خفض عدد البلديات إلى تعقيد العمليات اإلدارية والمالية، كما وساهمت قيام الحكومة األردنية 

ت سلطة فرض الرسوم والضرائب واالنفاق على خدماتها إلى استحدث وحدات بمنح قطاع البلديا
حولت مهمتها من اإلشراف على أداء  -وزارة الشؤون البلدية -وزارة اإلدارة المحلية جديدة في

البلديات فقط إلى االشراف والرقابة والتدقيق على أداء البلديات الداري والمالي، ومدى إلتزامها 
نظمة والتعليمات المعمول بها، ولعل وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش تعد إحدى بالقوانين واأل

أبرز هذه الوحدات التي تعمل على ضبط األنظمة اإلدارية والمالية والتنظيمية، فقد أكدت العديد 
على دور الرقابة  )18(Scholtzو )17(والبغدادي وعودة )16(سعدة: من الدراسات كدراسة كل من

في استغالل الموارد المتاحة وفق السياسات اإلدارية والمالية المقررة، ودورها في منع الداخلية 
وقوع المخالفات المالية واإلدراية وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، خاصة مع تعمق أزمات قطاع 
البلديات في األردن بشكل عام بسبب سوء التصرف وغياب الشفافية في تسيير خدماتها وأنشطتها 

ية واإلدارية من جهه، وضغط اللجوء السوري على محافظات المملكة وخاصة محافظة المفرق المال
بامكانياتها المتواضعة من جهه أخرى، ليشكل ذلك عبئًا اضافيًا على عاتق بلدياتها في االستمرار 

  .بالقيام بأدائها بالشكل المطلوب وسط انحسار مساعدات المنظمات الدولية لهذه البلديات

رؤية صاحب الجاللة الملك عبدالله في إرساء قواعد اإلصالح بشكل مستمر، "القًا منوانط
وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في القطاع العام ودعم أجهزة الرقابة 
على المال العام لتقوم بدورها في الحفاظ على المال العام بكل كفاءة واقتدار وتحقيق التنمية 

لوطنية الشاملة، وفي ضوء عمل الباحث في قسم الرقابة الداخلية في إحدى بلديات المحافظة ا
موضوع الدراسة وجد أن بلديات المحافظة سعت إلى تطبيق وتكثيف دور الرقابة الداخلية على 
أعمال المجالس البلدية والمخصصات المرصودة لتنمية العمل البلدي، سعيًا منها لتخفيف األخطاء 

لمخالفات المالية واإلدراية التي يرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية سواء كانت بشكل وا
مقصود أو غير مقصود، مؤكدًا على أن اغلب المخالفات تحدث لغياب المعرفة القانونية بدور 

ت من هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على دور الرقابة الداخلية في منع المخالفاالرقابة الداخلية، 
المالية واالدارية في بلديات محافظة المفرق، ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في األسئلة الفرعية 

  :اآلتية
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  ما واقع الرقابة الداخلية في بلديات محافظة المفرق؟ .1

 ما دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق؟ .2

بين المتوسطات ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إ .3
الحسابية لتقديرات العاملين في بلديات محافظة المفرق لدور الرقابة الداخلية في منع 

الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي،  :المخالفات المالية واإلدارية تعزي لمتغيرات
 ."الخبرة العملية، التخصص األكاديمي؟

ت تطوير دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات ما مقترحا .4
  محافظة المفرق؟

  : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية 
  :ة اآلتيةفي بلديات محافظة المفرق، ويتفرع من الهدف الرئيسي األهداف الفرعي

التعرف على واقع الرقابة الداخلية في بلديات محافظة المفرق، ونوع الرقابة التي تمارسها  -1
  .البلديات

ذ یلتنف ة المستخدمة من قبل وحدة الرقابة الداخلية والتفتيشیب الرقابیتوضيح األسال -2
  .ةیمهامها الرقاب

مالية واإلدارية في بلديات تحديد سبل تطوير دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات ال -3
  .محافظة المفرق

توضيح مستوى تطبيق بلديات محافظة المفرق لإلجراءات اإلدارية والمالية الرقابية الداخلية  -4
 .-وزارة الشؤون البلدية –الموضوعة من قبل وزارة اإلدارة المحلية 

   :أهمية الدراسة

  : تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي

تبرز األهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل بناء إطار نظري مقترح ): العلمية(ة األهمية النظري - 
معلومات لمختلف اإلدارات واألقسام في القطاعين العام عن نظام الرقابة الداخلية باعتباره قاعدة 

والخاص، ومنها قطاع البلديات وذلك لرفد وإغناء المكتبات العربية بدراسة ترصد االهتمام 
ح لهذا النظام، وتطوير وتفعيل دوره في منع المخالفات المالية واإلدارية، ولتشكل مرجعًا الممنو

مهمًا لألكاديميين والباحثين والممارسين في موضوع، كما تعد الدراسة نقطة انطالق لدراسات 
أخرى في المجال نفسه، فضًال عن أن أهمية الدراسة النظرية تنطلق في كون البلديات تعد 
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ن الرئيسي في تنمية المجتمعات المحلية، والمحرك الرئيسي لإلقتصاد وذلك من خالل الرك
تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية من شأنهاتؤدي إلتساع حجم اعمالها، 
ورفدها صناديق البلديات بإيرادات مالية تمكنها من تحسين دورها الخدمي، األمر الذي يعطي 

الرقابة الداخلية عليها، فالرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة للتنمية  ضرورة لتفعيل
المحلية تسهم في المحافظة على المال العام، ويضمن االستخدام األمثل للموارد المالية 

على  - والبشرية، وبالتالي تمنع وقوع المخالفات، فضًال عن كونها تعتبر من الدراسات القليلة 
التي تبحث في الرقابة الداخلية في البلديات في المملكة األردنية الهاشمية،  - حد علم الباحث 

ويأمل الباحث أن تكون دراسته مصدر فائدة للباحثين اآلخرين لإلنطالق منها إلى مجاالت أخرى 
  .تتعلق بموضوع الدراسة الذي يعد حديث الساعة في القطاع

  :ية التطبيقية لهذه الدراسة من خالل محاولتها الكشف عنتبرز األهم): العملية(األهمية التطبيقية  - 

درجة إلمام موظفي وحدات التدقيق الداخلي وديوان المحاسبة ودوائر الرقابة والمدراء الماليين  - 
والمحاسبين ورؤساء االقسام والشعب العاملين في بلديات محافظة المفرق لإلجراءات والمهام 

وزارة الشؤون -  اخلية الموضوعة من قبل وزارة اإلدارة المحليةاإلدارية والمالية للرقابة الد
  .- البلدية

محاولتها الخروج بمقترحات لتطوير دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في  - 
  .البلديات

 . محاولتها الخروج بتوصيات يمكن تطبيقها في مؤسسات أخرى من القطاعين الخاص والعام - 

  .د هذه الدراسة مؤشرًا إلجراء دراسات أخرى مشابهةتع - 

يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في البلديات، وتعزيز نقاط  - 
  .القوة، وتصويب نقاط الضعف فيها

  : مصطلحات الدراسة

التحقق من أن مليات تنفيذ الخطط والسياسات بهدف بعنشاط إداري يختص : "وهي :الرقابة -
معرفة االنحرافات وتحليلها واالهداف الموضوعة تم تحقيقها وفقًا لما خطط لها 

  ).13، ص2017سعدة،"(وتصحيحها

 the American Accounting(تعرف جمعية المحاسبة األمريكية : الرقابة الداخلية -

Association/ AAA (سات مجموعة من األساليب والقيا:" الرقابة الداخلية بأنها
. )19("المستخدمة من قبل المؤسسة لحماية أصولها والتحقق من دقة المعلومات المحاسبية

مجموعة االجراءات التي تتبناها بلديات محافظة المفرق بهدف : وأجرائيًا يعرفها الباحث بأنها



 دراسة ميدانية: دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1441

حماية ممتلكاتها وأصولها وذلك بالتفتيش داخل وخارج مركز البلديات وعلى األنشطة 
والنواحي المالية ) شؤون الموظفين والدراسات والحاسوب(بالنواحي االدارية المتعلقة 

  .لضمان انتاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية لتزويد اإلدارة العليا والوزارة فيها

كل فعل يخرق األحكام والقوانين واألنظمة التشريعية : وتعرف بأنها :المخالفات المالية -
عمليات اإليرادات أو النفقات والمصروفات أو بتسيير األموال  والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ

العامة والوسائل المادية والحقوق المنقولة وغير المنقولة المملوكة للدولة أو المؤسسة، 
  .)20(األمر الذي يشكل ضررًا للمصلحة العامة

كل مسؤولية كل اخالل بواجبات الوظيفة العامة وذلك يش: وتعرف بأنها :الخالفات اإلدارية -
تأديبية، لكونها أفعال منافية للقوانين واألنظمة واللوائح المنصوص عليها والجاري بها 

  .)20(العمل

وهي دائرة حكومية تقوم بتطوير وتحسين مظاهر المدن والقرى المحيطة وذلك عبر  :البلديات -
ت اإلرشادية، دورها الخدمي المتمثل بإنارة الطرق وزراعتها وتجميلها باألشجار واللوحا

وتنظيم األسواق وتصريف مياه األمطار، وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعبيدها، وإنشاء 
  .)21(أرصفتها وصيانتها وتنظيفها، وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها

   :حدود الدراسة

  : تقتصر حدود الدراسة على النحو اآلتي

رت هذه الدراسة على عينة من موظفي وحدات التدقيق اقتص :الحدود البشرية والمكانية - 1
الرقابة والمدراء الماليين والمحاسبين العاملين في بلديات محافظة والداخلي وديوان المحاسبة 

  .المفرق

 .1/9/2019 - 1/5/2019طبقت هذه الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين  :الحدود الزمانية - 2

على الكشف عن دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات  اقتصرت الدراسة :الحدود الموضوعية - 3
وتتحدد نتائج هذه الدراسة بدقة ونزاهة . المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق

المعدة لغايات جمع بياناتها ) االستبيان(وموضوعية أفراد العينة في استجابتهم عن أداة الدراسة 
ألدب التربوي المنشور، وتم التأكد من صدقها وثباتها؛ لذا التي طَّورها الباحث اعتمادًا على ا

فإن إمكانية تعميم النتائج يعتمد على صدق األداة وثباتها، ودرجة مماثلة المجتمع الخارجي 
  .لمجتمع الدراسة الحالي
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  :الدراسات السابقة ذات الصلة

في بلديات  دراسة هدفت للتعرف على واقع الرقابة الداخلية )22()2017(سعدة اجرى 
محافظة الخليل وسبل تطويرها، والمعوقات التي تواجه نظم الرقابة الداخلية، ومعرفة االجراءات 
اإلدارية والتنظيمية والوقائية والعامة للرقابة الداخليه في البلديات، اعتمدت الدراسة اسلوب 

فردًا من مديراء ) 46(المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اعداد استبانة وزعت على عينة بلغت 
في بلديات محافظة الخليل،  ورؤساء األقسام والشعب الذين لهم عالقة باجراءات الرقابة الداخلية

أظهرت الدراسة أن واقع تطبيق البلديات لإلجراءات العامة الموضوعة من قبل وزارة الحكم المحلي 
راءات الرقابة الداخلية الفلسطيني جاءت بدرجة مرتفعة، في حين أن درجة تطبيق البلديات إلج

اإلدارية والتنظيمية المتعقلة بشؤون الموظفين، والخطط االستراتيجية، وقرارات المجلس البلدي، 
وخدمات مركز خدمة الجمهور جاءت متوسطة، كما أظهرت الدراسة أن مقومات الرقابة الداخلية 

  . متوفرة في بلديات محافظة الخليل بدرجة متوسطة

دراسة هدفت إلى تحديد مكونات الرقابة  )Al-Rawashdeh, 2017()23( كما وأجرى
الداخلية في وزارة العدل األردنية، وتحديد دور تلك المكونات في الحفاظ على األموال العامة، 
اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اعداد استبانة وزعت على عينة بلغت 

المنطقة (قابة الداخلية اإلدارات في وزارة العدل األردنية موظًفا في المحاسبة والر) 64(
، أظهرت الدراسة أن هناك دور لمكونات الرقابة الداخلية في وزارة العدل األردنية في )الشمالية

الحفاظ على األموال العامة على مستوى متوسط، وحقق أعلى تأثير مقارنة بالمكونات الداخلية 
  .ن أن أقل تأثير كان على بيئة الرقابة الداخليةاألخرى مكونات التحكم في حي

فقد هدفت إلى توضيح دور الرقابة الداخلية في  )24()2015(البغدادي وعودة أما دراسة 
مديريات المجاري في محافظة القادسية بالعراق، / تقييم كفاءة وفاعلية أداء قطاع البلديات 

اع البلديات، وأثر استخدام مؤشرات الرقابة والتعرف على نظام الرقابة الداخلية المتبع في قط
الداخلية في التخطيط السليم لتقديم أفضل الخدمات في قطاع، اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج 
الوصفي التحليلي حيث تم جمع البيانات من خالل االعتماد على تقارير البلديات المالية واإلدارية، 

واإلداريين، اظهرت الدراسة ضعف دور قسم الرقابة فردًا من المدراء الماليين ) 45(ومقابلة 
الداخلية في مجال إعداد التقارير، كما أظهرت أن المديرية ال تقوم بإعداد تقارير خاصة بأدائها، 
وضعف دور قسم الرقابة الداخلية في الكشف عن المخالفات الملية واإلدارية الحاصلة في المديرية 

  .يارات التفتيشية لهاحيث تبين أن القسم ال يقوم بالز
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ر الدور الرقابي ييم وتطويدراسة هدفت لتق )25()2014( الداعور وفروانةكما أجرى 
ة، والتعرف ينيني في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطية الفلسطية واإلداريوان الرقابة الماليلد

ة، ومعوقات يبأعماله الرقابام یوان الرقابة بها عند القية، ومدى التزام ديب الرقابيعلى أهم األسال
وان الرقابة، اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي ير الدور الرقابي لديم وتطويتقو

فردًا من المدراء الماليين واإلداريين، اظهرت ) 63( حيث تم اعداد استبانة وزعت على عينة بلغت
ة ير الدوليية للمعاية واإلداريالمالوان الرقابة يالدراسة مخالفة بعض الجامعات لمواد قانون د

ة يوان الرقابة الماليا للرقابة، واظهرت أن هناك بعض ما يعيق الدور الرقابي لديلألجهزة العل
وان الرقابة بأدوار يوان الرقابة االستقالل المالي واإلداري، واهتمام دية، ومنها عدم منح ديواإلدار

نعكس سلبًا على ية مما يا بأدوار تتعلق بالرقابة اإلدارة اكثر من اهتمامهيتتعلق بالرقابة المال
 .ممارستها

دراسة هدفت لتحديد دور الرقابة الداخلية في أدارة  )Scholtz, 2014()26( كما وأجرى
المخاطر والمخالفات المالية التي تتعرض لها البلديات، والتعرف على دور الرقابة الداخلية في 

ديم عرض الوائح التنظيمية والتشريعية والمتغيرات النظرية التي تؤثر تعزيز المساءلة المالية، وتق
على التدقيق في البيئة البلدية، وأبراز نقاط الضعف في بيئة الرقابة الداخلية داخل البلدية، 
اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استخدام اسلوب المقابالت الشخصية 

من أعضاء المجلس واللجنة البلدية والمستشارون ) 45( على عينة بلغتواعداد استبانة وزعت 
وكبار اإلدارة العاملين في وحدة الرقابة الداخلية في بلديات جنوب افريقيا، اظهرت الدراسة أن 
الرقابة الداخلية تلعب دورا مهما في منع المخالفات اإلدرية الفساد المالي الحاصل في البلديات، 

الداخلية بمثابة أساس أي بيئة عمل تسعى نحو االستدامة المالية واإلدارية، وبأنها  وأن الرقابة
  .سمة مهمة وأداة للضوابط الداخلية التي تسهم في منع وقوع المخالفات

إلى التعرف على واقع التدقيق الداخلي في بلديات  )27()2012( سالمفي حين هدفت دراسة 
اجه المدقق الداخلي أثناء تنفيذه ألعمال الرقابة الداخلية، قطاع غزة، وأبرز المعوقات التي تو

 اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اعداد استبانة وزعت على عينة بلغت
من العاملين في الرقابة والمدراء الماليين والمحاسبين في بلديات قطاع غزة، اظهرت ) 77(

ومون بمهامهم على اكمل وجه وفي ضوء معايير التدقيق الدراسة أن المدققين الداخليين يق
الداخلي المتعارف عليها، وأن أعضاء المجلس البلدي يهتمون بوجود قسم للتدقيق الداخلي، وأن 
هذا القسم يسهم بفاعلية في تسهيل عمل المدققين الخارجيين، إال أن أبرز المعيقات التي 

طوير قسم التدقيق الداخلي، وعدم وجود قانون يلزم تواجههم هي عدم اهتمام اإلدارة العليا بت
  .البلديات بضرورة وجود قسم تدقيق داخلي ومدقق خارجي
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دور الرقابة إلى التعرف على  )Nsanganzelu & Jagero, 2011()28(كما وهدفت دراسة 
ظمة الداخلية في الحفاظ على األصول في المؤسسات الحكومية العامة في تنزانيا، وتحديد قوة أن

الرقابة الداخلية في تلك المؤسسات، اعتمدت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي حيث تم 
من العاملين في الرقابة والمدراء الماليين والمحاسبين ) 57( اعداد استبانة وزعت على عينة بلغت

لحفاظ على في وزارة تطوير البنية التحتية، اظهرت الدراسة أن الرقابة الداخلية لها دور في ا
األصول في المؤسسات الحكومية العامة في تنزانيا بمستوى منخفض، وأظهرت ضعف أنظمة 
الرقابة الداخلية في تلك المؤسسات وخاصة فيما يتعلق بتطبيق سياسات اختيار وتعيين وتدريب 

  . الموظفين، باإلضافة إلى ضعف القيادات اإلدارية

  :لسابقةما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات ا

أنه ال يوجد دراسات سابقة في األردن  -في حدود علم الباحث –أن ما يميز الدراسة الحالية 
تتناول الموضوع، فاغلب الدراسات السابقة كانت في دول اخرى، والدراسات التي تناولت دور 

و الرقابة الداخلية لم تكن على قطاع البلديات بل تناولت الحديث على المؤسسات األهلية أ
التي تتناول واقع الرقابة  -حسب علم الباحث- الحكومية، لذا فهي تعد الدراسة األولى من نوعها 

الداخلية في البلديات في محافظة المفرق، كما وأنها الدراسة األولى التي تناولت الحديث عن 
على واقع الرقابة الداخلية ودورها في منع المخالفات المالية واإلدارية؛ فأغلب الدراسات ركزت 

تقييم كفاءة وفاعلية  الرقابة الداخلية من الجانب المالي دون اإلداري، وبعضها تناول دورها في
الدراسات  استفاد من الباحث أن ينفي ال االختالف هذا أن اإلشارة أداء قطاع أو إدارة المخاطر، مع

 توصلت التي من النتائج احثاستفاد الب المستخدمة، كما المتبعة واألدوات المنهجية حيث من السابقة

 الحالية جاءت أن الدراسة يعني وهذا الدراسة، أداة تطوير في عرضها الدراسات وطريقة تلك إليها

استحداث وحدات رقابة داخلية مستقلة تمارس مهامها  أهمية حيث من السابقة للدراسات امتدادًا
  .بطريقة متميزة

  :الطريقة واإلجراءات

تخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي؛ لمناسبته أسئلة الدراسة اس :منهجية الدراسة -
  .وأهدافها

موظفي وحدات التدقيق الداخلي وديوان يتكون مجتمع الدراسة من جميع  :مجتمع الدراسة -
والمدراء الماليين والمحاسبين ورؤساء االقسام اإلدارية والمالية المحاسبة دوائر الرقابة 

بلدية :(بلدية ومناطقها هي) 18(، موزعين في بلديات محافظة المفرقوالشعب العاملين في 
/ الزعتري والمنشية/ حوشا الجديدة/ بلعما الجديدة/ إرحاب الجديدة/ المفرق الكبرى
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أم / صبحا والدفيانة/ أم الجمال الجديدة/ الخالدية/ السرحان/ الباسلية/ منشية بني حسن
الرويشد / الصفاوي/ بني هاشم/ الصالحية ونايفه/ دير الكهف الجديدة/ القطين والمكيفتة

  ).األمير حسين بن عبدالله/ الجديدة 

استبانة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة، وتم ) 60(تم توزيع  :عينة الدراسة -
استبانات لعدم اكتمال تعبئتها من قبل أفراد ) 5( استثناء عدد من االستبانات بلغ عددها

استبانة، أي بنسبة بلغت ) 55(ة، وبذلك بلغ عدد االستبانات التي تم تحليلها الدراس
يوضح توزيع أفراد عينة ) 1(من حجم االستبانات المسترجعة، والجدول رقم %) 91.6(

  .الدراسة تبعًا إلى متغيراتها

المسمى الجنس، والمؤهل العلمي، و: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا إلى متغيرات :)1(الجدول 
  .الوظيفي، الخبرة العملية، التخصص األكاديمي

 النسبة المئوية العدد نوع المتغير المتغير

 الجنس
  %78.2 43 ذكر
 %21.8 12  أنثى

المؤهل 
 العلمي

  %25.5 14  دبلوم فما دون
 %69.0 38 بكالوريوس

 %5.5 3  )دكتوراه+ ماجستير (دراسات عليا 

المسمى 
 الوظيفي

 %18.2 10  مدير

 %32.7 18  )شعبة+ قسم + دائرة (رئيس 

  %10.9 6  مدقق داخلي
 %21.8 12  محاسب

 %16.4 9  غير ذلك

الخبرة 
 العملية

 %14.4  8  سنوات 5أقل من 

 %23.6 13 سنوات10 -5من 

 %62.0 34 سنوات 10أكثر من 

التخصص 
 األكاديمي

 %41.8 23  محاسبة

 %5.5 3  علوم مالية ومصرفية

 %20.0 11  اعمالإدارة 

 %1.8 1  اقتصاد

 %9.1 5  قانون

 %21.8 12  أخرى

  %100  55  المجموع
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، وممن %)78.2(أن غالبية العينة من الذكور، حيث بلغت النسبة ) 1(يالحظ في الجدول 
+ قسم + دائرة (، وممن مسماهم الوظيفي رئيس %)69.0( مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بنسبة

، وممن %)62.0( سنوات، بنسبة 10، ومن أصحاب الخبرة أكثر من %)32.7(، بنسبة )شعبة
  %).41.8( تخصصهم محاسبة، بنسبة

جرى تطوير استبانة كأداة رئيسية صممت خصيصًا لجمع البيانات الالزمة  :أداة الدراسة -
-Al: (للدراسة باعتمادًا على ما ورد في بعض الدراسات السابقة، مثل دراسات كل من

Rawashdeh, 2017()29( و) ،31()2014الداعور وفروانة، (و )30()2017سعدة( 

، باإلضافة إلى خبرة الباحث في هذا المجال، وقد تكونت االستبانة )Scholtz, 2014()32(و
: األول، يتعلق بجمع معلومات ذاتية عن أفراد عينة الدراسة، تتمثل في: من أربعة أقسام

يفي، والخبرة العملية، والتخصص األكاديمي؛ الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظ
أسئلة اختيار من متعدد تقيس واقع الرقابة الداخلية في بلديات ) 5(ويشتمل الثاني على 

فقرة تقيس دور الرقابة الداخلية في منع ) 35(محافظة المفرق، ويشتمل الثالث على 
الرابع على مقترحات لتطوير  المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق، ويشمل

  .دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق

ليكرت (صممت فقرات مجاالت الدراسة باستخدام مقياس  :إجراءات تصحيح أداة الدراسة -
) 3(كبيرة، و) 4(كبيرة جدًا، و) 5: (، الذي اشتمل على درجات االستخدام اآلتية)الخماسي

: قليلة جدًا، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي لتقسيم الدرجات) 1(قليلة، و) 2(متوسطة، و
درجة  5.00 -3.68درجة تقدير متوسط، و 3.67 - 2.34درجة تقدير منخفض، و 2.33 -1

  .تقدير مرتفع

ض تم التأكد من صدق األداة من خالل الصدق الظاهري المرتبط بعر :أداة الدراسة صدق -
ديوان  محّكمين من أصحاب االختصاص والخبرة في) 10(األداة بصورتها األولية على 

المحاسبة والرقابة؛ بهدف التأكد من وضوح الفقرات، ومدى صالحيتها لقياس ما صممت 
لقياسه، ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وسالمة الصياغة اللغوية، ومدى انتمائها للمجال 

وقد تم األخذ بمالحظات المحّكمين، كما تم اعتماد نسبة الموافقة الذي صنفت تحته، 
80 % بناًء على آراء المحكمين ومقترحاتهم - فأكثر على الفقرة؛ دليًال على صدقها، وتم- 

  . تنقيح األداة، وذلك عبر إعادة صياغة لغة بعض الفقرات

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(
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  .معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة :)2(الجدول 

  

، وقد اعتبرت هذه )0.96=ألفا(إلى أن معامل الثبات لألداة ككل بلغ ) 2(يشير الجدول رقم 
  .مرتفعة؛ العتبار أداة البحث ثابتة المعامالت

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة، واختبار ثباتها، وتحديد أفراد الدراسة  :إجراءات الدراسة -
المراد تطبيق الدراسة عليهم، تم الحصول على الموافقة الرسمية من ديوان محاسبة المفرق 
 توزيع االستبانة على أفراد الدراسة باليد، وتم ة الباحث، وتمومديرية الرقابة لتسهيل مهم

لدراسة لهم، وطلب منهم أخذ الوقت الكافي لإلجابة، وتم إدخال البيانات إلى توضيح أهداف ا
الحاسوب ومعالجتها إحصائيًا، ومن ثم تحليل النتائج ومناقشتها، واستخالص التوصيات 

  .المناسبة

لغرض تحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام برنامج : المعالجة اإلحصائية -
؛ إذ تم حساب التكرارات )SPSS Statistics 23(اإلجتماعية ائية للعلوم الحزم اإلحص

والنسب المئوية لإلجابة عن السؤال األول، كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لكل فقرة من فقرات المقياس لإلجابة عن السؤال الثاني، وتمت اإلجابة عن السؤال 

ليل التباين المتعدد؛ للكشف عن االختالفات بين المتوسطات الثالث من خالل حساب تح
  .الحسابية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

واقع الرقابة الداخلية في بلديات محافظة ما " :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  ".المفرق؟

اد عينة الدراسة لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات افر
  .توضح ذلك) 3(على الجزء الخاص بواقع الرقابة الداخلية في بلديات محافظة المفرق، والجداول 

  

  

  معامل ألفا  عدد الفقرات  المجال
  0.95  18  المالية  دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات

  0.94  17  دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات اإلدارية 
  0.96  35  معامل الثبات الكلي لألداة
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التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد الدراسة على واقع الرقابة الداخلية في  :)3(جدول 
  .بلديات محافظة المفرق

  النسبة المئوية  العدد  مفرقواقع الرقابة الداخلية في بلديات محافظة ال

هل يوجد وحدة خاصة بالرقابة الداخلية 
 والتفتيش في البلدية؟

  %41.8  23  نعم
  %58.2  32 ال

هل يوجد لدى البلدية تقرير من مدقق 
 حسابات خارجي؟

  %36.4  20  نعم
  %63.6  35 ال

أعضاء لجنة تدقيق الحسابات مستقلين 
 عن وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش؟

  %49.1  27  نعم
  %50.9  28 ال

 ما نوع الرقابة التي تمارسها البلدية؟

  %20.0  11  الرقابة اإلدارية
  %29.1  16  الرقابة المالية

  %18.2  10  الرقابة الخارجية
  %32.7  18  جميع ما ذكر

ة المستخدمة من یب الرقابیما األسال
قبل وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش 

 ة؟یقابذ مهامة الریلتنف

قبل "الرقابة المسبقة 
  "التنفيذ

18  32.7%  

  %25.5  14  "أثناء التنفيذ" الرقابة 
  %7.3  4  الرقابة الالحقة
  %7.3  4  الرقابة المفاجئة

  %27.3  15  جميع ما ذكر

أن أغلب أفراد الدراسة أجابوا عن سؤال وجود وحدة خاصة ) 3(يتضح من الجدول رقم 
، وأن أغلب أفراد الدراسة أجابوا عن %)58.2(يش في البلدية بال بنسبة بالرقابة الداخلية والتفت

، أما اغلب )%63.6(سؤال يوجد لدى البلدية تقرير من مدقق حسابات خارجي بال بنسبة 
االجابة عن سؤال أعضاء لجنة تدقيق الحسابات مستقلين عن وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش 

غلب أنواع الرقابة الممارسة في بلديات المفرق هي جميع ما ، وأن أ%)50.9(كانت بال بنسبة 
ة المستخدمة من ی، أما أكثر األساليب الرقاب%)32.7(بنسبة ) اإلدارية والمالية والخارجية( ذكر

قبل "للرقابة المسبقة  ة فقد كانتیذ مهامه الرقابیقبل وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش لتنف
  ). %32.7( بنسبة" التنفيذ

مما سبق يتضح أن واقع الرقابة الداخلية في بلديات محافظة المفرق جاء بنسب مئوية 
متوسطة ويمكن تفسير سبب ذلك إلى أن وزارة الشؤون البلدية نسبت بتسمية أحد موظفي البلدية 

 ،اتها غير فعالةیرئيسًا للرقابة الداخلية في بلديات المفرق، ورغم ذلك إال أن ممارستها لصالح
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وحدة الرقابة الداخلية باستقالليه مالية وإدارية واسعة إلنجاز مهامهم " مفتشو"وذلك لعدم تمتع 
ة، وضعف نفوذها مما يضعف دورها في القيام بمهامها على اكمل وجه، ويضعف دورها یالرقاب

ي ق أهدافها التي أنشئت من أجلها، كما وقد يعزى سبب ذلك لقلة عدد الكادر الرقابي فیفي تحق
 بمهامه للقيام والتطويرية التدريبية بالدورات الكادر هذا مع ضعف تأهيل وحدات الرقابة الداخلية،

ما يكون، وعدم اهتمام اإلدارة العليا بتطوير قسم التدقيق الداخلي، وعدم وجود  أحسن على
من قانون يلزم البلديات بضرورة وجود مدقق حسابات خارجي، واتفق ذلك مع نتائج دراسة كل 

  .)34()2017(سعدة  )33()2012( سالم

ما دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات " :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  ".المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال، وفيما يلي عرض 

  :لمتعلقة بالمجاالت الفرعيةللنتائج ا

  .دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية في بلديات محافظة المفرق -  أ

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، والجدول رقم

  .يبين هذه النتائج) 4(

قرات مجال دور الرقابة الداخلية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لف :)4(جدول 
 .منع المخالفات المالية في بلديات محافظة المفرق مرتبة تنازليًا

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة

 التقدير

5  
يتم تدقيق مستندات الصرف بكافة أنواعها والتي تتضمن 

وفواتير استهالك كشوفات الرواتب والعمل اإلضافي وأجور النقل 
 .البلدية من المحروقات واللوازم وأية مستندات صرف أخرى

 مرتفعة 1.22 3.78

 مرتفعة 1.04  3.75 .حفظ الكفاالت المالية للموظفين بالشكل الصحيح  14

11 
تدقق جميع مستندات الصرف للبلدية بما يتفق مع القوانين 

 .واألنظمة المالية
 متوسطة 1.18  3.56

17 
عة وحفظ الكفاالت المالية المطلوبة من الموظفين يتم مراج

  .بالشكل الصحيح
 متوسطة 1.15  3.45

 متوسطة 1.19  3.45 .تدقق اعمال لجان المشتريات وفق االنظمة والقوانين 18

13 
يتم تدقيق نفقات البلدية والتأكد من أوجه صرفها ومدى 

 .ضرورتها
 متوسطة 1.18  3.40
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رقم 

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة

 التقدير

15  
تفق مع المعايير والمبادئ المحاسبية يتم اعداد قوائم مالية ت

  .المتعارف عليها
 متوسطة 1.13  3.38

3 
يتم استخدام برامج محوسبة لتسجيل كافة القيود والسجالت 

  .المحاسبية ومستندات المستودعات
 متوسطة 1.14  3.27

12  
تقدم بيانات حسابية بجميع االموال المقبوضة الى الرؤساء 

  .المباشرين
 ةمتوسط 1.20  3.24

4  
توجد دقة في تفويض العمليات واالنشطة لدى موظفي قسم 

  .الرقابة المالية
 متوسطة 1.16  3.15

10  
االطالع على الملفات الخاصة بالعطاءات لتدقيق تنفيذ شروط 

  .االتفاقيات
 متوسطة 1.07  3.15

1  
ات واسعة إلنجاز مهامه یتمتع المدقق المالي بصالحی

  .ةیالرقاب
 متوسطة 1.15  2.93

8  
يتم فحص النظم المحاسبية والمالية المطبقة في البلدية وتقديم 

  .االقتراحات الالزمة
 متوسطة 1.11  2.85

16  
تتبع االدارة العليا لدى البلدية سياسات تسهم في تفعيل الرقابة 

  .المالية
 متوسطة 1.18  2.76

2  
تعمل وحدة الرقابة المالية في البلدية بإستقاللية تامة من مراقبة 

  .ميع االجراءات المالية والمحاسبية ومراقبة الشؤون الماليةج
 متوسطة 1.26  2.65

6  
يقوم موظفي قسم الرقابة المالية بالتدقيق المفاجئ على أنشطة 

  .واعمال البلديات
 متوسطة 1.19  2.62

9  
يقوم موظفي قسم الرقابة المالية بعمليات جرد فجائي للصناديق 

  .والمستودعات
 سطةمتو 1.24  2.60

7  
الغرامات (تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل المبالغ المستحقة 

  ).والمخالفات
 متوسطة 0.97  2.56

 متوسطة 0.84 3.14 الدرجة الكلية

أن المتوسطات الحسابية لتقدير أفراد عينة الدراسة لمجال دور ) 4(يتضح من الجدول رقم 
 -3.78(يات محافظة المفرق تراوحت ما بين الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية في بلد

؛ إذ جاء تقدير مرتفعًا في )3.14(، وكانت الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي )2.56
يتم تدقيق "التي تنص على ) 5(فقرة، وقد احتلت الفقرة رقم ) 16(فقراتين، ومتوسطًا في 

لعمل اإلضافي وأجور النقل مستندات الصرف بكافة أنواعها والتي تتضمن كشوفات الرواتب وا
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، على المرتبة "وفواتير استهالك البلدية من المحروقات واللوازم وأية مستندات صرف أخرى
وبتقدير مرتفع، وقد يعزى ذلك إلى إلتزام البلديات بالقوانين ) 3.78(األولى بمتوسط حسابي 

وظف وبكل نشاط، كما والتعليمات واللوائح الخاصة بتدقيق مستندات الصرف الخاصة بعمل كل م
وقد يفسر سبب ذلك إلى أن البلديات تهتم باألمور المالية أكثر من االهتمام باألمور اإلدارية، 
فاإلجراءات العامة تصب في الرقابة المالية والذي غالبًا ما يكون ذلك من قبل ديوان المحاسبة، 

. ال تتم إال على األمور الماليةكما وقد يفسر ذلك إلى أن أغلب المستجيبين يعتقدون أن الرقابة 
كما وقد يعزى ذلك إلى أن لجنة تدقيق الحسابات يقومون بمهام التدقيق المطلوبة منهم بصورة 
جيدة، وذلك من خالل تأكيدهم على دقة وتبويب العمليات الحسابية المتعلقة بمستندات الصرف، 

ل من خالل الجرد المفاجئ بشكل وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومطابقتها لألصو
  .دوري

تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل المبالغ " التي تنص على) 7(في حين احتلت الفقرة رقم 
، وبتقدير )2.56(، على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )"الغرامات والمخالفات(المستحقة 

رقابة الداخلية والتفتيش في متوسط، وقد يعزى ذلك لعدم وجود دائرة قانونية مستقلة خاصة بال
تحصيل المبالغ المستحقة من الغرامات والمخالفات تتم  البلديات، كما وقد يعزى سبب ذلك إلى أن

بطريقة عشوائية، وعدم وجود إجراءات حادة بخصوص البلديات واالشخاص المخالفين للقانون، 
أنظمة محاسبية إلكترونية باإلضافة لعدم وجود تقرير من مدقق حسابات خارجي وعدم استحداث 

   .بدًال من اليدوية تتبع لديوان المحاسبة أو لجنات عليا في الوزارة

الداعور وفروانة  )35()2015(واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة البغدادي وعودة 
)2014()36( .  

  .دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات اإلدارية في بلديات محافظة المفرق - ب

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، والجدول رقمتم 

  .يبين هذه النتائج) 5(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال دور الرقابة الداخلية في  :)5(جدول 
 .منع المخالفات اإلدارية في بلديات محافظة المفرق مرتبة تنازليًا

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

19  
أجور ورواتب وموظفي البلدية مطابقة لألنظمة والقوانين الصادرة 

 .عن وزارة الشؤون البلدية
 مرتفعة 0.96 4.00

31  
يتم مراجعة سجالت الموظفين لحاالت الفصل وإنهاء الخدمات 

 .الواتوإلية احتساب المستحقات والع
 متوسطة 0.97  3.42

34 
تطبيق سياسات اختيار وتعيين الموظفين موضوعية ونزيهة بعيدًا 

 .عن الواسطة والمحسوبية
 متوسطة 1.10  3.35

 متوسطة 0.98  3.25  .يتم توفير بيانات إدارية دقيقة للجهات الداخلية والخارجية 33

32 
وع يتم مراجعة اجازات الموظفين ورصدها في ملفات حسب ن

 .االجازة
 متوسطة 1.01  3.22

22 
اته بشكل فعال بعيد عن یوان الرقابة قادر على ممارسة صالحید

 .ر خارجيیأي تأث
 متوسطة 0.99  3.22

20  
يتم التأكد من حركات السيارات والمسافات المقطوعة والمحرقات 

  .المستهلكة واالصالحات ومبيتها في االماكن المخصصة لها
 متوسطة 1.15  3.22

27 
يتم مراجعة ملفات الموظفين من حيث اكتمالها للوثائق المطلوبة 

 متوسطة 1.06  3.20  .ومطابقتها للهكيل التنظيمي للبلدية

26  
تساعد مالحظات ديوان الرقابة اإلدارية الواردة بالتقارير الرقابية 

في معالجة األخطاء اإلدارية وضبط األخطاء واالنحرافات وتصويب 
  .األوضاع مستقبًال

 متوسطة 1.02  3.18

30  
يتم مراجعة التزام الدوائر واالقسام بتطبيق قرارات المجلس 

  .البلدي
 متوسطة 0.94  3.09

21  
يتم مراجعة سجل الدوام اليدوي أو المحوسب لضبط مواعيد 

 متوسطة 1.12  3.05  .والمغادرات بأنواعها حضور وانصراف الموظفين

25  
ون عن المخالفات أو اإلهمال قدمها المواطنيبحث الشكاوى التي 

 متوسطة 1.03  3.04  .في أداء البلدية

28  
يتم معالجة المخالفات اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها 

 متوسطة 1.11  3.02  .بسرعة

29  
يتم مراجعة سجل العمل االضافي للموظفين مع وجود موافقة 

 متوسطة 1.17  2.96  .مسبقة للعمل االضافي
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رقم 

  الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

23  
ة التي ية والقانونيواإلفصاح عن االنحرافات المخالفات اإلدارالكشف 

ن أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم وأسبابها یتقع من الموظف
  .والمسؤولين عنها

 متوسطة 0.79  2.96

35  
يتوفر قوانين وتعليمات ولوائح واضحة لطبيعة عمل كل موظف 

  .ومسؤولياته
 متوسطة 1.13  2.78

24  
ن والتي تستهدف ير الموظفيت التي تقع من غكشف وضبط المخالفا

 متوسطة 1.05  2.76  .المساس بسالمة واجبات البلدية

 متوسطة 0.75 3.16 الدرجة الكلية

أن المتوسطات الحسابية لتقدير أفراد عينة الدراسة لمجال دور ) 5(يتضح من الجدول رقم 
 -4.00(افظة المفرق تراوحت ما بين الرقابة الداخلية في منع المخالفات اإلدارية في بلديات مح

؛ إذ جاء تقدير مرتفعًا في فقرة، )3.16(، وكانت الدرجة الكلية متوسطة، بمتوسط حسابي )2.76
اجور ورواتب وموظفي "التي تنص على ) 19(فقرة، وقد احتلت الفقرة رقم ) 16(ومتوسطًا في 

، على المرتبة األولى "ن البلديةالبلدية مطابقة لألنظمة والقوانين الصادرة عن وزارة الشؤو
وبتقدير مرتفع، وقد يعزى ذلك لكون الهياكل التنظيمية مطبقة داخل ) 4.00(بمتوسط حسابي 

البلديات ومصادق عليها، وأن سلم الرواتب محدد بأنظمة خاصة وفق مؤهالت شاغليها وشروط 
ن داخل البلديات تقوم الفئات فيها، فضًال عن وجود دوائر للموارد البشرية وشؤون الموظفي

باعمالها على أتم وجه، ووجود قانون يلزم البلديات باألمور واإلجراءات المتعلقة بشؤون 
  .الموظفين المعمول بها والمصادق عليها من الوزارة

ر يكشف وضبط المخالفات التي تقع من غ" التي تنص على) 24(في حين احتلت الفقرة رقم 
، على المرتبة األخيرة بمتوسط "س بسالمة واجبات البلديةن والتي تستهدف المسايالموظف

وقد يعزى سبب ذلك لقله وعي الموظفين وأعضاء المجالس . ، وبتقدير متوسط)2.76(حسابي 
البلدية بأهمية الرقابة الداخلية وتخوفهم من وجود وحدة تراقب اعمالهم ودوامهم، وفهمهم 

موظفين أو بأنه جاسوس، فضًال عن قلة خبرة الخاطى بأن المراقب هو من يبحث عن أخطاء ال
وكفاءة القائمين بالرقابة الداخلية، وقله الدورات التدريبية المختصة بتطوير نظام الرقابة الداخلية، 
وعدم وجود اجراءات رادعة بخصوص المخالفات التي يرتكبها المواطنين والتي تمس بسالمة 

ارات الصادرة عن نظام الرقابة الداخلية في وزارة واجبات البلدية، وعدم وعي المواطنين بالقر
كشف وضبط  الشؤون البلدية، وضعف وتخوف اعضاء المجالس البلدية من تسرب قرارات

  .المخالفات اعتقادا منهم بأنها قرارات سرية
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 ,Al-Rawashdeh(ودراسة  )37()2017(واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من سعدة 

ودراسة  )40()2014(ودراسة الداعور وفروانة ) Scholtz, 2014()39( ودراسة) 38()2017
)Nsanganzelu & Jagero, 2011()41(.  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند " :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
بين المتوسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الدراسة لدور ) α=0.05(مستوى الداللة 

الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق تعزي 
الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، الخبرة العملية، التخصص  :لمتغيرات

 ."األكاديمي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل 
متعدد إلستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات التباين ال

الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى : المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق تعزي لمتغيرات
  .الوظيفي، الخبرة العملية، التخصص األكاديمي، وفيما يلي عرض لنتائج هذه اإلختبارات

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لبيان الفروق في استجابات أفراد  :)6(ل الجدو
على مجال دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات  الدراسة

الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، الخبرة : محافظة المفرق تعزي لمتغيرات
  .ألكاديميالعملية، التخصص ا

  العدد  المتغيرات ومستوياتها
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

  المعياري

 الجنس
 0.72 3.07  43 ذكر
 0.83 3.41  12 أنثى

 المؤهل العلمي

 0.58 3.13  14  دبلوم فما دون
 0.82 3.20  38 بكالوريوس

 0.75  2.51  3 دراسات عليا  

 المسمى الوظيفي

  0.92  3.22  10  مدير
  0.65  3.29  18 ) شعبة+ قسم + ئرة دا(رئيس 

  1.09  3.06  6  مدقق داخلي
  0.71  3.10  12  محاسب

  0.62  3.90  9  غير ذلك 

 الخبرة العملية

  0.69  3.10  8  سنوات  5أقل من 
  0.82  3.09  13  سنوات 10 -5من 

  0.76  3.18  34  سنوات 10أكثر من 
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  العدد  المتغيرات ومستوياتها
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

  المعياري

 التخصص األكاديمي

 0.73 3.02 23  محاسبة

 0.75 3.19 3 ة ومصرفيةعلوم مالي

 0.69 3.34 11  إدارة اعمال

 0.34 2.08 1  اقتصاد

 0.62 2.92 5  قانون

 0.87 3.39 12  أخرى 

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحارفات المعيارية ) 6(يبين الجدول 
فات المالية واإلدارية في الستجابات أفراد الدراسة على مجال دور الرقابة الداخلية في منع المخال

الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، الخبرة : بلديات محافظة المفرق تعزي لمتغيرات
العملية، التخصص األكاديمي، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم تحليل 

  :يوضح ذلك) 7(التباين متعدد المتغيرات، والجدول 

ليل التباين المتعدد لبيان الفروق اإلحصائية في استجابات أفراد الدراسة على تح :)7(الجدول 
مجال دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق 

الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، الخبرة العملية، التخصص : تعزي لمتغيرات
  .األكاديمي

  اينمصدر التب
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

  0.327  1.045  0.583  1  0.583  الجنس

  0.541  0.647  0.361  2  0.722 المؤهل العلمي

  0.474  0.941  0.524  4  2.098 المسمى الوظيفي

  0.330  1.218  0.679  2  1.358 الخبرة العملية

  0.332  1.279  0.713  4  2.853  التخصص األكاديمي

      0.557  12  6.690  الخطأ

        54  576.904  الكلي

  :النتائج التالية) 7( يبين الجدول

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، بمستوى داللة يساوي )1.045(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(الجنس؛ استنادًا إلى قيمة 
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عة العمل والمهام المطلوبة من الموظفين یرجع ذلك لعدم اختالف طبی، وقد )0.327(
باختالف جنسهم، فجميع الموظفين يقعون تحت التأثير العام نفسه، لذلك ال يوجد تمايز بين 

  .الذكور واإلناث

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، بمستوى داللة )0.647(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(مي؛ استنادًا إلى قيمة المؤهل العل

ن يعملون في بيئة تتشابه في یرجع ذلك لكون جميع المبحوثی، وقد )0.541(يساوي 
  .وظائفها بصرف النظر عن مؤهلهم العلمي

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، بمستوى داللة )0.941(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(مسمى الوظيفي؛ استنادًا إلى قيمة ال

، وربما يعود ذلك إلى حاجة الموظفين بغض النظر عن مسماهم الوظيفي )0.474(يساوي 
لعقد ورش عمل وللعديد من الدورات التدريبية المختصة بتطوير نظام الرقابة الداخلية 

  .متخصصين في مجاالتهم خصوصًا أن غالبية الموظفين

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، بمستوى داللة )1.218(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(الخبرة العملية؛ استنادًا إلى قيمة 

د عن یهم خبرة تزین لدیرجع ذلك إلى أن معظم المبحوثی ، وقد)0.330(يساوي 
  .تساعد على إبداء أراء متقاربة حول الموضوع محل الدراسة خمس سنوات

تعزى إلى متغير ) α=  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
، بمستوى داللة يساوي )1.279(المحسوبة، إذ بلغت ) ف(التخصص؛ استنادًا إلى قيمة 

ن وخاصة أن أغلب یوظفن المیما بی، وذلك يعزى لتقارب التخصصات ف)0.332(
  .ات التجارة واالقتصادیالتخصصات تابعة لكل

ما مقترحات تطوير دور الرقابة الداخلية في " :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
  ."منع المخالفات المالية واإلدارية في بلديات محافظة المفرق؟

بة ودوائر الرقابة اإلدارية والمالية قدم موظفين من وحدات التدقيق الداخلي وديوان المحاس
والمدراء الماليين والمحاسبين ورؤساء االقسام والشعب العاملين في بلديات محافظة المفرق 
مجموعة من المقترحات التي يرونها مناسبة لتطوير دور الرقابة الداخلية في منع المخالفات المالية 

مراجعة المقترحات األكثر تكرارًا يتبين أنها واإلدارية في بلديات محافظة المفرق، ومن خالل 
  :تتمثل بما يلي

تشكيل وحدة مستقلة للرقابة داخلية داخل البلديات تكون تبعيتها للمجلس البلدي، وربط  .1
  .أعمالها مع ديوان المحاسبة وأعلى مستوى في وزارة اإلدارة المحلية
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د بتنفيذ القوانين واألنظمة الرقابية أن تكون الرقابة منصوص عليها بالقانون، مع الزامية التقي .2
  .حسب االصول والنصوص المنصوص عليها

المتابعة المستمرة ألعمال وأنشطة البلديات اإلدارية والمالية أول بأول، وتصويب األخطاء  .3
للتخلص من الترهل اإلداري الذي تعاني منه  داخل البلديات عن المخالفات اإلدارية والمالية

  .بعض دوائر البلدية

تعزيز آليات الرقابة في الجانبين اإلداري والمالي والتطوير، ومتابعة التشريعات المتعلقة  .4
  .بالبلديات

اعطاء الجهاز استقاللية وصالحيات تامة، وعدم التدخل به مع منح افراده الحماية الالزمة من  .5
   .تعسف القرار

زمة لممارستهم عملهم داخل رفد وحدات الرقابة الداخلية بالكوادر المؤهلة والمدربة والال .6
   .البلديات

كتابة تقارير الرقابة الداخلية السلبية وااليجابية، واعتماد واخذ التغذية الراجعة منها  .7
وتسليمها لدائرة الرقابة الداخلية بهدف منع وقوع المخالفات أو تصويبها حال وقوعها، ومنع 

  .تكرار حدوثها

ام األنظمة المحاسبية لكافة اقسام البلديات عقد دورات محاسبة قانونية ودورات استخد .8
 .االدارية والمالية

تعيين مراقب داخلي في كل بلدية يكون مؤهل علميًا وعمليًا تابع لمديرية الرقابة والتفتيش  .9
 .بالوزارة

استقطاب وتأهيل عدد من المختصين في مجال عمل الرقابة يقوم باعمال المراقبات  .10
 .تالميدانية على اعمال البلديا

أنشاء فرق الرقابة الداخلية والتفتيش على عمل البلديات منح صالحيات بتزويد الوزارة  .11
بتقارير دورية تتضمن كافة المخالفات المرتكبة ومنح صالحية تلقي شكاوى المواطنين 

 .والتعامل معها فورًا بما يضمن تقديم خدمة فضلى بوقت وجهد وكلف أقل

 :يوصي الباحث بما يآتي :التوصيات

العمل على تنظيم ورشات تدريبية متخصصة في مجال الرقابة الداخلية المالية واإلدارية  -1
 .للعمل البلدي والتي تصب في النهاية لخدمة المواطنين

 .تقييم منظومة الرقابة الداخلية المعمول بها حاليًا في البلديات وفرص تحسينها -2
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بولة على المستوى الدولي وبالتعاون مع تصميم المنظومة الرقابية الداخلية وفقًا لمعايير مق -3
 .جميع بلديات محافظة المفرق

العمل على رصد االحتياجات االساسية ألدوات الرقابة المستخدمة في الدول العربية  -4
 .واألجنبية، ووضع الخطط المطلوبة إلنجاح مجاالت العمل المشترك

ركة لتعزيز دور الرقابة تحقيق تشاركية ورؤية واضحة لتنفيذ المشاريع والبرامج المشت -5
الداخلية في تحقيق التنمية المستدامة للبلديات وتحقيق خدمات أفضل لتحسين األداء في 

  .العمل البلدي

  

  :الهوامش

تقييم فاعلية ديوان الرقابة المالية واإلدارية في ضبط األداء المالي ). 2016.(أبو عنزة، حسام) 1(
دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير غير : فلسطين -جنوبيةلمؤسسات الحكم المحلي في المحافظات ال
  .5، صمنشورة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين

تطبيقات الرقابة الداخلية في بلديات محافظة الخليل وسبل تطويرها، رسالة ). 2017.(سعدة، رغدة )2(
  .4-3ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل، الخليل، فلسطين، ص

دار : مبادئ المحاسبة الحكومية، األسس العملية، مفاهيم التطبيقات، عمان). 2013.(يلالرفاعي، خل) 3(
  .48، صتسنيم للنشر والتوزيع

(4) Al-Rawashdeh, H. (2017). The Role of Internal Control Components in the 
Maintenance of Public Funds: Applied Study on the Jordanian Ministry of Justice – 

North Province as Perceived by the Workers of Internal Control and Accounting 
Departments, International Business Research,10 (5), p193.  

الرقابة اإلدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد، رسالة ماجستير ). 2013.(لعريبي، خديجة) 5(
  .امعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائرغير منشورة، ج

(6) Graham, L. (2018). Internal controls: guidance for private, government and 
nonprofits entities, Hoboken, New Jersey: John Wiley. 

ي واإلداري في دور اجهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد المال). 2010.(الطراونة، ابراهيم) 7(
 .األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن

الرقابة على البلديات ومخصصات التنمية المحلية تساهم في المحافظة ).2015.(البراري، مصطفى )8(
، "الرقابة على البلديات:" على المال العام وضمان االستخدام االمثل للموارد، ورشة عمل بعنوان

  .في ديوان المحاسبة، عمان، األردن 4/5/2015بتاريخ  عقد

(9) Benison, M. (2017).Internal Control Guide, Boston, Massachutts: Commonwealth of 
Massachutts. 
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)10(  Filipiak, B. (2012). Internal Control in Local Government Units in Poland, Public 

Administration, 2(22), 69-75. 

دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي، دراسة ميدانية على ). 2014(.عياش، عبد الوهاب) 11(
  .183-156، ص ص )4( 5شركات االتصاالت اليمنية، مجلة جامعة النصر،

سالة دراسة ميدانية تحليلية، ر: واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة). 2012.(سالم، إياد) 12(
  .ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين

اتجاهات العاملين في البلديات نحو الفساد المالي ). 2019.(الدرارجة، خالد والدراوشة، عبدالله) 13(
-193 ص ، ص)1(5األردن، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث،  -واإلداري في أقليم الجنوب

194.  

، 2017لسنة ) 87(نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية رقم ). 2017.(البلديةوزارة الشؤون ) 14(
: ، عبر الرابط4:17، في الساعة 26/5/2019تم االسترجاع بتاريخ 

http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=843 

ع بتاريخ وحدة الرقابة الداخلية والتفتيش، تم االسترجا). 2019.(بلدية المفرق الكبرى )15(
-http://www.mafraq.gov.jo/index.php/2018-01:، عبر الرابط1:05، الساعة 13/5/2019

20-14-31-26/2018-02-05-11-20-18/item/338-2018-02-17-10-33-01  
  .مرجع سابقتطبيقات الرقابة الداخلية في بلديات محافظة الخليل وسبل تطويرها، ). 2017(سعدة ) 16(

كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات ). 2015.(ح وعوده، احمدالبغدادي صال )17(
، )20(دراسة تطبيقية في مديرية مجاري محافظة القادسية، مجلة كلية التراث الجامعة، : الحكومية
  .197-176ص ص

)18(  Scholtz, b.(2014).Exploring the Importance of Internal Control Mechanisms in 

Attaining A Clean Audit: The Case Of Sedibeng District Municipality, A magister 
message that is not published, The North-West University (NWU), a South African. 

دار : الرقابة الداخلية والمراجعة في بيئة تكنولوجيا المعلومات، عمان). 2009.(الحسبان، عطالله) 19(
  .46، صالريح للنشر والتوزيع

الفرق بين الفساد والمخالفات المالية واإلدارية، مقال في جريدة الوطن، تم ). 2015.(المقرن، سطام) 20(
عبر  ،11:45، في الساعة 20/5/2019االسترجاع بتاريخ 

:الرابط
https://www.alwatan.com.sa/article/28905/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1

%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86  
  .مطبعة وزارة الشؤون البلدية: ، عمان2018التقرير السنوي ). 2018.(وزارة الشؤون البلدية) 21(

  .تطبيقات الرقابة الداخلية في بلديات محافظة الخليل وسبل تطويرها، مرجع سابق). 2017(.سعدة) 22(

)23(  Al-Rawashdeh, H. (2017).Ibid.  
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 ،كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية). 2015(.البغدادي وعوده )24(
  .مرجع سابق

 ةيواإلدار ةيالرقابة المال وانيالدور الرقابي لد ريوتطو يميتق). 2014(.الداعور، جبر وفروانة، رامي )25(
 ةيجامعة اإلسالمدراسة ميدانية، مجلة ال: ةينيفي الرقابة على أداء الجامعات الفلسط نييالفلسط

 .256 – 197، ص ص)1(22 ة،يواإلدار ةيللدراسات االقتصاد

)26(  Scholtz, B.(2014).Ibid. 

  .مرجع سابقدراسة ميدانية تحليلية، : واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة). 2012(.سالم )27(

)28(  Nsanganzelu, A., Jagero, N.(2011).The Levels of Factors that contribute towards 

Efficiency, Effectiveness and Strength of the Internal Control Systems (ICSs) with 
regard to Non-current Assets Safeguard and Management in Public Institutions in 
Tanzania, International Journal of Academic Research in Business & Social 
Sciences, 1(3), 109-117. 

(29) Al-Rawashdeh, H. (2017).Ibid.  

 .تطبيقات الرقابة الداخلية في بلديات محافظة الخليل وسبل تطويرها، مرجع سابق). 2017(.سعدة) 30(

 نيیالفلسط ةيواإلدار ةيالرقابة المال وانيالدور الرقابي لد ريوتطو يميتق). 2014.(وفروانة الداعور )31(
 .مرجع سابقدراسة ميدانية، : ةينيلرقابة على أداء الجامعات الفلسطفي ا

(32) Scholtz, B.(2014).Ibid. 
  .مرجع سابقدراسة ميدانية تحليلية، : واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة). 2012(.سالم )33(

  .تطويرها، مرجع سابق تطبيقات الرقابة الداخلية في بلديات محافظة الخليل وسبل). 2017(.سعدة) 34(

 ،كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية). 2015.(البغدادي وعوده )35(
  .مرجع سابق

 نييالفلسط ةيواإلدار ةيالرقابة المال وانيالدور الرقابي لد ريوتطو يميتق). 2014.(وفروانة الداعور )36(
 .مرجع سابقدراسة ميدانية، : ةينيسطفي الرقابة على أداء الجامعات الفل

  .تطبيقات الرقابة الداخلية في بلديات محافظة الخليل وسبل تطويرها، مرجع سابق). 2017(.سعدة) 37(

(38) Al-Rawashdeh, H. (2017).Ibid.  

(39) Scholtz, B. (2014).Ibid. 
 نييالفلسط ةيواإلدار ةيلرقابة المالا وانيالدور الرقابي لد ريوتطو يميتق). 2014.(وفروانة الداعور )40(

  .مرجع سابقدراسة ميدانية، : ةينيفي الرقابة على أداء الجامعات الفلسط

(41) Nsanganzelu, A., Jagero, N.(2011).Ibid. 
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  :المراجعالمصادر وقائمة 

  :المراجع العربية

لية تساهم في ومخصصات التنمية المح الرقابة على البلديات ).2015( .البراري، مصطفى

 :بعنوان ، ورشة عملالمحافظة على المال العام وضمان االستخدام االمثل للموارد
  .في ديوان المحاسبة، عمان، األردن 4/5/2015، عقد بتاريخ "الرقابة على البلديات"

كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء ). 2015( .صالح وعوده، احمد البغدادي

مجلة كلية دراسة تطبيقية في مديرية مجاري محافظة القادسية، : ت الحكوميةالمؤسسا

  .197-176، )20(، التراث الجامعة

 ، تم االسترجاع بتاريخوحدة الرقابة الداخلية والتفتيش). 2019( .بلدية المفرق الكبرى

  .1:05، الساعة 13/5/2019

، في بيئة تكنولوجيا المعلومات الرقابة الداخلية والمراجعة). 2009( .الحسبان، عطالله
  .دار الريح للنشر والتوزيع: عمان

ة يوان الرقابة المالير الدور الرقابي لدييم وتطويتق). 2014( .الداعور، جبر وفروانة، رامي

مجلة دراسة ميدانية، : ةينيني في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطية الفلسطيواإلدار

  .256 – 197، )1(22، ةية واإلدارياالقتصادة للدراسات يالجامعة اإلسالم

اتجاهات العاملين في البلديات نحو الفساد المالي ). 2019( .الدرارجة، خالد والدراوشة، عبدالله

، )1(5، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوثاألردن،  -واإلداري في أقليم الجنوب
197-227.  
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املوظفني املتقاعدين  جمعيةمرتادى  عينة من سن التقاعد من وجهه نظر واقع مشكالت
 بمدينة غزة

  
  *عاطف حسنى حسين العسولى

  

  

  ملخص

جمعية الموظفين مرتادى سن التقاعد من وجهه نظر  واقع مشكالت إلىهدفت الدراسة التعرف 
 متقاعدموظف " 33" عدد من تتكونينة مع عالمنهج الوصفى  الباحث واستخدم المتقاعدين بمدينة غزة

  : كالتالىتم إجراء مقابالت متعمقة معهم وكانت أهم النتائج حيث 

اقتصادية  ةحالب هممن%  45.5نسبة  عدم وجود مشكالت اقتصادية ملموسة لدى العينة حيث كانت -
للمتقاعدين ال مقبولة، وهذا يشير الى أن الوضع االقتصادى اقتصادية  بحالة%  39.4جيدة ونسبة 

  .االجتماعىمن العوز  تحميهمبأس به نظرا لما يتلقونه من معاشات شهرية مستمرة 
كانوا % 42.4بصحة جيدة ونسبة % 3ونسبة  مقبولة، يهصححالتهم المن العينة %  54.5أن نسبة  -

  .وهذا بدوره أثر على أدائهم االجتماعى يعانون من أمراض

يوجد %  6.1بعد التقاعد ونسبة  ما يشغل وقت فراغهمليس لديهم من العينة %  93.3أن نسبة  -
  .المتقاعدينالموظفين فى جمعية  ةبسيط يةتطوعأعمال  ديهمل

 ولكن، بعد االنقطاع عن العملوالقدرة على التكيف لديهم شعور بالراحة كان من العينة % 45أن نسبة  -
هذه النسبة لديها قدر ما من المعاناة  ال يشعرون بذلك وهذا يشير الى أنكانوا % 30.3نسبة 

  .العملنتيجة االنقطاع عن 

كان لديهم صعوبة فى اقامة % 36.4 نسبةوأن من العينة تأثرت عالقتهم باألصدقاء %  50أن نسبة  -
  .العملعلى عدم وجود تزاور مع زمالء  تأكدقد % 15.1أن نسبة  كما تقاعدهم،العالقات بعد 

من % 75.7نسبة ت فى التخفيف من المشكالت حيث كان فعالدور لها  المتقاعدينالموظفين  جمعيةأن  -
وهذا يبرز دور الجمعيات والنوادى  الجمعية،شعور بالسعادة نتيجة االنضمام الى  االعينة لديه

  .للمتقاعديناالجتماعية المفتوحة فى تقديم أوجه الرعاية المختلفة 

  .الموظفين المتقاعدين، المسن، المشكالت ،التقاعد: الكلمات المفتاحية

                                                        

  2021 لجامعة جرشوق محفوظة جميع الحق.  

   :aasouli@qou.eduEmail     .فلسطين ،فرع غزة ،أستاذ مشارك، جامعة القدس المفتوحة   *
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The Reality of Retirement Age Problems from the Perspective of the 
Participants of the Gaza City Association for Retired Employees  

 

Atef Hosni Hussain Al Assouli, Associate Professor of Social work, Al-Quds 
Open University, Gaza Branch, Palestine. 

 

Abstract 
The study aimed at identifying the reality of retirement age problems from the 

perspective of the participants of the Gaza City Association for Retired Employees.The 
researcher used the descriptive method with a sample of "33" retired staff members who 
were interviewed in depth.  
- There are no significant economic problems in the sample, with 45.5% being in good 

economic condition and 39.4% being in acceptable economic condition. This 
indicates that the living situation of retirees is good because they receive continuous 
monthly pensions that protect them from social need. 
- 54.5% of the sample were in acceptable healthy, 3% were in a good healthy and 
42.4% had illnesses, which in turn affected their social performance.  

- 93.3% of the sample had nothing to do with their spare time after retirement and 6.1% 
had little volunteer work in the Association of Retired Employees.  

- 45% of the sample had a sense of comfort and adaptability after the retirement, but 
30.3% did not. This indicates that, this proportion has some degree of suffering 
because of the break from work.  

- 50% of the sample affected by their relationship with friends and 36.4% had difficulty 
establishing relationships after retirement, and 15.1% confirmed that there were no 
mating with coworkers.  

- The Association of Retired Employees is instrumental in alleviating the problems, 
75.7% of the sample has a sense of happiness because of joining the Association. 
This highlights the role of open social associations and clubs in providing various 
aspects of care to retirees. 

Keywords: Retirement, Problems, The elderly, Retired employees. 
  

  همقدم
إلى االنسحاب التدريجي من الحياة التقاعد  بعدالموظفين  منغير قليل  عدديميل 
الذي  ريتغياليرجع الى طبيعة قد وهذا  ،عرضة لما يعرف بأزمة التقاعد مما يجعلهماالجتماعية 

في المجتمع ه بتوقف إنتاج البعض منهم نتيجة شعورأيضًا قد يكون أدوارهم االجتماعية و ينتاب
ومفروض على الكون بأكمله وحتمى هو أمر طبيعي  هذا التغيير أن ، وعلى الرغم منأو تفاعله معه
توقيتات وجودها مع اختالف اختالف الكائنات و ه معإال أن حيةسماوية وكائنات أجرام بما فيه من 
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من عديد  ة البعض منهميؤدى إلى معانا وبالشكل الذى ،المتعلقة بسن التقاعدردود األفعال  تتنوع
فى المجتمعات المتقدمة  المتقاعدينأن نسبة على االحصاءات وتدلل  .والتحدياتمن المشكالت 

السكان  تعدادمن % 40معدلالمجتمعات الى مستمر ومن المتوقع أن تصل فى بعض  فى تزايد
التى تعاني من ظروف وأوضاع غير الى تغير النسبة فى المجتمعات النامية  قد يؤدىوهذا بدوره 

وهذا يمنح الفرصة للعديد من المختصين للتدخل المبكر لوضع . )1(مستقرة كالمجتمع الفلسطينى
  . قد تنجم عن االنقطاع عن العملالبرامج المختلفة للعمل على تفادى المشكالت التي 

السن اإلجبارية المحددة لالنقطاع عن العمل طبقًا يه بتلك إل ارسن التقاعد يشولعل 
وتعتبر هذه السن هي بداية لمرحلة ما  الدول،من ما للتشريعات والقوانين المعمول بها في دولة 

لزمان والمكان وتختلف من تختلف من حيث ا وهيبعد النضج وفقًا لتسلسل مراحل نمو اإلنسان 
حيث طبيعة الفروق الفردية ومن حيث طبيعة التغيرات البيولوجية والجسمية والفسيولوجية 

وقد أشار أحد التقارير لألمم المتحدة  حده،واالجتماعية والنفسية التي يمر بها األفراد كل على 
كما أن دول . التقاعدء بدعمر سنة هو ) 65-60( العمر ما بينإلى أن بعض الدول اعتبرت أن 

اعتبرت بدايته دول أخرى هناك و للمرأة،سنة  50سنة للرجل و 60 عمر منبدايته أخرى اعتبرت 
وفى معظم الدول تتعامل التشريعات مع سن التقاعد على أنه بداية سنة،  55 سنللرجل من 

  .)2(المسنينلمرحلة 

من قانون التقاعد العام رقم " 27"فقد أشارت المادة فيما يتعلق بالمجتمع الفلسطينى و
سنة خدمة مقبولة  15شريطة توفر  )سنة 60(م أن السن االلزامى للتقاعد هو 2005لسنة ) 7(

ألغراض التقاعد والمشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة يحق لهم الحصول على تقاعد عند 
ف معينة كمنتسبى قوات وباالمكان الحصول عليه اذا كانوا يعملون في وظائ )سنة55(بلوغ سن 

أكدت كما  .)3(األمن وموظفى المختبرات واألشعة وموظفى التنقيب عن النفط والغاز والمناجم
 وصل حيث المتقاعدينهناك ارتفاع فى نسبة أن على جهاز المركزى لإلحصاء الفلسطينى دراسة لل

كثر من أ منهم يعانون من واحد أو% 65،5نسبة كانت و لفأ 152الى  2007عام  العدد
و أكثر من االعاقات إضافة الى إرتفاع أمن واحدة  ونمنهم يعان% 14،8ونسبة ، مراض المزمنةاأل

من مجمل % 4.4سنة فأكثر  60بلغت نسبة األفراد  2012في منتصف العام و .نسبة الفقر بينهم
  .)4(غزةفي قطاع % 3.7في الضفة الغربية و% 4.8السكان في األراضي الفلسطينية بواقع 

بشيء من التفصيل من خالل واقع ومشكالت سن التقاعد  رف علىالتعت الدراسة وقد أراد
  .جمعية الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة مرتادىعينة من بدراسة القيام 

  دراسةتساؤالت ال

   -: التاليبالتساؤل  دراسةبدأ التوترتيبًا على ما سبق يصبح من األهمية أن 
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من وجهه نظر عينة من مرتادى جمعية الموظفين المتقاعدين  اعدسن التق مشكالتواقع ما 
   -: التاليوقد تفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت أخرى تمثلت في  غزة،بمدينة 

  .عن العمل مانقطاعه بعد ندومنها المتقاع يعانيما المشكالت االقتصادية التي  -

  .المتقاعدونمنها  يعانيما المشكالت الصحية التي  -

  .مفراغهما المشكالت األساسية المتعلقة بشغل أوقات  -

  .التقاعدالمتعلقة بالتكيف والتأقلم مع األوضاع والظروف المحيطة بمرحلة  مشكالتالما  -

  .لتقاعدمرحلة ما بعد االمترتبة على المختلفة االجتماعية  طبيعة العالقاتما  -

  .هذه المشكالت حدة فى التخفيف منجمعية الموظفين المتقاعدين  ما دور -

  دراسة أهداف ال

 .المشكالت االقتصادية المصاحبة لسن التقاعدالتعرف على  -

  التعرف على المشكالت الصحية المترتبة على سن التقاعد  -

  .فراغهمعدم شغل أوقات االنقطاع عن العمل والتعرف على المشكالت المترتبة على  -

  .المشكالت التي يواجهونهاحدة  من خفيفالتفي  اعدينجمعية الموظفين المتق دورالتعرف على  -

  دراسةأهمية ال

في التوصل إلى نتائج مفيدة للمتخصصين في مجال العمل االجتماعي  األهميةتتمثل  
تفيد صانعي القرار في قد وأهمية أخرى عملية  ،العاملين مع المتقاعدين وكبار السنوالنفسي 

  .الدراسةإليها  تحات التي توصلاالستعانة بتطبيق التوصيات والمقتر

   :دراسةمصطلحات ال

  التقاعد مفهوم  -

وقد أصبح التقاعد واسع االنتشار فى العالم وله  .)5(المعتادةهو حالة االنقطاع عن الوظيفة 
سنة خارج قوة العمل بسبب  45فعدد المتقاعدين من الرجال والنساء من عمر  وأسس،قوانين 

 قد المشكالت التى أصعبمن ولعل . )6(عماراألمن عدد العاملين فى هذه  أكثراالحالة الى المعاش 
وهي  عن العمل وقفتالالتقاعد حيث  ما بعدمشكالت ة هى تمراحل حيايواجهها االنسان فى 

وقد يعنى التقاعد للبعض تضاؤل الدخل إذ أنه  .)7(مرحلة هامة فى دورة حياة عديد من األسر
من ذي قبل، وبينما يتطلع الشباب الى الترقية وزيادة المرتبات عادة يكون دخل المتقاعد أقل 
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يتطلع المتقاعدين الى التحرر من وجود أعباء مادية إجبارية عليهم مما يؤثر على التزاماتهم 
  .)8(المستقبلية وأيضًا على صحتهم النفسية والجسمية

لعمومية أو الخاصة والتي وتعتبر الدراسة أن التقاعد هو حالة االنتهاء الفعلى من الوظيفة ا
تقاعد للإما لبلوغ السن النظامية أو  قضى االنسان فيها معظم أوقات حياته العمليه ويكون

  .الوفاةعجز الصحي أو للالمبكرأو 

  المسنمفهوم  -

هو من تجاوز سن الستين وفى بعض الدول هو من تجاوز سن الخامسة والستين وترتبط 
كما  .أمراض الشيخوخةبعض  ظهورترتبط بأحيانا ى عن العمل وهذه السن ببداية التقاعد الرسم

معظم قوانين الضمان االجتماعى فى الدول العربية تعرفه كأحد الفئات التى يمكن أن تستحق أن 
 .)9(اجتماعيةعانة إ

وتؤيد الدراسة فكرة عدم اتفاق المختصين على تعريف محدد للمسن وأن يكون األمر متروك 
  . ية وبيئة وثقافية ومجتمعية وصحيةلظروف وعوامل شخص

  الشيخوخة -

ال يوجد لها تعريف محدد ولكن لها أعراض يستطيع البعض التعرف عليها من خالل مالحظة 
كما أن ربطها بالسن يعتبر  للشخص،الحالة الصحية والجسمية التى يعكسها المظهر الخارجى 

ن على العمل فى أعمار متقدمة من القادري كثيرتعسف وإجحاف وسبب غير مقنع ألن هناك 
م قد ربط بين التقاعد والشيخوخة 2005ولعل قانون التقاعد الفلسطيني العام لسنة  .)10(منهم

  .لذلك أطلق عليه تقاعد الشيخوخة

   .المشكلة -

ستلزم تجميع الوسائل والجهود يتطلب معالجة اصالحية وي قفمو بأنها لةالمشكتعرف 
وترى الدراسة أن المشكلة تنتج من وجود عديد من  .)11(هاوتحسين المواجهتهالمختلفة 

  . االحتياجات التي لم يتمكن الفرد من تلبيتها أثناء تفاعله مع المواقف الحياتية المختلفة

  التكيف  -

المختلفة لتحقيق التوافق  نموهالتى يبذلها خالل مراحل  المستمرةيعنى محاوالت الفرد 
أداء باالضافة الى تمكينه من بحيث يساعده هذا التوافق على البقاء  والتالؤم واالنسجام مع بيئته

 .)12(طبيعيةره االجتماعية بصورة ادوأ
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  غزةبمدينة جمعية الموظفين المتقاعدين  -

لتقديم الرعاية النهارية للموظفين  م1999تأسست عام مؤسسة خيرية اجتماعية هى 
ن ييلتقي فيه المتقاعد تقاعد وتعد مقرم وظفم 800 أكثر منتضم في عضويتها المتقاعدين و

فراغهم ت اوقأهى تشكل بالنسبة لهم مكان آمن لقضاء و ،االجتماعية حياتهمشئون  يتبادلوال
تضم الجمعية شرائح متعددة من الموظفين مثل المهندسين واألطباء والمدراء كما  ،واستغالله
وتخضع  ،من إجمالي المتقاعدين نصفنسبة كبيرة تتعدى ال ين فيهايمثل المعلمو، والمعلمين

ولدى الجمعية عدد ال بأس به من  ،م1964 سنةل) 8(الجمعية لقانون التقاعد الفلسطيني رقم 
  .)13(البرامج واألنشطة الهادفة وهى ترحب بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع لها

  :الدراسةحدود 

 ديسمبرنهاية  م حتى2016من بداية شهر مايو  تم إجراء هذه الدراسة: نىالمحدد الزم .1
  م 2016

 .المتقاعدينالموظفين المتقاعدين بجمعية الموظفين من  عينة-  :البشرىالمحدد  .2

 .غزة مدينة-  :المكانيالمحدد  .3

  الدراسات السابقة

  دراسات محلية  :أوًال

واقع حياة المسنين فى مؤسسات الرعاية  إلىهدفت التعرف  )م2012(دراسة الزيود -1
واستخدم الباحث  ،المشكالت تلك التعرف على طرق معالجةكذلك كومية والخاصة واالجتماعية الح

وتم سحب عينة طبقية عشوائية ممثلة لمؤسسات رعاية  والمنهج المقارن،المنهج الوصفى التحليلى 
حكومى ومؤسستان قطاع الالمسنين التابعة للقطاع الحكومى والخاص واختيرت مؤسستان لل

ى ربع أعداد المسنين المقيمين فى أ% 25مقارنة وكانت نسبة السحب خاص بهدف القطاع اللل
لى أن معظم المسنين فى دور الرعاية الحكومية والخاصة ال إوأشارت النتائج ، ربعالمؤسسات األ

كما دلت الدراسة على  ،يتلقون الرعاية الصحية الالزمة حيث أنهم يعانون من العديد من األمراض
ن الجانب أإلى النتائج  أشارتتقدم رعاية صحية أفضل من الخاصة و ن المؤسسات الحكوميةأ

غتراب النفسى ولم تستطع المؤسسات التغلب على حالة الشعور باال ينالنفسى لم يتغير للمسن
خصائى ن األأو ،شعرون بالمعاناة فى عالقاتهم مع ذويهمكانوا يوأن معظم المسنين  ،لديهم

كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات دالله . فى هذا االطاراالجتماعى لم يستطع تقديم حلول 
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بين قدرة إدارة دور المسنين على تعويض المسن عن الجو العائلى أو فى معالجة  ةحصائيإ
   .والترفيهيةالمشكالت االجتماعية والصحية 

المشكالت االجتماعية التى تواجه  إلىهدفت التعرف  )م2012(الرازق دراسة عبد -2
اعات المسنين بالضفة الغربية والتعرف على دور االخصائى االجتماعى فى التخفيف من حده جم

واستخدم الباحث منهج المسح االجتماعى الشامل على المسنين فى جمعية الوفاء  ،المشكالت
وكانت أهم النتائج أن مستوى المشكالت داخل جماعات المسنين كما يحددها  ،بمحافظة سلفيت
ن االنشطة والبرامج الجماعية التى تعمل على خلق نوع من أهم كانت متوسطة والمسنون أنفس
ن يشترك المسنون فى تصميم أهم التوصيات أولى وكانت احتلت المرتبة األ قدالتفاعل كانت 

القيام بالزيارات المنزلية للتخفيف من حدة  ضافة الىإخصائيين البرامج الخاصة بهم مع األ
   .المشكالت

لى مشكالت المسنين فى قطاع غزة إتعرف الهدفت  )م2010(أبو غالى و جازىدراسة ح-3
 )مسنة 55و مسن 59(من المسنين " 114" عددوعالقتها بالصالبة النفسية وتكونت العينة من 

 تانالباحث تسنة واستخدم 70- 60مسن من  34سنة و 80مسن من ذوى االعمار  80منهم 
مثلت  حيث كانتالمشكالت  ترتيب نسب النتائج في وتركزت أهم ،المنهج الوصفى التحليلى

% 57،5لنفسية نسبة المشكالت اومن العينة % 63،7المشكالت االجتماعية واالقتصادية نسبة 
دللت و% 70 ما نسبته مستوى الصالبة النفسية مثلو% 56،4الصحية والجسدية نسبة كذلك و

لدى أفراد  الصالبة النفسيةمستوى و أن هناك عالقة عكسية بين مستوى المشكالتالنتائج على 
  .العينة

المشكالت التي يعاني منها المسنون  الىهدفت التعرف حيث  )م 2008(دراسة ابراهيم -4
في المجتمع الفلسطيني وتكونت  التى تقدم خدماتها لكبار السنفي مؤسسات الرعاية االجتماعية 

تمرار عالقة األهل واألقارب واألصدقاء عن اسها كشفت نتائجو ،)مسنًا136(عدد  منعينة الباحث 
وذلك من خالل تبادل الزيارات المتكررة التي كان يقوم بها األقارب مما عزز من  ،لمسنينبا

كما بينت أن هناك مشكالت أسرية تمثلت فى الشعور بالوحدة ومثل  ،عالقتهم بالمحيط االجتماعي
 وأظهرت ،االقتصادية بالجوانبت متعلقة مشكالأيضًا نفس النبة لو ،فى العينة %44.9ذلك نسبة 

من المسنين النزالء في مؤسسات الرعاية االجتماعية ال تتوفر % 68.4أن نسبة  النتائج أيضًا
أن نسبة و من المشكالت الصحية والنفسيةضافة الى وجود عدد إهذا  ،دخللللديهم أية مصادر 

تى تتم بمعرفة األنشطة الترويحية المن  لديهم عديدمن المسنين النزالء في المؤسسات % 70.6
أن هناك نقص واضح في عدد  إلى نتائج المقابالت أشارتو ،مؤسسات الرعاية المختلفة

األخصائيين سواء النفسيين أو االجتماعيين العاملين في مجال تقديم الخدمات اإلرشادية والنفسية 
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 متحل لهلم الجو العائلى وعن هم المسنين لم تعوضرعاية وأن دور  واالجتماعية للمسنين،
  .المختلفةهم مشكالت

  عربية وأجنبية دراسات-: ثانيًا

هذه الدراسة تم تطبيقها فى مركز شيراز  )rakhshani and others )2014دراسة 1-
العالقة بين مستوى الصحة ومستوى جودة الحياة  إلىوهدفت التعرف  ،بإيرانللمتقاعدين 

 500اشتملت العينة العشوائية على عدد  .مدينة شيرازب مركزالالموجودين فى  تقاعدينللم
العمر  ذويونسبة  تقريبًا،% 46،4نسبة النساء و%  53مثلت نسبة الرجال منهم نسبة متقاعد 

أن هناك دالالت واضحة الختالف جودة الحياة يعزى الى  إلى النتائجأشارت و ،%76 سنة 75
النتائج على كما أكدت . المدروسينبين المتقاعدين متغير الجنس والعمر والحالة االجتماعية من 

من خالل التدخل الصحى معهم  ين وذلكأن الحفاظ على الصحة يحسن جودة الحياة للمتقاعد
ينمى القدرة لديهم على المواجهه كذلك والضغوط، وهذا يحافظ على نشاطهم ويزيده ويقيهم من 

  .ويرفع من روحهم المعنوية

كشفت عن الخصائص الديموجرافيه واالقتصادية حيث  )Alhawarin )2012دراسة -2
بحث ميلهم للعودة الى األردنيين مع  كبار السن بالتطبيق على عينة منللمتقاعدين فى وقت مبكر 

من العينة قد تقاعدوا مبكرًا وأن نسبة % 85أن نسبة  الدراسة ووجدتالتقاعد، سوق العمل بعد 
غلون وظائف الى حد ما غير رسمية وتتركز هذه منهم يعودون الى سوق العمل ويش% 45
 .الوقائيةعداد فى عدد محدود من المهن ال سيما العاملين فى البيع والسائقين وعمال الخدمات األ

%  20وبنسبة هذه الفئة من الناشطين اقتصاديًا ارتفاعًا ملحوظًا فى معدالت البطالة  تعانيكما 
أنه كلما ازداد المستوى التعليمى أيضًا شفت الدراسة وك الخاص،خاصة المتقاعدين من القطاع 

  .العملوحجم األسرة كان هناك ميل من قبل المتقاعد للعودة الى سوق 

بعد التقاعد  وظفينالحياة االجتماعية للم إلىهدفت التعرف  )م2011(حسن  دراسة-3
من مدينة الموصل، متقاعد  50من عدد أفراد العينة  تكونتالمنهج الوصفى و واستخدمت الباحثة

 تقد تكيف العينة من% 68أن نسبة إلى النتائج  وأشارتوتم تطبيق استمارة استبيان على العينة، 
منهم يمارسون أعماًال % 58نسبة كانت و. تتكيفلم منها % 32نسبة أن مع الحياة بعد التقاعد و

الى العمل بعد  وءاللجأسباب أهم  أظهرت النتائج أنو ،ال يعملون% 42بعد التقاعد ونسبة 
أنهم ال يزالون يتمتعون على النتائج  كما أكدت ،الحصول على راتب أو دخل إضافى هو التقاعد

باالحترام والتقدير ويشعرون بمكانتهم االجتماعية وأن االلتزام الدينى كان من ضمن أولوياتهم 
أشارت و ،%58ة ومن ثم متابعة أمورهم األسرية ومراقبة تصرفاتها بنسب ،%68بنسبة ذلك و

من العينة إلى أن المصروفات الشخصية قد ازدادت بسبب التقاعد وكان من أهم % 48نسبة 
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عادة دمج المتقاعدين القادرين على العمل فى دوائر الدولة لالستفادة من خبراتهم مع إالتوصيات 
  .بحث امكانية تعديل سن التقاعد معبما يتناسب مع مستوى المعيشة  معاشاتهمتعديل 

المشكالت المرتبطة بمرحلة التقاعد  إلىهدفت الدراسة التعرف ) م2011(دراسة الفهدى -4
من وجهه نظر المتقاعدين باستخدام المنهج الوصفى على عينة من المتقاعدين بمدينة الرياض بلغ 

 واستخدم الباحث أداة االستبيان لجمع البيانات وأشارت أهم النتائج إلى أن )356(عدد أفرادها 
في اتجاهات أفراد العينة حول المشكالت االجتماعية واالقتصادية  هناك فروق ذات داللة إحصائية

 80(والنفسية والصحية المرتبطة بمرحلة التقاعد وهي ترجع للفروق في أعمار المتقاعدين قبل 
سنة وفى المؤهالت والخبرات لعدد السنوات عشرون عامًا وأيضًا بين من  )80(وبعد  )سنة
ملون في القطاع الخاص ومن يعملون أعمال حرة أو ال يعملون وكذلك باختالف متغير نمط يع

   .اإلقامة

العوامل التى تؤثر فى قرار التقاعد  إلىهدفت التعرف  )El-Hamidi )2007 دراسة-5
من موظفى  3437المبكر بالنسبة لموظفى القطاع الحكومى فى مصر واختارت الباحثة عدد 

أن  علىالنتائج  وأكدت ،)عام 57 – 50( طاعات المختلفة وكانت أعمارهم ما بينالحكومة فى الق
أكثر ميًال النساء  أشارت إلى أنكما  60ثالثة أرباع العينة من الرجال يفضلون التقاعد فى سن 

ن الرجال تخطط ألى إشارت النتائج ضًا أ]وأ ،)سنة 57 – 55( الى التقاعد من الرجال وفى سن
وكان  ،تقاعد وأن النساء تحب تعلم مهارات جديدة وأنهن متعلمات أكثر من الرجالللعمل بعد ال

من أهم التوصيات ضرورة االحتفاظ بالموظفين األكثر قدرة على االنتاجية مع ضرورة أن تقوم 
  .الحكومات بتزويد المتقاعدين مبكرًا بمهارات الزمة لمواجهه ما بعد التقاعد

  قةالتعقيب على الدراسات الساب

ومشكالتهم  تقاعدينواقع حياة الم إلىمن الدراسات السابقة فى التعرف ت الدراسة استفاد
أنها جودة الحياة بالنسبة لهم كما على طبيعة بعد التقاعد وعلى طبيعة األنشطة التى يمارسونها و

من االختالفات بين المتقاعدين الذين لديهم عمل والذين ال يعملون و ت في التعرف إلىاستفاد
فى تصميم استمارة المقابلة كأداة  يعملون في القطاع الخاص واألعمال الحرة وغيرها وأيضًا

وتميزت الدراسة الحالية في أنها ركزت على توضيح واقع مشكالت المتقاعدين من وجهه . للدراسة
  .نظرهم ودور الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالهم في التخفيف من تلك المشكالت
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  :للدراسة فية النظريةلالخ

  حالة الى المعاشاال -

العتزال العمل  فى دولة ما من الدول هتلك السن االجبارية المحددة طبقا للتشريع المعمول ب
إال أن هناك  ،وكثير من الناس يمر بهذه الفترة قى سالم ودون الشعور بأى نوع من االحباطات

يصلون الى سن المعاش يصابون باكتئاب  ماعندكانوا يشغلون وظائف مرموقة  كبيرة ممننسبة 
 واالحالة الى المعاش .)14(االخرينمع  ومن ثم تعامالتهم قد يؤثر على توازنهم االجتماعى والنفسى

مفهوم اليرتبط كما و ،)15(نشطة العملأمن  التدريجىاالنسحاب من حالة  يعرف بأنهمفهوم 
اك من هم باستطاعتهم العمل ولكن القانون يقطع لذلك هن ،كثر من ارتباطه بمفهوم العملأبالوظيفة 

خر أمسألة نسبية تختلف من شخص الى اإلحالة الى المعاش  التوافق معولعل  ،)16(هذا االستعداد
 ،توافق معهبذل جهدًا للخر يتأزم وينزعج منه ويفالبعض يقبله ويرضى به ويتوافق معه والبعض األ

أهم العوامل التى  وتتمثل .. أزمة التقاعد ما يطلق عليهانى مويع ًاكبير ًاالبعض يتأزم تأزمكما أن 
 .)17(مدى رضاه عن العمل قبل التقاعدوأيضًا جنس المتقاعد وصحته  تؤثر على هذا التوافق

وتؤيد الدراسة فكرة ربط اإلحالة الى المعاش بالوظيفة العمومية والخاصة وأن المصطلح غير 
الحرة أو األعمال الخاصة فنية كانت أو مهنية وأيضًا بين من يعملون في األعمال مستخدم بين 

أصحاب المنشأت والشركات االستثمارية أو من لديهم أعمال موسمية واليزالون مستمرين في 
   .العطاء والبحث عن عمل أو من لم يستطيعوا الحصول عليه طوال فترة حياتهم

  مراحل اإلحالة الى المعاش 

   - : وهي كالتالىمراحل  الى المعاش الى أربعيمكن تقسيم مراحل اإلحالة 

 اإلحالة الى المعاشمرحلة ما قبل  -1
فى المستقبل  وقيت انقطاعه عن العملمدركًا لتعندما يصبح الفرد هذه المرحلة تبدأ 

ينتاب هؤالء قد  الذيعلى ذلك ال بد أن يكون هناك برامج للتخفيف من حده القلق و ،القريب
  .األشخاص

  لسعادةمرحلة ا -2
إحساس بنوع يشوبها مباشرة وغالبا ما قد تأتى بعد عملية اإلحالة الى المعاش هذه المرحلة 

ومصدر الحياة والظروف الصحية وأسلوب نمط  منهاعوامل عدة وهذا يتوقف على  الحرية،من 
  .ذلكوالموقف العائلى وغير الدخل 
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  المواجهه الحقيقيةمرحلة  -3

ن يفيشعر بعض المتقاعد ىءطابتابقة تبدأ إشباعات الحياة فى الالمرحلة الس تنتهيعندما 
االكتئاب وقد يبدأ البعض مشاعر منهم قليل من وينتاب البعض من مجتمعهم بأنهم قد خذلوا 

  .األخر في التفكير في مواجهه تلك المرحلة بالتخطيط األمثل

 عادة التبصرإمرحلة  -4

لبدائل تلك اواقعية لبنظر بال هعلى قيام ًاقاعدوفيها تعمل خبرة المرء باعتباره شخصا مت
وفى هذه المرحلة يكون إما مصادر جديدة للنشاط  إكتشافلعمل على مع ا المتوفرة لديه

يكون يعنى عدم وجود حالة من التغير وإنما  الستقراراالستقرار والتكيف وإما الشعور باألزمة وا
 فى هذة المرحلةاألزمة لتكيف والتأقلم معه أما ومحاولة ا غيرمعايير لمواجهه الت لدى المتقاعد

يكون لديه عديد من التساؤالت واالستفسارات و فى المجهول التفكيرفى يمعن المرء فتعنى أن 
بعض القلق والحذر وربما يتسرب اليه مشاعر يحيطه قد و مقنعه اتجابإ لها ال يجدالتى قد 

شوبيرا ذلك بأن  عزاوقد  .)18(هيبدو فى سلوك قدسلبية وهذا تتكون لديه بعض األفكار الو الحزن
تألف من طاقة ومعلومات وليس من مادة جامدة وهى جزء ال يالطبيعية  هفى حالت نسانجسد اإل

عندما يتسرب الشعور بالحزن واليأس بأكمله لذلك التى تجوب الكون  هيتجزأ من الطاقة الالمحدود
هناك براهين تثبت أن أن شوبيرا على أكد د وق ،الى جسد اإلنسان فإن ذلك يؤثر على سلوكه

 الذين يموتون بسبب منهى أعلى بكثير البؤس واليأس والحزن نسبة الذين يموتون بسبب 
فالحزن  ،والسعادة والمحبة مملوءة بالرضاعيش فى حياة لهم هو الالبديل األمثل أن األمراض و

رهاق اإلأن  يدلل علىذا هالحياة و الحياة بعكس الفرح والرضا فإنهما يطيالن رانواليأس يقص
وقد أثبتت  .)19(ومن ثم األزمة والنفسى الجسدى فى هذه المرحلة هو المسبب لإلرهاق فكرىال

لذلك يستطيع  .)20(ناوخبرات ناوتصورات ناجسامنا تتغير بما يتناسب مع تفكيرأ الدراسات أيضًا أن
حقيق االستقرار المنشود سواء كان ذلك االنسان في هذه المرحلة أن يدرب نفسه على التبصر وت

  . التبصر ذاتيًا أو بمساعدة المحيطين به لكي يتمكن من إدارة تقاعده

  ...كبار السن المتقاعدين
العاملون كبار السن هم الفئة األولى المتقاعدين  كبار السنيوجد ثالثة فئات من 

توقفوا عن م المتقاعدون الذين والفئة الثانية وه في مجاالت مختلفة، والمستمرون فى العطاء
ويحتاجون الى المتقاعدون الذين انقطعت بهم السبل الفئة الثالثة هم و العمل ولديهم من يرعاهم،
عن المشكالت التى " عبد اللطيف محمد خليفة" ـفى دراسة لو ،)21(أشكال متعددة من الرعاية

ممن  ًافرد 290من ونت عينتها تكالمتقاعدين عن العمل بعد سن التقاعد  كبار السنيواجهها 
عدم كفاية  اإلقتصادية متمثلة فى"بالترتيب  هممشكالتهذه ال وجدتالستين  ارهمعمأتجاوز 
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ه في عدم قدرتهم متمثلوالالدينية  التي تتعلق بالجوانب األخالقية - الدخل لشراء متطلبات الحياة
 –غير المالئمة لهم  عالميةلبرامج اإلاوجود ترفيهية حيث ال - على تأدية العبادات بالشكل األمثل 

 ،)22("االقارب والمحيطين هم وبينوعدم وجود عالقة تزاور بينعزلتهم تتعلق ب التىاالجتماعية و
ضعف وظائف أعضاء فى المتمثلة صحية المشكالت ال هذا إضافة الى معاناتهم المستمرة من

 بأواتك مشكالتهم األساسية المتعلقة يضاف الى ذلو .)23(بالشكل األمثل رهاادوأداء أالجسم فى 
كما وتوجد عديد من المشكالت  .)24(الكبيرة المتوفرة لديهم مع عدم التمكن من استثماره الفراغ

األخرى التي ترجع الى طبيعة شخصية المتقاعد وطموحاته والى طبيعة الظروف المحيطة بعملية 
  .التقاعد نفسها

 ة المتقاعدين دور مهنة الخدمة االجتماعية في رعاي

تحولت الى أسر نووية من ثم وتضم االجداد والعمات والخاالت األسر الممتدة كانت قديمًا 
سر الزالت الرغم من أن بعض األعلى و ،فقطال تضم سوى الزوج والزوجة واألبناء  اآلنصبحت وأ

هذا  ،ونةهو السائد فى هذه اآل أحجام األسر و الجدة إال أن االتجاه نحو تقلصألجد الديها 
وهذا يجعلهم فى  .)25(نحوهم جتماعىالتكافل اال وضعف األجدادنشغال الجميع عن إضافة الى إ

وكانت مهنة الخدمة االجتماعية من أولى المهن  ،لى رعاية وبرامج مختلفة متنوعة ومستمرةإحاجه 
ة المختلفة شاركت المتقاعدين مشكالتهم من خالل متابعتهم في مؤسسات الخدمة االجتماعيالتى 

المصاحبة تغيرات الاستعادة توازنهم النفسى بعد أن اضطربت أحوالهم المعيشية بسبب  للعمل على
التي المادية و الصحية مشكالتال الوقوف بجانبهم للتغلب علىعلى  عملتوأيضًا  ،لمرحلة التقاعد

 ون بالبهجةريشع مما يجعلهميجابية إوقات فراغهم بصورة أشغل  علىمساعدتهم مع  ،تواجههم
لمهنة الخدمة االجتماعية تشتمل أخرى ضافة أدوار مجتمعية إكما يمكن  .)26(السرور والرضاو

أيضًا العمل على و ،تنظيمات على االستجابة بصورة فاعلة إلقامة وتقديم الخدماتالحث على 
لتنظيمات اهذه تمكين ضرورة تضافر كل الجهود لمع ) 27(لهماالحتياجات المتزايدة تلك مواجهه 

  .ت كبار السن على سلم أولوياتها وبمشاركتهممن وضع البرامج التى تتفق مع حاجا

  األخصائى االجتماعى مع المتقاعدين دور

مع المتقاعدين من خالل عمله معهم فى مؤسسات الخدمة  االخصائى االجتماعىيبرز دور 
مهاراته المتنوعة  واستخدام مهنةالهداف أتقع عليه مسؤولية تحقيق  االجتماعية المختلفة حيث

على حل  اعدينوالتى تتضمن تنمية قدرات المتقالمهنى خطته فى التدخل  حيث يقوم بوضع
موه من أعمال قدوإشعارهم باالنجاز وبأهمية ما كما أنه يقوم بتحفيزهم  .)28(المختلفة هممشكالت

فى  محث زمالئهن، وأيضًا المعنييمن قبل  معلى الحصول على مستحقاته ممعاونته في المجتمع مع
   .)29(مالمستمر معهعلى التواصل وأصدقائهم القدامى العمل 
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  كبار السن اإليوائية مؤسسات رعاية 

بكثير أفضل  هممع أسر كبار السنأن بقاء فكرة الدراسات قد أجمعت على  الرغم من أنعلى 
 هملكثير منلالمالذ اآلمن  إال أن المؤسسة تبقى هى تواجدهم فى مؤسسات الرعاية االجتماعيةمن 

وقد وجد  ،الطبيعية لم يتمكنوا من اشباع احتياجاتهم خالل تواجدهم في أسرهمالذين خاصة 
كبار عند انتقال في هذه المؤسسسات من العالقات االنسانية التى تنشأ  ًاأن هناك عدد ونالمختص

 ى المقيمين بهذة المؤسسساتوبين باق همبينوالمودة عالقات الصداقة نظرًا لنشأة  يهاال السن
 ،)30(اتالمؤسستلك بالعاملين مشرفين ال المهنية التي تنشأ بينهم وبين اتعالقال يضاف الى ذلك

وعظ التثقيف والوالتعليم فى هذا المجال فهناك  بتقديم خدمات متنوعةمؤسسات البعض كما تقوم 
تم اللجوء الى هذا النوع من وبالتأكيد ي. )31(وغيرها األخالقومكارم تربية التوجيه والو

المؤسسات عندما تضيق السبل بالمتقاعد وعندما يتعذر وجود من يمد له يد العون لكي تصبح 
  .المؤسسسة هي المالذ اآلمن واألخير له

  نظام الرعاية المفتوحة 

د الى توفير ظروف أسرية محلية أو قد استنهذا النظام لتفادى نظام المؤسسة المغلقة وقام 
 كبار السن يذهبحيث  ،سرية للشخص الذى يكون بحاجه للرعايةبيئية مشابهه للحياة األ ظروف

كما أنه يتم  ،لرعايتهمخصيصا بديلة مصنعة ومعده  وتبي الى تلك المؤسسات وكأنهم يذهبون الى
عتمد وي ،فيها ونبيئة الطبيعية التى يعيشبالشبيهة تكون لفي هذه البيوت  ظروف المعيشةإعداد 

 كبار السنلتكاملى فى مواجهه المشكالت االجتماعية المدخل ال علىهذا النظام جه النظرى لالتو
توفير  الى وتهدف الرعاية المقدمة لهم من خالل هذا النظام ،لجميعإلى االخدمات  يتم تقديمحيث 

سم وفيما يتعلق بتنظيم الرعاية المفتوحة يقوم ق ،بيوت للنقاهة واإلقامة المؤقتة أو الدائمة
فى كل مدينة أو  لكبار السنالرعاية المفتوحة  عمليةالخدمات االجتماعية باإلشراف على تنظيم 

بحيث يتبع كل قسم مركز للخدمات االجتماعية  أقسامقسيمها الى تيتم  ومن ثم ،مقاطعة على حده
ذا النوع يعتبر هو كما .)32(عند االحتياجالالزمة لتزويدهم بالمساعدات والتوجيهات واإلرشادات 

وقد تم تطبيقه فى عدة دول من العالم مثل لنظم تقديم الرعاية لكبار السن  ًالمن الرعاية مكم
من  كبار السنتمكين هذه المراكز ستهدف تنمرك والسويد وانجلترا وأمريكا واليابان واالد

عل هذا ول .)33(مجتمعهمالمشاركة الفعالة فى  أيضًا حثهم علىمستقلة و تهم بصورةممارسة حيا
النظام يتوفر فى المجتمع الفلسطيني بدرجة محدودة ويحتاج الى المزيد من الدعم والتوسع حيث 
أن هناك عدد ال بأس به من مؤسسات الرعاية النهارية في هذا المجال مثل جمعية الموظفين 

وبدأت كما ، المتقاعدين والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وهيئة المتقاعدين الفلسطينين
بعض المؤسسات بالفعل بوضع عددًا من البرامج والخطط الخاصة بتقديم تلك الرعاية النهارية 
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لكبار السن من خالل الحرص على تواجدهم اليومى بهذه المؤسسات وشغل أوقات فراغهم 
بأنشطة مختلفة تتناسب مع خصائصهم وقدراتهم هذا على الرغم من اختالف مجاالت العمل في 

سات كجمعية بلسم للتأهيل المجتمعى مثًال فهى مؤسسة تعمل في مجال ذوى اإلعاقة تلك المؤس
ولكن أنشأت داخلها نادى لكبار السن وملتقى نهارى يومى لهم يتخلله برامج متنوعه تستهدفهم 

لتقديم خدمة " نادى بيت جدودنا"وسبقتهم في ذلك جمعية الوداد للتأهيل التي قامت بانشاء 
هذا إضافة الى وجود  ،ية لكبار السن من خالل برامج اجتماعية ورحالت ترفيهيةالرعاية النهار

بعض المؤسسات التي تهتم بإقامة بعض األنشطة النهارية المتنوعة التي تستهدفهم ولكنها غير 
  .مستمرة

  كبار السن مستقبل رعاية 
على مستوى ن عدد السكان الذين بلغوا سن الستين أحصاءات االمم المتحدة إلى إتشير 
مليون  350وبلغ  1975مليون نسمة ثم تزايد فى عام  200تجاوز عددهم  1950العالم عام 

مليون نسمة بحلول  1100ومن المتوقع ان يتجاوز  2000مليون نسمة عام  950نسمة ووصل 
كما توضح االحصاءات أن نسبة من تجاوز سن الستين فى الدول المتقدمة تزيد م،  2025عام 
معدالت الوفيات نتيجة التقدم و تيجة االنخفاض المستمر فى معدالت الخصوبةن% 15عن 
فى بعض  كبار السنخير من القرن التاسع عشر بدأ االهتمام برعاية فى النصف األو .)34(الطبى

صرف معاشات تم بمقتضاه ي ًاصدرت قانونأ حيثالدول حيث بدأت انجلترا فى االهتمام بهم 
وتم  ،أخرىمن جهات أو إعانات مساعدات  ون لديهميك أالبعين بشرط السسن شهريه لمن تعدوا 

 عدد منهنهناك فى االعتبار أن  األخذوتم رامل والمطلقات القانون ليشمل المسنات من األ تعديل
وفي إطار  .)35(األخرىفى العديد من الدول بهذا األمر ومن ثم ازداد االهتمام . لم يتزوجن بعد

مين المخاطر ترى الدراسة أن االهتمام بمستقبل كبار السن في مجتمع ما علم المستقبليات وتخ
من المجتمعات سوف يكون دليل على مدى رقيها وتقدمها ويصف مدى تميزها عن غيرها وأن 

  .المزيد من اإلهمال والعنف واإلساءة الموجهه لهم حتمًا سيكون عنوان تأخرها

  : وعينة الدراسةمنهج 
عينة  الحالة باختيار منهج دراسةريقة الوصفية حيث اعتمدت على الط استخدمت الدراسة

الفردية حاالت عددًا محدودًا من العلى  اقتصرت المتقاعدينمن أفراد مجتمع عشوائية متيسرة 
وهم جمعية الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة متقاعد منتسبين ل) 800(من إجمالي ) 33(وهم 

 تم، و)300(ين الفعليين على الجمعية وبشكل متقطع فعددهم المسجلين بشكل رسمي أما المتردد
وقد واجهت الدراسة صعوبة عند اجراء اللقاءات والمقابالت مما  ،اجراء مقابالت متعمقة معهم

تطلب األمر تقسيم المقابلة الواحدة الى اثنتين أو أكثر وذلك مع كل من يبدى رغبة في اللقاء 
هذا إضافة الى غيابهم المتقطع  ،ى إجراء المقابالت بشكل متصلنظرًا لعدم مقدرة البعض منهم عل
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عن الجمعية وتفضيلهم قضاء الوقت في لعب الطاولة والسمرأومشاهدة التلفاز مع عزوف البعض 
لذلك مثلت  ،منهم عن المشاركة في األنشطة األخرى وتم تقدير الموقف وفق المعطيات المتوفرة

وقد تكونت استمارة  ،ي إجراء المقابالت بطواعية وترحيبالعينة كل من أبدى رغبة صادقة ف
 –المشكالت االقتصادية " تمثلت فى التالى فروع خمسةعلى  توزعتفقرة  )37( عدد منالمقابلة 

المتعلقة  مشكالتال - فراغ الالمشكالت األساسية المتعلقة بشغل أوقات  - الصحيةالمشكالت 
نوعيه البرامج المقدمة  - لمترتبة على االنقطاع عن العمل طبيعة العالقات االجتماعية اوبالتكيف 

وتم تحكيم االستمارة وعرضها على عدد  "المشكالت بعضجمعية ودورها فى التخفيف من الب مله
لتتناسب مع من المختصين في المجال مع إجراء التعديالت الالزمة وفقًا لتوجيهات المحكمين 

  .الهدف المرجو من الدراسة

  :المحك المعتمد في الدراسةإلحصائية واألساليب ا
الستخراج الجداول التكرارية البسيطة والنسب المئوية  SPSSقام الباحث باستخدام برنامج 

تم وقد  ،وأخضع البيانات للتفسير والتحليل الكيفى بما يتناسب مع الهدف المرجو من الدراسة
يا في مقياس ليكرت الخماسي، تحديد المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحديد طول الخال

 تمارة، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في االس)4=1-5(من خالل حساب المدى بين الدرجات
، وبعد ذلك إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في )0.8=5/4(للحصول على طول الخلية أي

ذا أصبح طول ، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهك)1(وهي الواحد صحيح مارة االست
كما هو موضح بالجدول  درجة الموافقة حسب المحك المعتمد دراسةال توقد حددالخاليا، 

  :التالي

  المحك المعتمد في الدراسة: )1( جدول
 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 )أعارض بشدة(منخفض جدًا  فأقل% 36من  1.80 – 1.00من 

 )أعارض(منخفض  %52-% 36 أكثر من 2.60 – 1.81من 

 )محايد(متوسطة  %68-% 52أكثر من  3.40 – 2.61من 

 )أوافق(مرتفعة  %84-% 68أكثر من  4.20 – 3.41من 

 )أوافق بشدة(مرتفعة جدًا  %100-% 84أكثر من  5.00 – 4.21من 

   الثبات والصدق

 نتائج معامالت الصدق والثبات لالستمارة): 2(جدول 

 الصدق الذاتى  لفا كرونباخأ عدد الفقرات

25 .615 .784 
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ونسبة . 615الى أن هناك نسبة ثبات مقبولة باالستمارة حيث كانت ) 2(يشير الجدول رقم 
  .وذلك بعد االستغناء عن عدد من الفقرات السالبة. 784صدق ذاتى 

  خصائص العينة

  مدة التقاعد -1

  دمدة التقاعب حس التوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة: )3(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 3.0 1 سنة 2

 30.3 10  سنوات 3-5

 36.4 12  سنوات 6-10

 30.3 10  سنة فأكثر 11

 100.0 33 المجموع

-6من العينة كانت من أصحاب مدة التقاعد من % 36الى أن نسبة ) 3(يشير جدول رقم 
من أصحاب مدة التقاعد % 30.3ونسبة سنة فأكثر  11منها كانت %  30.3سنوات ونسبة  10
العينة كانت لديها عدد من سنوات التقاعد ال  منوهذا يشير الى أن النسبة الغالبة  ،سنوات 3-5

  .التقاعدمما يجعلهم من أصحاب الخبرة فى الحديث عن المشكالت التى واجهوها عند  هبأس ب

  .االجتماعية الحالة -2 

  .متزوجينمن العينة %  100أشارت النتائج الى أن نسبة 

 .االقتصادية الحالة -3

  الحالة االقتصاديةالتوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة حسب : )4(جدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 39.4 13  مقبولة

 45.5 15  جيد

 9.1 3  جيد جدا

 6.1 2  ممتاز

 100.0 33 المجموع
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حالتها االقتصادية جيدة ونسبة كانت لعينة من ا% 45.5الى أن نسبة ) 4(رقم يشير جدول 
 مقبولة وباقى النسب كما هى واضحة بالجدول وهذا االقتصاديةحالتها كانت من العينة %  39.4

يشير الى أن الوضع االقتصادى للمتقاعدين ال بأس به نظرا لما يتلقونه من معاشات شهرية 
  .االجتماعىمستمرة تسلمهم من العوز 

 اط الحالى والنش العمل -4

 العمل والنشاط الحالىحسب  التوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة: )5(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 93.9 31 ال يوجد

 6.1 2 رأخرى تذك

 100.0 33 المجموع

على الرغم من وجود القدرة من العينة ليس لديهم عمل % 93.3يشير الجدول الى أن نسبة 
وكانت عمل  ديهميوجد ل% 6.1بعد التقاعد ونسبة في العودة الى سوق العمل والرغبة لديهم 
أمين  مثل الموظفين المتقاعدينفى جمعية  ة وال يتلقون عليها أجربسيط يةتطوعهذه األعمال 

ت اوقألشغل  مع مؤسسات المجتمع تطوعية الخفيفةالوأيضًا بعض األعمال صندوق السر وأمين ال
   .فراغهم

  دراسةتساؤالت ال جابة علىاإل

  .بعد انقطاعهم عن العمل دونمنها المتقاع يعانيما المشكالت االقتصادية التي  -1

  كفاية المعاش مدى - أ

   مدى كفاية المعاشالتوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب : )6(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 9.1 3  أعارض بشدة

 27.3 9  أعارض

 18.2 6 حايدم

  36.4  12  أوافق

  9.1  3  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع
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نظرًا لكثرة أعباء الحياة من العينة ال يكفيهم المعاش %  36،4يشير الجدول الى أن نسبة 
عدم وجود مع  وارتفاع األسعار غالء المعيشةمن  على الرغم ثبات الدخلمتطلباتها وأيضًا و

 )م2010(قت هذه النتيجة مع نتائج دراسة حجازى وأبو غالى وقد اتفمصادر دخل أخرى لهم 
 كما دللت ،فى عينة كبار السن %63،7نسبة بقتصادية إمشكالت حيث أشارت الدراسة الى وجود 

 )5(وهذا اتفق مع ما جاء بالجدول رقم  من العينة على أن المعاش كافى%  45،5نسبة 
 وكانت ،دة عوامل أخرى قد تكون سببًا فى ذلكوالمسألة تخضع للفروق الفردية والمعيشية ولع

أي أن درجة التوفر جاءت متوسطة وفقًا للمحك المعتمد في  ،محايد العينة نم% 18،2نسبة 
   .الدراسة

  .المتقاعدونمنها  يعانيالمشكالت الصحية التي  ما -2

  الصحى الوضع - أ

  الوضع الصحىسب التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة ح: )7(جدول 

  الفئة  التكرار  النسبة المئوية
  أعارض بشدة - -

  أعارض 1 3.0
  محايد 18 54.5
  أوافق 14 42.2

  أوافق بشدة - -
  المجموع 33 100.0

بصحة من المتقاعدين %  54.5الى أن نسبة  )7(رقم  العينة كما هو واضح بجدولأشارت 
) م2012(دراسة الزيود تفقت هذه النتيجة مع وقد ا مراضأيعانون من % 42.4ونسبة  مقبولة،
لى أن معظم المسنين فى دور الرعاية الحكومية والخاصة ال يتلقون الرعاية الصحية إأشارت حيث 

   .جيدةبصحة من العينة % 3نسبة كانت و .أنهم يعانون من العديد من األمراض كماالالزمة 

 من األمراض  المعاناة - ب

 المعاناة من األمراضبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب التوزيع النس: )8(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 3.0 1  أعارض بشدة

 12.1 4 أعارض
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 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 24.2 8 محايد

 51.5 17  أوافق

 9.1 3  أوافق بشدة

 100.0 33  المجموع

كانت من العينة يعانون من بعض األمراض حيث % 60ن نسبة أالى ) 8(رقم يشير جدول 
وهذه األمراض نظرًا لتقدم العمر بشدة  ونموافق% 9.1نسبة موافق و% 51.5العينة النسبة فى 

حيث كانت المعاناة في  )م2010(وقد اتفقت النتائج مع دراسة حجازى وأبو غالى  الحركة،وقلة 
نسبة  الى أن )8(كما أشار جدول  ،%56،4الصحية والجسدية بنسبة العينة من المشكالت 

كانت و ،أي أنهم ليس لديهم أمراض ويتمتعون بصحة جيدة ذلك يعارضون العينة من% 15.1
ولعل من  .في العينة محايد وهذا يشير الى أن معاناتهم من األمراض متوسطة% 24.2نسبة 

خصائص هذه الفترة من مرحلة التقاعد هي بدأ المشكالت المرضية في الظهور ومن ثم الشكوى 
مراض، وهذا األمر يعتبر طبيعى نظرًا لطبيعة االستخدام المستمر ألجهزة والمعاناة من بعض األ

 rakhshani and others (2014)الجسم طوال فترة العمر وهذا األمر يتطلب محافظة مستمرة على 

الحفاظ على الصحة حيث أشارت الى أن  الصحة وتقديم الوقاية عن العالج وقد أكدت ذلك دراسة
   .ينتقاعدللميحسن جودة الحياة 

  األداءجسمية تتعلق بصعوبة  مشكالت -ج

مشكالت جسمية تتعلق التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب : )9(جدول 
 األداء بصعوبة

 النسبة المئوية  التكرار  الفئة

 45.5 15  أعارض بشدة

 36.4 12  أعارض

 9.1 3  محايد

 6.1 2  أوافق

 3.0 1  أوافق بشدة

 100.0 33  المجموع
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تجد صعوبة فى وال ليس لديها مشكالت جسمية الى أن غالبية العينة  )9(رقم  يشير جدول
نسبة عارضون بشدة وم% 45.5نسبة منها كان % 81.9حيث كانت نسبة المعارضة  األداء
وهذا واضح من خالل قدرتهم على المجىء الى الجمعية ومقدرتهم على  ،فقطمعارضون % 36.4

 ومشكالت جسمية تؤثر على اتلديهم صعوب ممن من العينةقليلة نسبة  بلة وكانتإجراء المقا
آالم المفاصل "وتمثلت غالبية هذه المشكالت في  ،%9.1حيث كانت النسبة  أدائهم بصفة عامة

المشى لمسافات طويلة وضعف المناعة وسرعة استجابتهم والركبة والعمود الفقرى وصعوبة 
  ".لألمراض 

  .فراغهمالت األساسية المتعلقة بشغل أوقات ما المشك - 3

  استثمار وقت الفراغ صعوبة - أ

 صعوبة استثمار وقت الفراغالتوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب : )10(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 6.1 2  أعارض بشدة

 33.3 11  أعارض

 30.3 10  محايد

 15.2 5 أوافق

 15.2 5 أوافق بشدة

 100.0 33  المجموع

ليس لديهم مشكلة فى استثمار من العينة % 39.4الى أن نسبة ) 10(رقم يشير جدول 
معارضون بشدة % 6.1معارضون ونسبة %  33.3 بنسبة موزعةنسبة الوقت الفراغ حيث كانت 

ار وقت الفراغ فى استثممتوسطة لديهم صعوبة أنهم على ذلك دلل قد يومحايد % 30.3 نسبةو
% 15.2وافقون بشدة ونسبة من العينة م% 15.2كانت نسبة و وفقًا للمحك المعتمد في الدراسة

يتيح المجال يدلل على أن لديهم مشكلة أساسية في استثمار وقت الفراغ مما وهذا  ،ونموافق
 ،قدراتهم التي تتناسب معللجمعية للقيام باستثمار أوقات فراغهم عن طريق األنشطة المختلفة 

وقد ذكر أحد المتقاعدين أنه يعيش حالة من الفراغ ال يجد ما يفعله على الرغم من أن حياته 
كانت مملوءة دائمًا لدرجة أنه أحيانًا يجهز نفسه للخروج ويرتدى الزى الرسمي الذى كان معتادًا 

ى والجلوس في عليه في العمل ثم ال يجد مكان للذهاب اليه فيضطر الى تغيير مالبسة مرة أخر
   .المنزل
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  .المتعلقة بالتكيف والتأقلم المشكالت -4

 مدى الشعور بالراحة بعد االنقطاع عن العمل  - أ

مدى الشعور بالراحة بعد  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )11(جدول 
  االنقطاع عن العمل

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 9.1 3  أعارض بشدة

 30.3 10 أعارض

 12.1 4  محايد

 45.5 15  أوافق

 3.0 1  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع

شعور بالراحة بعد  الديهكانت من العينة % 48,5الى أن نسبة  )11(رقم  يشير جدول
 ،هى المرحلة األولى اإلحالة الى المعاشوهذه الراحة وفقًا لتقسيم مراحل االنقطاع عن العمل 

ال يشعرون بذلك وهذا يشير الى أن هذه النسبة لديها قدر ما من منهم % 39.4نسبة كانت و
وقد تكون هذه النسبة فى مرحلة متقدمة من التقاعد مع المعاناة نتيجة االنقطاع عن العمل 
راحة والنصف الثانى شعور بالكان لديهم نصف العينة أن أى  ،اختالف ظروف وأحوال كل متقاعد

احساس مشترك  من المحتمل أن يكون لديهم ؤالءوهمحايد % 12,1ونسبة  ،ذلك اعارضو
حيث  )م2011(وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة حسن  ،نفسهمعاناة فى الوقت الراحة وبال

  .فتكيتلم % 32مع الحياة بعد التقاعد ونسبة  تقد تكيف العينة من% 68أن نسبة إلى  أشارت

 للعمل الفاعلية - ب

 الفاعلية للعمل ع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسبالتوزي: )12(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 9.1 3  أعارض بشدة

 48.5 16  أعارض

 12.1 4 محايد

 24.2 8 أوافق

 6.1 2  أوافق بشدة

 100.0 33  المجموع
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ى مدى تقلص فاعليتهم علعلى  ونموافق% 30.3الى أن نسبة  )12(رقم  يشير جدول
منهم % 24.2شعور بضعف الهمة والنشاط للعمل حيث كانت نسبة  كما أنهم كان لديهم العمل

حيث ذلك يعارضون من العينة % 57.6نسبة كانت و بشدة،موافقون % 6.1موافقون ونسبة 
نسبة كانت ولمعارضين بشدة واAlhawarin (2012)  للمعارضين%  9.1, % 48.5كانت النسبة 

للعودة الى سوق العمل ميل المتقاعدين وبحث م (كشفت نتائج دراسة وقد محايدين % 12,1
منهم يعودون الى سوق العمل ويشغلون وظائف الى حد ما % 45بعد التقاعد ووجدت أن نسبة 

  .رسميةغير 

  .واالغترابالشعور بالوحدة  -ج

   حدة واالغترابالشعور بالو التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )13(جدول 

 النسبة المئوية  التكرار  الفئة

 18.2 6  أعارض بشدة

 42.4 14  اعارض

 15.2 5  محايد

 6.1 2  اوافق بشدة

 18.2 6 أوافق

 100.0 33  المجموع

من العينة ال يشعرون بالوحدة واالغتراب % 60،6الى أن نسبة ) 13(رقم يشير جدول 
محايد أي مشاعرهم % 18،3نسبة كانت و ،عورلديهم هذا الش% 24،3ويعارضون ذلك ونسبة 
حيث أشارت الى أن  ،)م2012(وقد اختلفت النتائج مع نتائج دراسة الزيود  ،مختلطة في هذا األمر

كبار السن في العينة كان لديهم حالة من الشعور باالغتراب النفسى ولم تستطع المؤسسسات 
كانت على مؤسسات  )م2012(دراسة الزيود التغلب عليها وتعزى الدراسة ذلك االختالف الى أن 

الرعاية االيوائية وأن التواجد بها قد يعزز الشعور بالوحدة واالغتراب لدى كبار السن أما التواجد 
   .في مؤسسات الرعاية النهارية قد يخفف من هذا الشعور كما أثبتت نتائج الدراسة الحالية
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  واالحترام داخل األسرة التقدير -د

داخل التقدير واالحترام  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )14(جدول 
 األسرة

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 42.4 14  أعارض بشدة

 36.4 12  اعارض

 15.2 5 محايد

 3.0 1  اوافق بشدة

 3.0 1  أوافق

 100.0 33  المجموع

من العينة ال تشعر بتضاؤل التقدير واالحترام الى أن الغالبية العظمى  )14(رقم  يشير جدول
منها معارضون % 42.4من مجموع العينة وكان نسبة % 78.8حيث كانت النسبة  األسرةداخل 

من العينة على % 6 نسبة ووافق محايد% 15.2 كانت نسبةو معارضون،% 36.4بشدة ونسبة 
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج وقد  .أسرهمبتضاؤل التقدير واالحترام داخل  ًاأن لديهم شعور

أن أنهم ال يزالون يتمتعون باالحترام والتقدير الى  حيث أشارت )م2011(دراسة حسن دراسة 
   .داخل أسرهم ويشعرون بمكانتهم االجتماعية

  قرب انتهاء العمرمن  الخوف -هـ

 انتهاء العمرقرب الخوف من  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب): 15(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 51.5 17  أعارض بشدة

 33.3 11  أعارض

 9.1 3  محايد

 3.0 1  أوافق بشدة

 3.0 1  أوافق

 100.0 33  المجموع
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من العينة يعارضون أن لديهم خوف من %  84،9الى أن نسبة  )15(رقم  يشير جدول
شعور باالطمئنان وعدم الرهبة  وهم لديهم لحياةانتهاء العمر ألن األعمار بيد الله وهذه سنة ا

نسبة  أيضًاو% 6 نسبتها وكانت نسبة بسيطة هى التى تخاف حيث كانت الموت،من والخوف 
ولعل الخوف من قرب انتهاء  ،من العينة محايد أي أن المخاوف كانت لديهم متوسطة% 9،1

ه في المجتمع وقد يتسبب فى العمر هو شعور دائم يصاحب االنسان خاصة عندما تتقلص أدوار
حدوث بعض األذى والحزن نتيجة انتهاء أعمار بعض المقربين له من األقارب والجيران 

وعدم االستفادة من  واألصدقاء وقد يساهم في تعزيز ذلك الشعور عدم استثمار وقت الفراغ
  .الخبرات والقدرات اإلنتاجية للعديد منهم

  من المستقبل  القلق -و

  القلق من المستقبل التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )16(جدول 

  النسبة المئوية التكرار  الفئة

 24.2 8  أعارض بشدة

 36.4 12  أعارض

 18.2 6  محايد

 12.1 4  أوافق بشدة

 9.1 3  أوافق

 100.0 33  المجموع

من المستقبل وأن  قلق من العينة ليس لديهم%  60،6الى أن نسبة ) 16(رقم يشير جدول 
وهذا قد يؤثر على طبيعة نظرتهم للحياة المستقبل  وخوف من قلقمن العينة لديهم % 21،2

) 3(واتفقت هذه النتائج مع ما جاء بالجدول رقم  .ت النسبة محايدكانمن العينة % 18،2ونسبة 
ومن %  30.3سنة فأكثر  11والخاص بمدة التقاعد حيث كانت نسبة من كانت مدة تقاعدهم 

ات الى متغيراالختالف في القلق على المستقبل وتعزى الدراسة  .% 36.4 )سنوات 10- 6(
من  2أخرى منها الحالة االجتماعية للمتقاعدين حيث كانوا جميعًا متزوجين كما جاء بالبند رقم 

ليد النتائج وأيضًا الجنس ذكور حيث أن الجمعية يتردد عليها الذكور فقط نظرًا لعادات وتقا
   .المجتمع وثقافته

  

 



 الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة جمعيةمرتادى  ينة منع سن التقاعد من وجهه نظر واقع مشكالت   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1491

  .التقاعدالعالقات االجتماعية المترتبة على سن  طبيعة -5

  .باألصدقاء العالقة - أ

 األصدقاءبتأثر العالقة درجة  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )17(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 12.1 4  أعارض بشدة

 24.2 8  أعارض

 15.2 5  يدمحا

 39.4 13  أوافق

 9.1 3  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع

من العينة تأثرت عالقتهم باألصدقاء نتيجة %  50لى أن نسبة إ) 17(رقم يشير جدول 
وافقون ممنها % 9.1وافقون على ذلك ونسبة من العينة م% 39.4نسبة الالتقاعد حيث كانت 

بأصدقائهم وبزمالئهم فى  زالت عالقاتهم كما هىعارضون والم من العينة% 36.3ونسبة  بشدة،
تهم كشفت عن استمرار عالقحيث ) 2008(وقد اختلفت النتائج مع دراسة إبراهيم  ،العمل

   .باألصدقاء

 انشاء عالقات جديدة صعوبة - ب

صعوبة انشاء عالقات مدى  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )18(جدول 
  جديدة

 النسبة المئوية التكرار  فئةال

 9.1 3  أعارض بشدة

 33.3 11 أعارض

 21.2 7  محايد

 30.3 10  أوافق

 6.1 2  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع
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من العينة يعارضون أنهم لديهم صعوبة فى % 42.4الى أن نسبة ) 18(رقم يشير جدول 
رضون بشدة وأن نسبة معا% 9.1معارضون ونسبة % 33.3انشاء عالقات حيث كانت نسبة 

لديهم كان نسبة ال بأس بها من العينة  هناكوهذا يدلل على أن  ذلك،موافقون على % 36.4
 .)16(وهذا يتفق مع ما جاء بجدول رقم صعوبة فى انشاء عالقات مع اآلخرين نتيجة التقاعد 

صة بإعادة تكوين جتماعية خااإلنشطة األتقديم وذلك األمر يتيح المجال للدعوة الى المساهمة في 
من قبل القائمين على تقديم الخدمة في الجمعية وأيضًا  صداقات جديدة لهؤالء المتقاعدين

   .ضرورة التشبيك مع المؤسسات األخرى العاملة في المجال

  مع زمالء العمل سابقًا التزاور -ج

تزاور مع زمالء الإمكانية  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )19(جدول 
  العمل سابقا

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 3.0 1  أعارض بشدة

 12.1 4  أعارض

 30.3 10  محايد

 42.4 14 أوافق

 12.1 4  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع

موافقون على أنهم يتزاورون مع زمالء العمل % 54.5الى أن نسبة ) 19(رقم يشير جدول 
موافقون بشدة كما أن نسبة كبيرة % 12.1موافقون ونسبة % 42.4السابق حيث كانت نسبة 

اختيار اال إجابة محايد أن الصمت وعدم  ويري الباحث ،%30.3 كانت ت محايدة حيثمنهم كان
% 15.1نسبة كما أن  ،قد يعبر عن عدم رغبتهم فى االفصاح عن مشاعرهممن اإلجابات األخرى 

مما يدلل على انعدام عالقتهم مع زمالئهم فى العمل ئهم أنهم يتزاورون مع زمال علىاعترضوا قد 
   .السابق وهذا األمر قد يكون مؤلم نفسيًا وصعب التعبير عنه من قبلهم
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 التعامل مع المحيطين -د

 التعامل مع المحيطين التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )20(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 24.2 8  أعارض بشدة

 51.5 17  أعارض

 15.2 5  محايد

  9.1  3  أوافق

 - - أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع

من العينة ليس لديهم مشكلة فى التعامل مع % 75،7الى أن نسبة  )20(رقم  يشير جدول
وهذه النسبة تتوافق مع نسبة من لديهم مشكلة، من العينة لديهم % 9،1المحيطين وأن نسبة 

نسبة وكانت  .والمساندةوتحتاج الى تقديم الدعم ) 17(رقم شكالت فى العالقات بجدول م
كشفت حيث  )م 2008(دراسة ابراهيم النتائج مع واتفقت . محايده إحابتهم من العينة% 15،2
  .معهمتبادل الزيارات عالقتهم بالمحيطين وعن استمرار ها نتائج

  .مشكالتهمالتخفيف من جمعية الموظفين المتقاعدين فى  دور -6

 السعادة من االنضمام الى الجمعية مدى - أ

مدى السعادة من االنضمام  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )21(جدول 
 الموظفين المتقاعدينالى جمعية 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 6.1 2  أعارض بشدة

 6.1 2  أعارض

 12.1 4  محايد

 42.4 14 أوافق

 33.3 11  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع
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لديهم شعور بالسعادة نتيجة االنضمام  كانالعينة  أفرادالى أن غالبية ) 21(رقم يشير جدول 
 33.3ونسبة  ونموافق%  42.4 ما بين نسبةموزعة % 75.7الى الجمعية حيث كانت النسبة 

أما  للمتقاعدين،جمعيات فى تقديم الرعاية الذلك النوع من وهذا يوضح أهمية بشدة  ونموافق%
ون مما يدلل على أنهم قد محايد%  12.1ونسبة  ونمعارض % 12.2 نسبةكانت فباقى النسب 

يكونوا فى مرحلة األزمة أو لديهم مشكالت فى حاجه للتدخل والمساندة من قبل األخصائيين 
ن الجانب النفسى لم أأثبتت حيث  )م2012(بالجمعية واختلفت النتائج مع نتائج دراسة الزيود 

ولكن االختالف في الدراستين أن األولى وهى الحالية أجريت على مؤسسة نهارية  ينيتغير للمسن
والثانية كانت على مؤسسة إيوائية وهذا يدلل على أهمية إنشاء المزيد من المؤسسات النهارية 

  .التي تقدم الدعم والبرامج لهذة الفئة

  .المتقاعدينامج الرعاية فى الجمعية لتلبية احتياجات مناسبة بر مدى - ب

رعاية المدى مناسبة برامج  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )22(جدول 
 .المتقاعدينجمعية لتلبية احتياجات فى ال

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 18.2 6  أعارض بشدة

 33.3 11  أعارض

 9.1 3  محايد

 30.3 10  افقأو

 9.1 3  أوافق بشدة

 100.0 33 المجموع

من العينة ترى أن البرامج غير مناسبة %  51.5الى أن نسبة  )22(رقم  يشير جدول
أى أنهم ينتظروا بشدة  ونمعارض% 18.2ونسبة  ونمعارض%  33.3للمسنين حيث كانت نسبة 

وربما كانت . المطلوبالمستوى  من الجمعية تقديم خدمات أكثر من ذلك وأن البرامج ليست على
اجاباتهم تتعلق بطبيعة األنشطة داخل الجمعية والتى قد ال تتناسب معهم، وعلى الرغم من ذلك 

وأيضًا  ولكنهم يبحثون عن األفضل،) 21(فلم يتأثر شعورهم بالسعادة كما جاء فى جدول رقم 
بشدة ونسبة  ونموافق%  9.1على أن البرامج مناسبة ونسبة  ونموافق% . 30كانت نسبة 

وتعزى الدراسة عدم الرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية الى عدم . محايدينكانوا % 9.1
التجديد في مجلس ادارتها وعدم االشراف عليها من قبل المختصين والمهتمين واهمال الحكومات 

دعين وكذلك لها وعدم استثمار حاجتهم ألنشطة متنوعة تتولي دمجهم مع جيل الشباب والمب
  .اقتصار التردد على الجمعية لكبار السن فقط
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  المشاركة فى أنشطة جمعية المتقاعدين -ج

المشاركة فى أنشطة جمعية  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )23(جدول 
 المتقاعدين

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

  12.1  4  أعارض بشدة

 9.1 3  أعارض

 15.2 5  محايد

 21.2 7  أوافق بشدة

 42.4 14  أوافق

 100/0 33  المجموع

يشاركون فى أنشطة الجمعية ونسبة من العينة %  63,6الى نسبة  )23(رقم  يشير جدول
وهذه النسبة هى النسبة التى ال تجد أنشطة تناسبها فى الجمعية  فيها،ال يشاركون % 21،2

وربما تكون عدم  تباه القائمين على الجمعية اليهالى أنشطة أخرى يجب لفت انإوربما تتطلع 
الخاص بصعوبة ) 10(نسبة تتفق مع النسبة فى جدول  وهي مشاركتهم نتيجة ظروفهم الصحية،

   .محايدمن العينة % 15،2نسبة  كانتالفراغ، وأيضًا استثمار وقت 

  االخصائيين االجتماعيين فى الجمعية  دور -د

دور االخصائيين  والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسبالتوزيع النسبى : )24(جدول 
  االجتماعيين فى الجمعية

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 12.1 4  أعارض بشدة

 30.3 10  اعارض

 30.3 10 محايد

 6.1 2  أوافق بشدة

 21.2 7  أوافق

 100.0 33  المجموع
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أن هناك دور لألخصائى  نومن العينة ال ير% 42،4الى أن نسبة ) 24(رقم يشير جدول 
وهذه النسبة تتماشى مع النسبة الخاصة بعدم مشاركتهم فى أنشطة االجتماعى فى الجمعية 

، وكانت )21(وبمدى السعادة من االنضمام للجمعية فى جدول  ،)23( رقم الجمعية فى جدول
% 30،3رى أن هناك دور لألخصائى االجتماعى فى الجمعية ونسبة من العينة ت% 27،3نسبة 
خصائى االجتماعى األالتي أشارت الى أن  )م2012(واتفقت النتائج مع نتائج دراسة الزيود  .محايد

وهذا يؤكد على أهمية وجود عدد من االخصائيين  ومساعدة لكبار السنلم يستطع تقديم حلول 
م بدور ليتناسب مع عدد المرتادين وللقياات الجمعي ذلك النوع من داخل المدربين االجتماعيين

مع المساهمة فى القيام بأنشطة متنوعة ومالئمة  واضح فى التخفيف من المشكالت التى تواجههم
   .لهم وألعمارهم

  .الجمعيةالخدمات التى يتلقاها المتقاعد داخل  -هـ

الخدمات التى يتلقاها  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )25(جدول 
  معيةالمتقاعد داخل الج

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 9.1 3  أعارض بشدة

 24.2 8  اعارض

 24.2 8  محايد

 9.1 3 أوافق بشدة

 33.3 11  أوافق

 100.0 33 المجموع

من العينة يوافق على الخدمات التى يتلقاها % 42،4الى أن نسبة  )25(رقم  يشير جدول
ال يتلقون خدمات داخل  مأنه نهمالبعض ميعارض ذلك ويذكر % 33،3فى الجمعية ونسبة 
وهذا  ,من األنشطة داخل الجمعية  ًابسيط ًاالى أن هناك عدد البعض األخرالجمعية كما ويشير 

الخاص بالمشاركة ) 23(الخاص بدور األخصائى وجدول ) 24( رقم جدولما جاء بيتوافق مع 
نتيجة  الباحث ذلكجع ريوكانت محايدة من العينة % 24،2كما أن نسبة  ،فى أنشطة الجمعية

   .غرباء من خارج الجمعيةأمام اللرغبتهم فى عدم الحديث عن مشكالتهم 
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  .المجتمعالخدمات التى يتلقاها المتقاعد من قبل مؤسسات  -و

الخدمات التى يتلقاها  التوزيع النسبى والتكرارات إلجابات أفراد العينة حسب: )26(جدول 
  المتقاعد من قبل مؤسسات المجتمع

 النسبة المئوية التكرار  الفئة

 24.2 8  أعارض بشدة

 30.3 10  أعارض

 15.2 5  محايد

 9.1 3  أوافق بشدة

 21.2 7  أوافق

 100.0 33  المجموع

 اأن مؤسسات المجتمع له ونمن العينة ال ير% 54،5الى أن نسبة ) 26(رقم يشير جدول 
ت على قضاياهم ومشكالتهم التى تتعلق وهذا يرجع لعدم تركيز تلك المؤسسادور مع المتقاعدين 

لبعض يرى عكس ذلك ويرى أن % 30،3ونسبة  والمادى،والعالوات والدعم المعنوى  اتبالمعاش
المتقاعدين خاصة دور جمعية الموظفين المتقاعدين في دور مهم مع  المؤسسات والجمعيات

رى الباحث أن عدم وي. محايدمن العينة % 15،2كانت نسبة و التخفيف من بعض مشكالتهم،
اهتمام المؤسسات بهذة الشريحة قد يكون لعدة أسباب منها اعتقادهم الخاطىء بأن هناك شرائح 
أهم منهم من وجهه نظر الممولين خاصة األطفال والمرأة والشباب هذا بالرغم من وجود عدة 

الح الفئات مؤسسات دولية تبحث عن العاملين في المجال وأيضًا توجه المشاريع والبرامج لص
األخرى بزعم أن المردود المادى جراء العمل معهم ضعيف أو أنهم بحاجه الى أوجه رعاية 

  .متنوعة، وأيضًا أن المسؤولية عنهم تقع فقط على عاتق أسرهم

  ملخص عام ألهم النتائج

 45.5نسبة  عدم وجود مشكالت اقتصادية ملموسة لدى العينة حيث كانتأشارت النتائج الى  -
وهذا يشير  اقتصادية مقبولة، بحالة هامن%  39.4اقتصادية جيدة ونسبة  ةحالب هانم% 

الى أن الوضع االقتصادى للمتقاعدين ال بأس به نظرا لما يتلقونه من معاشات شهرية 
كما ويحث ذلك المسؤولين على ضرورة توفير برامج . االجتماعىمن العوز  تحميهممستمرة 

لكبار السن العاطلين عن العمل منهم والذين لم يتوفر لهم  تضامن وتكافل إجتماعى توفر
مصادر للدخل واإلعاشة كي تساعدهم هذه المعاشات على التقليل من درجة العوز 

  .االقتصادى ومن ثم التكيف مع مقتضيات الحياة ومتطلباتها
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بصحة  %3ونسبة  مقبولة، يهصححالتها المن العينة %  54.5الى أن نسبة النتائج أشارت  -
  .وهذا قد يؤثر على أدائهم االجتماعى يعانون من أمراضكانوا % 42.4جيدة ونسبة 

بعد التقاعد  ما يشغل وقت فراغهممن العينة ليس لديهم %  93.3على أن نسبة  النتائج أكدت -
المتقاعدين مما الموظفين فى جمعية  ةبسيط يةتطوعأعمال  ديهميوجد ل%  6.1ونسبة 

   .ر الجمعية في التخفيف من حدة مشكالت وقت الفراغ لدي البعض منهميؤكد ذلك على دو

بعد والقدرة على التكيف لديهم شعور بالراحة كان من العينة % 45أن نسبة  علىالنتائج  أكدت -
ال يشعرون بذلك وهذا يشير الى أن هذه النسبة % 30.3نسبة  ولكن العمل،االنقطاع عن 

مما يجعلهم فئة مستهدفة للعديد من  جة االنقطاع عن العمللديها قدر ما من المعاناة نتي
   .برامج المختصين في العمل االجتماعى واالنسانى

للعمل وأنهم  تهمفاعلي تقلصمن العينة كان لديهم شعور ب% 30.3على أن نسبة  أكدت النتائج -
األخصائيين  من قبل لتدخللوهذا يتيح المجال  والنشاط،ضعف الهمة  يعانون من
وتشجيعهم على استعادة  فراغهمأوقات  لوضع البرامج المختلفة لشغل والنفسيين االجتماعيين

  .النشاط

أن نسبة ومن العينة تأثرت عالقتهم باألصدقاء %  50نسبة  حواليالى أن أشارت النتائج  -
من العينة % 15.1 أن نسبةو التقاعد،كان لديهم صعوبة فى اقامة العالقات بعد % 36.4
العمل وهذا يدلل على مدى فعالية  ئهم فىمع زماللهم على عدم وجود تزاور  تكدأقد 

مؤسسات الرعاية المفتوحة لكبار السن عندما توفر لهم سبل اللقاء والتزاور بينهم وبين 
   .األصدقاء أو تكوين صداقات وعالقات جديدة

حدة بعض فى التخفيف من  بارزًا ًادور الموظفين المتقاعدين لجمعيةأن  علىالنتائج  دللت -
شعور بالسعادة نتيجة االنضمام الى  االعينة لديهمن % 75.7 كانت نسبةالمشكالت حيث 

الجمعية باالضافة الى استثمار الجمعية ألوقات فراغهم مع تمكينهم من صنع عالقات 
وصداقات جديدة مع المحيطين وفيما يتعلق بالمشكالت االقتصادية والصحية فلم يكن 

دورالجمعيات والنوادى االجتماعية المفتوحة أهمية وهذا يبرز . ية دور للتعامل معهاللجمع
للمتقاعدين وكبار السن بما في ذلك الجوانب الصحية فى تقديم أوجه الرعاية المختلفة 

  .واالقتصادية من خالل التشبيك مع المعنيين لتوفير مشاريع تلبى احتياجاتهم المتنوعة

 ومقترحاتتوصيات 

 محاولة االستفادة من خبرات المتقاعدين عن طريق انشاء شبكة محلية للخبراء منهم وتعيين -
  .كمستشارين متطوعين بعد التقاعد لالستفادة منهم فى كل المجاالت المنتجين منهم
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وضع خطة وطنية لالهتمام بالمتقاعدين وإدخال القادرين منهم فى برامج الدولة االنمائية  -
  .والوطنية

ت فراغهم فى األنشطة اوقأتاح عدد من نوادى كبار السن النهارية فى األحياء واستغالل افت -
  .عالقاتهم وصداقاتهماليومية المختلفة وإتاحة الفرصة لتوسيع دائرة 

تقاعدين ضرورة وجود هيئة مشرفة تقوم بالتشبيك بين المؤسسات التى تعمل فى مجال الم -
بينها مع ضرورة مشاركة الدولية والتنسيق والتعاون فيما سواء كانت المحلية أو  وكبار السن

  .كبار السن في االعداد للبرامج الخاصة بالمتقاعدين

منح أسر وأبناء المتقاعدين فرص للتوظيف والتعليم مع تقديم دعم لهم على الخدمات الصحية  -
  .المقدمة

ول متكاملة لتحسين نوعية محاولة تبنى مبادرة من قبل مؤسسات العمل االجتماعى لتقديم حل -
الكريم والعمل على زيادة معاشاتهم بما يتناسب حد أدنى للعيش وتوفير  تقاعدينالحياة للم

   .مع ارتفاع األسعار

فى كل أرجاء المجتمع مع تقسيمهم من حيث  تقاعدينعمل سجل تبادل معلومات خاص بالم -
قومون بها واحتياجاهم الحالية العمر وطبيعة المعيشة والدخل واألنشطة والمهام التى ي

  .والمستقبلية

أقسام  تدريبها مع تخصيصإعداد كوادر قادرة على العمل مع المسنين واإلشراف الدورى على  -
أسوة بأقسام العمل االجتماعى  المتقاعدين وكبار السنفى الجامعات لتخصص رعاية 

  .األخرى

اصة وحدائقها المختلفة بعد انتهاء فترة تبنى فكرة استغالل قاعات المؤسسات الحكومية والخ -
   .السنكبار المتقاعدين والدوام الرسمى لعمل برامج وأنشطة خاصة ب

اجتماعى ثقافى متكامل يشارك فى بنائه طبقات المجتمع المختلفة  طبيتبنى فكرة انشاء مبنى  -
ند التقدم فى ويستفيد منه كل فئات المجتمع ويكون لهم بمثابة بيت آمن يتم اللجوء اليه ع

  .خدماتهالعمر واالستفادة من 

أن تقوم هيئة التقاعد الفلسطينية من أن ألخر بنشر الوعي للمقبلين على مرحلة التقاعد  -
وتثقيفهم من خالل إقامة ورش عمل وندوات تمكنهم من التعرف على اللوائح والقوانين 

مان الراتب التقاعدى ومن الخاصة بالمعاشات واستبدال المعاشات وكيفية منح القروض بض
ثم جلب مشاريع استثمارية لصالحهم ومساعدتهم على استثمار مخصصاتهم واستثمار 

  . االستقطاعات الشهرية والسنوية لهم في مشاريع تحقق لهم مستقبل أفضل

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العسولي

  1500

  :الهوامش

دار  جامعات،للدار النشر  الكويت، النفس،كبار السن ورعايتهم فى االسالم وعلم  ابراهيم،كمال  موسى -1
  . 20-19.م، ص2006القلم للنشر، 

المكتبة الجامعية،  االسكندرية، للمسنين،الرعاية االجتماعية  سيد، وفهمي محمدنورهان منير  حسن -2
  .60.م، ص 2000

م 2005لسنة ) 7(قانون التقاعد الفلسطيني العام رقم / م 2015إصدارات هيئة التقاعد الفلسطينية  -3
  .www.ppag.psع الهيئة موق/ وتعديالته 

 الجهاز المركزى ،2007-97واقع المسنين ومتطلبات رعايتهم فى األراضى الفلسطينية  محمد، خليفه -4
السلطة الوطنية " ماس"بحاث السياسات الفلسطينية أمعهد  الفلسطينى ديسمبر،لإلحصاء 
  .11.م، ص2012 الفلسطينية،

 دار :االسكندرية ،1ط ،“الخدمات االجتماعية " اعية قاموس الخدمة االجتم شفيق،أحمد  السكرى -5
  .449.م، ص2000 المعرفة الجامعية،

 مديرية دار الكتب بغداد، السن،سيكولوجية الشيخوخة وموقف االسالم من كبار  حسن،مسارع  الراوى -6
  .43-42.م، ص 1999 للنشر،

-250.م، ص2005 الشروق،دار  األردن، عمان،، 1ط االجتماعية،علم المشكالت  خليل،عمر معن  -7
251.  

 م،2001شاذلي عبد الحميد محمد، التوافق النفسي للمسنين، المكتبة الجامعية، االسكندرية، مصر،  -8
  .58.ص

مجموعة النيل  ،القاهرة ،1ط الرعاية،االعاقة االجتماعية المفهوم واألنواع وبرامج  مدحت،أبو النصر  -9
  .252-251.ص م، 2004 العربية،

 حوليات االجتماعية،دراسة سوسيولوجية حول ظاهرة الشيخوخة ودور الخدمة  الدين،جالل  الغزاوى -10
  .18-17.ص م،1988 الكويت،جامعة  التاسعة،الحولية  اآلداب،كلية 

أساليب "مداخل نظرية تجارب عربية " المشكالت االجتماعية المعاصرة  وآخرون،عصام توفيق  قمر -11
  .18-17.م، ص2008 الفكر،دار  االردن، ان،عم ،1ط ،"المواجهه

 ،1االجتماعية، طمصطلحات ومفاهيم انجليزية فى الخدمة  محمد،عبد المجيد بن طاش  نيازى -12
  .14.ص م،2000 العبيكات،مكتبة  السعودية، الرياض،

  facebook.comفلسطين  غزة-جمعية الموظفين المتقاعدين  موقع -13

 .الوفاءدار  االسكندرية، ،1ط متكامل،بيتنا مسن مدخل اجتماعى  فى أحمد،عبد اللطيف رشاد  -14
  .25.م، ص2007



 الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة جمعيةمرتادى  ينة منع سن التقاعد من وجهه نظر واقع مشكالت   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1501

 عمان، ،1االجتماعية، طمصطلحات الخدمة االجتماعية والعلوم  معجم الله،عبد العزبز عبد  الدخيل -15
  .180.ص م،2006دار المناهج، :االردن

-31.ص ،م2002 الجامعة،مؤسسة شباب  ندرية،االسك للمسن،األبعاد النفسية  المنعم،عبد  الميالدى -16
33.  

دار  للجامعات،دار النشر  الكويت، النفس،كبار السن ورعايتهم فى االسالم وعلم  ابراهيم،كمال  موسى -17
  .161-158.ص م،2006القلم للنشر، 

 ية،االسكندر ،1مقارنة، طدراسة أنثروبولوجية "نظرة المسنين للموت والموتى  مرسى،يحى  بدر -18
  .9-5.م، ص 2007الوفاء، دار  مصر،

جسد ال يشيخ وعقل ال يحده زمن البديل الثورى لمكافحة  شقرة،رجا أبو  ترجمة. ديباك شوبيرا -19
 م،2015 قريش،مكتبة مؤمن  للماليين،العلم  لبنان، دار بيروت، ،1ط السن،الشيخوخة والتقدم فى 

  .12.ص

ترجمة هانى  .جانبًادع التفكير بالشيخوخة " مقاومة الشيخوخة التدريب الذهنى ل مارغيت، بوركهارت -20
  .56-55.ص م،2004 العبيكات،مكتبة  السعودية، ، الرياض،1ط الصالح،

 ،1ط السادس، الجزء "االنسانىسلسلة االسس النفسية للنمو "سيكولوجية المسنين  سعد، رياض -21
  .17-16.، صم2006 الكلمة،دار  مصر،

المكتبة  االسكندرية، دينية،رؤية نفسية " مشكالت كبار السن التشخيص والعالج  م،حسمحمد  غانم -22
  .90-88.م، ص2004 المصرية،

 المكتب القاهرة، االسالمى،رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور  محمد،الفقى مصطفى  -23
  .35-34.ص م،2008 الحديث،الجامعى 

المكتب  االسكندرية، الفرد،لممارسة المهنية لطريقة خدمة عمليات ا حسن،عبد المنصف  رشوان -24
  .220-218.م، ص2006 الحديث،الجامعى 

  .91-87.م، ص2000 غريب،دار  القاهرة، الشيخوخة،رعاية  ميخائيل،يوسف  أسعد -25

المكتب  االسكندرية، االجتماعية،رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة  سالمة،محمد  غبارى -26
  .287-285.م، ص2003ى الحديث، الجامع

 منشورات جامعة القدس األردن، عمان، االجتماعية،مدخل الى الخدمة  ومسعود وائل،خليل  درويش -27
  .234-233.، صم2008 المفتوحة،

المكتب الجامعى  القاهرة، االجتماعية،الممارسة العامة منظور حديث فى الخدمة  شحاته،جمال  حبيب -28
  .299-297.صم،  2009الحديث، 

دار صفاء  االردن، عمان، ،1ط االجتماعية،وقفة مع الخدمة  وجودت حزامة،ماجدة بهاء الدين  عبيد -29
  .203.م، ص2009 والتوزيع،للنشر 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العسولي

  1502

مديرية التضامن االجتماعى بمحافظة  القاهرة، ،1ط ،"دليل حياة"كبار السن  السيد،أحمد  مصطفى -30
  .9.، صم2010والطفولة، اعية ادارة االسرة قطاع الشئون االجتم" االسكندرية 

-58.ص م،2003 والتوزيع،دار الفجر للنشر  القاهرة، ،1ط المسنين،رعاية  رجب،الغفار احالم  عبد -31
61.  

 الجامعية،المكتبة  االسكندرية، للمسنين،الرعاية االجتماعية  سيد، وفهمي محمدنورهان منير  حسن -32
  .88-80.م، ص 2000

 .الوفاءدار  االسكندرية، ،1ط متكامل،بيتنا مسن مدخل اجتماعى  احمد، فىللطيف رشاد ا عبد -33
  .245- 244.م، ص2007

 المكتب القاهرة، االسالمى،رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور  محمد،مصطفى  الفقى -34
  .8.م، ص2008 الحديث،الجامعى 

 القاهرة، المجاالت، –مناهج الممارسة  –ظرة تاريخية ن" الخدمة االجتماعية  مصطفى،احمد  خاطر -35
  .م2006 الحديث،المكتب الجامعى 

  

  :قائمة المصادر والمراجع

دراسة ميدانية "في المجتمع الفلسطيني  ).2008(. المسنينمشكالت  محمود،ابراهيم قصي 

لبحوث معهد ا القاهرة،، "على مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنين في الضفة الغربية
  .رسالة ماجيستير غير منشورة العربية،والدراسات 

  .غريبدار  :القاهرة ،الشيخوخةرعاية  ).2000(. ميخائيلأسعد يوسف 

لسنة ) 7(قانون التقاعد الفلسطيني العام رقم / م 2015إصدارات هيئة التقاعد الفلسطينية 

  .www.ppag.psموقع الهيئة : م وتعديالته2005

، "مقارنةدراسة أنثروبولوجية "نظرة المسنين للموت والموتى  ).2007(. مرسىبدر يحى 
  .الوفاءدار  :مصر االسكندرية، ،1ط

دع التفكير بالشيخوخة "التدريب الذهنى لمقاومة الشيخوخة  ).2004(. مارغيتبوركهارت 

   .العبيكاتمكتبة  :السعودية الرياض،، 1ط الصالح،ترجمة هانى  ."جانبًا

 ،االجتماعيةالممارسة العامة منظور حديث فى الخدمة  ).2009( .شحاتهحبيب جمال 
  .الحديثالمكتب الجامعى  :القاهرة



 الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة جمعيةمرتادى  ينة منع سن التقاعد من وجهه نظر واقع مشكالت   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1503

المسنين وعالقتها بالصالبة النفسية  مشكالت). 2010(. عطاف وأبو غالىحجازى جولتان 

مجلة جامعة النجاح  ،"غزةدراسة ميدانية على عينة من المسنين الفلسطينيين فى قطاع "

  .)1(24مجلد  .االنسانيةعلوم الولألبحاث 

دراسة ميدانية عن المتقعدين "الحياة االجتماعية لما بعد التقاعد  ).2011(. مؤيدحسن مرح 

  .آذار العراق، ،32ع ،موصليةمجلة دراسات  ،"فى مدينة الموصل

 :االسكندرية ،للمسنينالرعاية االجتماعية  ).2000(. سيد وفهمي محمدورهان منير نحسن 
  .الجامعيةبة المكت

 –مناهج الممارسة  –نظرة تاريخية " الخدمة االجتماعية  ).2006(. مصطفىخاطر احمد 

  .الحديثالمكتب الجامعى  :القاهرة ،"المجاالت

- 97المسنين ومتطلبات رعايتهم فى األراضى الفلسطينية  عواق ).2012(. محمدخليفه 
بحاث السياسات الفلسطينية أعهد م الفلسطينى ديسمبر،الجهاز المركزى لإلحصاء  ،2007

  .الفلسطينيةالسلطة الوطنية " ماس"

معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية والعلوم  ).2006( .اللهالدخيل عبد العزبز عبد 

  .المناهجدار  :االردن عمان، ،1، طاالجتماعية

 :األردن عمان، ،االجتماعيةمدخل الى الخدمة  ).2008(. ومسعود وائلدرويش خليل 
  .المفتوحةنشورات جامعة القدس م

 ،السنالشيخوخة وموقف االسالم من كبار  ةسيكولوجي ).1999(. حسنالراوى مسارع 
   .مديرية دار الكتب للنشر :بغداد

 ،الفردعمليات الممارسة المهنية لطريقة خدمة  ).2006(. حسنرشوان عبد المنصف 
  .الحديثالمكتب الجامعى  :االسكندرية

 ،"االنسانىسلسلة االسس النفسية للنمو "سيكولوجية المسنين  ).2006(. سعدرياض 

  .الكلمةدار  :مصر ،1ط ،السادس الجزء

واقع حياة المسنين فى مؤسسات الرعاية االجتماعية الحكومية  ).2012(. محمدالزيود اسماعيل 

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  مجلةأول، تشرين  ،28ع ).1ج( عمان،والخاصة فى 

 .دراساتوال



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العسولي

  1504

 ،1ط ،"الخدمات االجتماعية"قاموس الخدمة االجتماعية  ).2000(. شفيقالسكرى أحمد 
  .الجامعيةدار المعرفة : االسكندرية

المكتبة : ، مصر، االسكندريةالتوافق النفسي للمسنين). 2001(. شاذلي عبد الحميد محمد
  .الجامعية

يشيخ وعقل ال يحده زمن البديل  جسد ال ).2015(. شقرةرجا أبو  ترجمة. ديباكرا يشوب

 :للماليينالعلم  لبنان، دار بيروت، ،1ط ،السنالشيخوخة والتقدم فى  الثورى لمكافحة
  .مكتبة مؤمن قريش

المشكالت االجتماعية لجماعات المسنين فى الضفة الغربية  ).2012. (خليلعبد الرازق 

الماجستير الخاصة بمتعثى اللقاء العلمى لرسائل  ،مواجهتهاالجماعة فى  ودور خدمة
  .المفتوحةجامعة القدس  :وغزةرام الله  ،فلسطين ،15/12-14 بتاريخجامعة حلوان 

  .والتوزيعدار الفجر للنشر  :القاهرة ،1ط ،المسنينرعاية  ).2003(. رجبعبد الغفار احالم 

 ،1ط ،"متكاملمدخل اجتماعى " بيتنا مسن فى). 2007(. أحمدعبد اللطيف رشاد 
 . الوفاء دار كندرية،االس

 عمان، ،1ط ،االجتماعيةوقفة مع الخدمة  ).2009(. وجودت حزامةعبيد ماجدة بهاء الدين 
  .والتوزيعصفاء للنشر  دار :االردن

  .الشروقدار  :األردن عمان،، 1ط ،االجتماعيةعلم المشكالت  ).2005(. خليلعمر معن 

 ،"دينيةرؤية نفسية "يص والعالج مشكالت كبار السن التشخ ).2004(. حسمغانم محمد 
  .المصريةالمكتبة : االسكندرية

 ،االجتماعيةرعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة  ).2003(. سالمةغبارى محمد 
  .المكتب الجامعى الحديث :االسكندرية

دراسة سوسيولوجية حول ظاهرة الشيخوخة ودور الخدمة  ).1988(. الدينالغزاوى جالل 

  .الكويتجامعة  التاسعة،الحولية  اآلداب،حوليات كلية  ،االجتماعية

 ،االسالمىرعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور  ).2008(. محمدالفقى مصطفى 
  .الحديثالمكتب الجامعى : القاهرة



 الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة جمعيةمرتادى  ينة منع سن التقاعد من وجهه نظر واقع مشكالت   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1505

المشكالت المرتبطة بمرحلة التقاعد من وجهه نظر ). 2011( .الفهدى عبد الرحمن بن فهد

، جامعة االمام "مسحية على عينة من المتقاعدين بمدينة الرياض دراسة"المتقاعدين 
  .محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، رسالة ماجيستير غير منشورة

مداخل نظرية تجارب  :المشكالت االجتماعية المعاصرة ).2008(. وآخرونقمر عصام توفيق 

 .الفكردار  :االردن عمان، ،1ط ،"أساليب المواجهه" عربية

مديرية التضامن  القاهرة، ،1ط ،"دليل حياة"كبار السن  ).2010(. السيدمصطفى أحمد 
  .والطفولةقطاع الشئون االجتماعية ادارة االسرة " محافظة االسكندرية ب االجتماعى

دار  الكويت، ،النفسكبار السن ورعايتهم فى االسالم وعلم  ).2006(. ابراهيمموسى كمال 
 .للنشردار القلم  :جامعاتلل النشر

. الجامعةمؤسسة شباب  :االسكندرية ،للمسناألبعاد النفسية  ).2002(. المنعمالميالدى عبد 
  facebook.comفلسطين  غزة- موقع جمعية الموظفين المتقاعدين 

 ،1ط الرعاية،االعاقة االجتماعية المفهوم واألنواع وبرامج  ).2004(. مدحتأبو النصر 
  .العربيةموعة النيل مج :القاهرة

مصطلحات ومفاهيم انجليزية فى الخدمة  ).2000(. محمدنيازى عبد المجيد بن طاش 

  .العبيكاتمكتبة  :السعودية الرياض، ،1ط ،االجتماعية

 

List of Sources and References: 

Abdul Ghaffar Ahlam Rajab. (2003). Care of the elderly, firist Ed., Cairo: 
Elfager for Publishing and Distribution 

Abdul Latif Rashad Ahmed. (2007). Elderly in our house “an integrated social 
Approch”, Firist Ed., and Alexandria: Al Wafa House. 

Abdul Razak Khalil. (2012). Social problems of elderly groups in the West Bank 
and Service Homes.In the face of it, the scientific meeting of the master's 
theses of The University of Helwan dated 14-14.15/12, Palestine, Ramallah 
and Gaza: AlQuds Open University. 

Abu al - Nasr Madhat. (2004). Social Disability Concept, Types and Care 
Programmes, Firist Ed., Cairo: Arab Nile Group. 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العسولي

  1506

Al-Fahdi Abdul Rahman bin Fahd (2011). Problems associated with the 
Retirement phase in the eyes of retirees "A Survey of a Sample of Retirees in 
Riyadh", Imam Mohammed bin Saud Islamic University, Saudi Arabia and 
unpublished Thisis of Master. 

Asad Joseph Mikhail. (2000). Old Age Care, Cairo: Dar Gareeb. Abed Magda 
Bahá'Eldeen & Gawdat Hozama. (2009). Pause with Social Work, firist Ed., 
Amman, Jordan: Dar Safaa for publication and Distribution.  

Badr Yahia Morsi. (2007). Older People's View of Death “Comparative 
Anthropological Study”, firist Ed., Alexandria, Egypt: Dar Elwafaa. 

Burkhart Margate. (2004). Mind Training to Fight Ageing. Translation by Hani 
Al - Saleh, Firist Ed., Riyad, Saudi Arabia: Obaiat bookstore. 

Chopra Deepak. Translation by Raja Abu Shagra. (2015). A body that does not 
age and a mind that is not limited by the time, Firist Ed., Beirut, Lebanon, 
Dar Elelm for Millions: The Library of Moamen Quresh. 

Darwish Khalil and Masood Wael. (2008). Entry to Social Work, Amman, 
Jordan: Publications of the AlQuds Open University. 

Eldakhil Abdulazziz Abdullah. (2006). Gazetteer of Social work and Social 
Sciences, Firist Ed., Amman, Jordan: Dar Elmanahig. 

Elrawi Masareh Hasan. (1999). Psychology of Old Age and Islam's Attitude 
Towards Older People, Baghdad: Directorate of the Publishing House. 

Elsokary Ahmed Shafiq. (2000). Social work Dictionary "Social Services", firist 
Ed. Alexandria: University House of Knowledge. 

Faqi Mustafa Muhammad. (2008). Care of the Elderly between Positivism and 
Islamic Perception, Cairo: The modern university office. 

Fatma El-Hamidi. (2007). Early retirement in the government sector in Egypt, 
Preferences, Determinants and policy implications, USA, university of 
Pittsburgh. 

Ghanem Muhammad Hasm. (2004). Older Persons' Problems Diagnosis and 
Treatment “Psycho - Religious Vision”, Alexandria: Egyptian Library. 

Gabbari Mohamed Salama. (2003). Welfare of Special Groups in the Social 
Work Environment, Alexandria: The Bureau Modern Univerisity. 

Ghazawi Jalaluddin. (1988).). Sociological study on the phenomenon of Ageing 
and the Role of social work, Annals of the Faculty of Arts, Ninth Yearbook: 
University of Kuwait. 



 الموظفين المتقاعدين بمدينة غزة جمعيةمرتادى  ينة منع سن التقاعد من وجهه نظر واقع مشكالت   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1507

Habib Jamal Shahat (2009). Public Practice, a Modern Perspective on Social 
Work, Cairo: The modern university office. 

Hasan Marah Moaied. (2011). Post - Retirement Social Life, "Field Study on 
Retirees in Mosul," Journal of Conductive Studies, A32, Iraq, March. 

Hassan Nurhan Munir and Fahmi Muhammad Syed. (2000). Social Welfare for 
The Elderly, Alexandria: The university library. 

Hejazi Goltan and Abogali Etaf. (2010). Problems of the Elderly and their 
Relationship to Psychological Rigidity. "Field Study on a Sample of 
Palestinian Elderly People in the Gaza Strip, vol. 24 (1): University of 
Success Journal of Research and Humanities.  

Ibrahim Alhawarin. (2012). The patterns of early retirement among Gordian 
men, Egypt, the Economic research forum.  

Ibrahim Qassi Mahmood, elder problems. (2008). In Palestinian society, "Field 
Study on Social Welfare Institutions for the Elderly in the West Bank," 
Cairo, Arab Research and Studies Institute, an unpublished master Thesis 

Khalif Muhammad. (2012). The Reality of Older Persons and Their Care 
Requirements in the Palestinian Territories 97-2007, Central Statistical 
Organ December, Palestinian Policy Research Institute "Maas" Palestinian 
National Authority.  

Khater Ahmed Mustafa. (2006). Social Work “Historical Outlook - Methods of 
Practice – Fields”, Cairo: The modern university office. 

Lord Abdel Munim. (2002). Psychological Dimensions of the Elderly, 
Alexandria: University Youth Foundation.The site of the Association of 
Retired Employees. 

Moses Kamal Ibrahim. (2006). Older Persons and Their Care in Islam and 
Psychology, Kuwait, Publishing House For universities: Pen Publishing. 

Mustafa Ahmed Al - Sayed. (2010). Senior Citizens' Guide to Life, firist Ed., 
Cairo, Directorate of Social Solidarity Department of Family and 
Childhood. 

Niazi Abdul Majid bin Tash Mohammed. (2000). English Terms and Concepts 
in Social Work, p. 1. Riyadh, Saudi Arabia: The bookstore. 

Omar Ma'an Khalil. (2005). Social Problem Science, firist Ed., Amman, Jordan: 
Dar Elsharq. 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العسولي

  1508

Palestinian Retirement Authority Issues 2015/ Palestinian General Retirement 
Act No. 7 of 2005 and amendments thereto, Location of the www.ppag.ps 
Body. 

Qmar Esam Tawfik and Others. (2008). Contemporary Social Problems. 
"Coping Methods", firist Ed., Amman, Jordan: Dar Elfeker. 

Rashwan Abdul Mufadeel Hassan (2006). Professional Practices of Individual 
Social work Method, Alexandria: The modern university office. 

Riad Saad. (2006). Psychology of the Elderly "Series of Psychological 
Foundations for Human Development”, Part VI, firist Ed., Egypt: Alam 
Elkalema. 

Shahli Abdul Hamid Mohammed. (2001). Psychological Compatibility of the 
Elderly, Egypt and Alexandria: The university library. 

Taybeh Rakhshani and others. (2014). The association of health –promoting Life 
style with quality of life among Iranian elderly, Tehran, IR Iran, Tehran 
University for Medical Sciences.  

Zeud Ismail Mohamed. (2012). The Reality of the Lives of Older Persons in 
State Social Welfare Institutions and private in Amman, J1. 28, October, 
Jerusalem Open University Journal of Research and Studies.  

 



 1538 -1509، ص ص 2021، 2العدد  22المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

1509 

 موقف وكاالت األنباء العاملية نحو قضية الالجئني السوريني
  

  *ليث أنور جدعان الجنيدي

  

  18/4/2021 تاريخ القبول   7/12/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

تعد وكاالت األنباء بغض النظر عن تصنيفاتها المهنية وآلية عملها ومستوى انتشارها من أهم مصادر 
ار المختلفة، وقد أخذت قضية الالجئين السوريين حيزا واسعا من مساحاتها، تزويد وسائل اإلعالم باألخب

إال أن التقارير اختلفت في كيفية التعاطي مع األحداث المتعلقة بها، مع األخذ بعين االعتبار تبعيتها، 
   .وانتماءاتها وعالقاتها بدول المقر

على أن وكاالت األنباء مهما كانت صفاتها  تحاول هذه الورقة البحثية تأكيد الفرضية القائمة عليها في
ستغالل أزمة الالجئين سواء على الصعيد السياسي أو في محاولة التتعرض لضغط الدولة عليها؛ وحياديتها 

إداريًا وماليًا وسياسيًا للدولة يفرض عليها قيودًا صارمة وبالتالي  هااالقتصادي أو غير ذلك، وأن خضوع
 .ركها المهني السليمالحد من سير الوكالة وتح
أن وكــاالت األنبــاء بصــرف النظــر عــن تصــنيفها، فــإن القوميــة والوطنيــة ال بــد أن    ونخلــص فــي األخيــر

  .تطفو على سطح تغطياتها اإلخبارية مهما حاولت االلتزام بالحيادية

  .الالجئين، وكاالت األنباء، األزمة السورية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :Laithjoneidi@yahoo.comEmail     .راسل صحفي، وكالة األناضول لألنباءالماجستير في العلوم السياسية، م   *
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International News Agencies Attitude towards  
the Syrian Refugees Crisis  

 

Layth Anwar al-Junaydi, Anadolu Agency. 

 

Abstract 
News agencies, regardless of their professional classifications, their mechanism of 

operation and their level of spread, are among the most important sources for providing 
the media with various news, and the issue of Syrian refugees has taken a wide range of 
areas, but the reports differed in how to deal with the events related to them, taking into 
account their dependency and affiliations And its relations with the headquarters 
countries. 

This research paper attempts to confirm the premise based on it that news agencies, 
regardless of their characteristics and neutrality, are subject to state pressure on them. In 
an attempt to exploit the refugee crisis, whether on the political, economic or otherwise, 
and that its administrative, financial and political subordination to the state imposes strict 
restrictions on it, thus limiting the functioning of the agency and its proper professional 
movement. 

In the end, we conclude that news agencies, regardless of their classification, 
nationalism and patriotism must float on the surface of their news coverage no matter 
how hard they try to adhere to neutrality. 

Keywords: Refugees, News agencies, The Syrian crisis. 
  

  :لمقدمةا

تلعب وكاالت األنباء العالمية دورًا هامًا وبارزًا فيما يتعّلق بإعالم األزمات والحروب، وذلك 
باعتبارها مرجعًا أساسيًا ورئيسيًا للعديد من وسائل اإلعالم المختلفة؛ لما تمتاز به من سرعة في 

و القضايا المنبثقة والمترتبة نقل الخبر وما لها من أثر مباشر في توجيه السياسات الدولية نح
  .على الصراعات التي تشهدها العديد من دول العالم المختلفة

وتعد األزمة السورية التي بدأت قبل ما يزيد على ستة أعوام من أهم وأبرز القضايا اّلتي 
 تشغل المجتمع الدولي، وذلك لطول عمرها، فضًال عن النتائج التي نجمت عنها والمتمّثلة بلجوء

  .الماليين من الشعب السوري إلى بالد العالم المختلفة

واحتّلت قضية الالجئين السوريين حيزًا كبيرًا من المساحات اإلخبارية في معظم وكاالت 
األنباء، ولكن طريقة وأسلوب الّتعاطي معها اختلف من وكالة ألخرى، وكان لتقاريرها أثر واضح 
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ألممية وتحديدًا المفوضية السامية لشؤون الالجئين باعتبارها في التأثير على قرارات المنظمات ا
صاحبة االختصاص، ال بل دفعها لتغيير سياساتها تجاه آلية التعامل مع أولئك الالجئين، واستخدام 
وكاالت األنباء العالمية لتكون منبرًا إعالميًا لها ُتحّقق من خالله المساعدات اإلنسانية الالزمة 

  .ئين السوريينإلغاثة الالج

ونظرًا لألهمية اّلتي تتمّتع بها أزمة الالجئين السوريين كان ال بد من البحث في دور وكاالت 
األنباء تجاهها، ولكي تكون الدراسة والبحث أكثر موضوعية، تم اختيار ثالث وكاالت أنباء مختلفة، 

اضول التركية ووكالة سانا السورية واحدة دولية وهي وكالة أنباء رويترز وأخرى إقليمية وهي األن
  .كوكالة عربية وتتبع لدولة األزمة

  :الفرضيات

الخاصة بالالجئين  –موضوع البحث  –تأثر التقارير اإلخبارية التي نشرتها وكالة األنباء العالمية  -
  .السوريين بانتماءاتها وعالقاتها بدول المقر

  .الالجئيندرجة االهتمام التي أبدتها الوكاالت لقضية  -

   .طبيعة التغطية التي مارستها الوكاالت تجاه الالجئين -

في تقاريرها المتعّلقة بالالجئين  موضوع البحثالجوانب اّلذي رّكزت عليه وكاالت األنباء  -
  .السوريين

موقع وكاالت األنباء على أسلوبها الصحفي في كتابة التقارير المتعّلقة بالالجئين السوريين، أثر  -
  .موقف تلك الدولة من أزمة اللجوء السوريو

  :البحثهداف أ

إلى توضيح دور وكاالت األنباء العالمية تجاه أزمة الالجئين السوريين، ودور  البحثهدف ي
تقاريرها وموادها اإلخبارية في جعل قضية الالجئين هامة، وقد استدعى ذلك إلى التعامل معها 

ول، باإلضافة إلى دور الوكاالت في لفت أنظار المنّظمات الدولية كقضية تؤثر على استقرار الد
نحوها، كما تهدف إلى بيان أسباب اهتمام وكاالت األنباء بقضية الالجئين وتحليل طبيعة الّتقارير 

  .اإلخبارية المنشورة والمتعّلقة بهم، وعالقة ذلك بانتماءات وكاالت األنباء

  :البحثمنهجية 

لرئيس من هذه الدراسة هو بيان دور وكاالت األنباء العالمية نحو قضية بما أن الهدف ا
من حيث ) Content Analysis(الالجئين السوريين، فال بد من استخدام منهج تحليل المضمون 
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استخدام وحدات التحليل المتبعة في هذا المنهج وتطبيقها على حاالت الدراسة، مع اعتماد 
  .علومات والبيانات موضوع الدراسةالتحليل الكمي والنوعي للم

 : الالجئين

وهم أي شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره 
من التعرض لالضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية 

أو ال يريد أن يستظل بحماية ذلك معينة، أو إلى رأي سياسي، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف 
 .)1(البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد

 : وكاالت األنباء

الجهاز الذي يتولى استقاء األخبار من مصادرها األساسية في مناطق مختلفة من العالم، 
  .)2(وتوزيعها على الصحف واإلذاعات المرئية والمسموعة بأجهزتها الخاصة بها

األنباء بأنها منظمات أو مؤسسات أو هيئات وظيفتها جمع األخبار والصور  تعرف وكاالت
   .والموضوعات الصحفية من مختلف مناطق العالم

كما ُتعرف بأنها مؤسسة تقدم خدمة إخبارية حيث تعني بتجميع األخبار وتغطية األحداث 
لمؤسسات اإلعالمية وتقوم بتوفير خدماتها اإلخبارية إلى مختلف ا. بالصورة والكلمة والصوت

  . )3(كاإلذاعة والتلفزيون والصحف والشبكة العنكبوتية

  :األزمة السورية

في ظل أحداث الربيع العربي اجتاحت المظاهرات وحركات االحتجاج معظم أرجاء الوطن 
العربي، وقد بدأت األزمة السورية، بالظهورقيام األمن السوري باعتقال مجموعة من األطفال التي 

، لتتحول بعد ذلك إلى 2011فبراير  26بإسقاط النظام على جدار مدرستهم بتاريخ تطالب 
  . )4(احتجاجات عارمة في جميع المحافظات السورية

  اللجوء ودوافعه

من الفعل لجأ، فنقول لجأ أو التجأ إلى الحصن، أي الذ إليه واعتصم، والالجئ : اللجوء لغًة
أو غيره ولجأ إلى بالد سواها، والملجأ هو المالذ  هو الشخص الذي هرب من بالده ألمر سياسي

  . )5(أو المعقل والحصن

الخاصة بوضع الالجئين، فقد عرفت الالجئ على أنه أي شخص لديه  1951أما اتفاقية 
خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب العرق والدين والجنسية واالنتماء إلى جماعة 
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خارج بلد المنشأ وال يستطيع أو ال يريد بسبب خوفه من  معينة أو الرأي السياسي ويوجد
  . )6(التعرض لالضطهاد، أن يستظل بحماية ذلك البلد أو يعود إليه

وتشير معظم التعريفات الخاصة بمعنى الالجئ إلى أنه شخص تعرضت بالده إلى ظروف 
مما يدفعه إلى استثنائية تحول دون ممارسته لحياته الطبيعة داخلها وتهدد أمنه الشخصي، 

  .مغادرتها بحثًا عن مالذ آمن

  .وهنا ال بد من ذكر مفاهيم أخرى ذات عالقة بمعني اللجوء، وهي النزوح والهجرة

فالنزوح بلغة بسيطة يعني االنتقال من مكان اإلقامة إلى مكان آخر داخل حدود الدولة، وهو 
  .بالتالي داخلي وليس خارجي

األشخاص أو "ادرة عن األمم المتحدة، يعرف النازحون بأنهم ووفقًا للمبادئ التوجيهية الص
جماعات األشخاص الذين ُأكرهوا على الهرب، او ترك منازلهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو 
اضطروا لذلك، والسيما نتيجة أو سعيًا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو 

ث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوار
  .)7("المعترف بها للدولة

  دوافع اللجوء

أجمعت المواثيق واألعراف الدولية على أن دوافع اللجوء نابعة من المسببات األساسية له، 
  .والتي في غالبها تكون بدافع سياسي أو ديني أو إنساني

 نوع من اللجوء، فإن المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وفي هذا ال: الدافع السياسي -1

، فإن مرد اللجوء ناجم عن اضطهادات ُتمارس بحق طالب 1951واستنادًا التفاقية جنيف  -2
اللجوء بسبب موقفه أو اتجاهاته السياسية، وهونوع يمنح للشخصيات المشهورة والقادة 

 .سياسيينالمنشقين عن حكوماتهم أو جيوشهم، أو الناشطين ال

ويتميز اللجوء السياسي بعدة مزايا منها زيادة المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لالجئ 
 .السياسي، والتأمين الشخصي، خصوصًا إذا كان الالجئ شخصية مستهدفة

والدين هو المعتقد الذي يعتنقه اإلنسان، والحرية الدينية مكفولة وفق : الدافع الديني -3
يكون سبب اللجوء في هذا اإلطار هو تعرض الشخص ، وئق الدوليةاإلعالنات والوثا

 .الديني، أو بسبب المعتقدات الالدينية لالضطهاد
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تمنح "على أنه  1951وتنص المادة الرابعة من الرابعة من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 
لرعاية الممنوحة الدول المتعاقدة الالجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على األقل ذات ا

 . )8("لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم

وتتمثل في الحروب والصراعات العرقية، ومثال على ذلك  :الدافع االجتماعي واإلنساني -4
 .سوريا والعراق، وينتهي هذا اللجوء بانتهاء السبب الذي بدأ به

األنواع السابقة لمفاهيم اللجوء حيث بررت  1951اقية األمم المتحدة لعام وقد بينت اتف
أسباب اللجوء بأنها خوف من التعرض لالضطهاد بسبب العرق والجنسية واالنتماء إلى جماعة 

 .معينة

  الالجئون السوريون وأماكن تواجدهم

ا على الشعب السوري وال زالت ُتلقي بضالله ،من دخول عامها العاشراألزمة السورية  اقتربت
الذي ُأجبر على ترك بالده نتيجة احتدام الصراع وما خلفه من مآسي ناجمة عن قتل ودمار 

  .ونزوح ولجوء الماليين منهم ،وتشريد

  وجهات اللجوء السوري

، حيث اندلعت مظاهرات 2011آذار / تعود بداية األزمة السورية إلى منتصف مارس
رية، وذلك تزامنًا مع ثورات مشابهة في العديد من الدول واحتجاجات في مختلف المدن السو

عاما من حكم عائلة  44، طالبت خاللها المعارضة بإنهاء أكثر من "الربيع العربي"العربية عرفت بـ 
رئيس النظام السوري بشار األسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة وحماية حقوق 

  .اإلنسان

السوري لجأ إلى الخيار العسكري لوقف االحتجاجات، ما أدخل بالده في دوامة إال أن النظام 
من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، ال تزال مستمرة حتى اليوم، خّلفت عشرات 

ماليين سوري عن مساكنهم داخل البالد وخارجها،  10اآلالف من القتلى، وتسببت في نزوح نحو 
  . )9(ممية وحقوقيةبحسب إحصاءات أ

  أماكن تواجد الالجئين السوريين

مليون الجئ سوري في  4.8وتبين إحصاءات المفوضية السامية إلى وجود ما يزيد عن 
  .)10(المجتمعات المستضيفة لهم في كل من األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر

اقت أي أزمة في العالم، كما اختار الالجئون بعد أن ضاقت البلدان المجاورة بأعدادهم التي ف
فضًال عن الظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها من البحث عن أماكن أخرى 
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للجوء إليها، إذ شهد العامين السابقين أيام عصيبة مر بها المجتمع األوروبي، الذي أصبح مقصدًا 
ة أن أعداد السوريين ووجهة جديدة لالجئين السوريين، حيث أظهرت سجالت المفوضية السامي

 . )11(ألف 384الطالبين للجوء إلى أوروبا بلغت نحو 

  عدد الالجئين السوريين موزعين على دول العالم المستضيف لالجئين :)1(جدول 

  العدد  الدولة
  751805  األردن
  3635410  تركيا
  879529  لبنان
  241738  العراق
  130187  مصر
  438000  أوروبا

  24055  شمال أفريقيا

ويتوزع الالجئون السوريون في األردن على عدد كبير من مدنه وقراه، وتحتل العاصمة عمان 
 88ألف، ثم المفرق بـ  137ألف الجئ، تليها اربد بـ  271المرتبة األولى من حيث العدد بـنحو 

  . )12(ألف الجئ

لوا البقاء في وعلى الرغم من الظروف العصيبة والصعبة التي تمر بها بالدهم، إال أنهم فض
  .)13(مليون نازح 7.6حدود دولتهم، ولكن تحولوا إلى نازحين، إذ زادت أعدادهم عن 

وتعد المفوضية السامية لشؤون الالجئين والتابعة لألمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن 
توفير الحماية العالمية لالجئين، وتمكنيهم من بدء حياة جديدة بصورة كريمة، ووضع نهاية 

  )1(جتهم إلى الحماية الدولية، ويتوزع الالجئون السوريون حسب أماكن وجودهم تبعًا لجدول لحا

كما يحتوي األردن على من المخيمات الخاصة بالالجئين السوريين، أكبرها مخيم الزعتري 
في محافظة المفرق، والذي يعد من أكبر مخيمات اللجوء السوري على مستوى العالم، ويضم هذا 

  . )14(ألف الجئ سوري 79م في داخله المخي

هما مريجيب الفهود المعروف باسم المخيم  آخرانإلى الزعتري، هناك مخيمان  إضافة
  .اإلماراتي ومخيم األزرق الجديد، وكالهما يقعان في محافظة الزرقاء

وتقّلصت أعداد المخيمات الخاصة بالالجئين السوريين في األردن إلى أربعة مخيمات، وذلك 
د أن تم إغالق مخيم سايبر سيتي الواقع في محافظة اربد، وتوزيع الجئيه ذوي األصول بع

  .الفلسطينية على مخيم حدائق الرمثا
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  مشاكل الالجئين

  .تنحصر أبرز مشاكل الالجئين السوريين في المشكلة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  المشكلة السياسية

السوريين في عدم الوصول إلى حل سياسي ألزمة بالدهم  وتتجلى المشكلة السياسية لالجئين
تنهي الصراع الدائر هناك، وتمكنهم من العودة إلى بالدهم وإنهاء معاناتهم وكذلك انتشار ظاهرة 

  .اإلرهاب الدولي في المنطقة

كما تحولت أزمة الالجئين السوريين إلى ورقة ضغط سياسية للعديد من دول العالم وخاصة 
  .األحزاب السياسية المتناحرة على جني مكاسب سياسية منها منها، فقد عملت األوروبية

ففي ألمانيا وهي من أكثر الدول األوروبية المرحبة بالالجئين السوريين، واجهت المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل مطالبات متزايدة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه، ومن 

جتماعي الحاكم بوالية بافاريا الجنوبية، بأهمية تعديل سياستها الحالية تجاه الحزب المسيحي اال
الالجئين، واتخاذ إجراءات صارمة تحد من تدفق الالجئين إلى ألمانيا، وطالبوها باتخاذ قرار 

على الحدود مع النمسا يسجل فيها ” منطقة ترانزيت“بشأن إغالق الحدود بوجه الالجئين، وإقامة 
  .ويحدد داخلها من سيسمح له بدخول ألمانيا ومن سيمنع من دخولهاالالجئون 

  المشكلة االقتصادية

وتكمن المشكلة االقتصادية لالجئين السوريين في عدم توفر الموارد المالية الالزمة لهم، 
والتي تحقق في أدنى مستوياتها حياة كريمة، إذ أدى شح المساعدات المقدمة لهم من المنظمات 

لمختصة بشؤونهم والناتجة من تراجع وضعف تمويل الدول المانحة لها، إلى قطعها عنهم األممية ا
  .في كثير من األوقات

وتسعى منظمات األمم المتحدة المعنية بشؤون الالجئين السوريين إلى توفير المساعدات 
ليار م 4.63، لجمع 2016أطلقت مناشدة مطلع العام الالزمة إلغاثتهم في أماكن وجودهم، فقد 

دوالر في شكل تمويل جديد لمساعدة الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الدول 
  .المجاورة

  المشكلة االجتماعية

تبرز المشكلة االجتماعية لالجئين السوريين في محاولة التعايش مع المجتمعات المضيفة لهم، 
عن التغيرات االجتماعية التي يمرون  إذ تعد العادات والتقاليد لتك المجتمعات عائقًا أمامهم، فضًال

بها من عدم التعليم والزواج المبكر والحالة النفسية السيئة الناجمة من عدم وجود مالمح أو 
  .مؤشرات تدل على قرب انتهاء األزمة في بالدهم
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ويسعى الالجئون السوريين في األردن وتركيا ولبنان والعراق وحتى في الدول األوروبية التي 
إليها لكسر الجمود في عالقاتهم االجتماعية وتذليل الصعاب الناجمة عن عدم تقبل بعض لجأوا 

فئات مجتمعات الدول المضيفة لتواجدهم، وما لذلك من أثر عليهم في دخول عناصر بشرية هائلة 
إلى مدنهم وقراهم وإحداث إخالل وعدم توازن في التركيبة المجتمعية، إذ باتت العديد من تلك 

  .عات يفوق فيها أعداد الالجئين السوريين عن سكان المدن األصليينالمجتم

وُتعد المشاكل االجتماعية بالنسبة لالجئين السوريين من أكثر مشاكلهم التي طفت على 
السطح منذ انطالق أزمتهم؛ نتيجة انقطاعهم عن الدراسة، على الرغم من توفير بعض المنظمات 

م، إال أنها ال تشمل الجميع، مما أدى إلى وجود طبقة بال الدولية كاليونيسف فرص تعليمة له
  .تعليم وُتنذر بتشّكل فئة جاهلة في المستقبل

  وكاالت األنباء

يعاني اإلعالم من صراعات وتبدالت سياسية وأيديولوجية ومنازعات عسكرية وتحوالت 
مي على الصعيدين ديموقراطية، ويعيش الناس تطورًا سريعًا، وإن المتغيرات في المجال اإلعال

الدولي والمحلي، أفرزت مظاهر إعالمية جديدة، وأصبح اإلعالم عملية ليس لها بداية أو نهاية أو 
تسلسل مفترض لألحداث، وليس هناك أشياء مستقرة وثابتة أو مستقلة ويتم معالجتها بمعزل عن 

  .األشياء األخرى

سموع ومنها المرئي ومنها المقروء، والمعروف أن وسائل اإلعالم كثيرة ومتنوعة، فمنها الم
ونظرًا للتطور التكنولوجي والمنافسة الشديدة بين وسائل اإلعالم، أصبحت وكاالت األنباء ال 
تقتصر عملها على المكتوب، بل تعدت ذلك إلى المرئي من خالل التقارير المصورة التي باتت 

  .ترافق موادها اإلخبارية

  ملهامفهوم وكاالت األنباء وطبيعة ع

الجهاز الذي يتولى استقاء األخبار من مصادرها األساسية في مناطق : "وكاالت األنباء هي
متفرقة من العالم، وتوزيعها على الصحف واإلذاعات المرئية والمسموعة، بأجهزتها الخاصة 

  .)15("بها

سة ومن حيث طبيعة عملها واختالفها عن عمل المؤسسات اإلعالمية، فأن وكالة األنباء مؤس
من الصحف وغيرها من وسائل اإلعالم واالتصال،  مهمتها أن تزود بتغطية إخبارية للمشتركين

واإلفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما أنها ال تقوم بنشر األخبار بنفسها بل تزود بها 
ألنهم ال يستطيعون  المشتركين لينشروها من خالل وسائل االتصال المختلفة، ويشتركون بها

  . )16(جمع المعلومات التي يحصلون عليها من هذه الوكاالت تحمل نفقات فردهمبم
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ألن كل دولة حول العالم لها وكالة  ؛وال يمكن حصر العدد الكلي لوكالة األنباء في العالم
 ،ولكن بعض الدول األخرى لديها أكثر من وكالة ،خاصة بها ضمن ما يعرف بالوكاالت المحلية

  . ملك وكاالت ذات طابع دولي إلى جانب الوكاالت المحليةفضًال عن أن بعضها ي

  تقسيمات وكاالت األنباء

  : )17(تصنف وكاالت األنباء على النحو التالي

تقسم وكاالت األنباء حسب التغطية الجغرافية لنشاطها في جمع : حسب التغطية الجغرافية -
  :وتوزيع األخبار إلى

  The International News: ةوكاالت األنباء الدولية أو العالمي. 1

وهي التي تعمل على جمع وانتقاء وبث معلومات ألكبر عدد ممكن من دول ويقصد بها 
  .وكاالت األنباء العالمية كوكالة األنباء الفرنسية ووكالة اسوشيتد برس ووكالة رويترز البريطانية

   Semi-Internationals News Agencies :وكاالت أنباء شبه دولية. 2

هي وكاالت لم تصل إلى الصفة الدولية ولكنها تغطي قطاعات واسعة من العالم، كوكالة أنباء و
  .الشرق األوسط المصرية ووكالة األنباء األلمانية

  National News Agencies) المحلية(الوكاالت الوطنية . 3

  :وتقسم إلى نوعين

التي تنتمي إليه إلى بعض الدول األجنبية الوكاالت الوطنية التي يمتد نشاطها، إضافة إلى البلد .  أ
  . ويمكن تسميتها بوكاالت وطنية ذات امتداد إقليمي

الوكاالت الوطنية أو المحلية التي يقتصر نشاطها على تجميع ونشر المعلومات في إطار البلد .  ب
  .الذي تنتمي إليه

   Regional News Agencies:وكاالت متعددة الجنسيات أو اإلقليميةالوكاالت . 4

وهي وكاالت تضم مناطق جغرافية متقاربة أو أنظمة سياسية متشابهة أو أوضاعا اقتصادية 
متماثلة، وتنجم عن اتفاقيات أو تحالفات كاالتحاد األوروبي، واتفاقات التنسيق بين المنظومة 

  .االشتراكية سابقا

  الورقة البحثيةوكاالت األنباء موضوع 

علق بوكاالت األنباء موضوع الدراسة وآلية عملها وتقسيماتها ولمزيٍد من اإليضاح فيما يت
  : وطبيعة عملها، ال بد من استخدام المنهج المؤسسي، والذي أطبقه على النحو اآلتي
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  )18((Reuters)وكالة رويترز : أوال

  ."عالمية"ذات طابع دوليوكالة  :صفتها

  .ك األمريكيةفي مدينة نيويورالمملكة المتحدة ولها مقر : دولة المقر

المولود في فرنسا ثم انتقلت ) جوليوس رويتر(م، على يد األلماني 1851تأسست عام : النشأة
  .إلى المملكة المتحدة

ُتشير المعلومات أن رويترز قد أكتشف سرعة نقل الحمام الزاجل للخبر، وعرض فكرته تلك 
  .في باريس في القرن الثامن عشر، قبل تأسيس الوكالة بعامين

  .ضوعيتهاومو

 (AA).)19(وكالة األناضول: ثانيًا

  .وطنية ذات امتداد إقليمي تتجه نحو العالمية: صفتها

  ُتركيا: دولة المقر

 6تأسست وكالة األناضول لألنباء مع بداية تأسيس الجمهورية التركية، وجرى ذلك في : النشأة
  .1920نيسان عام / إبريل 

حدة من وكاالت األنباء الخمس الفاعلة في العالم مع تهدف وكالة األناضول ألن تكون وا :عملها
  .عام على إنشائها 100الذي يصادف مرور  2020حلول العام 

 (SANA). )20(وكالة سانا: ثالثًا

  .وطنية محلية: صفتها

  سوريا: دولة المقر

عالم ، وترتبط بوزارة اإل1965تأسس الوكالة العربية السورية لألنباء أو وكالة سانا عام  :نشأتها
  .ومركزها الرئيسي في مدينة دمشق) غير مستقلة(

  موقف الدول التي تنمي لها وكاالت األنباء موضوع الدراسة من األزمة السورية

يعرف صنع السياسة الخارجية على أنه عملية سياسية قوامها تحديد قواعد التعامل مع 
امج العمل في المجال الخارجي، المتغيرات والظواهر الدولية الراهنة والمحتملة، وصياغة برن

وتتضمن هذه العملية العديد من العمليات الفرعية أهما عملية صنع القرار، حيث يقوم صانعو 
  .)21(السياسة الخارجية بالتكيف مع المتغيرات التي يرون أنها تؤثر على دولتهم
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إذ أوضحت  تعد سياسة التدخل من أنواع السياسات البديلة للحروب والمنازعات الدولية،
حركة العالقات الدولية في النظام الدولي خالل سنوات القرن العشرين بأن أساليب التدخل من قبل 

  . )22(دول في شؤون دول مستقلة أخرى

  )المملكة المتحدة(بريطانيا : أوال
في القرن الماضي، كان يطلق على اإلمبراطورية البريطانية بأنها التي لم تغرب عنها الشمس 

  ".بالعقل البريطاني والعضالت األمريكية سنحكم العالم"قد قال لونستون تشرشل بعد، ف

  ُتركيا: ثانيًا
تركيا ذات هوية المركبة من شرق أوسطية وبلقانيه وآسيوية، لذا انتهجت تركيا سياسة  ُتعد

خارجية تهدف إلى إرساء دعائم استقرار داخلي وإقليمي، ألنه بواسطتهما يتحقق األمن القومي 
التركي، األمر الذي يترتب عليه ضرورة أن توظف تركيا، أمثل التوظيف، موروثها التاريخي 

  .والجغرافي في سياستها الخارجية

  سوريا: ثالثا
 "العصابات اإلرهابية"منذ انطالقة األزمة السورية، وصف النظام السوري الثوار بـ 

واتهمهم بقتل آالف الجنود وعناصر ، واتهمت دول مجاورة وجهات عربية بتمويلها، "المندسين"و
األمن السوري، وأن عمليات تخريب للممتلكات العامة والخاصة قد وقعت على أيدي المتظاهرين، 
وأن عمليات خطف وتهجير وتنكيل وتمثيل بالجثث واستجالب خلفيات طائفية يرافق التظاهر، وأن 

ي أكثر من خطاب خالل االنتفاضة، هناك مؤامرة خارجية تحدث عنها رئيس النظام بشار األسد ف
  .)23(واعتبر بأن المؤامرة هدفها النيل من وحدة سوريا وتقسيمها،واتهم عددًا من الدول فيها

  مضمون التغطية اإلخبارية ودوافعها
يعد منهج تحليل المضمون كأسلوب أو أداة يستخدمها الباحث ضمن أساليب وأدوات أخرى، 

  .في الدراسات اإلعالمية" الحصر" في إطار منهج متكامل، هو منهج
للتقارير اإلخبارية التي ) الكمي والنوعي(وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون 

ُنشرت في وكالة أنباء رويترز ووكالة األناضول ووكالة سانا السورية، وذلك خالل الفترة من عام 
  .2016وحتى عام  2013

كاالت الثالث، علمًا بأنها تبّث أخبارها بأكثر من لغة، واشتمل التحليل للمحتوى العربي للو
لذا فإن التقارير العربية هي ما تم اعتماده، وقد ضمت محاور البحث السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي منها، ونظرًا الشتمال عدد من التقارير على أكثر من محور وجانب في آن واحد، 

" سياسي اقتصادي"إضافة ثالثة محاور أخرى هي ولتكون النتائج أكثر موضوعية، فقد تمت 
  ".اقتصادي اجتماعي"و" سياسي اجتماعي"و

  :وتم اختيار وحدات التحليل على النحو التالي
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  :وحدة التحليل حسب عدد التقارير التي تناولت موضوع الالجئين: أوًال

  .للوكاالت الثالث موضوع الدراسة 2016خاص لسنة عدد التقارير المتعلقة بالالجئين بشكل عام والسوريين بشكل ): 2(الجدول 
2016  

  المجموع
كانون 

 اول

تشرين 

 ثاني

تشرين 

 اول
 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول

كانون 

 الثاني
  الوكالة التصنيف

906 70 90  73 87 62 44 87 86 113 120 8 66 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

 39 5 89 92 57 64 31 52 60 50 54 49 642  االناضول

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

70.79% 68.85% 60.00% 68.49% 68.97% 83.87% 70.45% 73.56% 66.28% 81.42% 74.17% 62.50% 59.09% 

نسبة التقارير 
المتعلقة 

بالسوريين الى 
  التقارير بشكل عام

88 6 16 13 10 8 8 1 10 1 2 6 7 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام
  رويترز

46 1 9 5 6 4 5 0 8 1 1 4 2 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين
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2016  

  المجموع
كانون 

 اول

تشرين 

 ثاني

تشرين 

 اول
 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول

كانون 

 الثاني
  الوكالة التصنيف

52.27%  16.67% 56.25% 38.46% 60.00% 50.00% 62.50% 0.00% 80.00% 100.00% 50.00% 66.67% 28.57% 

نسبة التقارير 
المتعلقة 

بالسوريين الى 
  تقارير بشكل عامال

7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

سانا 
  السورية

7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

نسبة التقارير 
المتعلقة 

بالسوريين الى 
  التقارير بشكل عام

 642تقرير، كان منها  906، قد بلغ عددها 2016أن التقارير التي تعلقت بالالجئين بشكل عام بالنسبة لوكالة األناضول في سنة ) 2(يبين الجدول 
متعلقة بالالجئين السوريين، أما وكالة سانا السورية فقد بلغ  46تقرير منها  88فترة متعلقة بالالجئين السوريين، في حين بلغ العدد في وكالة رويترز عن ال

  .تقارير جميعها خاصة بالالجئين السوريين 7عدد التقارير فيها 
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  للوكاالت الثالث موضوع الدراسة  2015عدد التقارير المتعلقة بالالجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص لسنة ): 3(الجدول 
2015  

  المجموع
كانون 

 اول

تشرين 

 ثاني

تشرين 

 اول
 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول

كانون 

 الثاني
  الوكالة التصنيف

940 79 101 117 196 57 44 68 78 44 44 35 77 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

  االناضول
535 45 55 48 107 23 24 40 35 35 34 22 67 

خبار التي عدد األ
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

56.91% 56.96% 54.46% 41.03% 54.59% 40.35% 54.55% 58.82% 44.87% 79.55% 77.27% 62.86% 87.01% 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

33 5 3 5 10 6 0 0 2 1 0 0 1 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

  ويترزر

21 5 3 2 7 2 0 0 1 0 0 0 1 

  
عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين
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2015  

  المجموع
كانون 

 اول

تشرين 

 ثاني

تشرين 

 اول
 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول

كانون 

 الثاني
  الوكالة التصنيف

63.64% 100.00% 100.00% 40.00% 70.00% 33.33% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

7 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 

ألخبار التي عدد ا
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

  سانا السورية
5 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

71.43% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 

ل الى التقارير بشك
  عام

 535تقرير، كان منها  940، قد بلغ عددها 2015بأن التقارير التي تعلقت بالالجئين بشكل عام بالنسبة لوكالة األناضول في سنة ) 3(يبين الجدول 
ما وكالة سانا السورية فقد بلغ متعلقة بالالجئين السوريين، أ 21تقرير منها  33متعلقة بالالجئين السوريين، في حين بلغ العدد في وكالة رويترز عن الفترة 

  .خاصة بالالجئين السوريين 5تقارير منها  7عدد التقارير فيها 
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 للوكاالت الثالث موضوع الدراسة  2014عدد التقارير المتعلقة بالالجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص لسنة ): 4(الجدول 
2014  

 كانون اول  المجموع
تشرين 

 ثاني

تشرين 
 اول

 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

  الوكالة التصنيف

938 76 67 77 73 52 57 67 103 94 93 60 119 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

 93 47 68 63 52 41 25 31 56 60 43 59 638  االناضول

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

68.02% 77.63% 64.18% 77.92% 76.71% 59.62% 43.86% 61.19% 50.49% 67.02% 73.12% 78.33% 78.15% 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

6 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام
  رويترز

5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

عدد األخبار التي 
قت بالالجئين تعل

 السوريين
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2014  

 كانون اول  المجموع
تشرين 

 ثاني

تشرين 
 اول

 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

  الوكالة التصنيف

%83.33 100.00% 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

سانا 
  السورية

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

100.00% 100.00% %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

تقرير، كان منها  938، قد بلغ عددها 2014ن بشكل عام بالنسبة لوكالة األناضول في سنة بأن التقارير التي ورد تعلقت بالالجئي) 4(يبين الجدول 
متعلقة بالالجئين السوريين، أما وكالة سانا السورية فقد  5تقرير منها  6متعلقة بالالجئين السوريين، في حين بلغ العدد في وكالة رويترز عن الفترة  638

  .و خاص بالالجئين السوريينتقرير وه 1بلغ عدد التقارير فيها 
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 للوكاالت الثالث موضوع الدراسة  2013عدد التقارير المتعلقة بالالجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص لسنة ): 5(الجدول 
2013  

  المجموع
كانون 

 اول

تشرين 

 ثاني

تشرين 

 اول
 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول

كانون 

 الثاني
  الوكالة التصنيف

566 75 53 65 67 38 48 43 56 51 56 14 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

 0 13 43 34 32 37 40 34 62 59 44 65 463  االناضول

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

%81.80 %86.67 %83.02 %90.77 %92.54 %89.47 %
83.33 

%86.05 %57.14 %66.67 %76.79 %92.86 %0.00 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

5 1 0 1 0 0 0 1 0  1 1 0 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

  رويترز

4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

  
عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين
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2013  

  المجموع
كانون 

 اول

تشرين 

 ثاني

تشرين 

 اول
 شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول

كانون 

 الثاني
  الوكالة التصنيف

80.00% 100.00% %0.00 100.00% %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 100.00% 100.00% %0.00 
%

0.00 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 بشكل عام

سانا 
  السورية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

عدد األخبار التي 
تعلقت بالالجئين 

 السوريين

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 

نسبة التقارير 
المتعلقة بالسوريين 
الى التقارير بشكل 

  عام

 463نها تقرير، كان م 566، قد بلغ عددها 2013بأن التقارير التي تعلقت بالالجئين بشكل عام بالنسبة لوكالة األناضول في سنة ) 5(يبين الجدول 
متعلقة بالالجئين السوريين، أما وكالة سانا السورية فلم يرد  4تقرير منها  5متعلقة بالالجئين السوريين، في حين بلغ العدد في وكالة رويترز عن الفترة 

  .خالل هذا أي تقرير يتعلق بالالجئين والالجئين السوريين
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  2016- 2013بشكل عام خالل الفترة  عدد التقارير التي تناولت مواضيع الالجئين :)6(جدول 

 التقارير المتعلقة بالالجئين بشكل عام

 
 المجموع سانا رويترز االناضول

 1001 7 88 906  2016العدد 
 %100 0.7 8.79 90.51 2016نسبة لسنة 

 28.6 0.2 2.5 25.9  النسبة لجميع السنوات

 

 المجموع سانا رويترز االناضول

 980 7 33 940  2015العدد 
 %100 0.71 3.37 95.92 2015نسبة لسنة 

 28.03 0.2 0.95 26.88 النسبة لجميع السنوات

 
 المجموع سانا رويترز االناضول

 945 1 6 938  2014العدد 
 %100 0.1 0.64 99.26 2014نسبة لسنة 

 27.03 0.03 0.18 26.82 النسبة لجميع السنوات

 
 المجموع سانا رويترز االناضول

 571 0 5 566  2013العدد 
 %100 0 0.88 99.12 2013نسبة لسنة 

 16.34 0 0.15 16.19 النسبة لجميع السنوات
 3497 15 132 3350 المجموع الكلي

 %100 0.4 3.8 95.8 نسبة المجموع الكلي

  :ما يلي) 6(يتبين من الجدول رقم 

وكانت وكالة ) رتقري 1001(وردت التقارير الخاصة بالالجئين بشكل عام  2016في سنة  -
وكانت وكالة سانا أقل وكالة %) 90.51(وبنسبة ) تقرير 906(األناضول أعلى وكالة بعدد 

 %).0.7(تقرير بنسبة ) 7(حيث بلغ العدد 

، وكانت وكالة األناضول )تقرير 980(كانت عدد التقارير الخاصة بالالجئين 2015في سنة  -
وكانت وكالة سانا أقل وكالة حيث بلغ  %)95.92(تقرير وبنسبة ) 940(أعلى وكالة بعدد 

 %).0.71(تقرير بنسبة ) 7(العدد 

تقرير وكانت ) 945(بلغت عدد التقارير التي تعلقت بالالجئين بشكل عام 2014في سنة  -
وكانت وكالة سانا أقل وكالة %) 99.26(تقرير وبنسبة ) 938(األناضول أعلى وكالة بعدد 

 %).0.1(تقرير بنسبة ) 1(حيث بلغ العدد 
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تقرير وكانت ) 571(بلغ عدد التقارير التي تحدثت عن الالجئين بشكل عام 2013في سنة  -
وكانت وكالة سانا أقل %) 99.12(تقرير وبنسبة ) 566(وكالة االناضول أعلى وكالة بعدد 

 %).0(تقرير بنسبة ) 0(وكالة حيث بلغ العدد 

ير كانت عدد التقارير لسنة تقر) 3497( 2016- 2013بلغ عدد التقارير خالل الفترة  -
) 980( 2015، في حين بلغت عدد التقارير لسنة )28.60(تقرير وبنسبة ) 1001( 2016

) 2013(ولسنة % 27.03تقرير وبنسبة ) 945( 2014، ولسنة %28.03تقرير وبنسبة 
 .16.34تقرير وبنسبة ) 571(

-2013(الل الفترة من عدد التقارير التي عرضت موضوع الالجئين السوريين خ :)7(جدول 
2016 ( 

 التقارير المتعلقة بالالجئين السوريين

 

 المجموع سانا رويترز األناضول

 695 7 46 642  2016العدد 
 %100 1.01 6.62 92.37 2016نسبة لسنة 

 %29.36 0.3 1.94 27.12 النسبة لجميع السنوات

 

 المجموع سانا  زرويتر األناضول

 561 5 21 535  2015العدد 
 %100 0.9 3.76 95.34 2015نسبة لسنة 

 %23.70 0.21 0.89 22.6 النسبة لجميع السنوات

 
 المجموع سانا  رويترز األناضول

 644 1 5 638  2014العدد 
 %100 16.00 0.78 99.07 2014نسبة لسنة 

 %27.20 0.04 0.21 26.95 النسبة لجميع السنوات

 
 المجموع سانا  زرويتر األناضول

 467 0 4 463  2013 العدد
 %100 0 0.86 99.14 2013نسبة لسنة 

 %19.74 0 0.17 19.57 النسبة لجميع السنوات
 2367 13 76 2278 المجموع الكلي

 %100 0.55 3.21 96.24 نسبة المجموع الكلي
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  :ما يلي) 7(يتبين من الجدول رقم 

وكانت وكالة ) تقرير 695(بلغ عدد التقارير الخاصة بالالجئين السوريين  2016في سنة  -
وكانت وكالة سانا أقل وكالة حيث %)92.37(وبنسبة ) تقرير 642(األناضول األعلى بعدد 

 %).1.01(تقرير بنسبة ) 7(بلغ العدد 

وكانت وكالة ) تقرير 561(بلغ عدد التقارير الخاصة بالالجئين السوريين  2015في سنة  -
وكانت وكالة سانا أقل وكالة %) 95.34(سبة تقرير وبن) 535(األناضول أعلى وكالة بعدد 

 %).0.90(تقرير بنسبة ) 5(حيث بلغ العدد 

تقرير وكانت وكالة ) 644(بلغ عدد التقارير الخاصة بالالجئين السوريين  2014في سنة  -
وكانت سانا األقل حيث بلغ العدد %) 99.07(تقرير وبنسبة ) 638(االناضول األعلى بعدد 

 %).0.04(تقرير بنسبة ) 1(

الذي يوضح فيه مقارنة بين ) 10(ولتأكيد النتائج السابقة، فقد قام الباحث بعمل جدول 
الوكاالت الثالث لمعرفة من هي الوكالة التي كان لها تأثير كبير في عدد التقارير الخاصة والمتعلقة 

  :وفيما يلي عرضًا لذك ،2016 – 2013بالالجئين السوريين خالل الفترة من 

  مقارنة بين الوكاالت الثالث موضوع الدراسة باالخبار المتعلقة بالالجئين السوريين :)8(جدول 

 
2016 

 
2015 

 
 

 المجموع  سانا رويترز االناضول المجموع سانا رويترز االناضول

عدد االخبار 
 المتعلقة بالسوريين

642 46 7 695 535 21 5 561 

 89.58 38.46 27.63 23.49 142.56 53.85 60.53 28.18 النسبة للوكاالت
 100 0.89 3.74 95.37 100 1.01 6.62 92.37 النسبة للسنة

 23.70 0.21 0.89 22.60 29.36 0.29 1.94 27.12  النسبة للسنوات
 4056 35 136 3885 3889 18 227 3644 تكرار كلمة الجئ         

 123.06 64.81 31.70 26.55 111.15 33.33 52.91 24.90 نسبة الوكاالت
 100 0.86 3.35 95.78 100.00 0.46 5.84 93.70 النسبة للسنة

 26.8 0.2 0.9 25.7 25.7 0.1 1.5 24.1 النسبة للسنوات
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2014 

 
2013 

 
 

 
 المجموع  سانا رويترز االناضول المجموع سانا زررويت االناضول

المجموع 

  الكلي
عدد االخبار 

  المتعلقة بالسوريين
638 5 1  644  463 4  0 467  

2367 

 300 25.59 0.00 5.26 20.32 42.28 7.69 6.58 28.01 النسبة للوكاالت
 400 100 0.00 0.86 99.14 100 0.16 0.78 99.07 النسبة للسنة

 100 19.73 0.00 0.17 19.56 27.21 0.04 0.21 26.95  النسبة للسنوات
         

 

 15119 3362 0 30 3332 3811 1 36 3774  تكرار كلمة الجئ
 300 29.76 0.00 6.99 22.77 36.03 1.85 8.39 25.79 نسبة الوكاالت
 400 100 0.00 0.89 99.11 100 0.03 0.94 99.03 النسبة للسنة

 100.0 22.2 0.0 0.2 22.0 25.2 0.0 0.2 25.0 النسبة للسنوات

  :ما يلي) 8(يتبين من الجدول رقم 

) 2364( 2016- 2013خالل الفترة  ين السوريينبلغ عدد االخبار التي تعلقت بالالجئ -
، في حين بلغت %29.36تقرير وبنسبة ) 695( 2016تقرير فكانت عدد التقارير لسنة 

تقرير ) 644(2014، ولسنة %23.70تقرير وبنسبة ) 561( 2015عدد التقارير لسنة 
 %.19.73تقرير وبنسبة ) 467) (2013(ولسنة % 27.21وبنسبة 

  :ما يلياآلتي ) 9(ول رقم يتبين من الجدو

تقرير ) 3497( 2016-  2013بلغ عدد تقارير الوكاالت التي تعلقت بالالجئين خالل الفترة  -
، في حين بلغت عدد %95.8تقرير وبنسبة  3350كانت عدد التقارير لوكالة األناضول 

 تقرير وبنسبة 15، ولوكالة سانا %3.77تقرير وبنسبة  132التقارير لوكالة رويترز 
0.43.% 

حيث بلغ عدد  3497التي تعلقت بالالجئين 2016-2013بلغت عدد التقارير خالل الفترة  -
تقرير ) 980( 2015، وفي عام )28.62(تقرير بنسبة ) 1001( 2016التقارير في سنة 

، وعام )27.02(تقرير بنسبة ) 945(كانت عدد التقارير  2014، اما عام )28.02(بنسبة 
 ).16.19(بنسبة ) 566(رير كانت عدد التقا 2013

التي ورد فيها تعلقت بالالجئين لوكالة  2016- 2013بلغت مجموع التقارير خالل الفترة  -
ويالحظ من الجدول ان الربع الرابع كان له اعلى عدد تقارير بلغ . تقرير) 3350(األناضول 

قرير بنسبة ت) 692(وأقل عدد تقارير في الربع األول بلغ ) 26.97(تقرير وبنسبة ) 943(
)19.79 .( 
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  )2016 – 2013(حسب موضوعات الالجئيين العامة مقسمة حسب األرباع التي وردت في التقارير من سنة : )9(جدول 

 
 سانا رويترز االناضول

 

 
  الربع

 االول

  الربع

 الثاني

  الربع

 الثالث

  الربع

  الرابع
 المجموع

  الربع

 االول

  الربع

  الثاني

  الربع

 الثالث

  الربع

 الرابع
  المجموع

  الربع

 االول

  الربع

 الثاني

  الربع

 الثالث

  الربع

 الرابع
 المجموع

  المجموع

 الكلي

 1001 7 3 3 0 1 88 35 26 12 15 906 233 193 286 194 2016العدد 
 100 42.86 42.86 0.00 14.29 100.00 39.77 29.55 13.64 17.05 100 25.72 21.30 31.57 21.41 %النسبة للوكالة

 
 100.00 0.70 0.30 0.30 0.00 0.10 8.79 3.50 2.60 1.20 1.50 90.51 23.28 19.28 28.57 19.38 %للسنة النسبة 

 28.62 0.20 0.09 0.09 0.00 0.03 2.52 1.00 0.74 0.34 0.43 25.91 6.66 5.52 8.18 5.55  النسبة للفترة
 980 7 1 3 3 0 33 13 16 3 1 940 297 297 190 156 2015العدد                  

 100.00 14.29 42.86 42.86 0 100 39.39 48.48 9.09 3.03 100 31.60 31.60 20.21 16.60 %النسبة للوكالة
 

 100.00 0.71 0.10 0.31 0.31 0.00 3.37 1.33 1.63 0.31 0.10 95.92 30.31 30.31 19.39 15.92 %النسبة للسنة 
 28.02 0.20 0.03 0.09 0.09 0.00 0.94 0.37 0.46 0.09 0.03 26.88 8.49 8.49 5.43 4.46  النسبة للفترة

 945 1 1 0 0 0 6 2 3 0 1 938 220 182 264 272 2014العدد                  
 100 100 0 0 0 100 33.33 50.00 0.00 16.67 100 23.45 19.40 28.14 29.00 %النسبة للوكالة

 
 100.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.63 0.21 0.32 0.00 0.11 99.26 23.28 19.26 27.94 28.78 %النسبة للسنة

 27.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.17 0.06 0.09 0.00 0.03 26.82 6.29 5.20 7.55 7.78  النسبة للفترة
 571 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 566 193 153 150 70 2013العدد                  

 0 0 0 0 0 100 40 0 20 40 100 34.10 27.03 26.50 12.37 %النسبة للوكالة
 

 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.35 0.00 0.18 0.35 99.12 33.8 26.80 26.27 12.26 %النسبة للسنة 
 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.06 0.00 0.03 0.06 16.19 5.52 4.38 4.29 2.00  النسبة للفترة

 3497 15 5 6 3 1 132 52 45 16 19 3350 943 825 890 692 المجموع                 
 100.00 0.43 0.14 0.17 0.09 0.03 3.77 1.49 1.29 0.46 0.54 95.80 26.97 23.59 25.45 19.79 النسبة
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  ":الجئ سوري"و" الجئ"وتشمل كلمة " الكلمة"وحدة التحليل حسب وحدة : ثانيًا

وتتعلق بالالجئين السوريين خالل فترة " الجئ"التقارير التي ورد فيها كلمة عدد ): 10(الجدول 
  بالنسبة للوكاالت الثالث موضوع الدراسة 2016 – 2013الدراسة من عام 

  

  السنة

  وكالة سانا  وكالة رويترز  وكالة األناضول

األخبار 

المتعلقة 

  بالسوريين

كم مرة 

وردت كلمة 

  الجئ فيها

األخبار 

المتعلقة 

  السوريينب

كم مرة 

وردت كلمة 

  الجئ فيها

األخبار 

المتعلقة 

  بالسوريين

كم مرة وردت 

كلمة الجئ 

  فيها

2016 
642  3644 227 46  18 7 

70.79%  - - 52.27%  - 100.00% 

2015 
535 3885 136 21 35 5 

56.91%   63.64%  71.43% 

2014  
638 3774 36 5 1 1 

68.02%   %83.33  100.00% 

2013 
463 3332 30 4 0 0 

%81.80    80.00%  %0.00 

بأن كان عدد األخبار المتعلقة  2016الخاص بوكالة األناضول لعام ) 10(يبين الجدول 
 2015مرة، في حين كان عدد التقارير في عام  3644" الجئ"، ورد فيها كلمة 642بالسوريين 

تقرير  638بلغ عدد التقارير  2014 مرة، أما في عام 3885تقرير، ورد فيها كلمة الجئ  535
تقرير وعدد كلمة الجئ  463 2013في حين بلغ عدد التقارير لسنة  ،3774وعدد كلمة الجئ 

  . مرة 3332

  انتماءات وكاالت األنباء وتأثيرها على قضية الالجئين السوريين

د الذي تنتمي في حقيقة األمر، تغلب على بعض وكاالت األنباء النزعة الوطنية المتحيزة للبل
  .إليه، ويتضح ذلك من خالل الدعم المالي الذي تتلقاه من الدولة

وبالنظر إلى الجداول السابقة التي تتعلق بعدد التقارير الخاصة بالالجئين السوريين للوكاالت 
الثالث موضوع الدراسة، نجد أن وكالة األناضول قد أفردت مساحة واسعة من تقاريرها لالجئين 

تقرير، والسبب في ذلك يرجع إلى انها تتبع لتركيا الدول الجارة لسوريا  2278عدد بلغ السوريين ب
  . والتي ُتعاني من أزمة الالجئين السوريين
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يشترط لنزاهة وكاالت األنباء أن تكون متحررة من سلطة الدولة واتجاهاتها المذهبية أو 
ة بحيث تقدم خدمة إخبارية دقيقة السياسية؛ فوكالة األنباء جهاز يجب أن يتمتع بحرية مطلق

  . ومحايدة إلى الصحف واإلذاعات التي تعاملها

هي من أكبر الوكاالت العالمية في مجال األخبار ف ،وكالة رويترز كان لها السبق في حيادتها
تشرف على إدارتها أربع جمعيات لالتحادات الصحفية وهي جمعيتا، مالكي الصحف  ،والمعلومات

الة الصحافة المتحدة األسترالية ووكالة الصحافة النيوزيالندية ووكالة برس البريطانية ووك
  .أسوشيشن

أما األناضول ورغم الحديث عن وجود نسبة لبعض المساهمين الخارجيين فيها، إال أنها هي 
  .بإصدار األخبار والتصريحات المتعلقة بهذا البلد ومفوضة تركياوكالة األنباء الرسمية في 

  الخاتمة

أهمية التعامل اإلعالمي المهني مع أزمة الالجئين السوريين؛ لما لها  يةالبحث هذه الورقةهر ظت
من أهمية بالغة على الساحة الدولية، فضًال عن األثر الناجم عنها على كافة المجتمعات الدولية 

  . والبلدان سواء كانت العربية أم الغربية منها

ر العلم نحو أزمة الالجئين السوريين أن تستحوذ استطاعت وكاالت األنباء أن تلفت أنظا
تقاريرها على حيز كبير من فضائها اإلعالمي كما هو الحال بالنسبة لوكالة األناضول التركية التي 
حققت زخمًا واضحًا بالنسبة للتقارير المتعلقة بالالجئين السوريين، وبغض النظر عن أبعاد 

لسوريين على دولة المقر تركيا، إال أن تلك التقارير وأهداف تلك الوكالة المنبثقة من أثر ا
  . استطاعت أن تلفت األنظار نحو قضية الالجئين السوريين

إن وكاالت األنباء ونظرًا ألهميتها كمزود خدمة إخبارية لكافة وسائل اإلعالم بشتى أنواعها 
ي العمل الصحفي في وأشكالها يحتم عليها وعلى من يعملون بها أن يراعوا المهنية المثلى ف

التعامل مع قضية الالجئين السوريين، نظرًا لما قد يترتب على تداول أي تقرير غير صحيح وغير 
مهني على الجانب اإلنساني تحديدًا، باعتبار أن األزمة السورية ال زالت مستمرة وال توجد هناك 

لمعلومات المتعلقة بهم قد دالالت تشير إلى اقتراب أجلها، فإساءة التعامل قد مع او أي مالمح
يؤدي إلى ارباك الالجئين أنفسهم في بعض األحيان، ال بل وقد يتعدى ذلك حال اتساع رقعة 

  . انتشار التقارير إلى ذويهم ممن ال زالوا يقيمون في الداخل السوري
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   معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية األردنية
 دراسة تحليلية مقارنة بني صحيفتي الرأي والغد

  
  *السرحان زغازي أحمد عبد العزي

  

  20/12/2020 تاريخ القبول   7/9/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
ــة ا      ــة طبيعــة معالجــة الصــحافة األردني ــى معرف ــات االقتصــادية الصــينية   هــدفت الدراســة إل ــة للعالق ليومي

حيـث تنتمـي هـذه الدراسـة إلـى نوعيـة الدراسـات         ذلـك، وما أبرز الفنون التحريريـة المسـتخدمة فـي     األردنية،
أمــا المــنهج فهــو المــنهج المســحي الــذي فـي إطــاره تــم اســتخدام أســلوب تحليــل المضــمون، وتــم     .الوصـفية 

واسـتخدمت الدراسـة وحـدة الموضـوع كوحـدة       مجتمـع الدراسـة،  اختيار صحيفتي الرأي والغد عينـة ممثلـة ل  
وتوصـلت الدراســة إلـى جملـة مــن     تحليليـة، كمـا اسـتندت فــي إطارهـا النظـري علـى نظريــة األطـر اإلعالميـة،        

ــا  ــائج أهمه ــى موضــوع       :النت ــة اليوميــة عل ــي األردن  (ركــزت الصــحافة األردني تالهــا  ) االســتثمارات الصــينية ف
غلب استخدام التقرير الصحفي بدرجة كبيـرة خـالل معالجـة    ، )ات الصينية األردنيةالمنح والمساعد(موضوع 

ــة     ــة للعالقــات االقتصــادية الصــينية األردني ــة اليومي ــة    ، الصــحافة األردني ــة اليومي جــاء اهتمــام الصــحافة األردني
األردنيـــة الصــحافة   تاســـتخدم، وبالموضــوعات المتعلقـــة بالعالقــات االقتصـــادية الصــينية األردنيـــة متوســطاً    

اليوميــة إطــار النتــائج االقتصــادية بشــكل كبيــر خــالل معالجتهــا للموضــوعات المتعلقــة بالعالقــات االقتصــادية     
لجأت الصحافة اليومية األردنية إلى مصـادرها الذاتيـة مـن كتـاب ومنـدوبين ومراسـلين       ، كما الصينية األردنية

  .الصينية األردنية خالل معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية

 األردنيـة، العالقـات االقتصـادية الصـينية     اليوميـة، الصـحافة األردنيـة    الصـحفية، المعالجة : الكلمات المفتاحية
  .تحليل المضمون

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :Gazi_alsarhan@yahoo.comEmail      .ة شنغهاي، جمهورية الصين الشعبيةطالب دكتوراة صحافة واعالم، جامع   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  السرحان

  1540

Jordanian Daily Press Treatment of Chinese-Jordanian Economic 
Relations: A Comparative Analytical Study between al-Rai and al- 

Ghad Newspapers  
 

Ghazi Ahmad al-Sirhan, Shanghai University,China. 

 

Abstract 
The study aimed to know the nature of the daily Jordanian press handling of the 

Chinese-Jordanian economic relations, and what are the most prominent journalistic 
types used, as this study belongs to the quality of descriptive studies. It is the survey 
approach in which the content analysis method was used, and the two newspapers Al-
Ra'i and Al-Ghad were selected as a representative sample of the study community, the 
study reached a number of results The study used the theme unit as an analytical unit, 
And based in its theoretical framework on the theory of media frameworks, the most 
important of which are:The daily Jordanian press focused on the topic (Chinese 
investments in Jordan), followed by the topic (Chinese-Jordanian aid and grants),the 
press report was largely used during the daily Jordanian press’s coverage of Chinese-
Jordanian economic relations, The daily Jordanian press’s interest in issues related to 
Chinese-Jordanian economic relations was moderate.and The daily Jordanian press made 
extensive use of the economic results framework while dealing with issues related to 
Chinese-Jordanian economic relations, also The Jordanian daily press resorted to its own 
sources of writers, delegates and correspondents when dealing with issues related to 
Chinese-Jordanian economic relations. 

Keywords: Press coverage, Daily Jordanian press, Chinese-Jordanian economic 
relations, Content analysis. 

  

  مقدمةال

أصبحت الصين أكبر دولة في مجال تجارة السلع في العالم، وأكبر دولة من حيث احتياطي 
العمالت الصعبة في العالم، وستصبح قريبا أكبر سوق استهالكي في العالم، وقد ازدهرت القطارات 

غيرها من و والبيانات الضخمة الذكاء الصناعي التجارة االلكترونية والدفع عبر المحمولو السريعة
هذا ليس تغييرا هائال للصين وحدها . للصين التقنيات الضخمة لتصبح بطاقة تعريفية جديدة

عوضا عن أنه يمثل أيضا مساهمة الصين العظيمة  .فحسب، بل هو تقدم هائل أيضا للعالم أجمع
  ).2020 ،مركز الرأي للدراسات(في تنمية وسالم العالم أجمع 

ث أكبر شريك تجاري لألردن وثاني أكبر مصدر للواردات، حيث ويشار إلى أن الصين تعد ثال
 ،مليار دوالر أمريكي 3.184 2018بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الصين واألردن في عام 
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 214مليار دوالر أمريكي لألردن واستوردت  2.97صدرت الصين . ٪3.25بزيادة سنوية بلغت 
لصين مستوردا رئيسيا للبوتاس األردني، الفتًا إلى أّنه من مليون دوالر أمريكي، وهو ما يجعل ا

الذي  المتوقع أن يتم االنتهاء من تنفيذ مشروع محطة العطارات إلنتاج الطاقة من الصخر الزيتي،
 15- 10تشارك فيه الصين في االستثمار والتمويل والبناء، ويبدأ تشغيله في العام المقبل، ويلبي 

 .هرباء٪ من حاجة األردن للك

عن  ،وتساهم التغطية اإلعالمية للشؤون االقتصادية بالتعريف بالموضوعات المختلفة حولها
ونشر المعلومات التي  ،طريق نشر األخبار واآلراء والتحليالت وتفسير المصطلحات الخاصة بها

ية حيث تنفرد الصحافة في عمل ،تشتمل على الحقائق واألرقام واإلحصائيات والدراسات والبحوث
توثيق المعلومات والتحليل والتفسير المستند على استخدام أدوات البحث العلمي في العمل 
الصحافي، والقاعدة األساسية لكل وسائل اإلعالم هي أنها مجرد قنوات توصيل كفوءة بين وسط 

  ).15ص ،2005 ،خضور. (األعمال والجمهور األوسع

على طبيعة معالجة الصحافة األردنية اليومية  تضطلع هذه الدراسة بمهمة الوقوف ،وبناًء عليه
إضافًة  ،ومعرفة أهم الموضوعات التي تناولتها وركزت عليها ،للعالقات االقتصادية الصينية األردنية

  .إلى عناصر اإلبراز المستخدمة في ذلك

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تطورت خاللها عالقات , نمت السياسة الصينية تجاه األردن على مدى أكثر من أربعين عامًا
الصداقة، وتمّتنت ِصالت التعاون الثنائي فيما بينهما بالرغم من االختالفات في مساحة وقدرات 

لكن االردن بدأ منذ اللحظة االولى لهذه العالقات، بدعمه , البلدين، وتباين ثقافتيهما ولغتيهما
ار والبنية التحتية بين الجانبين، لسياسة صين واحدة، وصوًال إلى تشجيع سيل التجارة واالستثم

  .باألضافة الى تعزيز تبادل الخبرات في الثقافة والتعليم والرعاية الصحية

تتجسد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على ماهي طبيعة المعالجة  ،وتأسيسًا لما سبق
كما تسعى الدراسة إلى  .اإلخبارية للصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية األردنية

   :اإلجابة على جملة التساؤالت التالية

  ؟ما موضوعات العالقات االقتصادية الصينية األردنية التي عالجتها الصحافة األردنية اليومية -1

ما األنماط الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية  -2
  ؟الصينية األردنية

ما المصادر الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية  -3
  ؟الصينية األردنية
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ما عناصر اإلبراز المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية  -4
  ؟الصينية األردنية

  االقتصادية الصينية األردنية؟معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات  ما حجم -5

ما األطر اإلعالمية المتناولة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية  -6
  ؟األردنية

  أهمية الدراسة

  : تنطوي أهمية هذه الدراسة على جانبين، هما

 بر من أولى الدراسات أنها تعت ،تكمن أهمية الدراسة في الجانب العلمي لها :األهمية العلمية

لتي تناولت موضوع العالقات االقتصادية الصينية األردنية في ا –حسب علم الباحث  –
فهي تمثل إضافة نوعية للمكتبة العربية بشكل عام  ،ومن جانب آخر ،الصحافة األردنية اليومية

جتماعية الحتوائها على منهجين أساسين من مناهج العلوم اال ،والمكتبة المحلية بشكل خاص
  .والمقارن ،وهما تحليل المضمون

 العالقات (فيكمن في أهمية الموضوع ذاته  ،أما الجانب التطبيقي: األهمية العملية

حيث تعد  ،تعود أواصرها إلى أكثر من أربعين عامًاوالتي ) األردنية –االقتصادية الصينية 
إن الصين تعتبر األردن بوابة ومن جهة أخرى ف ،الصين من أكبر اإليرادات االقتصادية لألردن

 .وثالث أكبر شريك تجاري ،بالد الشام االقتصادية لها

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية 
ثلة في والمتم ،ومن الهدف الرئيس تتفرع مجموعة األهداف الفرعية التالية ،الصينية األردنية

   :التعرف إلى

  .موضوعات العالقات االقتصادية الصينية األردنية التي عالجتها الصحافة األردنية اليومية -1

األنماط الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية  -2
  .األردنية

األردنية اليومية للعالقات االقتصادية المصادر الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة  -3
  .الصينية األردنية

عناصر اإلبراز المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية  -4
  .األردنية
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  .حجم معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية األردنية -5

اولة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية األطر اإلعالمية المتن -6
  .األردنية

  اإلطار النظري

وهي  ،يرتكز اإلطار النظري لهذه الدراسة على نظرية لها مكانتها بين نظريات االتصال

في حيث تعد نظرية اإلطار اإلعالمي واحدة من أهم النظريات الحديثة  ،)نظرية األطر اإلعالمية(
دراسات االتصال، وتستهدف هذه النظرية تقديم تفسير نظري منتظم لدور األطر اإلعالمية في 

) غير الصريح(توجيه ممارسات وسائل اإلعالم، وتتيح النظرية إمكانية قياس المحتوى الضمني 
للرسائل اإلعالمية للتعرف على السياق الذي يندرج المضمون اإلعالمي في طيات، فضًال عن 

  .د المرجعية التي يستند إليها القائمون باالتصال في تناولهم لألحداث والقضايا المختلفةتحدي

الذي استطاع أن يطور مفهوم ) Goffman(وقد نشأت هذه النظرية على يد عالم االجتماع 
بناء الواقع االجتماعي بالنسبة للجمهور من خالل جزمه بقدرة األفراد على تكوين مخزون من 

رك مدركاتهم، ويحثهم على حسن استخدام خبراتهم الشخصية في التعبير عن آرائهم الخبرات يح
ومواقفهم تجاه األحداث والقضايا المختلفة التي عادة ما تكون مؤطرة من قبل وسائل اإلعالم، 

  ).71ص، 2003جميعة،(وتضفي على المضمون معنى ومغزى 

دراسات الباحثين في هذا المجال، وهو ويعد هذا االكتشاف األولي للنظرية ممهدًا لمزيد من 
ما بدأ منذ عقد الثمانينات وحتى وقتنا الحاضر، حيث استخدمت نظرية اإلطار اإلعالمي في 
مفهومها العام في العديد من المجاالت البحثية، منها دراسات العلوم السياسية وخاصة ما يتعلق 

الخاصة بعلم النفس االجتماعي، وكذلك بالتصويت في االنتخابات، إلى جانب الدراسات المعرفية 
النوع والعرق والطبقات (الدراسات االجتماعية المعنية بدراسة التطبيقات الديموغرافية 

، والدراسات المتعلقة باالتصال الشخصي لتحديد طبيعة العالقات القائمة بين األطراف )االجتماعية
دراسات  :ا في عديد من الدراسات، مثلالفاعلة في عملية االتصال، كما استخدمت النظرية نفسه

الرأي العام، ودراسات تحليل المحتوى، وخاصة المضمون غير الصريح للرسالة اإلعالمية، إلى 
جانب دراسات القائم باالتصال خاصة تلك التي ُتعنى بمتغير الموضوعية والتوازن في التغطية 

  ).117، ص2001صالح الدين، (الصحفية لألحداث والقضايا المختلفة 

وتنطلق البحوث الخاصة باألطر اإلعالمية من فرض علمي مؤداه أن األحداث التنطوي في 
حد ذاتها على مغزى معين وإنما تكتسب مغزاها من خالل وضعها في إطار يحددها وينظمها 
ويضفي عليها قدرًا من االتساق من خالل التركيز على بعض جوانب الموضوع وإغفال جوانب 
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ي ذلك بدوره إلى وجود معايير مختلفة يستخدمها أفراد الجمهور عندما يفّكرون في أخرى، ويؤد
 ).348، ص2001، والسيدمكاوي (هذه األحداث ويشكِّلون أرائهم بشأنها 

  الدراسات السابقة

 األردنية،راجع الباحث التراث العلمي وجميع األدبيات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية 
يستعرض الباحث  عليه،وبناًء  مباشر،ك قلة وندرة بوجود دراسات ذات صلة بشكل ووجد أن هنا

  :محورينويدرجها وفق  المتناول،من الموضوع البحثي  الدراسات السابقة القريبة

  الدراسات العربية –المحور األول 

من القطيعة السياسية : الصينية- العالقات األردنية :بعنوان ).2019(دراسة ذيابات  -1

الصينية منذ قيامها - تناولت الدراسة العالقات األردنية. 2016- 1977الشراكة االقتصادية  إلى
بحثت بداية أسباب القطيعة السياسية بين الطرفين  حيث. 2016حتى نهاية عام  1977في عام 

ثم  .1977حتى تبادل االعتراف الدبلوماسي في عام  1949منذ قيام الصين الشعبية في عام 
تطرقت  ، ثم1990حتى نهاية عام  1977ة التقارب بين الطرفين التي بدأت بعد عام عرضت لعملي

في نهاية هذه  ، مبينة2016-1991بعد ذلك لمرحلة تنامي المصالح بين الطرفين في الفترة 
وقد استندت الدراسة إلى . المرحلة أهم الفرص والعوائق التي يمكن أن تؤثر في عالقة الطرفين

ود عالقة ارتباطية بين تغليب األبعاد االقتصادية على األبعاد األيدولوجية فرضية مفادها وج
وإلثبات هذه الفرضية، عمل . والسياسية وبين التطور االيجابي للعالقات بين األردن والصين

الدراسة على استخدام كل من المنهج الوصفي والتاريخي التحليلي في دراسة العالقات بين األردن 
أن العالقات : ستطاعت هذه الدراسة التوصل إلى مجموعة من النتائج كان أهمهاوقد ا. والصين

بين الطرفين مرت بمراحل مختلفة من القطيعة والتقارب والتعاون، وهذه المراحل كانت محكومة 
كما توصلت إال أن الصين ال تفرد خصوصية معينة لعالقاتها مع . بالتغيرات اإلقليمية والدولية

بعض التبادالت االقتصادية،  تفتضيهاعل العالقات بين الدولتين عالقات متواضعة األردن، مما ج
خاصة في ظل العديد من المعوقات التي تحول دون تطوير هذه العالقات، التي تقف على رأسها 
حالة عدم تكافؤ الوزن النسبي للدولتين في النظام الدولي، في ضوء تواضع اإلمكانات السياسية 

  .والعسكرية األردنيةواالقتصادية 

 من عشر الحادي احداث بعد الصينية-  العربية العالقات.)2008(دراسة ابراهيم  -2

تدور هذه الدراسة حول مدى تطور  .2008- 2001:مصروالسعودية:دراسةحالة سبتمبر
ئل بينهم واالهتمام بتنوع وسا الثقافيالعالقات العربية الصينية وتعزيز التبادل والتشاور والتعاون 

الجوانب السياسية واالقتصادية  فياالعالم بين الطرفين وتعظيم المصالح المشتركة بين الطرفين 
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 تالصينية وتناولوكذلك المالمح العامة للسياسة الخارجية الصينية ومحددات العالقات العربية 
 العربيتعاون ايضا المحددات الداخلية والخارجية للعالقات العربية الصينية وكذلك ايضا تناولت ال

, وتقييمهونتائجه  الصيني العربيالمنتدى  نشأةمن خالل  الصيني العربياطار المنتدى  في الصيني
او المجال  السياسيالمجال  فيايضا العالقات المصرية والسعودية تجاه الصين سواء  توتناول

ظل الوضع  يفوقد توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج منها هو ان , الثقافياو  االقتصادي
الحديث عن زيادة تعميق وتعزيز التواصل والتعاون بين  العاميةالذى يتطور ويتغير انه من  الدولي

المجاالت المختلفة السياسية واالقتصادية والتجارة واالستثمار  فيالدول العربية والصين وذلك 
لى ان تحقق التعاون والتكنولوجيا كما توصلت هذه الدراسة ا العالميومجال الثقافة والتبادل 

تحقق فوائد استراتيجية من  ةفالدول العربيمصلحة استراتيجية لكال الطرفين  الصيني العربي
توثيقها لعالقاتها مع الصين اقتصاديا وسياسيا وثقافيا كما توصلت هذه الدراسة الى ان العالقات 

ل مصر على تفعيل بين مصر والصين تشهد توجه قوى من الطرفين لتفعيل العالقات حيث تعم
مجال  فيجميع المجاالت حيث اثمر هذا العمل عن خطوات ايجابية  فيعالقات التعاون مع الصين 

  .بين مصر والصين االستراتيجيالتعاون 

-1999الصينية الواقع والطموح -األردنية العالقات). 2008(وليد العويمر  دراسة -3

قات بين األردن والصين منذ تولي الملك سعت هذه الدراسة إلى بحث تطور العال وقد. 2007
 وقد. 2008حتى إعداد تلك الدراسة في عام  1999الثاني مقاليد الحكم في األردن عام  اللهعبد 

ركزت الدراسة على إبراز النشاط الدبلوماسي واالقتصادي لهذه العالقات، حيث رصدت بعض 
ى رصد حجم التبادل التجاري بين الطرفين الزيارات لمسؤولي الدولتين في فترة الدراسة، إضافة إل

  .والذي سطر أفضلية لصالح الطرف الصيني

الدراسة االبعاد  تتناول :الصينية العربية العالقات ).2005(سالم  فعاط. د دراسة -4
ركزت على االبعاد السياسية والثقافية واالقتصادية  ثالصينية، حيالمختلفة للعالقات العربية 

الصين من القضايا  فالصينية، وموق- العربيةتحكم العالقات  التية مع عرض الصيغ والعلمية والفني
تناولت الدراسة . القرن الواحد والعشرين فيالعربية فضال عن مستقبل العالقات العربية الصينية 

ة ركزت على االبعاد السياسية والثقافية واالقتصادي ثالصينية، حياالبعاد المختلفة للعالقات العربية 
الصين من القضايا  فالصينية، وموق- العربيةتحكم العالقات  التيوالعلمية والفنية مع عرض الصيغ 

 .القرن الواحد والعشرين فيالعربية فضال عن مستقبل العالقات العربية الصينية 
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  الدراسات األجنبية –المحور الثاني 

قتصادية تجاه دبلوماسية الصين اال :بعنوان ).Sun& Zoubir )2015 دراسة -1

بينت الدراسة أنه منذ اندالع الثورات العربية في أواخر عام . تحديات مقبلة؟: الدول العربية
وهي سياسة  العربية،تجاه الدول " التجارية أوًال"التزمت الصين بدبلوماسيتها االقتصادية  ،2010

-التعاون الصيني وركزت على منتدى . الصينية المستمرة ةالجي واقتصاديمدفوعة بالمصالح 
وتطرقت إلى التنسيق الذي بدأته . بمثابة نواة لدبلوماسية الصين االقتصادية في المنطقة العربي

السلطات الصينية بين الوكاالت وتقاسم السلطة بين الحكومات المركزية والمحلية من أجل متابعة 
 تتطور،ها االقتصادية قد ووجدت الدراسة أنه من الممكن أن دبلوماسيت. هذه الدبلوماسية بنجاح

قد فشلت في تطوير التبادالت  السوداء،لكنها استنتجت على عكس ما حققته في إفريقيا 
الجيوسياسية  نتيجة العواملوبررت ذلك . االستراتيجية والسياسية والثقافية مع نظرائها العرب

ي جعلت من الصعب على والت العربية،والجغرافية االقتصادية المتشابكة التي ظهرت منذ الثورات 
الصين جني الفوائد االقتصادية مع إهمال التشابك السياسي للحفاظ على هذه الدبلوماسية 

  .االقتصادية على المدى الطويل

توصلت الدراسة . ظهور الصين في الشرق األوسط :بعنوان ).Chen )2011 دراسة -2
كأحد المؤشرات األكثر  األوسط،لشرق إلى تزايد االعتماد االقتصادي المتبادل بين الصين ودول ا

 ).النشاط االقتصادي انفجار(األوسط وأسمته وضوحا على مشاركة الصين المتزايدة في الشرق 
ارتفع إجمالي حجم التجارة بين الصين  ،2009إلى عام  2005أنه من عام  الدراسةأوضحت 

صادرات الشرق األوسط إلى  ونمت دوالر،مليار  100إلى  المائة،في  87والشرق األوسط بنسبة 
كما بينت أن الصادرات انخفضت من الشرق األوسط إلى الواليات . في المائة 25الصين بنسبة 

وأكدت الدراسة أن الصين تجاوزت الواليات المتحدة عام . ٪ خالل نفس الفترة45المتحدة بنسبة 
د المصدر الرئيسي وتوصلت إلى أن الصين تع. كوجهة أولى لصادرات الشرق األوسط) 2010(

ومعظمها عبارة عن سلع منزلية منخفضة التكلفة تزيد من القوة الشرائية  المنطقة،لواردات 
  . للمستهلك العادي في الشرق األوسط

  التعليق على الدراسات السابقة

  أوجه التشابه واالختالف

الدراسات (وهي اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة من حيث نوعية الدراسة 
من حيث المنهج المستخدم  السابقة،اختلفت الدراسة الحالية عن غالبية الدراسات  ا، كم)الوصفية
من حيث استخدامها  السابقة،تميزت الدراسة الحالية عن معظم الدراسات ، و)المسحي(وهو 
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تفردت الدراسة المتناولة، وللوقوف على أوجه التشابه واالختالف بين الظاهرة  المقارن،للمنهج 
تحليل المضمون وهو الذي لم تلجأ إليه أي من الدراسات السابقة  آداهاستخدام  الحالية في
تناولت الدراسة الحالية موضوع مختلف وغير متناول في أي من الدراسات كمت . المعروضة
إلى  لجأت الدراسةو ).العالقات االقتصادية الصينية األردنية(وهو موضوع  المدرجة،السابقة 

وهو الذي لم تلجأ إليه أي من  الورقية،البحث في الموضوع المتناول من خالل معالجة الصحف 
 .المعروضةالدراسات السابقة 

  كيفية االستفادة من الدراسات السابقة 

صياغة أهداف ، بلورة المشكلة البحثية: خاللمن  السابقة،استفاد الباحث من الدراسات 
  .البحثية اآلدابتطوير ، إلى المصادر الخاصة باإلطار النظري الرجوع، وتساؤالت الدراسة

  نوعية الدراسة ومنهجها

التي تسعى إلى الحصول على وصف " الدراسات الوصفية " تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية 
والتأكد من تجميع البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة دون أي نوع من أنواع  للمشكلة،كامل ودقيق 

 ).125ص  ،1995 ،حسين(التحيز 

 للوصف بحثيا تكنيًكا باعتباره المضمون، تحليل أداة استخداموفي إطار المنهج المسحي تم 

 تتمثل رئيسة سمات بأربع األداة هذه وتتميز لالتصال، الظاهر للمحتوى الكمي المنظم الموضوعي

   ).149ص ،1989 الوفائي، (والكمية والوصف والموضوعية باالنتظام

عملية عقلية تتم بتحديد أوجه "والذي يعرف بأنه  المنهج المقارن ت الدراسة علىكما اعتمد
بغرض الحصول من خاللها على معلومات أدق للتمييز بين  حالتين،التشابه ظاهرتين أو حدثين أو 

 ).22ص :2016 والشيوخ،الحراثي " (الظواهر المبحوثة

  امجتمع الدراسة وعينته
الصحف األردنية اليومية الصادرة باللغة العربية وهي لدستور  تكون مجتمع الدراسة من جميع

الغد كممثلتين و الرأي"واختار الباحث صحيفتي  ،والرأي والعرب اليوم والغد واألنباط والديار
صحيفة الرأي :ويرجع سبب اختيار الباحث لهذه العينة ألن ،وفقًا للطريقة العمدية ،لمجتمع الدراسة

باعتبار أن القطاع العام يملك ما و كونها تعبر عن وجهة النظر الرسمية، :1971التي صدرت عام 
من أسهمها، فإنها تعد صحيفة ناطقة باسم الحكومة، إضافة إلى أنها الصحيفة األكثر % 67نسبته 

كونها تعبر  :2004والتي صدرت عام  ،صحيفة الغدأما  ،جماهيرية وتوزيعًا في المجتمع المحلي
باعتبار أنها مملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى  ،قل والحرعن االتجاه المست

  .سقفها المهني المرتفع وشعبيتها الواسعة
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وفيما يخص العينة الزمنية فقد لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب الحصر الشامل لكافة 
  .األردنية األعداد والمواد اإلخبارية التي تناولت موضوع العالقات االقتصادية الصينية

  الدراسة آداه

يهدف إلى التعرف على  الذي للدراسة،الدراسة على تحليل المضمون كأداة  اعتمدت
وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل اإلعالمي بصفة منتظمة  باالتصال،المقاصد اإلعالمية للقائمين 

انات بصفة ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية وأن يستد على األسلوب الكمي في جمع البي
  ).63:ص، 2010,مشاقبة (أساسية 

  وحدة التحليل

وهي عبارة  التحليل،والتي تعتبر من أهم وحدات  ،الموضوعوحدة قام الباحث باستخدام 
سابق،  ع، مرجحسين(عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع التحليل 

  ).262:ص

  فئات التحليل

ينة الدراسة بشكلها األولى والمواد اإلخبارية المتعلقة ومن خالل إطالع الباحث على ع
  :التاليةبالعالقات األردنية الصينية االقتصادية تمكن من إدراج الفئات التحليلية 

ويقصد بها جميع الموضوعات التي تناولتها الصحافة األردنية اليومية خالل  :الموضوعات فئة -1
المساعدات  :وتشملاالقتصادية الصينية األردنية معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات 

معارض  األردن،االستثمارات الصينية في  األردنية،الشراكات الصينية  الصينية،والمنح 
شؤون  أردني،تعاون اقتصادي صيني  األردن،ومنتديات ومؤتمرات تخص الصين في 

صادية، صادرات أردنية إلى اقتصادية، التبادل التجاري بين الصين واألردن، مذكرات تفاهم اقت
  .الصين، أخرى تذكر

معالجة الصحافة ويعنى بها الفنون التحريرية المستخدمة خالل  :الصحفيةاألنماط  فئة -2
 الخبر: وتشملاألردنية اليومية للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية 

  .تذكرى أخر التحقيق، الحديث، المقال، التقرير، الصحفي،

ويقصد بها المصادر التي لجأت الصحافة األردنية اليومية إليها  :الصحفيةالمصادر  فئة -3
للتزود بالمعلومات حول الموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية 

 ة،ذاتيمصادر  بترا،وكالة األنباء  العربية،وكاالت األنباء  العالمية،وكاالت األنباء  :وتشمل
  .مصادر غير محددة أجنبية،صحف 
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وتعنى العناصر التيبوغرافية المستخدمة في إبراز المادة اإلخبارية  :اإلبرازفئة عناصر  -4

الصحافة األردنية اليومية للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية أثناء معالجة 
عنوان (اللون في العناوين  ،)رئيس ثانوي رئيس عنوانعنوان (العنوان  :وتشملاألردنية 

  ).مال يستخد يستخدم،(الصور  ،)عنوان غير ملون ملون،

الصحافة األردنية اليومية للموضوعات المتعلقة ويقصد بها مدى اهتمام  :المعالجةحجم  فئة -5
اهتمام  ،)كلمة 250أقل من (اهتمام قليل  :وتشملبالعالقات االقتصادية الصينية األردنية 

  .كلمة) 500-250من (متوسط 

ويقصد بها األطر اإلخبارية التي برزت خالل معالجة الصحافة  :اإلعالميةنوع االطر  فئة -6
أطر  :وتشملاألردنية اليومية للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية 

ر االهتمامات أط االقتصادية،أطر النتائج  األخالقية،أطر المبادئ  المسؤولية،أطر  الصراع،
  األطر المختلطة االستراتيجية،االطر  االنسانية،

  اختباري الصدق والثبات

 صدق األداة :أوًال
بما يتوافق وينسجم مع  الدراسة،لجأ الباحث إلى استخدام نوعية الصدق الظاهري في هذه 

ن من محكمي) 3(فقد جرى عرضها على  اآلداة،وللتأكد من مدى صدق  المستخدم،طبيعة المنهج 
ذوي الخبرة واالختصاص في مجال البحث العلمي واإلعالم للحكم على شموليتها والتأكد من أنها 

واإلجرائية  المفهوميةتقيس فعًال ما وضعت لقياسه وإلبداء آرائهم في استمارة التحليل والتعريفات 
وضعت في االستمارة لفئات التحليل الرئيسية والفرعية، وُأخذت مالحظاتهم وآرائهم بعين االعتبار و

  .النهائيةفي صورتها 

  .ثبات األداة :ثانيًا

لتحديد درجة  )Holsti(معادلة جمع البيانات عن طريق  آداهقام الباحث بالتحقق من ثبات 
  2M/N1+N2 :وهي المضمون،الثبات في دراسات تحليل 

 عليه وبناء .)%89(الثبات تبين إن نسبة التوافق كانت  الختباروبعد تطبيق معادلة هولستي 

  .للتطبيق قابلة القياس المستخدمة أداة فان

  المقاييس اإلحصائية المستخدمة

لجأ الباحث إلى استخدام المقاييس  تساؤالتها،من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على 
  :SPSS اإلحصائية التالية بواسطة البرنامج اإلحصائي
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  .التكرارات والنسب المئوية -1

 .(Chi Squire) ياختبار مربع كا -2

 تحليل النتائج ومناقشتها

العالقات االقتصادية الصينية األردنية التي عالجتها الصحافة األردنية  موضوعات -أوًال 

  .اليومية

العالقات االقتصادية الصينية األردنية التي عالجتها الصحافة األردنية  موضوعات :)1(جدول 
 .اليومية

  
#  

  الصحيفة

  المعالجة موضوعات

  المجموع الغد رأيال
  المرتبة

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار
 الثانية 16.1 48 15 17  16.8 31 المساعدات والمنح الصينية .1

 الثالثة 14.8 44 18.6 21 12.4 23 الشراكات الصينية األردنية  .2

 األولى 22.5 67 19.5 22 24.3 45 االستثمارات الصينية في األردن  .3

4. 
ض ومنتديات ومؤتمرات تخص معار

 الصين في األردن
 السابعة 5.7 17 4.4 5 6.5 12

 الرابعة 14.1  42 15.9  18  13 24 تعاون اقتصادي صيني أردني  .5

 الثامنة 4.4 13  5.3 6 3.8 7 شؤون اقتصادية  .6

 الخامسة 11.7 35  15 17 9.7  18 التبادل التجاري بين الصين واألردن .7

 السادسة 7 21  3.5 4 9.2  17 مذكرات تفاهم اقتصادية  .8

 التاسعة 3.7 11  2.7 3 4.3  8 صادرات أردنية إلى الصين  .9

 - 0 0  0 0 0  0 أخرى تذكر  .10

  100.0 298 100.0 113 100.0 185  المجموع

  0.000= الداللة اإلحصائية 

رضت خالل معالجتها لموضوع أن الصحافة األردنية اليومية ع) 1(ويتضح من بيانات الجدول 
موضوعات، غطت من خاللها مختلف جوانب العالقة، ويالحظ أن ) 9(العالقات االقتصادية األردنية 

بعض الموضوعات حظيت باهتمام من قبل الصحف المبحوثة، في حين أن بعضها اآلخر لم يحَظ 
ا الصحافة األردنية اليومية وجاء في مقدمة الموضوعات التي عالجته ،إال بنسبة قليلة من االهتمام

إلى  ،، ومرد ذلك%)22.5(تكرارًا، بما نسبته ) 67(والذي بلغ ) االستثمارات الصينية في األردن(
أن الصين تستثمر في األردن بشكل كبير، وبمختلف المجاالت االقتصادية، حتى أصبحت األردن 
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المرتبة الثانية بما  )لألردن المساعدات والمنح الصينية(واحتل موضوع  ،ثالث أكبر شريك لها
، وجاء ذلك نتيجة إعالن الصين وقوفها جنبًا %)16.1(تكرارًا شكلت ما نسبته ) 48(مجموعه 

تاله  ،إلى جنب مع المملكة األردنية الهاشمية في ظل ما يعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة
الثالثة، فقد برزت في الفترة في المرتبة %) 14.8(تكرارًا بنسبة ) 44(ب ) الشراكات االقتصادية(

) التعاون االقتصادي(األخيرة الشراكات الصينية األردنية بشكل كبير على الساحة االقتصادية، ثم 
أما في المرتبة الخامسة، فشغلها ،في المرتبة الرابعة )%14.8(تكرارًا بنسبة ) 42(الذي بلغ 
  .)%11.7(ونسبة ) 35(بتكرار بلغ  )التبادل التجاري(موضوع 

تكرارًا وبما ) 21(في المرتبة السادسة بما مجموعه ) مذكرات تفاهم(بينما جاء موضوع 
فشغل المرتبة ) معارض ومنتديات ومؤتمرات صينية في األردن(أما موضوع  ،%)7(نسبته 

 :الموضوعات اأم%). 5.7(وبنسبة مئوية مقدارها ) 17(السابعة بمجموع تكرارات يساوي 
فقد شغلت مراتب متأخرة من القائمة لم تصل نسبة  الصين،ات أردنية إلى صادر اقتصادية،شؤون 

  %).5(أي منها إلى 

االستثمارات الصينية (فتشير بيانات الجدول السابق إلى أن  ،وبالنسبة لكل صحيفة على حدة
 ،%)24.3(تكرارًا وبما نسبته ) 45(بما مجموعه  ،بقيت متصدرة المرتبة األولى) في األردن

تكرارًا ) 31(المرتبة الثانية بما مجموعه  )المساعدات والمنح الصينية لألردن(جاء موضوع بينما 
%) 13(تكرارًا بنسبة ) 24(ب ) التعاون االقتصادي( ، تاله موضوع%)16.8(شكلت ما نسبته 

في  )%12.4(تكرارًا بنسبة ) 23(التي بلغت ) الشراكات الصينية األردنية(في المرتبة الثالثة، ثم 
) 18(بتكرار بلغ  )التبادل التجاري(أما في المرتبة الخامسة، فشغلها موضوع ،المرتبة الرابعة

) 17(في المرتبة السادسة بما مجموعه ) مذكرات تفاهم(بينما جاء موضوع  .%)9.7(ونسبة 
فشغل ) معارض ومنتديات ومؤتمرات صينية في األردن(أما موضوع  ،%)9.2(تكرارًا وبما نسبته 

 اأم%). 6.5(وبنسبة مئوية مقدارها ) 12(بة السابعة بمجموع تكرارات يساوي المرت
فقد شغلت مراتب متأخرة من القائمة  الصين،صادرات أردنية إلى  اقتصادية،شؤون  :الموضوعات

  %).5(لم تصل نسبة أي منها إلى 

احتل ) ردناالستثمارات الصينية في األ(فتؤكد النتائج أن موضوع  ،وفيما يخص صحيفة الغد
الشراكات (بينما جاء موضوع  ،%)19.5(تكرارًا وبما نسبته ) 22(بما مجموعه  ،المرتبة األولى

، تاله %)18.6(تكرارًا شكلت ما نسبته ) 21(في المرتبة الثانية بما مجموعه  )الصينية األردنية
ثة، ثم موضوعي في المرتبة الثال%) 15.9(تكرارًا بنسبة ) 18(ب ) التعاون االقتصادي( موضوع

في  )%15(تكرارًا بنسبة ) 17(التي بلغت ) مساعدات ومنح صينية لألردن والتبادل التجاري(
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) 6(بما مجموعه ) شؤون اقتصادية(أما في المرتبة الخامسة، فشغلها موضوع  ،المرتبة الرابعة
  %)5.3(وبما نسبته 

مذكرات تفاهم بين الصين معارض ومنتديات ومؤتمرات صينية في األردن،  :الموضوعاتأما 
فقد شغلت مراتب متأخرة من القائمة لم تصل نسبة أي منها  الصين،صادرات أردنية إلى  واألردن،

  %).5(إلى 

وتوضح بيانات الجدول السابق، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الصحف المتناولة 
وهي أقل من ) 0.000(اللة إذ بلغت مستوى الد ،)الموضوعات(بالتحليل في الفئة الرئيسية 

   :التاليوكانت الفروق على النحو  ،)0.05(المستوى 

  المنح والمساعدات الصينية لألردن(توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفئة الفرعية(، 
بينما جاءت بالمرتبة الرابعة بصحيفة  فيها،جاءت بالمرتبة الثانية  الرأي، حيثلصالح صحيفة 

 .الغد

 لصالح  ،)الشراكات الصينية األردنية(ت داللة إحصائية في الفئة الفرعية توجد فروق ذا
 .الرأيبينما جاءت بالمرتبة الرابعة بصحيفة  فيها،جاءت بالمرتبة الثانية  الغد، حيثصحيفة 

  الغد، لصالح صحيفة  ،)شؤون اقتصادية(توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفئة الفرعية
 .الرأيبينما جاءت بالمرتبة التاسعة بصحيفة  فيها،مسة جاءت بالمرتبة الخا حيث

الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات  األنماط -ثانيًا

  .األردنيةاالقتصادية الصينية 

األنماط الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات  :)2(جدول 
  .األردنيةة االقتصادية الصيني

  
#  

  الصحيفة

  األنماط

  المجموع الغد الرأي
  المرتبة

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار
 الثانية 47.7 142 55.8 63  42.7 79 الخبر الصحفي .1

 األولى 50.3 150 43.3 49 54.6 101 التقرير  .2

 الثالثة 1 3 0.9 1 1.1 2 المقال  .3

 - 0 0 0 0 0 0 التحقيق .4

 الثالثة 1  3 0  0  1.6 3 لحديثا  .5

  100.0 298 100.0 113 100.0 185  المجموع

  0.003= الداللة اإلحصائية 
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على أن الصحافة األردنية اليومية استخدمت أربعة أنماط ) 2(تدل بيانات الجدول رقم 
 رير،التق الخبر،(صحفية خالل معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات الصينية األردنية وهي 

 بعضها،ويالحظ أن الصحف المتناولة بالتحليل ركزت بشكل كبير على  ،)الحديث الصحفي المثال،
  .القدربعضها اآلخر بذات  متستخدبينما لم 

فإن التقرير الصحفي احتل المرتبة األولى على القائمة بما مجموعه  السابقة،ووفقًا للمعطيات 
ذلك على أن الصحافة األردنية اليومية أفردت ويدل  ،%)50.3(تكرارًا وبما نسبته ) 150(

تاله في  األردنية،مساحات واسعة من التغطية للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية 
أما المقال  ،%)47.7(وبنسبة ) 142(المرتبة الثانية الخبر الصحفي بمجموع تكرارات بلغ 

تكرارات وبنسبة مئوية مقدارها ) 3(خيرة بمجموع والحديث الصحفي فقد شغال المرتبة الثالثة واأل
  .منهمالكل %) 1(

تشير النتائج السابقة إلى أن التقرير احتل المرتبة األولى  حدة،وبالنسبة لكل صحيفة على 
تاله الخبر  ،%)54.6(وبما نسبته ) 101(على قائمة األنماط في صحيفة الرأي بما مجموعه 

بينما جاء الحديث الصحفي  ،)42.7(نسبة  لما شكوهو ) 79(ع الصحفي بالمرتبة الثانية بمجمو
، تاله في المرتبة %)1.6(وبنسبة مئوية مقدارها  تكرارات) 3(بالمرتبة الثالثة بما مجموعه 

  %).1.1(تكرارات وبنسبة ) 2(الرابعة واألخيرة المقال بمجموع 

ة األولى على قائمة األنماط توضح النتائج أن الخبر احتل المرتب الغد،أما بالنسبة لصحيفة 
تاله التقرير الصحفي بالمرتبة الثانية بمجموع  ،%)55.8(تكرارًا وبما نسبته ) 63(بما مجموعه 

 تكرار) 1(بينما جاء المقال بالمرتبة الثالثة بما مجموعه  ،)43.3(نسبة  لما شكوهو ) 49(
  %).5.9(وبنسبة مئوية مقدارها 

ستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات الصحفية الم المصادر -ثالثًا 

  .األردنيةاالقتصادية الصينية 

الصحفية المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات  المصادر :)3(جدول 
  االقتصادية الصينية األردنية 

  
#  

  الصحيفة

  المصادر

  المجموع الغد الرأي
  المرتبة

  نسبة  تكرار  سبةن  تكرار  نسبة  تكرار
 - 0 0 0 0  0 0 وكاالت األنباء العالمية .1

 - 0 0 0 0 0 0 وكاالت األنباء العربية  .2

 الثانية 28.5 85 18.6 21 34.6 64 بترا –وكالة األنباء   .3
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#  

  الصحيفة

  المصادر

  المجموع الغد الرأي
  المرتبة

  نسبة  تكرار  سبةن  تكرار  نسبة  تكرار
 األولى 70.5 210 78.8 89 65.4 121 مصادر الصحيفة الذاتية .4

 ثالثةال 1  3 2.6  3  0 0 الصحيفة وكاالت مصادر  .5

  -  0  0  0  0  0  0  صحف أجنبية  .6
  -  0  0  0  0  0  0  صحف عربية  .7
 - 0  0 0  0  0 0  مصادر غير محددة  .8

  100.0 298 100.0 113 100.0 185  المجموع

  0.653= الداللة اإلحصائية 

أن الصحافة األردنية اليومية لجأت إلى استخدام مصدرين ) 3(توضح بيانات الجدول رقم 
فوفقًا للسابق نجد  ،الصينية األردنية ولها للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصاديةفقط خالل تنا

تكرارًا وبما نسبته ) 210(أن مصادر الصحيفة الذاتية احتلت المرتبة األولى بما مجموعه 
ويمكن تفسير ذلك إلى أن الصحف المتناولة بالتحليل تعتمد على نفسها ببث األخبار  ،%)70.5(

تلتها بالمرتبة الثانية وكالة األنباء بترا  ،ومراسليها وكتابها امندوبيتهمن خالل  ،اإلعالميةوالمواد 
مصادر الصحيفة ذاتها + وجاءت فئة وكاالت  ،%)25.5(وبنسبة ) 85(بمجموع تكرارات 

نباء وكاالت األ ،وكاالت األنباء العالمية(بينما لم تحَظ .%)1(بالمرتبة الثالثة واألخيرة بما نسبته 
  .بأي تكرار )صحف عربية ،صحف أجنبية ،مصادر غير محددة ،العربية

فتشير البيانات إلى أن مصادر الصحيفة الذاتية احتلت  حدة،وبالنسبة لكل صحيفة على 
تلتها  ،%)65.4(تكرارًا وبما نسبته ) 121(المرتبة األولى في صحيفة الرأي بما مجموعه 

بينما لم تحَظ  ،%)34.6(وبنسبة ) 64(ترا بمجموع تكرارات بالمرتبة الثانية وكالة األنباء ب
مصادر غير  العربية،وكاالت األنباء  العالمية،وكاالت األنباء  ذاتها،مصادر الصحيفة + وكاالت (

  .تكراربأي  )عربيةصحف  أجنبية،صحف  محددة،

األولى فيها بما فيتبين أن مصادر الصحيفة الذاتية احتلت المرتبة  الغد،أما بالنسبة لصحيفة 
تلتها بالمرتبة الثانية وكالة األنباء بترا بمجموع  ،%)78.8(تكرارًا وبما نسبته ) 89(مجموعه 
مصادر الموقع ذاته بالمرتبة الثالثة +وجاءت فئة وكاالت ،%)18.6(وبنسبة ) 21(تكرارات 

وكاالت  العالمية،وكاالت األنباء (بينما لم تحَظ %) 2.6(واألخيرة بأقل نسبة مئوية مقدارها 
  .تكراربأي  )عربيةصحف  أجنبية،صحف  محددة،مصادر غير  العربية،األنباء 
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فروق ذات داللة إحصائية بين الصحف  دال توجأنه  السابق،ونستنتج من خالل 

، إذ بلغت قيمة الداللة اإلحصائية )مصادر المعالجة(المتناولة بالتحليل في الفئة الرئيسية 

 ).0.05(من المستوى  وهي أكبر) 0.653(

اإلبراز المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية  عناصر - رابعًا

  الصينية األردنية

اإلبراز المستخدمة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية  عناصر :)4(جدول 
  الصينية األردنية

عناصر اإلبراز 

  المستخدمة

  صحيفةال

  الفئة

  المجموع الغد الرأي

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  

 العنوان

 98.7 294 100 113  97.8 181 عنوان رئيس
 1.3 4 0 0 2.2 4 ثانوي+عنوان رئيس

 100.0 298 100.0 113 100.0 185 المجموع

  

  اللون في العناوين

 0 0 0 0 0 0 عنوان ملون
 100 298 100 113 100 185 عنوان غير ملون

 100.0 298 100.0 113 100.0 185 المجموع

  

  الصور

 97.7  291 100  113 96.2  178 يستخدم صور
 2.3  7 0  0 3.8  7 ال يستخدم صور

 100.0 298 100.0 113 100.0 185 المجموع

ن إلى أن الصحافة األردنية اليومية لجأت إلى استخدام عدد م) 4(تشير بيانات الجدول رقم 
  .األردنيةعناصر اإلبراز خالل معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية 

  العنوان) 1(

يتضح أن العنوان الرئيس سيطر على القائمة على مستوى  السابقة،من خالل البيانات 
ة تالها في المرتبة الثانية واألخير ،%)98.7(وبنسبة ) 294(بما مجموعه  الكلي،المجموع 

  %).1.3(تكرارات وبنسبة ) 4(ثانوي في بما مجموعه + عنوان رئيس 

فتؤكد بيانات الجدول السابق أن العنوان الرئيس هو الغالب  حدة،وبالنسبة لكل صحيفة على 
بينما جاءت فئة %) 97.8(تكرارًا وما نسبته ) 181(في صحيفة الرأي إذ شكل ما مجموعه 

تكرارات وبنسبة ) 4(ة الثانية واألخيرة بما مجموعه عنوان ثانوي بالمرتب+ عنوان رئيس 
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وفيما يتعلق بصحيفة الغد فتبين النتائج أنها استخدمت العنوان الرئيس بنسبة مطلقة  %).2.2(
  %).100(بلغت 

 اللون في العناوين) 2(

وتظهر بيانات الجدول السابق أن الصحافة األردنية لجأت إلى استخدام العناوين غير الملونة 
الل معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية بنسبة مطلقة بلغت خ
فتؤكد النتائج أن الصحف المتناولة بالتحليل  حدة،لكل صحيفة على  وبالنسبة%). 100(

  .خالل فترة الدراسة%) 100(استخدمت العنوان غير الملون بنسبة 

  استخدام الصور) 3(

أن فئة استخدمت الصور سيطرت على القائمة على مستوى  السابقة،جدول تبين بيانات ال
تالها في المرتبة الثانية واألخيرة لم  ،%)97.7(وبنسبة ) 291(بما مجموعه  الكلي،المجموع 

 حدة،وبالنسبة لكل صحيفة على  %).2.3(تكرارات وبنسبة ) 7(يستخدم صور في بما مجموعه 
ن استخدام الصور هو الغالب في صحيفة الرأي إذ شكل ما فتؤكد بيانات الجدول السابق أ

بينما جاءت فئة لم يستخدم الصور بالمرتبة الثانية %) 96.2(تكرارًا وما نسبته ) 178(مجموعه 
وفيما يتعلق بصحيفة الغد فتبين النتائج ، %)3.8(تكرارات وبنسبة ) 7(واألخيرة بما مجموعه 

  %).100(غت أنها استخدمت الصور بنسبة مطلقة بل

  معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية األردنية حجم -خامسًا 

  معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية الصينية األردنية حجم: )5(جدول 

  
#  

  الصحيفة

  حجم المعالجة

  المرتبة  المجموع الغد الرأي

    نسبة  رتكرا  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار
 الثانية 39.6 118 77 87  16.8 31 )اهتمام قليل(كلمة  250أقل من  .1

2.  
اهتمام (كلمة  500-250من 

 )متوسط
 األولى 40.6 121 18.6 21 54.1 100

 الثالثة 19.8 59 14.4 5 29.1 54 )اهتمام كبير(كلمة  500أكثر من   .3

  100.0 298 100.0 113 100.0 185  المجموع

  0.01= اإلحصائية الداللة 
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على أنه تنوع حجم معالجة الصحافة األردنية اليومية بين ) 5(تؤكد بيانات الجدول رقم 
إذ  ،ومتوسط وكبير للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية ،اهتمام قليل

ائمة بما جاءت بالمرتبة األولى على الق) كلمة 500- 250من(يتضح أن فئة اهتمام متوسط 
أقل (أما المرتبة الثانية فشغلتها فئة اهتمام قليل  ،%)40.6(تكرارًا وبما نسبته ) 121(مجموعه 

تالها في المرتبة الثالثة واألخيرة %) 39.6(وبنسبة ) 118(بمجموع تكرارات ) كلمة 250من 
ة مقدارها تكرارًا وبأقل نسبة مئوي) 59(بما مجموعه ) كلمة 500أكثر من (فئة اهتمام كبير 

)19.8.(%  

) كلمة 500- 250من(فتبين النتائج أن فئة اهتمام متوسط  حدة،وبالنسبة لكل صحيفة على 
أما  ،%)54.1(تكرارًا وبما نسبته ) 100(جاءت بالمرتبة األولى في صحيفة الرأي بما مجموعه 

وبنسبة ) 21(بمجموع تكرارات ) كلمة 500أكثر من(كبير المرتبة الثانية فشغلتها فئة اهتمام 
بما مجموعه ) كلمة 250أقل من (تالها في المرتبة الثالثة واألخيرة فئة اهتمام كبير %) 18.6(
  %).16.8(تكرارًا وبأقل نسبة مئوية مقدارها ) 31(

جاءت بالمرتبة ) كلمة 250أقل من (قليل فئة اهتمام  فقد جاءت الغد،وبالنسبة لصحيفة 
أما المرتبة الثانية  ،%)77(تكرار وبما نسبته ) 87(ه األولى في صحيفة الرأي بما مجموع

%) 29.1(وبنسبة ) 54(بمجموع تكرارات ) كلمة 500-250من (فشغلتها فئة اهتمام متوسط 
تكرارات ) 5(بما مجموعه ) كلمة 500أكبر من (تالها في المرتبة الثالثة واألخيرة فئة اهتمام كبير 

  %).14.4(وبأقل نسبة مئوية مقدارها 

يتبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الصحف المتناولة  السابقة،بالعودة إلى النتائج و
إلى  رما يشيوهو ) 0.01(إذ بلغ مستوى الداللة  ،)حجم المعالجة(بالتحليل في الفئة الرئيسية 

  :التاليةفي الفئات الفرعية  ،)0.05(وجود فروق إحصائية كونها أقل من المستوى 

 لصالح صحيفة  ،)كلمة 500 – 250من (ذات داللة إحصائية في الفئة الفرعية  يوجد فروق
 .الغدبينما جاءت بالمرتبة الثانية في  فيها،إذا جاءت بالمرتبة األولى  الرأي،

  لصالح صحيفة  ،)كلمة 500أكثر من (يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الفئة الفرعية
  .الغدبينما جاءت بالمرتبة الثالثة في  ها،فيإذا جاءت بالمرتبة الثانية  الرأي،

  لصالح صحيفة الغد،  ،)كلمة 250أقل من (يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الفئة الفرعية
  .الرأيبينما جاءت بالمرتبة الثالثة في  فيها،إذا جاءت بالمرتبة األولى 
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يومية للعالقات االقتصادية اإلعالمية المتناولة في معالجة الصحافة األردنية ال األطر -سادسًا

  .األردنيةالصينية 

اإلعالمية المتناولة في معالجة الصحافة األردنية اليومية للعالقات االقتصادية  األطر :)6(جدول 
  .األردنيةالصينية 

  
#  

  الصحيفة

  األطر اإلعالمية

  المجموع الغد الرأي
  المرتبة

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار
 الثالثة 1 3 0 0  1.6 3 سؤوليةإطار الم .1

 - 0 0 0 0 0 0 إطار الصراع  .2

 - 0 0 0 0 0 0 إطار المبادئ األخالقية  .3

 األولى 74.2 221 83 94 68.7 127 إطار النتائج االقتصادية .4

 - 0  0 0  0  0 0 إطار االهتمامات االنسانية  .5

  -  0  0  0  0  0  0  إطار االستراتيجية  .6
  الثانية  24.8  74  16.8  19  29.7  55  أطر مختلطة  .7

  100.0 298 100.0 113 100.0 185  المجموع

  0.542= الداللة اإلحصائية 

أن الصحافة األردنية اليومية لجأت إلى استخدام نوعين من ) 6(تبين بيانات الجدول رقم 
أطر ( همااألردنية األطر خالل معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية 

  .األطروأهملت بقية ) المسؤولية والنتائج االقتصادية

تكرارًا ) 221(وتوضح النتائج أن إطار النتائج االقتصادية احتل المرتبة األولى بما مجموعه 
تكرارًا ) 74(أما المرتبة الثانية فشغلتها فئة األطر المختلطة بمجموع  ،%)74.2(وبما نسبته 
  %).1(لمرتبة الثالثة واألخيرة إطار المسؤولية بنسبة وفي ا%) 24.8(وبما نسبته 

وبالنسبة لكل صحيفة على حدة تشير النتائج إلى أن إطار النتائج االقتصادية احتل المرتبة 
أما المرتبة الثانية  ،%)68.7(تكرارًا وبما نسبته ) 127(األولى في صحيفة الرأي بما مجموعه 
وفي المرتبة الثالثة %) 29.7(تكرارًا وبما نسبته ) 55(فشغلتها فئة األطر المختلطة بمجموع 

  %).1.6(واألخيرة إطار المسؤولية بنسبة 

فقد إطار النتائج االقتصادية احتل المرتبة األولى فيها بما  الغد،وفيما يتعلق بصحيفة 
 أما المرتبة الثانية واألخيرة فشغلتها فئة األطر ،%)83(تكرارًا وبما نسبته ) 94(مجموعه 

  %).16.8(تكرارًا وبما نسبته ) 19(المختلطة بمجموع 
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصحف المتناولة  السابقة،وتؤكد النتائج 
وهي أكبر ) 0.542(إذ بلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)نوع األطر(بالتحليل في الفئة الرئيسية 

  .فروقأي مما يشير إلى عدم وجود ) 0.05(من المستوى 

  والتوصياتالنتائج 

  :أبرزهاتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

تالها موضوع ) االستثمارات الصينية في األردن(ركزت الصحافة األردنية اليومية على موضوع . 1
  ).المنح والمساعدات الصينية األردنية(

ردنية اليومية للعالقات غلب استخدام التقرير الصحفي بدرجة كبيرة خالل معالجة الصحافة األ. 2
  .االقتصادية الصينية األردنية

لجأت الصحافة اليومية األردنية إلى مصادرها الذاتية من كتاب ومندوبين ومراسلين خالل . 3
  .معالجتها للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية

متعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية جاء اهتمام الصحافة األردنية اليومية بالموضوعات ال. 4
  .األردنية متوسطًا

استخدم الصحافة األردنية اليومية إطار النتائج االقتصادية بشكل كبير خالل معالجتها . 5
  .للموضوعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الصينية األردنية

  :يما يلة يوصي الباحث بضرور الدراسة،بناًء على النتائج التي توصلت إليها 

والذي له  المقال،مثل  كبيرًا،أن تولي الصحافة األردنية اليومية بقية األنماط الصحفية اهتمامًا . 1
  .الصحيفةأثر كبير في انعكاس وتقديم وجهة نظر 

واالبتعاد عن االعتماد على المصادر  للصحيفة،االستمرار باستخدام المصادر الذاتية . 2
  .مصداقيتها لدى الجمهور ولدى قراءهااألمر الذي يعزز  الخارجية،

ألن العناصر التيبوغرافية لها أثر كبير في جذب انتباه القراء  العناوين،استخدام اللون في . 3
  .اإلعالميةواتساع القاعدة الجماهيرية للوسيلة 
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العادات  تأثري وسائل التواصل االجتماعي على: اإللكرتوني الفضاء إلى املدينة فضاء من
 إربد مدينةوالتقاليد في 
  

  **غرايبةمحمد زهور و *العكشمحمد ربى 

  

  4/11/2020 تاريخ القبول   5/9/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
ــة  تســعى هــذه الدراســة : هــدف الدراســة  ــرات العــادات والتقاليــد  ءة إلــى معرفــة وقــرا األنثروبولجي تغي

الفـيس  "نتيجة كثـرة االسـتخدام للمواقـع التواصـل االجتمـاعي      اربد  مدينةاالجتماعية التي حدثت في مجتمع 
 آثـار لمعرفـة   ضـمن مجتمـع الدراسـة،    من ناحية أخـرى، رصـدت هـذه الدراسـة سـلوك األفـراد      ". نموذجا كبو

 تجلت منهجية الدراسة من: المنهجية. االجتماعية العالقات على اإلنترنت عبر االجتماعية الشبكات استخدام
شــبه المعمقـــة وأداة  المقـــابالت مــن خـــالل إجــراء    المــنهج النـــوعي المتمثــل بـــأدوات جمــع البيانـــات،    خــالل 

تــم اسـتخدام المـنهج النظــري مـن خـالل إســقاط     . مـن األدوات الرئيسـية فــي جمـع البيانـات     المالحظـة، حيـث  
الوظيفية لتحليل البيانات التي تم جمعهـا، وكانـت أداة المقابلـة والمالحظـة، والتركيـز       نموذج النظرية البنائية

ائج هذه الدراسة أن المجتمـع قـد تـأثر مـن خـالل إدخـال النـاس الفيسـبوك         اكدت نت: النتائجعلى المالحظة، 
لبية منهـا  وإسـاءة اسـتخدامه أدى إلـى وجـود تغييـرات سـ      شـكل مفـرط   ب اسـتخدامه  وان. إلى حيـاتهم اليوميـة  

وارتفـاع حـاالت الطـالق بسـبب      األبنـاء، وعدم وجود سـلطة لآلبـاء علـى    ، انتهاك الخصوصية، التفكك األسري
ضافة الى أ، اال انه قرب البعيد وأختصر الوقت كعلى الرغم من أن الفيسبو. الخالفات الزوجية بين الزوجين

االجتماعيـة ممـا أدى إلـى تغييـرات فـي بنيـة       ت حل محل الفـرد فـي المناسـبا   ه نالعزلة االجتماعية ألذلك عمق 
  .المجتمع ووظائف األفراد

  .العادات والتقاليد، الفيسبوك، وسائل التواصل االجتماعي: الكلمات المفتاحية
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From City Space to Cyberspace: The Effect of Social Media on the 
Customs and Traditions in Irbid City  

 

Ruba M. al-Akash, Assistant Prof., Yarmouk University, Jordan. 

Zuhoor M. Gharaybih, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This anthropological study seeks to investigate the changes in social customs and 

traditions that have occurred in the community of Irbid as a result of the recurrent use of 
social networking sites, "Facebook as a model". On the other hand, this study detected 
the behavior of individuals within the community of study, to find out the effects of 
using social networks via the Internet on social relationships. Methodology: The study 
applied the qualitative approach, as the data have been collected through semi-in-depth 
interviews, and observation. The functional constructivist theory model guided the 
theoretical approach to analyze the collected data. The results of this study confirmed 
that society has been affected by introducing people to Facebook into their daily life. 
The excessive use and misuse of “Facebook” has led to negative consequences, such as: 
family disintegration, breach of privacy, loss of parents’ authority over children, and 
high divorce cases due to marital disputes between spouses. Despite the fact that, 
Facebook has brought us closer together and shortened the time, however, it reinforced 
the social isolation, because it replaced the physical presence in social events, which led 
to changes in the structure of society and the role of individuals. 

Keywords: Customs and traditions, Facebook, Social media. 
  

  المقدمة

أدت إلى تكوين روابط وعالقات جديدة و على اإلنترنت مواقع التواصل االجتماعيتطورت 
شفيق  بين المستخدمين والعالقات التي نشأت عالقات اتصالية اجتماعية بالمرتبة األولى؛ ويرى

 مع التوسع الهائل لوسائل اإلعالم تضائل دور مؤسسات التنشئة األساسية كالبيته وأن) 2016(
. والمدرسة، وأصبحت وسائل اإلعالم صاحبة الدور األكبر المسيطر في عملية التنشئة االجتماعية

أدت وسائل التواصل االجتماعي إلى فتح روابط وقنوات متطورة بين األفراد والجماعات، جيث 
الذي يعد الموقع األول في التواصل االجتماعي بين األفراد  "الفيسبوك"المواقع  تلكومن 

من مختلف دول اآلخرين نت المستخدمين من التواصل مع ميزات مّكم من هلما يحتوي، جماعاتوال
ح نفتمجتمعات ذات طابع مالوهذا التواصل أدى إلى إلغاء خصوصية المجتمعات وأصبحت . العالم
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مما أدى إلى ، ومكونات الثقافة المتعددة، من حيث الثقافة والتبادل الثقافي اسهل االطالع عليه
  .، وخاصة العولمة الثقافية االجتماعيوالت ثقافية ضخمة من خالل انتشار العولمةتح

لم يستطع سكان هذه المجتمعات وباألخص مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بعدم و
االنجراف وراء التيار االتصالي االجتماعي المتطور الذي أثر على أفكارهم وآراءهم تجاه العديد 

وقد  وعالقات األفراد مع بعضهم البعض، ،االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية :ومنها ،من القضايا
وأحيانا تكون غير متوافقة مع ، تكون هذه التحوالت في بعض األحيان متفقة مع المجتمعات العربية

اإلعالم إلى أن ) 2011(سنو و طراح كما أشار كل من .المبادئ والضوابط العامة التي تحكمها
وأنه من خالل االتصاالت واإلعالم  ما حجر الزاوية في بناء الهويات وتطويرها،واالتصاالت ه

تحدد الثقافات وتتوضح وأن تكنولوجيا اإلعالم في المجتمعات الحديثة تساهم في بناء الروابط 
حسا عاما بالهوية الوطنية المشتركة، وتفرض وعيا محددا وإدراكا  خلقاالجتماعية والوطنية، وت

تساعد هذه التكنولوجيا على نقل أشكال الرموز المشتركة، وإشاعة إذ  ؛الهوية الوطنية ةحول ماهي
رصد بعض التأثيرات التي  إلىهذه الدراسة وبناًء على ما سبق هدفت . الحس بالثقافة المجتمعية

  .ربدإظهرت بتطور وانتشار موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك على مجتمع مدينة 

  الدراسةمشكلة 

بر مواقع التواصل االجتماعي من الفضاءات العامة تارة، وبعض الوقت فضاءات خاصة، تعت
ففي جوهر هذه المواقع تعتبر عامة وعالمية، يستطيع جميع الناس من حول العالم استخدامها، 
ولكنها تعتبر فضاءات خاصة عندما يقوم المستخدم بتدشين موقعه الخاص على هذه المواقع؛ أي 

في الوقت الذي انتشرت فيه مواقع االنترنت وأصبحت ظاهرة لمستخدم جزًء من كل، ويعتبر موقع ا
عملت على  ظهرت لنا تغييرات ثقافية، "الفيسبوك"عالمية وخاصة مواقع التواصل االجتماعي مثل 

واستطاعت أن تسيطر ، أدت إلى تحوالت في بعض العادات والتقاليد في المجتمع األردني تغيرات
بعض السلوكيات لدى األشخاص المستخدمين لهذا كما ظهرت تغييرات في  مجتمع،لعلى تفكير ا

وبعض منها قد تحول بشكل  ،المواقع من جهة وبعض هذه التحوالت كانت سلبا وبعضها إيجابا
جذري، وتسعى هذه المواقع إلى إنتاج ثقافة عالمية موحدة بغية إنتاج سلوكيات جديدة وعادات 

بين األجيال المتوارثة لها، ومن جهة أخرى  ادات القديمة المتعارف عليهاوتقاليد تختلف عن الع
أدت هذه المواقع إلى تغييرات في العالقات االجتماعية بين الناس في المجتمعات انعكست على 

وأدت إلى تغييرات شملت عاداتهم في العديد من المناسبات، وتزايدت القيم  ،عالقاتهم في الواقع
  .غيرة عن السابق التي ُفرضت مع تنامي وتزايد استخدام هذه المواقعاالجتماعية المت
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  تساؤالت الدراسة

ما هو تأثير الفيسبوك على عادات : السؤال الرئيسيسعت الدراسة الحالية اإلجابة عن 
  :اآلتية الفرعية التساؤالت وينبثق عنهربد؟ إوتقاليد المجتمع األردني في 

  االجتماعي الفيسبوك على عادات وتقاليد المستخدمين؟ما تأثيرات مواقع التواصل  -1

  هذا التأثير من خالل أنماط السلوكيات اليومية للمستخدمين؟ كيفية ظهوربيان  -2

  موقع فيسبوك على إنتاج أو تطور عادات وتقاليد المستخدمين؟ هل أدى تأثير -3

  ت ثقافية جديدة؟ما مدى تأثير موقع الفيسبوك على خصوصية المستخدمين في تحوال -4

  هل موقع الفيسبوك يكتسب أهمية كبيرة في االستخدام اليومي من قبل المستخدمين؟ -5

  أهمية الدراسة

فيسبوك الكشف عن أثر التغيرات التي أحدثها موقع  تكتسب هذه الدراسة األهمية من خالل
تختلف عن ما  على عادات وتقاليد المستخدمين إيجابا وسلبا وتطورا في إنتاج عادات جديدة

كان سابقا في المجتمع وتأتي هذه األهمية من خالل االهتمام المتزايد لموقع الفيسبوك من قبل 
من جهة، ومن جهة  المستخدمين وكثرة استخدامه وأعداد المستخدمين المتزايدة يوما عن يوم

الل استخدام أخرى تكتسب هذه الدراسة أهمية منهجية بأنها تقوم على المنهج النظري أوال من خ
نظرية علمية وهي النظرية البنائية الوظيفية والتي تم توظيفها في هذه الدراسة من خالل عدة 
محاور، وتأتي أهمية أخرى أيضا تعتبر منهجية حسب مناهج البحث العلمي وخاصة منهج 

قائمة على الدراسات األنثروبولوجية القائم على منهجية البحث االجرائي بالتشاركية أي الدراسات ال
  .أدوات جمع البيانات ومنهجية المالحظة بالمشاركة التي اعتمدت في هذه الدراسة

  أهداف الدراسة

  :هذه الدراسة إلى هدفت

تأثير موقع فيسبوك المباشر على عادات وتقاليد المجتمع األردني في محافظة عن الكشف  -1
  .ربدإ

  .ى المستخدمينأهمية موقع الفيسبوك في الحياة اليومية لدالتعرف إلى  -2

  .تأثير موقع فيسبوك على أنماط السلوكيات اليومية لدى المستخدمينالكشف عن  -3
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  منهجية الدراسة

على عادات وتقاليد المجتمع األردني  "الفيسبوك"تناولت هذه الدراسة بشكل مباشر تأثير 
التي حصلت  لوصف البيانات وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي، مجتمع محافظة إربدوباألخص 

، وبعض من الدراسات االثنوغرافيةمن خالل الدراسة الميدانية  عليها من مجتمع الدراسة، وذلك
بحيث كانت منهجية هذه الدراسة  ،السابقة التي درست هذا الموضوع لبعض المجتمعات األخرى

  :قائمة على التالي

 : المصادر األولية لجمع البيانات -1

خالل استخدام أداة جمع البيانات والمقابالت مع المبحوثين؛ جمع البيانات من  :المقابالت -
مقابلة نوعية من خالل طرح االسئلة المفتوحة لعينة الدراسة بشكل ) 15(حيث تم إجراء 

 .عشوائي

كانت هذه األداة من األدوات المهمة التي تم استخدامها في هذه الدراسة؛ بحيث : المالحظة -
رات التي يقوم المستخدمون بنشرها على موقع الفيسبوك، كان مهمة الباحثة مالحظة المنشو

والتي تخص المناسبات االجتماعية والتعليقات على هذه المنشورات من جميع أصدقاء 
 .الناشر

 :المنهجية النظرية -2

تقوم هذه الدراسة نظريا على ربط الدراسة بنظرية من نظريات العلوم االجتماعية، وهي 
؛ حيث تم التعريف بالنظرية والرواد القائمين عليها من ثم ربط النظرية النظرية البنائية الوظيفية

  .بالدراسة

 :المصادر الثانوية -3

  :تم استخدام المصادر الثانوية على النحو التالي

 .الكتب العلمية المختصة في هذا الحقل -

  .الدراسات السابقة التي أجراها الباحثون في هذا الحقل -
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  اإلطار النظري

  التواصل االجتماعي) شبكات(ع مفهوم مواق

تشمل  ،نترنتعلى مجموعة من المواقع في اإل "وسائل التواصل االجتماعي"يطلق مصطلح 
أو ، المواقع التي يستطيع الناس الدخول إليها والتواصل فيما بينهم من خالل غرف المحادثات

، )لصوتية والفيديوا(أو االتصاالت  ،أو كتابة المنشورات على صفحاتهم ،التسجيالت الصوتية
 )56: 2012(منصور ر، ويعرف خوتعددت تعريفات مواقع التواصل االجتماعي من باحث آل

يعمل على تكوين األصدقاء، ويساعدهم على تبادل المعلومات  موقع تواصل: "الفيسبوك بأنه
فترة والملفات، والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها، وإمكانيه تكوين عالقات في 

خدمة " :بأنها (Streck, 2011: 21) ستريك لدىوتعرف شبكات التواصل االجتماعي  ،"قصيرة
مام لبعض ضالنافراد بإنشاء وعرض ملفاتهم الشخصية لآلخرين وأل، تسمح لاالنترنتمعتمدة على 

المستخدمين ممن لهم نفس االهتمامات، وتتيح للمستخدمين قبول ورفض االتصاالت والمشاركات 
خدمة إلكترونية تسمح " :بأنهفيعرفه  )36: 2013( شعبان أما لدى أبو، "ي يطلبها اآلخرينالت

للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم، كما تسمح بالتواصل مع اآلخرين، والتعبير عن 
ألنها تقوم على  هذه التسمية مواقع التواصل االجتماعي وأطلق على. "آرائهم بشتى اللغات

 يعرفون بعضهمأكانوا أصدقاء  سواًء ،بينهمفيما وتتيح التواصل  ىين بالدرجة األولالمستخدم
وهي مواقع  "العالم االفتراضي"يسمى بما أصدقاء تم التعارف فيما بينهم  معلى أرض الواقع أ

نت كما مّك ،فعالة جدا في تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المعارف واألصدقاء
الدريملي، (مى من االتصال بعضهم البعض ومكنتهم من التواصل المرئي والصوتي األصدقاء القدا

2013.(  

 المنهجية النظرية

  :النظرية البنائية الوظيفية

على منهج البحث العلمي األنثروبولوجي في دراسة مواقع التواصل  تقوم هذه الدراسة
من  وجزًء الكثير من األشخاص ال يتجزأ من الحياة اليومية لدى والتي أصبحت جزًء ،االجتماعي

وتؤدي وظائف في المجتمع نراها منتشرة بين المجتمعات في الدول  ،)تركيبة وبنى المجتمعات(
بدراسة هذه الظاهرة كظاهرة اجتماعية أنثروبولوجية من وجهة  ات، حيث قامت الباحثحول العالم

رت على البنى والتراكيب االجتماعية باعتبارها ظاهرة اجتماعية أث ،نظر المدرسة البنائية الوظيفية
يعتبر هذا االتجاه من و. لألفراد أثرت على الوظائف واألدوار االجتماعية ، كما أنهابين الناس

االتجاهات الحديثة التي يمكن القول بأنها اإلطار التنظيري األساسي للنظام االجتماعي الرأسمالي 
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د من الحقول اإلنسانية واالجتماعية واإلعالمية االتجاه في العدي اويمكن استخدام هذ ،المعاصر
  .)1998عبد المعطي، ( لبيان أدوارها ووظائفها المترتبة والمختلفة على الفرد والمجتمع

 :المبادئ األساسية والرواد القائمون عليها .1

 علىبمعناها البنيوي ) Rad Cliff Brown( تقوم دراسة المجتمع لدى راد كليف براون
ولدى براون مفردات بنى ، لي الذي يربط بين البنية وبين صيرورة الحياة االجتماعيةالترابط الداخ

وتعني  Structureو وتعني صيرورة Processعليها نظريته في تفسير األنساق االجتماعية مثل 
تؤلف الوظيفة بمعناها البنيوي مجموعة من العالقات التي ؛ حيث وتعني الوظيفة Functionبنية و

 بتركيزهاوتميزت تفسيراته وتحليالته الوظيفية  ،تلك الوحدات البنيوية بدرجات متفاوتةتربط بين 
على البنية االجتماعية ووظيفتها وهو ما أدى إلى انبثاق ما يسمى باالتجاه الوظيفي البنائي 

  . )2000شالتي، (

 ,Rad Cliff Brown(" راد كليف براون ومالينوفسكي وإميل دوركهايم"تعتبر أسماء 

Malinowski and Emil Durkheim(  إذ هذا االتجاه،  دراسةمن األسماء الهامة التي برزت في
فوظيفته تمثل  ،مالينوفسكي انتقادات شديدة ألن وظيفته ارتبطت بالمماثالت البيولوجية جهاو

لحفاظ أما راد كليف بروان كان ينظر إلى المجتمع باعتباره متكامال يسعى إلى ا ،الحتمية البيولوجية
وقد أكد على الوحدة الوظيفية لكل نسق اجتماعي وعلى تنظيمها مع بعضها  ،ستمراريتهاعلى 

تحليل ضرورتين  االوظيفة والبنائية أدات يمفهوم وشكلالبعض لكي تسهم في تحقيق هدف معين، 
إذ أما التأثير األكبر فيعود إلى إميل دوركهايم،  .)1991تيماشيف، ( جدا لفهم كل عنصر ثقافي

يعتبر أول من استخدم النظرية الوظيفية بشكل منظم بتفسيره لجوانب اجتماعية متعددة من خالل 
هذه الحقائق االجتماعية في المحافظة على النظام بها  ما هي األدوار الوظيفية التي قامت :سؤاله

ة والتي فقد وجد أن الذي يمتلك وظيفة إرساء مجموعة من القيم الشائع ؟االجتماعي كنظام كلي
الثقافة  كذلك لها وظيفة نقل تعزز الوحدة والتماسك لدى من يؤمنون بتلك المعتقدات والمدارس،

إن األفراد من وجهة نظر البنائين الوظيفيين يمارسون أنواعا . )2006غزاوي، (من جيل إلى جيل 
ظيفة بأنها الدور وأثناء أدائهم يتبادلون العالقات فيما بينهم ويمكن تعريف الو ،شتى من األفعال

الذي يؤديه الجزء في الحياة االجتماعية، وفي الكل االجتماعي الذي هو البناء والذي يتألف من 
  .)1998عبدالمعطي، (أجزاء وأنساق تتوافق فيما بينها 

بحيث رأى أنها لم ، للوظيفة )Parsons( مفهوم بارسونز) Merton( وانتقد العالم ميرتون
ولكنها استندت إلى مفاهيم عامة من الصعب تحديد معناها  ،بية واقعيةتستند إلى دراسات تجري

وفيما  .)2006مكاوي والسيد، ( وربطها بدقة بمؤشرات في الواقع االجتماعي بمفهوم النسق
فرع من الفروع الموجودة  يعديخص مفهوم النسق االجتماعي، من المعروف أن النسق االجتماعي 
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يتكون من مجموعة من األنظمة الكبيرة والمعقدة في داخل المجتمع داخل النظام االجتماعي الذي 
سواء كانت جماعية  –وحدة اجتماعية "النسق االجتماعي على أنه  )Parsons( ويعرف بارسونز

تتألف من مجموعة من العناصر واألجزاء التي تعتمد على بعضها  –أو تنظيم أو مجتمع أو أمة 
ويبين علماء االتصال في دراساتهم من خالل استخدام ، "ائياالبعض في إطار عالقات منتظمة بن

النظرية البنائية الوظيفية وكيف تؤثر الظواهر على المجتمع واستقراره أو تؤدي إلى زعزعة 
  .وهنا تصبح الوظيفة داخل النسق االجتماعي خلل يحدث في المجتمع، استقراره

 :طرحتعلى ما سبق يمكننا أن نستخلص األفكار التي  بناًء

فهي تفسر أي شيء في النسق  ،تركز الوظيفة باتجاهاتها الفرعية على تفسير وظيفي متعدد .1
حتى يخيل للمرء أنها تقف عند حد التصنيف ، االجتماعي بكل شيء في هذا النسق

  .والتحليل

إن قضايا التغير االجتماعي لدى معظم رواد هذه االتجاه تحتل موضع مشكل في البناء  .2
. نظرية هذه تركز على قضايا التوازن والمشترك وتغفل جانب الصراع والتغيرفال، المعرفي

ويعد اختبارا للنظرية  ،ولكن هناك أحد الرواد قدم نموذج لدراسة التغير وهو بارسونز
الستيعاب التغير االجتماعي إذ يقوم على فكرة التباين فأي وحدة اجتماعية لها بناء بسيط 

ن التباين اعتمد على التخصص أغير ، قاة عليها والمطلوبة منهاتنجز من خالل الوظائف المل
فيحدث  ،ضرورات جديدة يجلب وحدات تقابل هذه الوظائف وتقسيم العمل واألدوار وبروز

 )1998عبد المعطي، ( .التباين الذي يسعى إلى التكامل الوظيفي

ويتكون ، ا ووظيفيايتكون البناء االجتماعي من مجموعة أنظمة مترابطة بعضها ببعض بنائي .3
 .مجموعة انساق نالنظام م

 .التأكيد على التوازن االجتماعي ويدرس الكل ليصل الجزء .4

 إن النسق االجتماعي يحتوي على العديد من األنساق االجتماعية الفرعية وهي .5

)Chalouache, 2012(: 

 ووظيفتها المحافظة على األنماط الثقافية: القيم.  

 امل األنساق االجتماعيةتؤدي وظيفة تك: المعايير. 

 وظيفتها تتمثل في تحقيق الغايات الجماعية: الجماعات. 

 ووظيفتها هي التكيــف: األدوار. 

 يعتبر مفهوم الوظيفة من المفاهيم المفتاحية لنظرية البنائية الوظيفية ويتضمن معاني : الوظيفة
يستعملون  "سكيمالينوف"و "براون ولنتون"مختلفة ومتباعدة فاألنثروبولوجيين مثل 



 ...تأثير وسائل التواصل االجتماعي: اإللكتروني الفضاء إلى المدينة فضاء من   ث والدراساتمجلة جرش للبحو

 1571

وهذا الكل قد يكون  ،مصطلح الوظيفة للداللة على اإلسهام الذي يقدمه الجزء إلى الكل
 .متمثال في مجتمع أو ثقافته

الذي يؤديه كل نسق من األنساق  هي الدورو ،أشار الباحثين والعلماء إلى مصطلح الوظيفةو
ينعكس هذا  من األنساق أي نسق وعندما يحدث خلل في ،االجتماعية التي يتكون منها المجتمع

 .على الوظيفة التي يؤديها النسق

 :توظيف النظرية بموضوع الدراسة .2

والنظام االعالمي  بما أن هذه النظرية تركز على األنظمة واألنساق التي يتكون منها المجتمع
أحد أهم  وتعتبر وسائل اإلعالم الجديدة منها موقع الفيسبوك واحد من األنساق المكونة للمجتمع،

على هذا االعتبار قمنا  وبناًء ،)االجتماعي(عوامل التغيير في المجتمع بالنسبة للنظام االتصالي 
كون أن نظرية التحليل الوظيفي تدرس الظواهر التي تستوطن  ،بتوظيف االتجاه البنائي الوظيفي

 النظام كونه جزًءوتحلل وتفسر التطورات التي يحدثها هذا  ،داخل النظام االجتماعي واالتصالي
 همن األجزاء التي يتكون منها المجتمع كظاهرة استخدام نظام االتصال االجتماعي الجديد ودور

وحسب . الحالية موضوع الدراسة والذي يمثلتغييرات الحياة االجتماعية في المجتمع األردني  في
ة للوظائف االجتماعية لوسائل النظرية البنائية الوظيفية يعتبر الباحثون أن أغلب التحليالت الوظيفي

والذي  م،1948هارلود السويل عام "االتصال تأسست انطالقا من النموذج النظري الذي قدمه 
وحاول أن يدرس بصورة  ،)من قال، ماذا، يأبه، وسيلة، لمن وبأي تأثير(قدم مقولته الشهيرة 

ته للعالقة التي تربط هذه الوظيفي لوسائل االتصال واإلعالم من خالل معالج عامة طبيعة الدور
 وأنساقأن وسائل االتصال تعتبر عمليات اجتماعية وبناءات  على اعتبار، الوسائل بالمجتمع ككل

 . )2006الرحمن،  عبد(" اجتماعية لها وظائف طبيعية محددة

  الدراسات السابقة

في  رهوتأثي االجتماعيةاستخدام مواقع الشبكات ": بعنوان ،)2013(نومار  دراسة :أوال

جامعة  نة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر،یدراسة ع االجتماعيةالعالقات 

  ."الجزائر ،رالحاج لخض

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر مواقع الشبكات االجتماعية في العالقات االجتماعية 
على أداة  ولقد تم االعتماد ،من خالل دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر

  :االستبيان لجمع البيانات من المبحوثين وتم تقسيم االستمارة إلى ثالثة محاور

  .عادات وأنماط استخدام موقع الفيسبوك لدى الجزائريين -1
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  .الفيسبوكالدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام  -2

يسبوك االعتماد على مقياس ليكرت في محاولة للكشف من الباحث الستكشاف استخدام الف -3
  .في العالقات االجتماعية

  :ومن أهم النتائج

تقضي النسبة األكبر من المبحوثين أكثر من ثالث ساعات في استخدام الفيسبوك، ويفضل 
بدافع  أغلبهم خدمة التعليقات والدردشة بالدرجة األولى يستخدم أغلب أفراد العينة موقع الفيسبوك

أن استخدام هذا  إلى قيف، كما أسفرت الدراسةالتواصل مع األهل واألصدقاء إلى جانب التث
الموقع يؤثر في االتصال الشخصي وجها لوجه، وفي تفاعل المستخدمين مع أسرهم وأقاربهم 

 .كما يؤدي إلى االنسحاب الملحوظ للفرد من التفاعل في المجتمع ،وأصدقائهم

لتواصل االجتماعي على أثر مواقع ا": بعنوان) 4201( مركز رؤية للدراسات االجتماعية :ثانيا

  .الرياض، "عملية الضبط االجتماعي

 ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر مواقع التواصل االجتماعي على وسائل الضبط االجتماعي
النظري الحديث عن أنواع الضبط االجتماعي ونظرياته وأساليبه واإلعالم والضبط  من خالل اإلطار

لما تقوم بتوحيد الناس على ثقافة واحدة يصبح الخروج  ودور وسائل اإلعالم نظرا ،االجتماعي
ومن ثم تصبح جزءا من  ،عليها أمرا صعبا ومتعذرا بغض النظر عن صحة تلك الثقافة أو انحرافها

حيث أصبحت وسائل اإلعالم تحدد للناس ما يصلح وما ال يصلح من خالل اإلعالن عن  ،المجتمع
  .تحليل البيانات من خالل االستبانةل SPSSآراء معينة وتم استخدام برنامج 

  :وكانت من بين النتائج المهمة

وجود أثر الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على مكون الدين كأحد عوامل الضبط  -1
  .االجتماعي

، الذي يخص أسلوب الرأي وجود أثر الستخدام شبكات التواصل على الضبط االجتماعي -2
 .العام كأحد وسائل الضبط االجتماعي

أسلوب العادات  ، الذي يخصوجود أثر الستخدام شبكات التواصل على الضبط االجتماعي -3
 .والتقاليد كأحد وسائل الضبط االجتماعي
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 مواقع ضوء استخدام في االجتماعية العالقات": ، بعنوان)2014( تفرقنيتدراسة  :ثالثا

  .الجزائر البليدة، ةجامع (Face book)" االجتماعي التواصل

دور الشبكات االجتماعية، وأهمها الفيسبوك في إحداث  التعرف علىذه الدراسة إلى هدفت ه
تغييرات على النواحي االجتماعية بالنسبة للفرد والجماعات الجزائرية، ورصد تأثيرات هذه 
الشبكات االجتماعية من خالل بعض المظاهر التي كتبت عنها بعض الصحف الجزائرية، وبعض 

من خالل شبكة الفيسبوك باعتباره أهم  ،وااليجابية لمواقع التواصل في الجزائرالتأثيرات السلبية 
الوسائل المستعملة في عملية االتصال والتواصل اإللكتروني االجتماعي بين األفراد والجماعات، 

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل رصد ما كتبته الصحف الجزائرية

  :يها هذه الدراسةومن أهم النتائج التي خلصت إل

نجاح مواقع التواصل االجتماعي في تعبئة الجزائريين حول قضاياهم االجتماعية التي نالت  -1
اهتمام الجزائريين ومنها التي تأخذ الطابع الخيري والتطوعي حيث برزت على موقع 
الفيسبوك حمالت خيري لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين وحمالت تنظيف للمحيط 

  .ير وغيرهاوحمالت تشج

ومن أهم النتائج السلبية فأن الفيسبوك أصبح أهم وسائل التواصل واالتصال والدردشة بين  -2
الجزائريين إلقامة صداقات ومد جسور وبناء عالقات اجتماعية افتراضية فهذا خلف بعض 

انتحال  الطالق، الخيانة الزوجية، السلبيات منها التباعد العائلي والتفكك األسري،
ومن هنا يتم دق ناقوس الخطر حول الجرائم ...حمل صور إباحية وغيرها ت،الشخصيا
  .اإللكترونية

  :التعليق على الدراسات السابقة

تتفق معظم الدراسات السابقة على أن مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك دخلت 
لعديد من التغيرات بسرعة كبيرة إلى بنية المجتمعات وخاصة العربية منها، والتي بدورها أحدثت ا

سواًء كانت هذه التغيرات ثقافية والتي ركزت عليها الدراسات السابقة أو اجتماعية أو سياسية، 
وتتفق أن هذه المواقع تريد إحداث ثقافة عالمية موحدة من خالل زيادة تواصل األفراد حول 

ها تنعكس على الفرد العالم مع بعضهم بعضا والتشارك في الثقافات وتعلم ثقافات جديدة من شأن
وتدخل قيم جديدة على قيمة وعاداته وتقاليده المتوارثة، وهنالك بعضا من السمات والخصائص 
في بعض من العادات والتقاليد عملت هذه المواقع على إذابتها بشكل كلي ومنها ما تم تعزيزه 

مواقع التواصل وانتشاره بشكل كبير وسريع بين األفراد، فهنالك دراسة أظهرت نتائجها أن 
االجتماعي عززت مفهوم ثقافة التطوع في مجتمعا ما، وتعتبر هذه الثقافة من الثقافات الرائدة 
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والمقبولة بين المجتمعات، وتتفق أيضا أن مواقع التواصل االجتماعي أحدثت شرخ كبير بين 
اليب التنشئة أفراد األسرة الواحدة داخل الفضاء الخاص فيهم في البيت بحيث تغيرت أسو أعضاء

االجتماعية ولم تعد مقتصرة فقط على أن يقوم األبوان بمثابة المربيان ولكن كانت هذه المواقع 
شريكة لهم في تنشئة أطفالهم، فالطفل لم يعد كما كان الطفل سابقا ولم تبق ألعابه محصورة 

ق أيضا أن الدوافع باأللعاب السابقة، ولكن تطور الحال لكي تكون ألعاب الطفل إلكترونية، وتتف
والحاجات الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بأن المستخدم يرغب بمعرفة ما هو وسيط متنقل 

  .يجمع أطراف العالم بيد واحدة بين يديه

إن الفرق بين هذه الدراسة والدراسات األخرى من حيث البيانات أن الدراسات السابقة كانت 
الجديدة لمواقع التواصل االجتماعي، ولكن هذه الدراسة  تركز بالعموم على أنماط المستخدمين

ركزت على التغيرات التي أحدثتها مواقع التواصل االجتماعي على عادات وتقاليد موجودة منذ 
السابق، وعملت هذه المواقع على استحداثها من جديد األمر الذي دعا إلى ضرورة إجراء هذه 

  .الدراسة

ما هو موضوح أن هذه الدراسة تقوم على منهجية وفيما يخص االختالف المنهجي ك
المالحظة بالمشاركة والبيانات النظرية من خالل األدب السابق والدراسات والكتب العلمية وما 

  .كتبه العلماء فيما يخص االتجاه الوظيفي البنيوي

  أهمية موقع فيسبوك في حياة المستخدمين

وحظي  ،سع الذي حققه في جميع أنحاء العالمالوا بعد االنتشار رةنال الفيسبوك شعبية كبي
ألن موقع الفيسبوك أصبح  ،بأهمية كبيرة وواسعة من قبل المستخدمين بشكل عام ال للحصر

من الفضاءات واالقتصادية، وأصبح ، االجتماعية ،محرك قوي في جميع مناحي الحياة السياسية
من أدوات اإلعالم االجتماعية الجديدة ويعد  ،ال يتجزأ من حياة الناس جزًءالمهمة والتي تعتبر 

إذ أبقى الفرد على اتصال دائم مع المحيط الداخلي والخارجي منه من  ؛المؤثرة في شؤون الحياة
أهمية  وهذا ما أكسبه ،خالل صفحته على الفيسبوك ومن خالل المزايا التي يقدمها هذا الموقع

مكن األفراد من االتصال مع األصدقاء ؛ وقد والجماعات على حد سواءكبيرة من قبل األفراد 
لهذا يمكن تشبيه موقع  ،على المجتمعات األخرى االطالعالقدامى ومن خالله يستطيع الفرد 

حول العالم  والجماعات األفرادمن فيسبوك بأنه مجتمعا افتراضيا يتكون من مجموعة كبيرة 
وما يكتبونه في حساباتهم  يتواصلون فيما بينهم عن طريق المحادثات الصوتية اإللكترونية

مكون من أفراد أو جماعات "الشخصية، ويمثل الفيسبوك باعتباره بناء اجتماعي متكامل 
، مرتبطة ببعضها من خالل عالقة اعتمادية أو أكثر، مثل عالقة قرابة، )مؤسسات، منظمات(
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تمامات صداقة، حب، أو تجمعهم أمور مشتركة أو اهتمامات مشابهة، سواء أكانت تلك االه
  ). 2017دراحي، " (عقائدية، اقتصادية، اجتماعية أو سياسية

أكسبته أهمية في حياة المستخدمين ونذكر منها الفيسبوك وهنالك العديد من خصائص موقع 
  :ومنها وأداة المالحظة الجزء الذي جذب الناس إليه من خالل رصد أراء بعض المستخدمين

ن التفاعل من خالل نشر المنشورات وتبادل اآلراء مع ن الفيسبوك المستخدم ميمّك: التفاعل .1
األصدقاء من خالل صفحة الفرد الشخصية أو المجموعات التي تجمع األفراد ذات 

فيمكن أن يكون الفرد مستقبل ومرسل في آن  ،االهتمامات الواحدة أو عبر الصفحات العامة
 .واحد والتفاعل عبر إرسال الصور الشخصية أو العامة عبر الرسائل والمنشورات التي تنشر

الداخلي فقط أو أصدقاء  هلم يعد الفرد في عالقاته مقتصرا على محيط: انفتاح الحدود .2
تخطت حاجز مكان إقامته إذ مكن الفيسبوك الفرد من تكوين عالقات  ؛الدراسة أو العمل

نسبيا عن مكانه ولم يعد بحاجة إلى  ةلديه معارف في دول خارجية وبعيد تكونتو ،الجغرافية
 .عناء السفر للتواصل مع اآلخرين ممن هم بعيدون عنه

وإنما  ،التواصل االجتماعيعلى استخدام فيسبوك فقط  لم يقتصر: استخدام متعدد وبسيط .3
ن التواصل مع المواطن عبر قنواتها وصفحاتها الرسمية في ن المؤسسات الحكومية ممّك

وإنما مكنت المؤسسات والشركات  ،لم تقتصر على المؤسسات الحكومية فقطو ،الفيسبوك
الخاصة من القيام باألعمال واإلعالنات الترويجية والتسويقية بمنتجاتها الخاصة، وكما نالحظ 

وتنشر كل  ،ة ممولة تابعه لها عبر الفيسبوكأن الشركات الخاصة تقوم بإنشاء صفحات رسمي
ما هو جديد حتى أنها تقوم بطلب الموظفين واإلعالن عن الوظائف المتوفرة لديها عبر 

حيث يعتبر هذا الموقع من  ،ما يخص سهولة االستخدام للفيسبوكفيو. صفحاتها الرسمية
نه يتوفر بجميع لغات إذ أ ؛المواقع سهلة االستخدام وال تحتاج إلى لغات خاصة للتفسير

ومتوفر عبر تطبيق منتشر  يفهمها المستخدمباللغة التي  هستخداماالعالم ويمكن الفرد من 
 .في هواتف المستخدمين الشخصية

من أكثر الخصائص والمزايا التي أكسبت موقع فيسبوك : المحادثات الصوتية والكتابية .4
إذ  ؛لمحادثات ومنها الصوت والفيديوأهمية في حياة المستخدم هي خاصية تبادل الرسائل وا

وهذا التطبيق يرتبط بموقع فيسبوك  Messenger""أنه يحتوي على تطبيق يسمى تطبيق 
وتتوفر به خاصية االتصال الصوتي والفيديو  ،من خالل الرسائل المتبادلة بين المستخدمين

الهاتفية الخارجية  بشكل مجاني مع مختلف أنحاء العالم في الوقت التي تعتبر به االتصاالت
 .باهظة الثمن على المستخدم



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العكش وغرايبة

  1576

هي عبارة عن ميزة تمكن المشترك بموقع الفيسبوك من بث أي : خاصية البث المباشر .5
صية تشغيل الفيديو افيديو بشكل حي ومباشر من دون تكاليف مع وجود هاتف يدعم خ

ان يكون متواجد ليتمكن المستخدم من إجراء بث فيديو في أي مك ،متوفرة فيه الكاميرات
ه، وإضافة لهذه الميزة أيضا يستطيع المستخدم خالل إجراء بث الفيديو المباشر استضافة في

أي شخص وكأنه جالس خلف كاميرا تلفزيون في برنامج أيا كان ومحاور لضيف مع موافقته 
 . المسبقة لالستضافة

 ارولد الزويلويرى بعض العلماء أن هذا الموقع له وظائف محددة مثل ما حددها ه
)Harold Lazwell (مراقبة البيئة، وترابط أجزاء المجتمع في االستجابة : عدة وظائف وهي

هذه الوظائف  )Lazer Sulfide(ى ونقل التراث عبر األجيال في حين يرى الزر سلفيد، للبيئة
 ماكويلويرى  )الخلل الوظيفي( والتخدير تبادل اآلراء ودعم المعايير االجتماعية،(بالتشاور 

)McCoyle( والتعبئة هأن هذه الوظائف تحقق التماسك االجتماعي، والتواصل االجتماعي والترفي 
  . )2011الرفاعي، (

ومن خالل هذا السرد الذي قمنا به ورصد آراء بعض المستخدمين وما قالوه العلماء عن 
أنها صارت من البنى  إذ ؛نرى أن األهمية التي أكتسبها هذا الموقع ليست بقليلة ،موقع فيسبوك

التي يتكون منها المجتمع حسب االتجاه البنائي الوظيفي، االتجاه الذي نادى به بعض علماء علم 
أنساق لها أدوار ووظائف في المجتمع تتأثر و ن المجتمع يتكون من بنىأ االجتماع واالنثروبولوجيا
البناء اإلعالمي واحدا من أهم ويعتبر  ،في بناء وتركيب المجتمع تحدثوتتغير بالتطورات التي 

يخلو أي مجتمع من البناء االتصالي اإلعالمي بصفته  يكاد وال، األبنية المكونة للمجتمعات الحديثة
متداخل بشكل قوي مع البناء االجتماعي المكون للعالقات االجتماعية والعادات والتقاليد والثقافة 

أن المجتمع الحديث ككل هو ) Pierre Bourdieu( بشكل عام، ويرى عالم االجتماع بيار بورديو
آلة مركبة من أجزاء وله أدوات ضبط وتحكم للسيطرة عليها، وقد طرح بورديو عالقة التكنولوجيا 

وتحليل واحد من منتجات التكنولوجيا الحديثة وهي ) الفكر الجماعي لألفراد(باأليديولوجيا 
  .)2007بزاز، ( )عناصر الحداثة والعولمة"(تكنولوجيا االتصاالت

  تغيرات المجتمع خالل التحوالت االلكترونية الراهنة 

وتتكون الثقافة  ،تعتبر الثقافة من أهم الركائز األساسية التي تتكون منها المجتمعات وهويتها
وما يكتسبه الفرد من البيئة  ات،التقاليد والديانو العاداتو من مجموعة عناصر ومنها اللغة

والتي ركزنا عليها التغييرات  ،العناصر التي سندرسها في دراستنا الحالية المحيطة به؛ ومن أهم
لسبب أنها تعتبر مكون ولبنة أساسية في المجتمعات العربية  ،االجتماعية في العادات والتقاليد

االقتراب ، إن خاصة وال شك أنها تأثرت في ظل التحوالت الراهنة في الواقع االفتراضي االلكتروني
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م االفتراضي واالبتعاد عن الواقع الحقيقي، عالم مستخدم مواقع التواصل االجتماعي يصبح من العال
عالما متعدد اللغات والثقافات واألعراق والمذاهب، وهو عالم افتراضي يحقق للمستخدم رغباته 
وطموحاته دون أن يكلفه ذلك أعباء مادية أو اجتماعية أو نفسية على عكس الواقع الحقيقي الذي 

  ).2014تفرقنيت، (جعل الفرد مسئوال، موجودا في الزمن والوقت الحقيقي ي

عمل موقع الفيسبوك على تغييرات عديدة في العادات والتقاليد االجتماعية في المجتمعات 
برصد آراء مجموعة من المستخدمين للموقع ومنهم من قال  قامت الباحثةولمعرفة هذه التغييرات 

مواقع سلبية بشكل عام ولم ينتفع منها  أنهاومنهم من قال ، ل إيجابيهذه المواقع أثرت بشك أن
ال بوجود إهناك بعض من العادات ال تكتمل والفرد إال مضيعة للوقت واستهالك طاقاته البشرية، 

طقوس خاصة بها منها صلة األرحام وطقس األعياد وطقوس الموت وطقوس الزواج وعالقة العائلة 
  :ض وغيرها وسنقوم بسرد بعض من هذه التغييراتالواحدة مع بعضها البع

تعتبر األسرة العربية بشكل خاص هي اللبنة األساسية في  :التأثير على مستوى األسرة -
 المجتمعية، حيث تستمد تعاليمها من الديانات السماوية وبعضا من التقاليد ؛تكوين المجتمعات

لنواة األولى التي يتعلم فيها الفرد جميع فهي ا ،ومن خاللها ينطلق الفرد إلى المجتمع الخارجي
المهارات الالزمة كي يتعامل مع الوسط الخارجي وتكون شريكة مع مؤسسات التنشئة األخرى مثل 
المدرسة ودور العبادة وغيرها من مؤسسات التنشئة؛ إذ ينشئ الطفل على يد والديه ومع دخول 

أصبحت أداة رئيسية وشريكة ) التابلت(األلعاب التكنولوجيا الحديثة منها الهواتف الذكية وأجهزة 
فالتربية في عصر وسائل  مع التنشئة األسرية على الطفل ومهاراته وقدراته وعالقاته مع ذويه،

اإلعالم واالتصال الحديثة تختلف في زمن ما قبل انتشار هذه الوسائل الحديثة لما تحمله من 
 . )2016شفيق، ( خصائص مغايرة وتأثيرات قوية ومباشرة

من خالل رصد آراء المبحوثين بين لنا تأثير موقع فيسبوك على األسرة من خالل النقاط 
  :التالية

مع العلم أن هذه المواقع  ه،أصبح الطفل والمراهق يدخل إلى موقع الفيسبوك ويسجل اشتراك .1
ولكنهم يقومون بتغيير أعمارهم من  ا،عام )18( عمر ما دون سنال تسمح بتسجيل من هم 

خالل خانة تاريخ الميالد فيقومون بإدخال أعمار غير حقيقية ليتمكنوا من التسجيل فيها 
من ألعاب إلكترونية قد  هوتصفحها، وأيضا أن هذه الشريحة تدخل موقع فيسبوك لما يحتوي

تزامنا مع وجود األجهزة  قبل وجود هذه المواقع كانت سائدة سابقااستبدلوها باأللعاب التي 
فيكون الطفل أو المراهق معرض لتصفح العديد من المواقع خالل موقع  ،)لتابلتا(اللوحية 

الفيسبوك وبعضا من المبحوثين أشاروا إلى أن الكثير من األبناء يدخلون إلى المواقع 
حسيب أو وجود اإلباحية من خالل الفيسبوك ويتصفحون الصور والفيديوهات من دون 
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ت اللعب في الحارات لألطفال اندثرعادة له أن حد المبحوثين بحسب قوأر ارقيب، وأش
مؤكدا على تعلق األطفال بأجهزة األلعاب اللوحية التابلت واستبدالها مكان األلعاب تقريبا، 

 .الواقعية الحسية

هذا وقد أصبح موقع فيسبوك كما أشار  ،ونبقى في سياق التأثير على التغييرات لألسرة .2
بزوجها أمام المأل مثال تقوم الزوجة بوضع كتابات على المبحوثين موقعا كي تتغزل المرأة 

بكالم اعتبره بعض المبحوثين ) اإلشارة إلى أسمه(ملفها الشخصي وتقوم بكتابة أسم زوجها 
الزوج بالتغزل بزوجته من خالل اإلشارة لها  بقيام ، ويتمثل ذلكأو العكس )غزل إلكتروني(

اختفاء عادة األسرار الزوجية وصيات األسرة إلى بعض من الكالم مما أدى إلى اقتحام خصو
، وأكدت إحدى المبحوثات عن زيادة نسب الطالق واالنفصال معروضة للعلن وأصبحت

بسبب أن المواقع توفر البديل فيستطيع الزوج أو الزوجة  ا،بعض موابتعاد األزواج عن بعضه
حد أية تسد مكان وتنشئ بينهم عالقات غرام ،خرأن يؤسس عالقات صداقة مع الجنس اآل

الطرفين، وأيضا بعضا من األعمال المنزلية التي يقوم بعض المستخدمين بمشاركتها مثل 
ووضعه على موقع فيسبوك أمام األصدقاء وغير  ه،عادة تصوير الطعام وتصوير البيت وأثاث

مما أدى إلى أن الجميع من هم موجودين على هذا الحساب معرفة تفاصيل الحياة  ؛األصدقاء
 .اليومية للمستخدم

فعندما  ،أدى الفيسبوك إلى حالة من اإلدمان لبعض من المستخدمين في األسرة الواحدة .3
 اسرة مترابطة يجتمع جميع أفرادها مع بعضهم بعضأ ذهن السامعنقول أسرة يتبادر إلى 

ولكن هذا المظهر كان موجود قبل أن ، ويتبادلون األحاديث من خالل الجلسات العائلية
فنجد األسرة ، م عناصر الحداثة العالم العربي وخاصة مواقع التواصل االجتماعيتقتح

عن طريق تطبيقات مواقع  اولكنهم يتواصلون مع بعضهم بعض ،واحد في بيتة مجتمع
مع بعضهم  تواصلقلة الو انطوائهم وانعزالهم إلى بدوره أدىوهذا  ،التواصل االجتماعي

هاتفه الخاص، على الرغم من استمرار الجلسات العائلية بسبب انشغال كل فرد ب ا واقعيابعض
السابقة ولكنها تغير جوهرها األصلي وبقي جوهرها الهيكلي من خالل التواصل الحسي الذي 

  .أصبح شبه معدوم في األسرة الواحدة

من خالل ما ذكرنا سابقا في  :التأثير على مستوى العالقات والمناسبات االجتماعية -
على األسرة والتنشئة االجتماعية وعالقة األفراد في األسرة الواحدة مع بعضهم  تأثير الفيسبوك

فال بد أن يكون هنالك أيضا تغييرات جوهرية وهيكلية على العالقات والمناسبات ، البعض
فمن خالل الفيسبوك الذي يعتبر إحدى أهم وأقوى برامج التواصل  ،االجتماعية في المجتمع

ارتبط موقع الفيسبوك  فيه،مة الجديدة في نقل وتشارك وتفاعل األعضاء منصة العولواالجتماعي 
بوسيط فاعل في تكوين العالقات االجتماعية في طور جديد وأخذ على عاتقه بإدارتها وكذلك 
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تعتبر المجموعات هي إحدى الخدمات التي يقدمها لجميع األعضاء ذات االهتمامات المشتركة 
برنامج ينقل األحداث  "فيسبوك"أصبح وبشكل غير محدد، وهي قابلة للزيادة والنقصان 

حيث د؛ وكذلك تفاعل أشخاص تربطهم عالقة وهمية من ضمنها ثالثي األبعا ،الشخصية لألعضاء
 .الصورة تكون البعد الفيزيائي لكن في الحقيقة الجغرافية هي شيء متباعد جدا

  :تتمحور آراء المبحوثين في هذا الجانب من خالل

منها ما أخذ طابعا  ن العالقات قد تطورت بشكل كبيرإوى العالقات االجتماعية فعلى مست .1
وأصبحت عالقة  ،يات جغرافية خارجيةنتسم بالسلبية؛ إذ أخذت منحايجابيا والبعض منها إ

فتمكن الفرد من بناء عالقات صداقة مع  ،الفرد تبتعد إلى أبعد من خارج حدود مجتمعه
، وذلك خارج دولتهمن الفيسبوك من التعرف على أشخاص مكنه ، وأصدقاء حول العالم

وبعد هذه اإلضافة يتمكن الشخص من  ،صداقة وإضافتهم إلى قائمة األصدقاء اتإرسال طلبب
واختصر  ،االطالع على ما ينشره الشخص األخر في الدولة األخرى دون جهد عناء السفر

البعيد من خالل التواصل معه من  عمل موقع الفيسبوك على تقريبو. الكثير من الوقت عليه
من خالل الخصائص التي يتمتع  وتم ذكرها،خالل المحادثات الكتابية والصوتية التي سبق 

يستطيع الشخص العثور على األصدقاء القدامى من خالل البحث عنهم وبها هذا الموقع، 
 .وإضافتهم واستعادة الذكريات معهم، وعن ملفاتهم الشخصية على هذا الموقع

على مستوى العالقات االجتماعية داخل المجتمع اعتبر بعض المبحوثين أن موقع الفيسبوك  .2
عمل على زيادة كمية االنعزال االجتماعي الواقعي والحسي بين األفراد، فمن خالل موقع 

ستبدل الفرد زياراته إلى أقاربه أو أصدقائه على أرض الواقع من خالل إرسال افيسبوك 
أو من خالل تبادل المنشورات فمن خالل هذه السلوكيات التي ، الماسنجررسائل عبر تطبيق 

وتناقص التواصل  ،طرأت بشكل واسع عملت على زيادة انقطاع الناس عن بعضهم البعض
زيارات بين  وإن حدثتوحتى  ،البشري على أرض الواقع واستبداله بالتواصل االلكتروني

إذ يقوم كل شخص باستخدام ؛ موقع الفيسبوك تكون الجلسة بإدارة على أرض الواقعالناس 
، )تبادل الزيارات بين الناس أصبحت إلكترونية( تصفح موقع الفيسبوكيهاتفة الخاصة و
تبر أن زيادة التعرف على أشخاص خارج حدود مجتمعاتهم من شأنه اعوبعضهم اآلخر 

وخاصة الوعي مما يؤدي إلى زيادة مستوى الوعي واإلدراك  ،االطالع على ثقافات أخرى
 . السياسي والثقافي

على مستوى المشاركة في المناسبات االجتماعية منها األتراح واألفراح بعض المبحوثين  .3
س وففي طق ،على المشاركات االجتماعية عتبر أن موقع فيسبوك ساهم بشكل سلبي وكبيرا

عزاء ألهل الوفاة اعتبر بعض من المبحوثين أن موقع فيسبوك أصبح منصة لتقديم واجب ال
س الدفن والمتوفى من خالل إرسال رسائل تفيد تقديم واجب التعزية بدال من حضور طق
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 قد س الزواج فمنهم من قال أن عادات الزواجووحضور واجب التعزية، أما بخصوص طق
على الفرح يتلقون هذه  دعوينفأصبح الشخص الذي يقوم بإرسال بطاقات دعوة للم ،تغيرت

م بطاقات الدعوة يدويا إلى الشخص يتسليتم حيث كانت من الورقية؛ دال الدعوة إلكترونيا ب
أصبح الفرد في بيته الخاص المعني، وبدال من الذهاب إلى تهنئة الشخص صاحب الشأن 

قد وتهنئته وه، يكتفي بإرسال رسائل تفيد بالتهنئة لصاحب الشأن بدال من الذهاب إلية إلى بيت
 .ة الواجب وجها لوجهتأديساهمت هذه العادة بذوبان 

، على سبيل والفيديوهات ومشاركة الصور وتمت نشبت الخالفات العائلية من خالل الفيسبوك .4
، )سلعة أو منتج أو الذهاب إلى رحالت استجمام وسفر(: يمكن للشخص مشاركةالمثال 

ضمن قائمة أصدقائه أشخاص  هوقد يكون لدي، ونشر نشاطاته اليومية على ملفه الشخصي
 أصبحتحتى  ،الذي بات في كل منزل لهمقتدرين ماديا على أن يشابهوه أو تقليدهم غير 

 .متطلبات لدى األفراد ويسعون بشكل أو بآخر إلى تحقيقها بغض النظر عن الطريقة المتبعة

في ظل التحوالت  ،تعارف كما كان سابقا العثورمن النادر جدا أصبح س الزواج وطق وفي .5
التعارف من أجل الزواج في السابق يتم في ، حيث كان ى المجتمعااللكترونية الراهنة عل

ولكن في  ،الوسط العائلي أو من خالل العمل أو الرحالت أو المعارف واألصدقاء أو الجيران
اب بمن الصفحات المنتشرة تدعوا الش الكثيرظهر عصر التكنولوجيا الحديثة وموقع فيسبوك 

بة وخط هذا العمل بمثابة برتع، ويد الزواجبقص اللتعرف على بعضهم بعض شاباتوال
لمواقع التواصل  من األدوار االيجابية بأنه هذا الدور المبحوثين عن برعوقد ، إلكترونية

، وعلى صعيد آخر يستغل ضعاف النفوس من هذه الصفحات من أجل التسلية أو االجتماعي
 .وبما ذلك المشاكل الشخصية التي تقع بين الجنسين ،التصيد

 تطيع المستخدم من خالل الفيسبوك أن يتحدث مع أصدقائه الذين يسكنون خارج البلديس .6
مع األقارب الذين يعيشون في الخارج ويسر عن طريق  والدولة، ويسهل من عملية التواصل

األمر الذي أدى إلى ، المحادثات الكتابية والمحادثات الصوتية أو عن طريق االتصال بالفيديو
عد أن كانت الوسائل المتاحة في السابق ضعيفة وال تؤدي الغرض تقليص المسافات ب

من ووتعتبر هذه الميزة من المميزات االيجابية التي أشاد بها المبحوثين ، المطلوب
  .يستخدمها عبر موقع الفيسبوك

  خصوصية المجتمع في ظل الفيسبوك

ص يتمتع بها موقع في ظل تزايد انتشار موقع الفيسبوك وما قمنا بذكره من مميزات وخصائ
فقد عمل هذا الموقع على نوع من اقتحام خصوصية بعض المشتركين والمستخدمين ، فيسبوك

الذين ال يوجد لديهم وعي بشكل عام عن ماهية الخصوصية وعن المحادثات ونشر الصور ونشر 
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 ألغراضهماستخدام موقع فيسبوك  يسيئونوعن المستخدمين المتطفلين الذين ، أسرار البيوت
في ا حول ماهية الخصوصية واقتحامه) المبحوثين( النفسية والشخصية وعن رأي المستخدمين

  .عبروا عن آرائهم باستياء حول هذا الموضوع؛ حيث ظل تزايد وانتشار موقع فيسبوك

 :وتتمثل اآلراء والمعلومات التي جمعت بما يلــي

ن يغلب المستخدمأوجعل  ،ضن موقع فيسبوك عمل على زيادة تعارف الناس مع بعضهم البعأ .1
وبعضا منهم ال يوجد لديهم وعي بالتحكم  ،يقومون بنشر صورهم على ملفاتهم الشخصية

 .الذي يستطيع رؤية ما ينشرون بالخصوصية والتحكم بالجمهور

ن موقع فيسبوك يستخدمه بعض المتطفلين الذين يقتحمون خصوصيات المستخدمين أ .2
صفحات المستخدمين من خالل برامج السرقة على سرقة  يعملونولصوص االنترنت 

تهديدهم مقابل وغير صحيحة  ويقومون بسرقة صورهم وتركيبها على صور، )الهاكر(
 ).مقابل مبلغ مالي أو طلبات أخرى(ابتزازهم 

الشيء الذي ) اغتيال الشخصيات(أباح موقع الفيسبوك التشهير ببعض األشخاص وما يسمى  .3
ألمر الذي عمل على اإلساءة لموقع التواصل االجتماعي من وهذا ا، لم يكن موجود سابقا

مما دفع بعض الدول إلقرار قانون يسمى قانون  ،قبل األشخاص المسيئين الستخدامه
 .الجرائم االلكترونية وهو قانون يحاسب من يسيء استخدام مواقع التواصل االجتماعي

ياتهم اليومية من طعام بعض المستخدمين يقومون بمشاركة األصدقاء جميع تفاصيل ح .4
 حتى أن بعض المبحوثين وهي أنثى قالت ،ولباس وزيارات وغيرها من النشاطات اليومية

كناية عن أن خصوصيات " شبابيك الناس صارت مفتوحة والكل بقدر يشوف شو في داخلها"
وهذه فئة ( عامة على الفيسبوكمتاحة واألسرار في البيوت وخصوصيات الناس ًأصبحت 

كبر قدر ممكن أوهو التواصل مع ، )هجلمواقع التواصل والغرض التي أنشأت ألتسيء ل
 .المستخدمين حول العالم والتعرف عليهم

  :النتائج

  :من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أبرزها

مستخدمون حول من قبل اله االنتشار الهائل الذي حققه الفيسبوك أدى إلى زيادة اإلقبال علي .1
ويمكن أن يكون للشخص حسابين بدل الحساب ، وخاصة في المجتمعات العربية العالم

 .مما له من أهمية بالغه في حياة المستخدمين ؛الشخصي
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حل الفيسبوك بديال لدى المستخدمين في الحقيقة الواقعية بالمجتمعات وأصبح مجتمعا  .2
من الجلسات القديمة التي كانوا يجتمعون من فيه أطراف الحديث بدال  يتم التبادلافتراضيا 

 .بديال عنها "فيسبوك" وحلول تطبيقهذه الجلسات  اندثارمما أدى إلى ، خاللها

أصبحت هنالك تغييرات جوهرية وليست هيكلية في داخل األسرة وبنيتها وتواصل أعضائها  .3
 .مع بعضهم البعض وتنشئة األفراد تحولت جذريا عن السابق

وأصبح يقوم بدور الفرد ، ك فضاًء وسيطا بين الناس والمناسبات االجتماعيةأصبح الفيسبو .4
 .اجتماعيا بدال من الذهاب إلى المناسبة والقيام بالدور المطلوب

إساءة استعمال الفيسبوك من قبل المتطفلين والمستخدمين عمل على تشويه الحقائق التي  .5
بعض بسهولة ويسر بدون تكلفة قام من أجلها الموقع وهي تواصل الناس مع بعضهم ال

 .وحفاظا على الوقت

إن الدور الهام الذي أحدثته هذه التكنولوجيا وفعاليتها على البنى كان لها دور هام بالتأثير  .6
 .على أفراد المجتمع وأدوارهم في المجتمع ووظائفهم

فعالية االتصال على  التأثيرإن التأثير الفعال على أدوار األفراد ووظائفهم كان له دور هام في  .7
 . بين األفراد في الواقع وما أحدثه الفضاء االلكتروني

سمحت وسائل االتصال الحديثة بجمع المجتمعات بالعالم تحت سقف واحد وكأنها فسيفساء  .8
وهذه اللوحة هي مواقع التواصل االجتماعي  ،مركبة بواسطة قطع تتجمع على لوحة واحدة

المجتمعات مع بعضها البعض بواسطة حلقات أثرت هذه وما يجمع هذه المركبات هي بنى 
 .على بعضها البعض وطالت البنى االجتماعية
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سكان التي تقدمها املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل دور مشاريع اإل
 أزمة السكن وتطوير املناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط

  
  *عربيات عبدالفتاح محمد عالية

  

  2/12/2020 تاريخ القبول   9/2020/ ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
الوسـط المسـكن مـن مشـاريع      اترة األردنيـة فـي محافظـ   هدفت الدراسة إلى توضـيح أسـباب طلـب األسـ    

والكشـف عــن دور مشـاريع االسـكان فــي حـل أزمـة الســكن وتطـوير المنـاطق متدنيــة الخـدمات فــي           ،اإلسـكان 
ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق اهداف الدراسة تـم اسـتخدام مـنهج المسـح االجتمـاعي بالعينـة، وذلـك عبـر         

ــة عشــوا     ــت  اعــداد اســتبيان وزع علــى عين ــن مشــاريع المؤسســة،    تســرة اســتفاد  أ) 433(ئية منتظمــة بلغ م
هم أسباب طلـب األسـرة المسـكن مـن مشـاريع اإلسـكان       أأن : وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، ابرزها

التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضـري هـو عـدم كفايـة الـدخل، كمـا أظهـرت الدراسـة أن         
دور مشاريع االسكان التـي تقـدمها المؤسسـة العامـة     ستجابات افراد عينة الدراسة نحو المتوسط الحسابي ال

لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمـة السـكن وتطـوير المنـاطق متدنيـة الخـدمات فـي محافظـات الوسـط          
؛ واظهـرت عـدم   )3.48(، وكانت الدرجة الكلية متوسـطة بمتوسـط حسـابي    )3.93 -2.10(تراوحت ما بين 

فرق دال إحصائيًا بين استجابات افراد الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس، وعدد المقيمين فـي الوحـدة    وجود
وجـود فـرق دال إحصـائيًا تعـزى إلـى متغيـر       والسكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخـل األسـرة، وجهـة العمـل،     

  .مكان السكن/ المحافظة

ر الحضري، المناطق متدنية الخدمات، المؤسسة مشاريع اإلسكان، أزمة السكن، التطوي: الكلمات المفتاحية
  .العامة لإلسكان والتطوير الحضري، محافظات الوسط
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The Role of Housing Projects Provided by the General Housing and 
Urban Development Corporation in Solving the Housing Crisis and 

Developing Underserved Areas in the Central Governorates  
 

Alia Abdel Fattah Mohammed Arabiat, The University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to explain the reasons why Jordanian families in the central 

governorates request housing from housing projects and to reveal the role of housing 
projects in solving the housing crisis and developing low-service areas in light of some 
variables, to achieve the objectives of the study, the social survey method was used in 
the sample by preparing a questionnaire distributed on a regular random sample of 433 
families that benefited from the institution's projects, The study came up with a series of 
results, the most prominent of which were: The main reason for the family's housing 
demand for housing by the Public Institution for Housing and Urban Development is the 
lack of sufficient income, The study also showed that the arithmetic mean the responses 
of sample members to the role of housing projects provided by the Public Institution for 
Housing and Urban Development in resolving the housing crisis and developing low-
service areas in the central governorates ranged from (2.10- 3.93), The overall score was 
average at an arithmetic mean (3.48); The absence of statistical D difference between the 
responses of study members due to gender variables, the number of residents in the 
housing unit, family income, family income sources and the workplace showed that there 
were statistical D difference attributable to the province/place of residence. 

Keywords: Housing projects, Housing crisis, Urban development, Underserved areas, 
General Housing and Urban Development Corporation, Central governorates. 

  

 : المقدمة

يعتبر حصول األسر على المسكن الذي يلبي احتياجاتها من المتطلبات الضرورية للبقاء، بل 
ا االجتماعي حق من الحقوق األساسية لكل مواطن، وأول أولويات تكوين األسر واستقراره

، فكما هو معروف أول عمل قام به اإلنسان منذ القدم )1(واالقتصادي، شأنه شأن المأكل والملبس
لهذا جاء في اإلعالن العالمي لحقوق . هو البحث عن مأوى يقيه من برد الشتاء وحر الصيف

حة لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الص: "ما يلي) 25/1(اإلنسان في المادة 
والرفاهية له وإلسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات 

  ". االجتماعية الضرورية
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من هذا المنطلق اصبح الحصول على مسكن تتوفر فيه المرافق العامة ويلبي احتياجات 
رة فيها في ظل خصوصًا بعد الصراعات الدائ ،وسطاألسرة، مصدر قلق للعديد من دول الشرق األ

زمة السورية والعراقية، وذلك نظرًا لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة جدًا من أفراد تلك الدول، األ
عد امتالك مسكن مالئم بأقل ي، لذلك )2(والظروف االقتصادية المتقلبة في الدول المجاورة لها

  .)3(تدنيالدخل الم يالتكاليف هدفًا تنمويًا لجميع األسر وخاصة ذو

المرافق ومقارنه بمنافعه  كلفة إنشائهي تنخفض فيه ذلفة هو المسكن القل كالمسكن األ أن
العامة فيه، فغالبًا تكون تكاليف بنائه في حدود القدرة المالية للمستفيد منه، وتتحقق فيه المعايير 

الدول غلب الهذا اهتمت ، )4(الدنيابحدودها والمنافع واالحتياجات اإلنسـانية المادية والمعنوية 
تحسين ودعم قطاع تهدف لعداد مشاريع سنوية سعت إلو ،سكاناإل بوضع برامج وسياسات

، وذلك والخاص موظفي القطاع العاممن لذوي الدخل المتدني  توفير سكن مالئمفيها، وسكان اإل
حسب بيقوم المستفيد ببناء بيته بنفسه ول سكنية مخدومة ومتاحة للجميع أراضمن خالل توزيع 

درته المالية، أو من خالل خفض تكاليف مواد البناء، أو بتقديم قروض سكنية ميسرة، أو ببناء مق
أو بتطوير المناطق السكنية  ،قليلة فوائد بنسبةمجمعات سكنية وشقق بأقساط طويلة األجل و

   .)5(توفير مخزون استراتيجي من األراضي للتجمعات السكنية المستقبليةب وأمتدنية الخدمات، 

 )9(والسباهي )8(الطائيو )7(وبن جدود) 6(أكدت نتائج دراسة كل من العيسوين هنا م
على أن برامج وسياسات اإلسكان والمشاريع اإلسكانية ُتعد إحدى أهم قضايا  )10(والجياشي

لما لها من انعكاسات اجتماعية على أفرادها، وذلك لكونها تمكن ، التنمية في الدول المتقدمة
من  تدنيالدخل الم ين أفراد المجتمع وخاصة الشباب المقبلين على الزواج وذوشرائح كبيرة م

، باإلضافة النعكاساتها العامة االستقرار االجتماعي في بيئة عمرانية تتمتع بشروط الصحة والسالمة
اإليجابية في توسيع مناطق السكن العشوائي الذي قد تحد من توازن النسيج العمراني والتخطيط 

  .دورها في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدماتفضًال عن له، السليم 

إلى أن أزمة السكن أصبحت تعتبر أحدى المشاكل المتغيرة والمتجددة  )11(أشار الحسينيكما 
سبب الطلب المتزايد بمعظم الدول وخاصة النامية منها،  يالتي تواجه جميع شرائح المجتمع ف

  .للدولة ولألفراد وضع االجتماعي واالقتصاديوبسبب ارتباطه بال عليه

وجد أن الحكومة األردنية أولت  ،أما عن التجربة األردنية لإلسكان وخالل العقود الماضية
اهتمامًا كبيرًا بقطاع اإلسكان كونه يمس األسر في مختلف محافظات المملكة، لذا قامت الحكومات 

ن الكريم الذي يراعي معايير السالمة العامة حسب المتعاقبة بوضع قوانين تعمل على توفير المسك
عبر تأسيس مؤسسة السكن أزمة حل المواصفات العالمية للمساكن، كما وتصدت الدولة األردنية ل

م كأول تدخل حكومي مباشر في قطاع اإلسكان، وأوجدت حلول مالئمه لها، 1965اإلسكان عام 
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على تنفيذ  م لتعمل1980وير الحضري عام نشأت في مؤسسة اإلسكان دائرة تعنى بالتطأكما و
  .)12(بالمملكة العشوائيةالمناطق مشاريع التطوير الحضري لتحسين 

تم  م1992لعام ) 28(وتنفيذًا لتوصيات االستراتيجية الوطنية لإلسكان بموجب القانون رقم 
شكل لت )1980- 1965(دمج مؤسسة اإلسكان مع دائرة التطوير الحضري اللتان تأسستا عامي 

لتتمتع المؤسسة باستقالل مالي وإداري إلعادة والمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، 
بالقيام بدور المسهل للقطاع  1996عام هيكلة قطاع اإلسكان، في ضوئها تكلفت المؤسسة 

نتاج الشقق وقسائم األراضي السكنية المخدومة، كما وبلغ إدخاله بالخاص بإنشاء شراكه معه إل
تشمل  )121987(حوالي  2019الي المشاريع التي أنجزتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اجم

المشاريع اإلسكانية والمساكن العشوائية، ومشاريع المخيمات، ومشاريع بالشراكة مع القطاع 
مشروع ) 296(بلغ من ضمنها أجمالي عدد المشاريع السكنية  حيث ،الخاص، ومشاريع المبادرات

وحدة سكنية موزعة على كافة محافظات ) 67809(عدد الوحدات السكنية سكني، واجمالي 
  :)13(المملكة، ومن أبرز محاورها

وحدة سكنية، مضاف ) 47719( مشروعًا اسكانيًا تضمن ما يقارب) 220(انجاز أكثر من  -
 484و البدو، من مشاريع عومشر 14 ، وعددهايع الرياديةارليه مشاريع البدو والمشإ

 .رياديمشروع 

 .وحدة) 18080(موقع و) 29(انجاز عدد من مشاريع السكن العشوائي ضم  -

 .وحدة) 36098(مشروع ضمن ) 11(انجاز مشاريع في المخيمات بلغت  -

" سكن كريم لعيش كريم"  عملت على استكمال تنفيذ وتسويق المبادرة الملكية لإلسكان -
من  مشروعًا) 21(حيث نفذت ، محور الشقق السكنية: المحول االول: محورينضمن 

موقع في محافظات ) 11(شقة سكنية ضمن ) 9089(بلغ عدد الشقق فيها  ،مشاريع الشقق
شقة جاهزة في مشروع  53شقة جاهزة في مشروع الزهور، و 68 :تتضمن ،المملكة

شقة سكنية لمشروع مدائن النور التي تم شراؤها من مستثمر وبيعها  256والفردوس، 
محور األراضي : والمحور الثاني. مدينة المجدلمشروع جاهزة  ةشق 208للمستفيدين، و

 .مشاريع) 8(قطعة أرض مخدومة ضمن ) 1098(المخدومة حيث وزعت 

أنشاء ضاحية الحسين السكنية، ومدينة أبو نصير والمساكن المنتشرة في شرقي العاصمة  -
) 3650(وحدة سكنية من ) 6073(عمان بكامل خدماتها التحتية ضمن مراحل تضمنت

) 70(قطعة أرض مخدومة، ليبلغ عدد سكان المدينة حوالي ) 2423(وحدة سكنية مبنية و
 .الف نسمة
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تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية للمناطق متدنية الخدمات والمناطق العشوائية وتحسين  -
موقعًا، استفاد منها ) 39(أوضاعها من النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث قامت بتطوير

  .ألف مواطن) 400(ما يزيد عن

) 52(تنفيذ المشاريع الموجهة بالشراكة مع القطاع الخاص المنظم، حيث وقعت المؤسسة  -
اتفاقية شراكة نفذ من خاللها مشاريع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة حيث شملت 

 .وحدة) 9903(موقع، و) 47(

 .برنامج دعم التمويل اإلسكانيالل سكانية المدعومة للموظفين من خإلتقديم القروض ا -

وبشروط سهلة موزعة على مستوى  تدنيبيع أراضي التطوير الحضري لذوي الدخل الم -
 .محافظات المملكة كافة

تولت المؤسسة حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات بشتى الطرق بما في و
  :)14(ذلك

  .إلسكان وعالقتها بالتنظيم والبيئةتقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة ل -1

متابعة تطبيق االستراتيجية الوطنية لإلسكان، وإجراء دراسات ضمن الوحدات التنموية  -2
في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق  ةاإلقليمية إلنشاء أحياء جديد

 .جديدة للتجمعات السكنية

 .ب في المناطق المقام فيها المشاريعتشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدري -3

القيام بدراسات وبحوث سكانية واجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية لها عالقة باالسكان  -4
 .والتطوير الحضري لتوفير الخدمات الضرورية وتحديد الحاجة السكنية

 .توفير القروض للمستفيدين من المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية -5

يع االستثمارية المباشرة عبر ابرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع القيام بالمشار -6
 .الخاص

  :)15(ضمن مسارين، هماحاليًا  العامة لإلسكان والتطوير الحضري المؤسسةكما وتعمل 

وذلك لتلبية الحاجة السكنية، وسد الفجوة الحاصلة من قطع األراضي الصغيرة : مسار اإلنتاج - أ
فيذ مشاريع المواقع والخدمات والمشاريع الريادية والمبادرات المخدومة من خالل تن

والمكارم الملكية السامية، باإلضافة إلى تطوير المناطق متدنية الخدمات لخلق بيئة سكنية 
من خالل اعداد سكن مالئم وبيئة مناسبة لعيش كريم من حيث تركيب شبكات مياه صحية 
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وتسعى  ع وممرات مشاه معدة لالستخدام؛وتعبيد الطرق والشوار ،وصرف صحي وكهرباء
 .على توفير حدائق ومساجد ومدارس ضمن مشاريعها السكنية المؤسسة دائمًا

لى تحقيق االهداف الوطنية الواردة في وثيقة كلنا األردن إتسعى المؤسسة : مسار السياسات - ب
دني المت وذلك من خالل توفير السكن المناسب لذوي الدخل؛ 2025ردن عام أووثيقة 

بمشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في تخفيف وطأة الفقر، من خالل تنفيذ مشاريع ريادية 
إلسكان األسر األشد فقرًا باستخدام العمالة المحلية وتدريبها، باإلضافة لتحسين خدمات 

 .البنية التحتية في المناطق الفقيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية

د األردن تعالحكومة األردنية إال أنه وفقًا للمعايير الدولية، ورغم االنجازات التي حققتها 
أحدى الدول التي عانت من أزمة السكن وتدني الخدمات في المناطق النائية لسنوات طويلة، رغم 
التطور الحاصل على مأسسة قطاع اإلسكان في األردن، بل أن هذه األزمة متغيرة ومتجددة منذ 

من السكان، وضعف موائمة ى المساكن لطلب المتزايد علا: ، ومنهاوذلك لعده اسبابعقود ماضية 
العرض مع الطلب كميًا، وعدم مالئمة المعروض من السكن للمتطلبات االجتماعية واالقتصادية 

سعار األراضي المخدومة للبناء في أغلب محافظاتها، رافقه ارتفاع تكلفة ا؛ وارتفاع )16(للسكان
اليف البناء ومواده خصوصًا بعد فتح أبواب التملك في سوق العقارات شراء العقارات، وارتفاع تك

الكهرباء، والماء، (، عالوة على ذلك الضغط الكبير على الخدمات العامة )17(أمام العرب الوافدين
الذي صاحب الهجرة التي ) إدارة النفايات الصلبة، وتعبيد الطرقووالصرف الصحي، واالتصاالت، 

باإلضافة لألزمات السياسية التي عانت منها الدول  ؛)18(على مدى سنوات طويلةتعرضت لها األردن 
جئين السوريين لمختلف محافظات ألالمجاورة لألردن والتي نشأ عنها دخول أعداد كبيرة من ال

المملكة وتركيزهم أكثر في محافظات الوسط، كما لوحظ أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية 
ل األسر األردنية بسبب ارتفاع مستويات األجور فيها، وأن المنازل التي تقطنها ليست في متناو

، وأن هناك فائض في - عدد افرادهمن المسكن حجم أي عدم كفاية  -األسر مكتظة باألفراد 
المساكن ذات المواصفات العالية ونقص في المساكن الخاصة باألسر المتدنية والمتوسطة الدخل 

  .)19(واضحة لهذا المستوىرغم حاجة السوق ال

كما وبرزت أزمة السكن من جديد في اآلونة األخيرة بظروف أكثر صعوبة، تمثلت بإرتفاع 
ألف دينار، ليقف المواطن األردني وخاصة في  100أسعار الشقق لتصل في حدودها الدنيا إلى 

  .)20( جديدةالقاطنين في المناطق متدنية الخدمات حائرًا أمام أزمة 

اصبحت المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري مطالبة بتضافر جهودها مع  من هنا
المؤسسات الوطنية الحكومية واألهلية لتحقيق األهداف الوطنية الواردة في األجندة الوطنية 
ووثيقة كلنا األردن من خالل تلبية الطلب المتزايد على المساكن ومرافقها األخرى، وخاصة تلك 
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ضمن بيئة  والفقراء تدنير المساكن منخفضة التكاليف للفئات ذوي الدخل المالمتعلقة بتوفي
حضرية مناسبة، وذلك باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بقطاع اإلسكان في األردن، 
واليد المنفذة لسياسات وتطلعات الحكومة في القطاع، لهذا بدأت المؤسسة بتفعيل ومضاعفة 

سكانات لحل األزمات، وخدمة ذوي الدخل المتدني وموظفي القطاع الحكومي نشاطها اإلنشائي لإل
  ).المسنين/ ذوي االحتياجات الخاصة/ فراداألعدد ( بما يتالءم مع ظروف ساكنيها بشكل خاص

مما سبق يتضح أن المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري ومنذ نشأتها حققت العديد 
خصبة  أرضًالكونها تعد  -وخاصة محافظات الوسط المملكة  من المشاريع في كافة محافظات
تتركز الحاجة السكنية في محافظات ، حيث مختلف القطاعاتل لجذب االستثمارات مراكز إدارية

استفاد منها كافة شرائح المجتمع  -  يليها محافظات الشمال فالجنوبمرتفعة الوسط بنسبة 
ية وبيئية إيجابية على األسر األردنية، كما وساهمت في األردني، وكان لها أثار إقتصادية وإجتماع

تنمية وتطوير المناطق متدنية الخدمات من خالل إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات وبشكل 
دوري، محققه بذلك رؤيتها ورسالتها وأهدافها المرسومه ضمن خططها اإلستراتيجيه طويلة 

  .المدى

عن دور مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير  من هنا تسعى هذه الدراسة إلى الكشف
الحضري في حل أزمة السكن في محافظات الوسط، واآلليات التي تتبعها المؤسسة لتطوير 

وذلك في مخافظات العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء ومأدبا، المناطق متدنية الخدمات بشكل فعلي 
  .ضافة لمعرفة الخدمات األساسية المتوفرة فيهامن وجهة نظر المستفيدين من تلك المشاريع، باإل

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعد محافظات الوسط أحدى المحافظات التي عانت وما زالت تعاني تداعيات أزمة السكن 
وتدني خدمات اإلسكان وانعدامها في بعض مناطقها، وقد الحظت الباحثة من خالل خبرتها 

بيانات المتوفرة لدى المؤسسة العامة لالسكان والتطوير ومن خالل الفي المؤسسة، العملية 
التي اشارت اليها باإلضافة لألزمات األخرى  ،الحضري عن وجود أزمة سكن في تلك المحافظات

ودراسة  )22()2012( الرحمانيودراسة ) 21()2018( الصالحاتالعديد من الدراسات كدراسة 
انتشار ظاهرة السكن العشوائي في : ومنها ،لمحافظاتالتي عانت منها بقية او) 23( )2007(الشوبكي

المحافظات، والزيادة المفرطة في النمو السكاني، وارتفاع أسعار األراضي المخدومة للبناء، 
وارتفاع تكاليف مواد البناء خصوصًا بعد فتح أبواب التملك في سوق العقارات أمام العرب 

مقدرة المالية للمواطن األردني، وعدم اللمسكن مع اإنشاء الوافدين، والفرق الكبير بين تكلفة 
يجارات، والمتاجرة والمضاربة من قبل بعض السماسرة، تطور صناعة البناء ومواده وارتفاع اإل

، تدنيسسات تمويلية خاصة لذوي الدخل المؤوعدم تدبير وسائل التمويل السكني عن طريق م
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من تشييد مساكن في حدود المقدرة المالية  وتوجة االستثمار نحو تشييد مساكن فاخرة بدًال
للمواطن األردني، وعدم مالئمة السياسات والخطط االسكانية للدولة مع األوضاع االقتصادية، 
والفرق بين تكلفة واحتياجات السكن الحضري والمصادر المتاحة لإلسكان، كما لوحظ أن اغلب 

عامل مع ازمة السكن من الجانب الفني القائمين على ادارة السكن في المؤسسة يركزون في الت
من هنا أرتأت الباحثة للوقوف على دور مشاريع  مع ضعف التركيز على الجانب اإلداري،) الهندسي(

اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن تطوير 
ثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، لذا فقد تم

  :األسئلة اآلتية

ما هي أسباب طلب األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة  .1
 لإلسكان والتطوير الحضري؟

ما دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل  .2
 نية الخدمات في محافظات الوسط؟أزمة السكن وتطوير المناطق متد

في استجابات افراد الدراسة ) α=  0.05(إحصائية عند مستوى  داللة ذات فروق توجد هل .3
نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل 

: تالف متغيراتأزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الخ
دخل األسرة، ومصادر دخل وعدد المقيمين في الوحدة السكنية، والمحافظة، والجنس، 

 األسرة، وجهة العمل؟ 

  : أهمية الدراسة

  : تتمثل أهمية الدراسة باآلتي

تتمثل األهمية النظرية للدراسة في تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي  :األهمية النظرية -1
امة لإلسكان والتطوير الحضري عبر مشاريعها السكنية في حل أزمة تقدمه المؤسسة الع

السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، وذلك لرفد وإغناء المكتبات 
العربية واألردنية بدراسة ترصد دور تلك المؤسسة، ولتشكل مرجعًا مهمًا لألكاديميين 

د الدراسة نقطة انطالق لدراسات مستقبلية متعلقة والباحثين والمهتمين في المجال، كما تع
بدور المشاريع السكنية في حل أزمة السكن الصحاب الدخل المتدني وتطوير المناطق 
متدنية الخدمات في المجتمع األردني بكافة المحافظات؛ فضًال عن كونها تعتبر من الدراسة 

 .موضوع الدراسةالتي تبحث في المجال  - على حد علم الباحثة  -األولى 

  :تتمثل األهمية العملية للدراسة من خالل محاولتها: األهمية العملية   -2
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 .الوسط للمسكن من مشاريع المؤسسةات توضيح أسباب طلب األسر األردنية في محافظ -

 .الكشف عن دور مشاريع االسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات -

ات يمكن تطبيقها في مؤسسات المجتمع المحلي من القطاعين الخاص محاولتها الخروج بمقترح -
 .المناطق النائية في محافظات المملكة والحكومي لتطوير

تعد هذه الدراسة مؤشرًا إلجراء دراسات أخرى مشابهة حول دور مشاريع المؤسسة العامة  -
 .ة االجتماعية فيهودفع عجلة التنمي لإلسكان والتطوير الحضري في تطوير المجتمع األردني

يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تنفيذ عدة مبادرات جديدة في معالجة أزمة السكن  -
  . وتطوير المناطق متدنية الخدمات

  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى

 .التعريف بالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري -1

 .لإلسكان والتطوير الحضريالتعريف بالمشاريع التي تقدمها المؤسسة العامة  -2

 .لمسكن من مشاريع اإلسكانلالوسط  اتتوضيح أسباب طلب األسرة األردنية في محافظ -3

 .الكشف عن دور مشاريع االسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات -4

التعرف على الفروق في مستوى استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور مشاريع االسكان  -5
تي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير ال

المحافظة، والجنس، : المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الختالف متغيرات
  .دخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العملوعدد المقيمين في الوحدة السكنية، و

  :مصطلحات الدراسة

 وهي السياسات واألنشطة االستراتيجية التي تهدف إلنشاء المدن: ع اإلسكانمشاري -
السكنية المتكاملة الخدمات للمدن الفقيرة، وتوفير االسكانات لذوي الدخول العادية والمتدنية، 
وسد الفجوة الحاصلة في السوق من قطع األراضي المخدومة الصغيرة، وتأمين خدمات البنية 

  .)24(محافظات المملكةالتحتية في مختلف 

تدهور األوضاع السكنية للعمال نتيجة التدفق المفاجئ " :وتعرف بأنها: أزمة السكن -
للسكان نحو المدن الكبرى، واإلرتفاع الكبير السعار األراضي المخدومة، ونقص الرفاهية 

  .)25("والتجهيزات واالكتظاظ، وعدم صالحية بعض المساكن القديمة غير الصحية للسكن
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المشكالت التي يعاني منها موظفي القطاع العام والعسكريين  :وتعرف اجرائيًا بأنها
اقليم الوسط والتي تتمثل في محافظات والمتقاعدين وذوي الدخول المحدودة والمتدنية في 

االكتظاظ واالزدحام في المسكن، أو صعوبة الحصول على مسكن مع انعدام كافة أو اغلب شروط 
  .حة فيهاالرفاهية والرا

احداث التغيرات على المنطقة الحضرية وذلك باإلزالة " :وتعرف بانها: التطوير الحضري -
التامة أو الجزئية واعادة بناء األبنية الموجودة في المناطق التي ال يمكن صيانة نسيجها الحضري 

حديثة بما المهترىء النتهاء عمرها الوظيفي، وايجاد طراز معماري للوحدات السكنية بتفاصيل 
  .)26("يخدم الشريحة االجتماعية الفقيرة

وهي مناطق محافظات أقليم الوسط التي يكون األسر فيها ال  :المناطق متدنية الخدمات -
الدخول المتدنية والمتوسطة بحيث ال يكفي لتحمل  تملك موارد مالية، ويكون افرادها من ذوي

  .مسؤولية مسكن صحي يناسب افرادها

وهي الدائرة المعنية بالتطوير الحضري  :عامة لإلسكان والتطوير الحضريالمؤسسة ال -
واعادة هيكلة قطاع اإلسكان عبر تنفيذ مشاريع ريادية سكنية مباشرة أو عن طريق ابرام عقود 
استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص في األحياء الفقيرة ومتدنية الخدمات لموظفي القطاع 

متقاعدين وذوي الدخول المحدودة والمتدنية في كافة انحاء المملكة، بهدف العام والعسكريين وال
توفير الخدمات االجتماعية والبنية التحتية في المناطق الفقيرة، وانتاج وتطوير الوحدات السكنية 
ضمن المقدرة المالية لتلك الفئات لتمكنهم من الوصول للسكن المالئم، باالضافة لتوفير القروض 

  .)27(ن من المشاريع السكنية بالتعاون مع الجهات الممولة المعنيةللمستفيدي

وهي المحافظات التي تقع في وسط المملكة من حيث الموقع : محافظات أقليم الوسط -
 .العاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة البلقاء، ومحافظة مأدبا: الجغرافي وتضم كل من

  : حدود الدراسة ومحدداتها

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من المستفيدين من مشاريع : شرية والمكانيةالحدود الب -
المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في محافظات اقليم الوسط االسكان التي تقدمها 

 ).العاصمة عمان، والزرقاء، والبلقاء، ومأدبا(

 .م1/10/2020م إلى 14/5/2019 تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفترة من: الحدود الزمانية -

تتحدد نتائج هذه الدراسة بدقة ونزاهة وموضوعية أفراد العينة في استجابتهم على أداة  -
، الدراسات السابقةالدراسة المعدة لغايات جمع بياناتها والتي طورتها الباحثة اعتمادًا على 



 ...سكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضريدور مشاريع اإل   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1597

ق األداة وتم التأكد من صدقها وثباتها؛ لذا فإن إمكانية تعميم النتائج يعتمد على صد
  .وثباتها

تحدد تعميم نتائج الدراسة خارج مجتمعها اإلحصائي بمدى مماثلة المجتمع : تعميم النتائج -
 .الخارجي لمجتمع الدراسة الحالي

  :الدراسات السابقة

ن ضا عرلن العالقة بيدراسة هدفت لتحديد ا )28()2014( الزامل وآخرونأجرى كل من 
ر ألسدى الة لحيااعية ونري ولخين الإلسكان سلمار ألميري لمشروع الخين اإلسكات امادخ
دود، وتحديد العالقة بين استفادة األسر من البرامج التنموية وتوفر محالتي دخلها ية ودلسعا

الموارد وتحقق التفاعل األسري وقدرة تلك األسر على حل مشكالتها والتعامل مع المؤسسات 
عينة ، وذلك باعداد استبيان وزع على عيالجتماالمسح امنهج المجتمعية، اعتمدت الدراسة 

عالقة ود جو: ره، وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزهاسأ) 193(ا هددئية بلغ عواعش
دى لة لحيااعية ونري ولخين اإلسكات امادخن ضا عرلبين احصائية إاللة وذات دة طسوية متطرد

ن واالتصال والتفاعل لسكب الراءات طجن إضا عرل، وان مستوى اخلدلدودة اية محودلسعر األسا
ن جاءت إلسكات امادخو قامةن لإللسكاصالحية ن ضا عرلالبشري جاءت مرتفعة، في حين أن ا

  .متوسطة

إلى تقييم واقع األزمة السكنية في مدينة ) 29()2014(بو خلخال كما وهدفت دراسة 
برز البرامج أة األغواط، ومعرفة أهم االصالحات الجديدة في ميدان التمويل السكني، ومعرف

السكنية التي تتناسب وأنماط الطلب االجتماعي واألثار التي سببتها األزمة السكنية على جميع 
النواحي الصحية والبيئية والتربوية في مدينة األغواط، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

وأظهرت الدراسة مجموع ره، سأ) 350(ا هددئية بلغ عواعينة عشوذلك باعداد استبيان وزع على 
أن ابرز أسباب طلب األسرة المسكن من البرامج السكنية التي تقدمها الدولة : من النتائج أبرزها

يتطلب اخذ قروض  ، وأن الحصول على المسكنعمرهعدم كفاية الدخل، ومرض المعيل وكبر  هي
ها ساهمت البرامج سكنية لكن فوائدها ال تتناسب رواتب ذوي الدخل المتدني رغم ذلك اال ان

زمة السكن وطورت المناطق متدنية الخدمات وذلك لكون البرامج السكنية تقام ل أالسكنية في ح
  .في مناطق التوسع السكني داخل حدود المدينة ومناطق التنظيم الرسمية

دراسة هدفت لتقييم الوضع السكني ومعاناة المواطنين ) 30()2015( الطائيكما واجرى 
يتعلق بأزمة السكن، ومعرفة ابرز االحتياجات الفعلية لتطوير المجتمعات المتنامية في  الفقراء فيما

العراق، ومعرفة اهم تحديات استقطاب مشاريع اإلسكان المقترحة للهيئة العامة لإلسكان التابعة 
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لوزارة االعمار واإلسكان، اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي وذلك بتحليل الدراسات العلمية 
لتقارير الصادرة عن الهيئة العامة لإلسكان التابعة لوزارة االعمار واإلسكان، وبيانات غير رسمية وا

عراقية ودولية باالضافة للصور الميدانية وشبكة المعلومات الدولية  صادرة عن هيأت بحثيـة
، )اربيل، دهوك، السليمانية(محافظة عراقية ومحافظات اقليم كردستان) 18(لـ ) االنترنت(

أن مشاريع االسكان التي تقدمها عن الهيئة العامة : وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزها
عمار واإلسكان لم تسهم في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية لإلسكان التابعة لوزارة اإل

النتائج  الخدمات في العراق، بل أن أزمة السكن تتفاقم بالعراق في الغزو االمريكي، كما واظهرت
شراف الهيئة العامة لإلسكان التابعة إضعف البنية التحتية للوحدات السكنية المنشأة سابقًا تحت 

عن توقف المشروعات الخاصة ببناء المجمعات السكنية وندرتها  لوزارة االعمار واإلسكان، فضًال
خر، وبدائية بعضها األ في السنوات التي تلت الحرب على العراق، ومحدوديـة المنجـز منهـا محليـًا

يجـار، وتوقف المصارف العقارية عن تقديم قروض راضـي وزيـادة بـدالت اإلسـعار األأوارتفـاع 
  .لمـستحقيها

لى بيان دور مشاريع المساكن الجاهزة في حل إ) 31()2017( محمدفي حين هدفت دراسة 
مشكلة السكنية في الخرطوم، السودانية الخرطوم، ومعرفة أسباب تفاقم ال أزمة السكن بالعاصمة

ومستوى فعالية سياسات الدولة عبر مشاريعها في توفير السكن الصحي المناسب لمواطنيها 
وذلك  ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي)ليبيا واألردن(ومقارنتها مع تجارب إقليمية منها 

لإلسكان تقييم وتحليل السياسات بتحليل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة 
أن مشاريع االسكان الجاهزة والتي : اإلسكانية فيها، وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزها

ن أ يقوم بتنفيذها الصندوق القومي لإلسكان في الخرطوم ساهمت في تخفيف ازمة السكن فيها اإل
ومشاريع  تدني،طنين من ذوي الدخل المالمساكن باسعار لم تتناسب مع اإلمكانيات المادية للموا

المؤسسة االسكانية سدت الحاجة السكنية بما يتوائم مع الزيادة في عدد السكان في الخرطوم 
تتوفر الخدمات االساسية من مدارس ومراكز نها مخدومة بالبنية التحتية بشكل جيد، وأالكبرى، و

نة المشاريع السكنية في الخرطوم مع صحية واسواق وحدائق في مشاريع المؤسسة، كما تمت مقار
ستفادة من السياسات المشاريع السكنية في الدول االخرى ومنها ليبيا واألردن ووجد ضرورة اإل

التي تتبعها تلك الدول لتغيير مسار التنمية اإلقتصادية اإلجتماعية وتحقق العدالة في توزيع 
مواد البناء لوير وحدات سكنية جاذبة المشاريع، وضرورة التخطيط العلمي السليم لتصميم وتط

المحلية واستخدامها في المشاريع لتشكل المشاريع االسكانية نواه جذب عمرانية تسهم في توجية 
  .متداد العمرانياإل

دراسة هدفت التعرف على المشكالت االجتماعية التي ) 32()2018( الصالحاتكما اجرت 
العامة لإلسكان والتطوير الحضري والقاطنة في  تواجة األسر المستفيدة من مشاريع المؤسسة
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منهج ساسية المتوفرة فيها، اعتمدت الدراسة حياء الفقيرة في مدينة عمان، ومعرفة الخدمات األاأل
ره، سأ) 547(ا هددئية بلغ عواعينة عش، وذلك باعداد استبيان وزع على الجتماعيالمسح ا

األسر المستفيدة من مشاريع نالك العديد من أن : وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزها
، وأن حياء الفقيرة في مدينة عمانالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري والقاطنة في األ

والتي دفعتهم لطلب المساكن من المؤسسة،  ههمالمشكالت االجتماعية التي تواجهناك العديد من 
الفساد وتبة األولى والمتمثلة بالبطالة والفقر في المرحيث جاءت المشكالت االقتصادية : ومنها

وتدني األجور وإرتفاع األسعار وعدم ثبات الدخل، أما المشكالت اإلجتماعية فقد جاءت في 
كل األسرة والزواج فقد االمرتبة الثاٌنية إنتشار السرقات والمخدرات وإرتكاب الجرائم، أما مش

بناء، والزواج المبكر، وجاءت في زواج لدى األجاءت في المرتبة الثالثة تضمنت تأخر سن ال
ة إنتشار األوبئة واألمراض وانتشار األوساخ واألمراض المزمنة يالمرتبة الرابعة المشكالت الصح

  .في األسرة

هدفت لتحليل دور مشاريع اإلسكان االستثمارية المقدمة من ) 33()2019( الجياشيدراسة 
العجز السكني في مدينة السماوة والحد من آثارها السلبية،  الدولة في مدينة السماوة في حل أزمة

عمار واإلسكان لـمدينة السماوة، اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للتقارير الصادرة عن وزارة اإل
 1977أن نسبة العجز كانت عالية جدًا في عام : ئج أبرزهاتاوأظهرت الدراسة مجموع من الن

مشاريع اإلسكان االستثمارية المقدمة من الدولة تلعب دورًا في ، أن %20.3لـ  2019لتصل عام 
معالجة ومواجهة أزمة السكن تمثل ذلك ببناء وحدات سكنية من قبل القطاع الحكومي، وتقديم 

خل المتدني لبناء مساكن مستقلة من قبلهم، تركزت اغلب مشاريع دقروض ميسرة لذوي ال
في الجزء الجنوبي الغربي لذلك لم تتوزع مشاريع الدولة اإلسكان االستثمارية في مدينة السماوة 

توزيعًا عادًال حسب توزيع السكان بالمدينة، وأن مشاريع اإلسكان االستثمارية المقدمة من الدولة 
  .في مدينة السماوة تعاني من نقص في الخدمات المجتمعية والبنى التحتية

  :التعليق على الدراسات السابقة

 في جوانب، الحالية الدراسة مع تختلف أنها ونتائجها، السابقة الدراسات افأهد خالل من يتضح
في جوانب أخرى، فبالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن الدراسات السابقة  معها وتتفق

والدراسة الحالية تتفق من حيث موضوع المشاريع السكنية ودورها في حل أزمة السكن، واتفقت 
راسات السابقة في التأكيد على أن هناك العديد من التحديات والمعيقات الدراسة الحالية مع الد

التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، كما اتفقت الدراسة الحالية في أسلوبها لجمع المعلومات مع 
أسلوب بعض الدراسات السابقة في اعتمادها المنهج الوصفي والمسحي االجتماعي المعتمدة على 

  .االستبانة
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  :لدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز ا

أنه ال يوجد دراسات سابقة في  - في حدود علم الباحثة –أن ما يميز الدراسة الحالية 
األردن تتناول الموضوع، فاغلب الدراسات السابقة كانت في دول اخرى، واغلب الدراسات كانت 

رها وة دون اإلشارة بالحديث عن دتتناول الحديث عن تقييم واقع األزمة السكنية في جوانب مختلف
-في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات، لذا فهي تعد الدراسة األولى من نوعها 

التي تتناول دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان  -حسب علم الباحثة
خدمات في محافظات الوسط، والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية ال

كما واختلفت عن الدراسات السابقة من حيث البيئات التي طبقت بها ومن حيث اهدافها وأسئلتها 
وعينتها، مع اإلشارة أن هذا االختالف ال ينفي أن الباحثة استفادت من الدراسات السابقة من حيث 

من النتائج التي توصلت إليها تلك  المنهجية المتبعة واألدوات المستخدمة، كما استفادت الباحثة
الدراسات وطريقة عرضها في تطوير أداة الدراسة، وهذا يعني أن الدراسة الحالية جاءت امتدادًا 
للدراسات السابقة من حيث أهمية دور مشاريع االسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق 

  .متدنية الخدمات

  :الطريقة واإلجراءات

؛ لمناسبته أسئلة بأسلوب العينة استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي: منهجية الدراسة -

  .الدراسة وأهدافها

الدخل والمستفيدة من  تدنيةاألسر األردنية م جميعتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة -
الزرقاء، (مشاريع المؤسسة العامة لألسكان والتطوير الحضري في محافظات الوسط 

 يوضح) 1(والجدول رقم مشروع سكني، ) 184(البالغ عددها  )أدبا، وعمانوالبلقاء، وم
المشاريع المنجزة من قبل المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في محافظات الوسط 

  .2019/12/31منذ بداية التأسيس وحتى تاريخ 
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ر الحضري في المشاريع المنجزة من قبل المؤسسة العامة لإلسكان والتطوي :)1( الجدول
  2019/12/31 محافظات الوسط منذ بداية التأسيس وحتى تاريخ

 جموعالم
 محافظات الوسط

 عمان مادبا البلقاء الزرقاء  

 عدد المشاريع 70 7 12 31 120
 المشاريع اإلسكانية

 عدد الوحدات 21057 873 1988 9566 33484

 عدد المواقع 16 0 0 6 22
 سكن عشوائي

 عدد الوحدات 4782 0 0 8852 13634

 عدد المواقع 4 1 1 2 8
 مخيمات

 عدد الوحدات 6184 842 11087 5061 23174

الشراكة مع القطاع  عدد المواقع 29 2 13 1 45

 عدد الوحدات 7110 174 2091 276 9651 الخاص

 عدد مشاريع الشقق 9 1 0 7 17

 مشاريع المبادرة
 عدد الشقق 4021 568 0 3157 7746

 عدد مشاريع األراضي 0 1 0 1 2

 عدد قطع األراضي 0 95 0 106 201

 اجمالي عدد المشاريع 128 12 26 48 214

 األجمالي 43154 2552 15166 27018 87890

 اجمالي عدد المشاريع 108 11 25 40 184

 المشاريع اإلسكانية
51082 13105 4079 1710 32188 

اجمالي عدد الوحدات 
 السكنية

مديرية التخطيط / إدارة التخطيط االستراتيجي /المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري: المصدر
  .قسم البرامج/ االستراتيجي 

بلغ عدد األسر المستفيدة من  سجالت المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضريووفقًا ل
أسرة في  10545ان، وأسرة في محافظة عم 14776موزعين  ،أسرة) 36993(تلك المشاريع 

   .أسرة في محافظة مأدبا 716أسرة في محافظة البلقاء، و 956محافظة الزرقاء، و

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من األسر والمستفيدة من مشاريع المؤسسة  :عينة الدراسة - 
أسرة ) 433(ـ ، حيث وصل عددهم لفي محافظات الوسط العامة لألسكان والتطوير الحضري

 .فراد عينة الدراسةأتي يوضح خصائص ، والجدول اآلتدنيالدخل الم من ذوي
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مكان السكن، وعدد / الجنس، والمحافظة: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات :)2(الجدول 
  المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل

 % العدد نوع المتغير المتغير

 الجنس
  %29.8 129 كرذ

 %70.2 304  أنثى

 مكان السكن/ المحافظة

  %36.5 158  عمان
 %31.2 135 الزرقاء

 %24.7 107 البلقاء

 %7.6 33 مأدبا

 عدد المقيمين في الوحدة السكنية

 %39.0 169  أفراد 1-4

 %34.6 150  أفراد 5-8

  %26.3 114  أفراد فاكثر 9

  دخل األسرة

  %14.5 63  ال يوجد
  %28.2 122  دينار 200ل من أق

  %47.8 207  دينار 200-500
  %9.5 41  دينار 500أكثر من 

  مصادر دخل األسرة

  %5.3 23  عمل الزوج
  %9.9 43  عمل الزوجة
  %16.6 72  عمل األبناء

  %19.4 84  متقاعد
  %21.7 94  مساعدات خيرية

  %27.0 117  )ايجارات(اخرى 

  جهة العمل
  %52.2 226  قطاع عام

  %47.8 207  قطاع خاص

، ومن محافظة عمان %)70.2(أن غالبية العينة من اإلناث ) 1(يالحظ في الجدول 
- 200، وممن دخلهم %)39.0(أفراد  4- 1، وعدد المقيمين في الوحدة السكنية %)36.5(

ومن القطاع العام ، %)27.0(بنسبة ) يجاراتإ(خرى أ، ومصدر دخولهم %)47.8( دينار 500
  . %)52.2( بنسبة

تم تطويره اعتمادًا على ما ورد في بعض ) استبان(تمثلت أداة الدراسة بـ : أداة الدراسة -
الدراسات السابقة، باإلضافة إلى خبرة الباحثة في هذا المجال، وقد تكونت االستبانة من 

مكان السكن، وعدد / الجنس، والمحافظة: األول، المتغيرات الديموغرافية: أقسام ثالث
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المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل، والقسم 
يوضح أسباب طلب األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة : الثاني

فقرة تقيس دور مشاريع ) 21(ويشتمل على : ري، والقسم الثالثلإلسكان والتطوير الحض
االسكان التي تقدمها المؤسسة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات، وقد 

، الذي اشتمل على )ليكرت الخماسي(صممت فقرات المجال الدراسة باستخدام مقياس 
) 1(قليلة، و) 2(متوسطة، و) 3(يرة، وكب) 4(كبيرة جدًا، و) 5: (درجات االستخدام اآلتية

درجة تقدير  2.33 - 1: قليلة جدًا، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي لتقسيم الدرجات
  .درجة تقدير مرتفع 5.00 -3.68درجة تقدير متوسط، و 3.67 - 2.34منخفض، و

تم التأكد من صدق األداة من خالل الصدق الظاهري المرتبط بعرض : أداة الدراسة صدق -
األداة بصورتها األولية على عدد من المحّكمين بهدف التأكد من وضوح الفقرات، ومدى 
صالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وسالمة الصياغة 
اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت تحته، وقد تم األخذ بملحوظات المحّكمين، من 

فأكثر على الفقرة؛ دليًال % 80العبارات، كما تم اعتماد نسبة الموافقة  اضافة وحذف بعض
 تنقيح األداة، وذلك عبر إعادة  - بناًء على آراء المحكمين ومقترحاتهم - على صدقها، وتم

  . صياغة بعض الفقرات

اخلي للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامالت ثبات االتساق الد: ثبات أداة الدراسة -
، واتضح أن معامل )Cronbach - Alpha(الكلي، ألداة الدراسة وفقًا لمعادلة كرونباخ ألفا 

، وقد اعتبر هذا المعامل مقبوًال؛ العتبار أداة البحث )0.86=ألفا(الثبات لألداة ككل بلغ 
  .ثابتة

صائية لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج الحزم اإلح :المعالجة اإلحصائية -
؛ لتحليل بيانات االستبانة ولإلجابة عن أسئلتها، إذ تم حساب )spss(للعلوم اإلجتماعية 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
المقياس، واستخراج تحليل التباين للكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية، 

 الدراسة، بين متوسطات أفراد الدراسة تعزى إلى متغيرات) α=  0.05(مستوى  عند
  .للكشف عن المقارنات البعدية) Tukey Test(اختبار توكي المعدل و
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما هي أسباب طلب األسرة المسكن من  :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
  التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري؟مشاريع اإلسكان 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على 
الجزء الخاص بأسباب طلب األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة 

  .وضح ذلكت) 3(لإلسكان والتطوير الحضري، والجداول 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على الجزء الخاص بأسباب طلب  :)3(جدول 
األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 

  الحضري

 %النسبة المئوية العدد نوع المتغير

  %29.8 129 .عدم كفاية الدخل
 %16.6 72  .اإلعاقة أو المرض

  %11.5 50  .كبر السن
 %15.7 68 .سجن العائل

 %15.0 65 .وفاة العائل

 %11.3 49 .الطالق

 ،الدخل لطلب السكن تدنيةويشير الجدول السابق إلى تعدد األسباب التي دفعت األسر م
 ،سكنمفمن الممكن أن يكون لدى األسرة الواحدة سبب واحد أو عدة أسباب دفعتها لطلب ال

أن من األسباب التي دفعت األسر لطلب  )3(يه فقد أشارت نتائج الدراسة الميدانية بجدول وعل
من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري هي السكن 
، يليها في الترتيب الثاني من كانت اجابتهم االعاقة %)29.8(عدم كفاية الدخل بنسبة  :بالترتيب
، ثم في %)15.7(؛ ثم في الترتيب الثالث جاءت سجن العائل بنسبة %)16.6(ض بنسبة أو المر

، ثم في التريبت الخامس جاء كبر السن بنسبة )%15.0(الترتيب الرابع وفاة العائل بنسبة 
تشير هذه النتيجة في ظل و%). 11.3(، يلية في الترتيب السادس جاء الطالق بنسبة %)11.5(

والظروف وفي ظل غالء األسعار ونسبة الدخل ومصدرها سرة الواحدة عدد المقيمين باأل
إلى عدم كفاية هذه الدخول إلشباع احتياجات االقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب األردني 

المشاريع هم ممن اغلب المستفيدين من ن ، كما وقد تعزى هذه النتيجة إلى أأفراد األسرة
وذلك في ظل المواصفات الحالية  على فرص التوظيف لديهم يؤثر متدني مما التعليميمستواهم 

. وغير كافي منخفض وبالتالي مستوى الدخل يظلاألردني  للتوظيف والمنافسة في سوق العمل
  .)35()2014(الزامل وآخروندراسة و) 34()2014(بو خلخال وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
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ما دور مشاريع االسكان التي تقدمها : قة بالسؤال الثانيعرض ومناقشة النتائج المتعل: ثانيًا
المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية 

  الخدمات في محافظات الوسط؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، والجدول رقم 

  :يوضح ذلك) 4(

دور مشاريع االسكان التي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال :)4(ول جد
تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق 

 .تنازليًا متدنية الخدمات في محافظات الوسط مرتبة

  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 معياريال

  درجة

 التقدير

11  
تتوفر الخدمات االساسية من مدارس ومراكز صحية واسواق 

 .وحدائق في مشاريع المؤسسة
 مرتفعة 1.02 3.93

20  
ساهمت الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لدعم ساكني 

اعفاءات (المناطق المتدنية الخدمات من ذوي الدخل المتدني 
 ).الضرائب والرسوم

 فعةمرت 0.92  3.90

2 
توفر المؤسسة المسكن باسعار تتناسب مع اإلمكانيات المادية 

 .للمواطنين
 مرتفعة 1.03  3.87

21  
تعمل المؤسسة على تطوير االراضي ليقوم المستفيد من شرائح 

 .ذوي الدخل المتدني ببناء بيته بنفسه وحسب مقدرته المالية
 مرتفعة 0.96  3.86

13  
المالئم ضمن اسس وتعليمات أتيحت الفرصة في اختيار السكن 

 .األسرلى تنطبق ع
 مرتفعة 1.12  3.80

16  
توفير قروض سكنية لذوي الدخل المتدني بفوائد قليلة من خالل 

 .آلية تتفق بها المؤسسة مع البنوك
 مرتفعة 0.98  3.76

 مرتفعة 1.05  3.73 .مشاريع المؤسسة مخدومة بالبنية التحتية بشكل جيد  6

8 
مؤسسة توزيعًا عادًال حسب توزيع السكان تتوزع مشاريع ال

 .بالمحافظات
 متوسطة 0.87  3.61

17  
لمست أثر ما قامت به المؤسسة من إجراءات لتحديد الحاجة 

 .السكنية والخدمات الضرورية من جوالت البحث الميداني
 متوسطة 1.20  3.58

3  
مع متطلبات تتوزع مشاريع المؤسسة توزيعًا سكانيًا متوازنًا 

 .مية سواء االقتصادية او االجتماعيةالتن
 متوسطة 1.20  3.58

19  
برامج الدعم التمويلي االسكاني لموظفي القطاع توفر المؤسسة 

 .الخاص أسوة بموظفي القطاع العام
 متوسطة 1.23  3.52
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  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 معياريال

  درجة

 التقدير

10  
تخفف مشاريع المؤسسة من الضغط على خدمات البنية التحتية 

 .في المحافظة
 متوسطة 1.22  3.51

5  
ريع المؤسسة االسكانية سدت الحاجة السكنية بما يتوائم مع مشا

 .الزيادة في عدد السكان
 متوسطة 1.26  3.48

 متوسطة 1.12  3.47  .تخفف مشاريع المؤسسة من السكن العشوائي 9

7 
تشكل المشاريع االسكانية نواه جذب عمرانية تسهم في توجية 

  .االمتداد العمراني
 متوسطة 1.27  3.47

 متوسطة 1.28  3.46 .المؤسسة المسكن الصحي والبيئيتوفر  1

18  
تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في 

 .المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة
 متوسطة 1.28  3.44

15  
تنشىء المؤسسة مشاريعها االسكانية في مناطق التوسع السكني 

 .داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم
 متوسطة 1.29  3.42

4  
في  القروض الممنوحة لدعم صاحبات المشروعات الصغيرةتسهم 

 .تمكين المراة اقتصاديًا
 متوسطة 1.29  3.41

  منخفضة 1.20  2.23 .توفر مشاريع المؤسسة مساكن شعبية بأقساط طويلة األجل  14

12  
المساكن التي تقدمها المؤسسة تراعي متطلبات ذوي االحتياجات 

 .الخاصة
  منخفضة 1.21  2.10

  متوسطة 0.59 3.48 الدرجة الكلية

أن المتوسطات الحسابية لتقدير عينة الدراسة لمجال دور ) 4(يتضح من الجدول رقم 
سكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن مشاريع اإل

، وكانت )2.10- 3.93(راوحت ما بين وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط ت
؛ إذ جاء تقدير مرتفعًا في سبعة فقرات، )3.48(الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي 

ً  في فقرتين، عشر فقرة،  اثنتاومتوسطًا في  التي تنص ) 11(وقد احتلت الفقرة رقم ومنخفضا
في مشاريع  تتوفر الخدمات االساسية من مدارس ومراكز صحية واسواق وحدائق"على 

وقد تعزى هذه  وبتقدير مرتفع،) 3.93(، على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ."المؤسسة
الخدمات ، فضًال عن رضى عينة الدراسة عن إلقامةمساكن المشاريع السكنية لصالحية النتيجة إلى 

كما . ةمقارنة بظروفهم المادية المتدني )عيادات –مدارس  –أسواق ( هاونحتاجياألساسية التي 
مشاريع اإلسكان قدمت نموذجًا عمرانيًا من الوحدات السكنية يحاكي أنماط وقد يعزى ذلك إلى أن 

حاجة قاطنية  رغم تباينت الحاجات البشرية تتناغم مع الواقع البيئي بمعطياتو األردنية الحياة
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افة الخدمات كيشير ذلك إلى أن مرحلة تنفيذ المشاريع تحتوى على  المالية، كما وقد وقدرتهم
األساسية  المجتمعية والبنى التحتية الالزمة لديمومة الحياة وجودتها، فقد تضمنت المخططات

كما وقد يعزى سبب . لمشاريع اإلسكان االستثمارية على منظومة متكاملة من الخدمات المجتمعية
الحضري في حل  سكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطويرمشاريع اإل ذلك إلى فاعلية

الحكومية  اإلدارية الجهات ، وأنأزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط
) المصرفي والقطاع والصحة والتربية والكهرباء والمجاري والماء البلدية(السكني بالقطاع العالقة ذات

  .حيحالص المشاريع السكنية بالشكل تنفيذ إلتزاماتها بشأن عملية تؤدي

المساكن التي تقدمها المؤسسة تراعي "التي تنص على ) 12(في حين احتلت الفقرة رقم 
، وبتقدير )2.10(، على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

وقد يعزى سبب ذلك إلى أن المشاريع السكنية ال تراعي الخصائص الجسدية لذوي  .منخفض
مؤشر سلبي يوضح ضعف الدور الذي تؤديه مشاريع اإلسكان في  وهوصة، االحتياجات الخا

كما وقد يعزى سبب ذلك لكون . لإلسر التي يعاني احد أفرادها ظروف خاصةالسكن  معالجة أزمة
 الربحية في يعتمد إنتاجي قطاع لالستثمار السكني لهذه المشاريع هو المتوجه الخاص القطاع

 في مشاريع متقدمة نسب تحقيق دون حائًال وقفت جمة مشكالت هيكليته في يحوي أنه إال االستثمار،

كما وقد يعزى ذلك إلى أن جميع  .اإلسكان والتي منها مراعاة ظروف ذوي االحتياجات الخاصة
في تغير  خصوصًا هاتصميمفي لم تراعي المرونة شقق ومساكن المشاريع والوحدات السكنية 

كان هذا بتوفير سواء  المعيشية داخل المسكن ياجات الخاصةذوي االحتمتطلبات وحاجات الفرد 
مثل الكراسي أو تنقلة وسيلة مساعدة في حركته ون يستخدم نالذي المساحات الكافية لحركة

دون متطلبات خاصة يطلبها ت تصمم من قبل المقاولين بل كان ،و المشاياتأالمتحركة والعكازات 
  .ذوي االحتياجات الخاصةسرة فرد األسرة لكي تالئم و رب األأصاحب المسكن 

إحصائية عند  داللة ذات فروق توجد هل: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
في استجابات افراد الدراسة نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها ) α=  0.05(مستوى 

وتطوير المناطق متدنية المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن 
الجنس، المحافظة، عدد المقيمين في : الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الختالف متغيرات

 الوحدة السكنية، دخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل؟ 

استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وتحليل التباين، لبيان الفروق في 
الدراسة نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان استجابات افراد 

والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط 
  .تبعًا الختالف متغيرات الدراسة الديموغرافية
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ستجابات افراد المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، لبيان الفروق في ا: )6(الجدول 
الدراسة نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 
في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المحافظات محل الدراسة تبعًا 

  .الختالف متغيرات الدراسة الديموغرافية

 العدد نوع المتغير المتغير
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

 الجنس
  0.60  3.58 129 ذكر
 0.59 3.62 304  أنثى

 مكان السكن/ المحافظة

  0.61  3.48 158  عمان
 0.56 3.66 135 الزرقاء
 0.60 3.68 107 البلقاء
 0.53 3.79 33 مأدبا

عدد المقيمين في الوحدة 

 السكنية

 0.61 3.64 169  أفراد 1-4
 0.60 3.55 150  أفراد 5-8

  0.55  3.64 114  أفراد فاكثر 9

  دخل األسرة

  0.50  3.60 63  ال يوجد
  0.62  3.56 122  دينار 200أقل من 

  0.58  3.65 207  دينار 200-500
  0.68  3.57 41  دينار 500أكثر من 

  مصادر دخل األسرة

  0.70  3.64 23  عمل الزوج
  0.58  3.73 43  عمل الزوجة
  0.58  3.75 72  عمل األبناء

  0.62  3.56 84  اعدمتق
  0.58  3.49 94  مساعدات خيرية

  0.56  3.60 117  )ايجارات(اخرى 

  جهة العمل
  0.60  3.59 226  قطاع عام

  0.59  3.63 207  قطاع خاص

يبين الجدول اعاله وجود فرق ظاهري في المتوسطات الستجابات افراد الدراسة تبعًا 
وق إحصائيًا استخدم تحليل التباين، والجدول اآلتي الختالف المتغيرات الديموغرافية، ولبيان الفر

 .يوضح ذلك
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تحليل التباين لبيان الفروق اإلحصائية في استجابات افراد عينة الدراسة نحو مجال  :)7(الجدول 
  وغرافيةمتبعًا إلختالف المتغيرات الدي الدراسة

  .f  Sigقيمة   التباين  درجة الحرية  Sum of squares  مصدر التباين 
  0.473  0.516  0.183  1  0.183 جنسال

  *0.017  5.731  0.676  3  2.030 مكان السكن/ المحافظة
  0.876  0.024  0.004  2  0.009 عدد المقيمين في الوحدة السكنية

  0.462  0.542  0.064  3  0.192 دخل األسرة
  0.104  2.655  0.188  5  0.941 مصادر دخل األسرة

  0.676  0.175  0.062  1  0.062 جهة العمل
      0.361  417  150.931  الخطأ
        432  154.666  الكلي

الجنس، وعدد  :اتيبين الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائيًا تعزى إلى متغير
المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل؛ استنادًا إلى 

الرضا أن النتيجة إلى  وقد ترجع هذه .راتالمحسوبة ومستوى داللة في كل من المتغي) ف(قيمة 
 الدخلبجهة العمل أو بأو  بالجنسال تتأثر  المشاريع السكنية في عن الخدمات المقدمة فعليًا

المتوفرة في تلك المشاريع ولكن ما قد تتأثر به هو قدرة الخدمات ومصدره أو بعدد القاطنين فيه 
  .الدراسة الدخل عينةتدنية إشباع احتياجات األسر م على

مكان السكن؛ / كما يظهر الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيًا تعزى إلى متغير المحافظة
 الفروق مصدر ولتحديد ).0.017(ومستوى داللة ) 5.731(المحسوبة ) ف(استنادًا إلى قيمة 

 للكشف عن) Tukey Test(تطبيق اختبار توكي المعدل  المحافظة تم إجراء متغير مستويات بين
عمان  لصالحليظهر أن الفرق كان  ،وتحديد موقع االختالفات الدالة إحصائيًا ،عديةالمقارنات الب

توافر مساحات شاسعة من وقد يعزى سبب ذلك ل عند مقارنتها مع محافظتي البلقاء ومأدبا
عليها نشاء وحدات سكنية أالقطع لم يتم  ذههن أ، والبلقاء ومأدبا حافظتيالمحيطة بم راضياأل

خدمات ها لافتقارحتى اآلن بسبب تعثر عمليات الحصول على القروض السكنية بفوائد قليلة، و
  ).8(الجدول رقم  الفرق الظاهر في هو وما يؤكد هذة النتيجة .البنى التحتية
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لداللة الفروق نحو دور  عديةللمقارنات البTukey Test( ( توكينتائج اختبار  :)8( الجدول
لتي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة مشاريع االسكان ا

  المحافظةالسكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الختالف متغير

  مأدبا البلقاء الزرقاء عمان المتوسط الحسابي المحافظة
3.48  3.66 3.68 3.79 

  -0.31* -0.20* -0.18 -  3.48 عمان

  -0.13 -0.02 -  3.66 قاءالزر

 -0.11 -   3.68 البلقاء

 -    3.79  مأدبا

 :ما يأتيبتوصي الدراسة في ضوء نتائجها  :التوصيات

تدني تستهدف الطبقات االجتماعية ذات الدخل المتقديم قروض ميسرة بفوائد قليلة  -1
 .المنخفض ممن ال يملكون وحدات سكنية والدخل

القيمة اإلجمالية للوحدة السكنية لتصبح ضمن القدرة كل من خفض  ضرورة العمل على -2
خفض قيمة مبالغ التسديد ، والمجتمع المستهدفة من المشروع الشرائية لجميع شرائح

مستوى دخلهم وقدرتهم على  الشهري للمستفيدين من الوحدات السكنية بحيث تتناسب مع
  .تسديد المبلغ ضمن المدة الزمنية المحددة

 مجتمعية والبنى التحتية التي تكفلت بها الدوائر الحكومية، ألنها حاجاتتوفير الخدمات ال -3
 أساسية لحياة السكان وال يمكن أن تنجح هذه المشاريع اإلسكانية ما لم يتم تنفيذها ليجعل

  .منها جاذبة لمن يبحثون عن السكن المالئم

سكان والتطوير جراء دراسة لتقييم المشاريع التي تقدمها المؤسسة العامة لإلأضرورة  -4
الحضري في محافظات المملكة، ووضع سياسات تعمل على حل أزمة السكن وتطوير 

 .المناطق متدنية الخدمات في محافظات المملكة

السعي لتبني وتنفيذ استراتيجيات التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر محدودة الدخل  -5
امة لإلسكان والتطوير الحضري السكنية التي تقيمها المؤسسة الع المقيمة في الوحدات

 .لمساعدتهم على تحسين مستواهم االقتصادي

رتباطها الطردي وضع استراتيجية لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة باإلسكان وذلك إل -6
 .مع نوعية حياة األسرة محدودة الدخل

املة عمل شركات مجتمعية مع منظمات ومؤسسات القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع سكنية متك -7
الخدمات وتراعي كافة المعايير التخطيطية واالجتماعية والبيئية، وضمن المقدرة الشرائية 

 .للشرائح المستهدفة
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  :الهوامش

دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على ارتفاع تكلفة السكن االجتماعي في ). 2020.(دبابش، رفيعة) 1(

  .، ص أضر بسكر، بسكرة، الجزائر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد خيالجزائر

)2(  Norwegian Refuge Conuncil (NRC).(2015). No Place to Call Home - How Syria’s 

displaced millions struggle to Keep Aroof Ovrr their Heads. Viewing history 
(29/8/2020) website http://www.ncciraq.org/ar/ngos-ar/ngo. 

دور مشاريع المساكن الجاهزة في حل المشكلة السكنية في الخرطوم  ).2017.(يمانمحمد، ا )3(

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودانالكبرى، 
  .1ص

، رسالة ماجستير غير المعايير التصميمية إلسكان ذوي الدخل المنخفض). 2002.(يوسف، رائد )4(
 .2، ص، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطينمنشورة

نماذج مختارة مع اإلشارة : برامج اإلسكان في الدول النامية). 2017.(األسدي، صالح وعثمان، اسامة) 5(

  .34، ص )10(، مجلة حوليات المنتدىلبرامج اإلسكان في محافظة البصرة، 

، مجلة ان منخفضة التكاليف في قطاع غزةحلول مقترحة لمشاريع اإلسك). 2008.(العيسوي، أسامة )6(

  .154-131): 1(16، الجامعة االسالمية للدراسات الطبيعية والهندسية

 -المشاريع السكنية الجديدة في الجزائر بعد اإلصالحات). 2014.(بن جدود، فاطمة زهرة )7(

بن باديس، مستغانم، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عبدالحميد ا-واليــــة غليــزان كنمــوذج
  .الجزائر

تحديات استقطاب (مشكلة أزمة السكن في العراق والمعالجات المقترحة لها). 2015.(الطائي، ضرغام )8(

، عدد خاص مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، )دراسة حالة -مشاريع اإلسكان العامة
  .227-202): 11(10بمؤتمر االسكان، 

، رسالة محافظة الديوانية أنموذجًا: إدارة أزمة السكن في العراق). 2018.(السباهي، رحيم )9(
  .ماجستير غير منشورة، جامعة القادسية، الديوانية، العراق

واقع مشاريع اإلسكان الحضري االستثمارية في مدينة السماوة ودورها ). 2019.(الجياشي، يحيى )10(

 -1285: ، عدد خاص بالمؤتمراتعة المثنىمجلة مداد اآلداب جامفي معالجة مشكلة السكن، 
1312.  

تحقيق االكتفاء السكني بفاعلية تحديث المخطط األساس واشباع الحاجة ). 2015.(الحسيني، بيداء )11(

  .240، ص)11(10، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلداريةالسكنية في ناحية الحيدرية، 
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 تم االسترجاع بتاريخ ،نبذة عن المؤسسة ).2020.(ضريالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الح) 12(
   :الموقع من 27/8/2020

http://www.hudc.gov.jo/AR/Pages/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9_%D8%B9%
D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4 

العامة لالسكان الكتاب السنوي للمؤسسة ). 2019.(المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري )13(

المؤسسة العامة و .المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري: ، عمانالتطوير الحضريو

-2016(الخطــــة اإلستراتيجية والبرنامج التنفيذي). 2017.(لإلسكان والتطوير الحضري

مديرية / إدارة التخطيط االستراتيجيو .المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري :عمان ،)2019
  .قسم البرامج/ ستراتيجي التخطيط اال

 :عمان ،الكتاب السنوي للمؤسسة). 2013.(المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري )14(
   .المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

 تم االسترجاع بتاريخ ،معلومات عامة ).2020.(المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري) 15(
   :الموقع من 10/4/2020

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/Ministry/M
inistry%20of%20Public%20Works%20and%20Housing/Housing%20and%20Urba
n%20Development%20Corporation?current=true&nameEntity=Housing%20and%
20Urban%20Development%20Co 

السياسة اإلسكانية الحالية في األردن ودورها ). 2004.(عبد المجيد، والمومني، خالد الرجوب، )16(

: ، الرياض)المسكن الميسر(، بحث مقدم لندوة اإلسكان الثانية في الحصول على المسكن الميسر
  .14- 13، صالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

مؤتمر : ، عمانواقع وتطلعات المستقبلالسياسات اإلسكانية بين ال). 2004(نصير، عاطف  )17(
  .17، ص2004اإلسكان واقع وطموح، أيلول 

، دار الجامد للنشر والتوزيع: عمان اإلسكان سياسات وتخطيط،). 2012.(الرحماني، صباح) 18(
  .85ص

دراسة ميدانية على : المشكالت االجتماعية في االحياء الفقيرة). 2018.(الصالحات، خولة) 19(

، ستفيدة من مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في مدينة عماناألسر الم
 .4-3، صاطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

مركز الرآي للدراسات، تم : ، عماناالستثمار العقاري في األردن). 2007.(الشوبكي، هادية) 20(
  :مساءًا، بحث منشور على الرابط 1:28في  25/8/2020االسترجاع بتاريخ، 

 http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=2&ID=278 

  .، مصدر سابقالمشكالت االجتماعية في االحياء الفقيرةالصالحات، ) 21(
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  .، مصدر سابقاإلسكان سياسات وتخطيط ،الرحماني) 22(

  .مصدر سابق ،في األردن االستثمار العقاريالشوبكي، ) 23(

  .3-1مصدر سابق، ص). 2019.(المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري) 24(

تحليل محتوي ورؤى إطارات : واقع أزمة السكن األسباب والنتائج). 2014.(بو خلخال، علي) 25(

  .14، ص، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائرمدينة األغواط، رسالة ماجستير غير منشورة

تحليل العالقة بين مشاريع التطوير الحضري والصيغة البنيوية ). 2019.(عزيز، اشراق عبدالله) 26(

، مجلة جامعة الكوفة للبحوث والدراساتمدينة النجف القديمة أنموذجًا، : للمدن القديمة
  .691، ص)39(11

  .مصدر سابق). 2020.(المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري )27(

الرضا عن ). 2014.(الزامل، الجوهرة وحجازي، هدى والشرقاوي، نجوى، والمشعل، مضاوي) 28(
دراسة من : خدمات اإلسكان الخيري وعالقته بنوعية الحياة لدى األسر السعودية محدودة الدخل

  .545-513): 3(7، المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةمنظور الخدمة االجتماعية، 

  .، مصدر سابقتحليل محتوي ورؤى: أزمة السكن األسباب والنتائج واقعبو خلخال،  )29(

  .، مصدر سابقمشكلة أزمة السكن في العراق والمعالجات المقترحة لهاالطائي،  )30(

مصدر  ،دور مشاريع المساكن الجاهزة في حل المشكلة السكنية في الخرطوم الكبرىمحمد،  )31(
  .سابق

  .، مصدر سابقعية في االحياء الفقيرةالمشكالت االجتماالصالحات،  )32(

واقع مشاريع اإلسكان الحضري االستثمارية في مدينة السماوة ودورها في معالجة الجياشي،  )33(

  .مصدر سابق، مشكلة السكن

  .، مصدر سابقتحليل محتوي ورؤى: واقع أزمة السكن األسباب والنتائجبو خلخال،  )34(

مات اإلسكان الخيري وعالقته بنوعية الحياة لدى األسر الرضا عن خد وآخرون،الزامل، ) 35(

  .، مصدر سابقالسعودية محدودة الدخل
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  :المراجعالمصادر و

  :المراجع العربية

نماذج مختارة مع : برامج اإلسكان في الدول النامية). 2017( .األسدي، صالح وعثمان، اسامة

  .53-27): 10(، ت المنتدىمجلة حوليا .اإلشارة لبرامج اإلسكان في محافظة البصرة

 -المشاريع السكنية الجديدة في الجزائر بعد اإلصالحات). 2014( .بن جدود، فاطمة زهرة

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عبدالحميد ابن باديس، -واليــــة غليــزان كنمــوذج
  .مستغانم، الجزائر

الستثمارية في مدينة السماوة واقع مشاريع اإلسكان الحضري ا). 2019( .الجياشي، يحيى

، عدد خاص مجلة مداد اآلداب جامعة المثنىودورها في معالجة مشكلة السكن، 
  .1312 - 1285: بالمؤتمرات

تحقيق االكتفاء السكني بفاعلية تحديث المخطط األساس واشباع ). 2015( .الحسيني، بيداء

): 11(10، قتصادية واإلداريةمجلة الغري للعلوم االالحاجة السكنية في ناحية الحيدرية، 
239- 279.  

تحليل محتوي ورؤى : واقع أزمة السكن األسباب والنتائج). 2014( .بو خلخال، علي

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمار ثليجي، األغواط، إطارات مدينة األغواط، 
  .الجزائر

اع تكلفة السكن دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على ارتف). 2020( .دبابش، رفيعة

، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكر، بسكرة، االجتماعي في الجزائر
  .الجزائر

السياسة اإلسكانية الحالية في األردن ). 2004( .الرجوب، عبد المجيد، والمومني، خالد

 المسكن(، بحث مقدم لندوة اإلسكان الثانية ودورها في الحصول على المسكن الميسر
  .الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: ، الرياض)الميسر

  .دار الجامد للنشر والتوزيع: عمان اإلسكان سياسات وتخطيط،). 2012( .الرحماني، صباح
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الرضا عن ). 2014( .الزامل، الجوهرة وحجازي، هدى والشرقاوي، نجوى، والمشعل، مضاوي
: ى األسر السعودية محدودة الدخلخدمات اإلسكان الخيري وعالقته بنوعية الحياة لد

- 513): 3(7، المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةدراسة من منظور الخدمة االجتماعية، 
545.  

، رسالة محافظة الديوانية أنموذجًا: إدارة أزمة السكن في العراق). 2018( .السباهي، رحيم
  .ماجستير غير منشورة، جامعة القادسية، الديوانية، العراق

مركز الرآي للدراسات، تم : ، عماناالستثمار العقاري في األردن). 2007( .شوبكي، هاديةال
: مساءًا، بحث منشور على الرابط 1:28في  25/8/2020االسترجاع بتاريخ، 

http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=2&I
D=278.  

دراسة ميدانية على : حياء الفقيرةاالجتماعية في األ المشكالت). 2018( .الصالحات، خولة

األسر المستفيدة من مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في مدينة 
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للمسؤولية املجتمعية في تحقيق امليزة  26000أثر أبعاد املواصفة الدولية األيزو 
 )دراسة حالة( األردن –املستشفى التخصصي في عمان  لدىالتنافسية 

  
  **هيثم علي حجازيو *ماهر محمد الدويري

  

  6/7/2020 تاريخ القبول   5/4/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
للمسـؤولية المجتمعيـة بأبعادهـا     26000ر أبعاد مواصفة اآليـزو الدوليـة   هدفت الدراسة الى اختبار أث

ــة، قضـــايا          ( ــغيل العادلـ ــات التشـ ــة، ممارسـ ــل، البيئـ ــات العمـ ــان، ممارسـ ــوق اإلنسـ ــية، حقـ ــة المؤسسـ الحوكمـ
الكفـاءة العاليـة، الجـودة العاليـة،     (في تحقيق الميـزة التنافسـية بأبعادهـا    ) المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع

تألفـت عينـة   . األردن - المستشـفى التخصصـي فـي عمـان     لـدى ) بتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمـالء اال
موظفًا من موظفي المستشفى التخصصي من مختلف المستويات اإلدارية، وفي األقسام ) 285(الدراسة من 

وتوصـلت  . اسـتبانة ) 150(ي اإلدارية والطبية والتمريضية، وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصـائ 
ــر تــأثيرا فــي تحقيــق الكفــاءة العاليــة، وأن متغيــر               الدراســة الــى أن متغيــر البيئــة هــو المتغيــر الوحيــد األكث
ممارسات التشغيل العادلة ذو تأثير في تحقيق الجودة العالية واالبتكار العالي، وأن متغيـر قضـايا المسـتهلك    

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بأبعاد المسـؤولية  . العالية للعمالءهو األكثر تأثيرا في تحقيق االستجابة 
ــزة     ــن اجـــل تحســـين الميـ ــة وقضـــايا المســـتهلك مـ ــة وممارســـات التشـــغيل العادلـ المجتمعيـــة وخصوصـــًا البيئـ

  .التنافسية

  .، الميزة التنافسية)للمسؤولية المجتمعية 26000األيزو(المواصفة الدولية : الكلمات المفتاحية
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The Impact of the International Standard ISO 26000 for Social 
Responsibility Dimensions on Achieving Competitive Advantage in 

Specialty Hospital in Amman - Jordan (Case Study) 

 

Maher M. Dweiri, Jordan Customs Department. 

Haitham Ali Hijazi, Assistant Professor, Jerash University, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to examine the impact of ISO 26000 dimensions for Social 

Responsibility (governance, human rights, labor practices, fair operating practices, the 
environment, consumer issues and community involvement and development) on 
achieving competitive advantage dimensions (high efficiency, superior quality, 
outstanding innovation and rapid responsiveness to customers) in Specialty Hospital – 
Amman – Jordan. The sample of the study consisted of (285) employees from all 
managerial levels, who working at managerial, medical and nursing departments. (150) 
questionnaires were valid for statistical analysis. The study revealed that there is a 
significant statistical impact of the environment on achieving high efficiency. Fair 
operating practices was also found to impact the achievement of superior quality and 
outstanding innovation. Finally, the study concluded that consumer issues dimension 
was the most variable that have a significant statistical impact on rapid responsiveness to 
customers. The researcher recommend that hospitals should implement social 
responsibility dimensions, particularly fair operating practices, the environment, and 
consumer issues, in order to achieve the dimensions of competitive advantage. 

Keywords: International Standard (ISO 26000 for Social Responsibility), Competitive 
advantage. 

  

  : مقدمة

 أولهما يتعلقيأتي تبّني المنظمات لمفهوم المسؤولية المجتمعية ضمن مدخلين رئيسين، 
فها، ومنها بالدور االقتصادي الذي يتطلب من المنظمة التركيز بالدرجة األولى على تحقيق أهدا

ويرتبط المدخل الثاني بالدور المكمل للدور . تحقيق الربحية والمركز السوقي المتميز
االقتصادي، وهو الدور االجتماعي الذي يعني اهتمام المنظمة بالقضايا المجتمعية، بوصفها جزءًا 

ارسة ويؤدي المدخالن كالهما الى قبول المنظمات مم. ال يتجزأ من المجتمع الذي تعمل فيه
وقد بينت الدراسات والبحوث التي أجريت بصدد التحقق . أدوارها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية

من مدى الفائدة التي تعود على المنظمات في حال التزامها بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، 
المدى الطويل  أن للمسؤولية المجتمعية العديد من اآلثار اإليجابية، ومنها تحقيق الربحية على
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وتحسين سمعة المنظمة ) 2011ناجي، (وجذب عدد أكبر من الزبائن ) 2014رحماني، (
)Pérez, 2014 ( وتحسين عالقتها بأصحاب المصالح)Katavic, 2014 ( وتحقيق الميزة

ي المنظمات للمسؤولية المجتمعية وهو األمر الذي يعني أن تبّن) 2010النسور، (التنافسية 
. بطريقة إيجابية قدرة المنظمة في سعيها لتحقيق أهدافها عززها االقتصادي، بل ويينسجم مع دور

عالوة على ذلك، أسهمت الضغوطات التي تواجهها المنظمات من قبل الحكومات، والمجتمعات، 
والمنظمات الدولية ذات العالقة، في توجيه أنظار المنظمات لتبني مسار جديد في عملها، ال يقف 

يق أهدافها، بل يساعدها في المحافظة على استمراريتها في السوق، وبأن تحظى في طريق تحق
وهو التوجه الذي عبر ) 2013البكري وبني حمدان، (بقبول ورضا كافة األطراف المعنية بعملها 

بالتوجه االجتماعي للمنظمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ) 2014القريوتي وآخرون، (عنه 
منظمات بحيث يكون موازيًا لدورها االقتصادي، وبما يخدم تحقيق األهداف التي والذي تؤديه ال

، راشي؛ 2014، الحسن(كما أكدت العديد من الدراسات كدراسة . تسعى المنظمة لتحقيقها
أهمية تحمل المنظمات ) 2010؛ المليجي، 2011؛ مخلوف، 2012، إسماعيل؛ 2013

يق الخير العام للمجتمع، وهي المسؤولية التي تعني لمسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في تحق
بمعناها الواسع التزام المنظمات بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بمحاورها 

ي المنظمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وذلك من منطلق المنافع التي تتحقق نتيجة لتبّن
ملة ال تقتصر على المنظمة فقط، بل تشمل الدولة والمجتمع للمسؤولية المجتمعية، وهي منافع شا

وفي ظل اهتمام المنظمات بمفهوم الميزة التنافسية، التي أصبحت تشكل بالنسبة لها مدخًال . أيضًا
تطويريًا يقوم على فكرة التكامل االقتصادي واالجتماعي معًا ويؤدي الى تحقيق ما تصبو إليه من 

فقد ) 2014يونس، (سوق عبر تحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة مركز تنافسي متميز في ال
اختارت الدراسة الحالية تناول العالقة بين التزام المنظمات بالمسؤولية المجتمعية حسب مواصفة 

ومن أجل أن تسهم الدراسة بتقديم إضافة  .وأثر ذلك في تحقيق الميزة التنافسية 26000اآليزو 
العالقة بين المسؤولية المجتمعية والميزة التنافسية، تم اختيار مواصفة علمية في مجال دراسة 

وهي المواصفة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، الصادرة  26000اآليزو الدولية التي تحمل الرقم 
وتم االعتماد على األبعاد الواردة في هذه المواصفة، والبالغة . م2010عن منظمة اآليزو في عام 

بوصفها أبعادا جديدة لم يتناولها إال عدد قليل من الدراسات السابقة التي اهتمت سبعة أبعاد، 
ودراسة مجذوب ومديحة ) 2012(مثل دراسة وهيبة  26000بدراسة أبعاد مواصفة اآليزو 

وحيث أن المستشفيات جزء ال يتجزأ من المنظومة االقتصادية واالجتماعية في الدولة،  ).2012(
بتطبيق المسؤولية المجتمعية خالل ممارستها ألعمالها، وهي سياسة أصبحت  فإنها أيضًا مطالبة

متوقعة من قبل كافة أصحاب المصالح، باستثناء البعض ممن يرون أن االهتمام بالمسؤولية 
وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص . المجتمعية يبعد المنظمة عن تحقيق هدفها الرئيسي

االلتزام األخالقي الذي يتطلب تقديم منافع تتعدى المنافع  فان المسؤولية المجتمعية تعني
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االعتيادية التي تندرج تحت المبادئ القانونية واألخالقية العامة، ومن ذلك مثًال، التركيز على 
 Brandao et)تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يتفق مع المعايير البيئية وحماية المستهلكين 

al., 2013) .  

تقدم، سعت الدراسة الى اختبار أثر أبعاد المسؤولية المجتمعية الواردة في  بناء على ما
في الميزة التنافسية، في واحد من أهم القطاعات األردنية، وهو  26000مواصفة اآليزو الدولية 

القطاع الصحي، كونها تنطوي على إضافة جديدة في هذا الميدان؛ وتفتح المجال للدراسات 
   .العالقة المشار إليها بمتغيرات ومجتمعات وعينات دراسة جديدةالمستقبلية لدراسة 

  األدب النظري

المسؤولية المجتمعية بأنها التزام رجل األعمال بتبني  Bowenعرف : المسؤولية المجتمعية
وعرفها دافت . (Gharaee, et al., 2013)السياسات والقرارات التي تالئم أهداف المجتمع وقيمه 

)Daft, 2008 (وعرفها . بأنها األعمال التي تسهم في تعزيز مصالح المنظمة ورفاهية المجتمع معًا
المرصد الفرنسي للمسؤولية المجتمعية بأنها المساهمة اإليجابية من قبل المنظمة بالتعاون مع 

وفي قطاع ). 2011عبد الرحمن، (األطراف المعنية الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 
بأنها االلتزام األخالقي الذي يتطلب  (Gharaee et al., 2013)فها غاريي وآخرون المستشفيات عر

من المستشفيات وغيرها من منظمات القطاع الصحي القيام باألنشطة التي ال تقتصر على 
، بل تتعداها الى تقديم الخدمات التي تعود فقط الواجبات االعتيادية والمبادئ األخالقية المألوفة

 .كافة األطراف المعنية في المجتمعبالنفع على 

وقد أصحبت المسؤولية المجتمعية مفهومًا شائعًا بين المنظمات وصانعي القرارات والباحثين، 
فهي تحد من اآلثار البيئية السلبية التي خلفتها الصناعات في مختلف البلدان، كما أنها تسعى لحماية 

عالوة على حماية ثروات األمم من الفساد، وغير ذلك من حقوق الكثير من العاملين الفقراء في العالم، 
األسباب التي جعلت من المسؤولية المجتمعية مطلبًا هامًا لحماية المجتمعات، تبعًا لسعيها للتأثير في 

   .(Esben, 2015)طريقة تفكير األفراد بشأن العالقة بين المنظمات والمجتمع 

دليـــًال إرشاديا للمنظمات حول المسؤولية  تمثل هذه المواصفة: 26000مواصفة اآليزو 
المجتمعية، ومن المفترض أن يتم استخدامها من قبل مختلف المنظمات في كال القطاعين العام 

وقد صدرت هذه المواصفة عن ). 2010نايف، (والخاص، سواء في الدول النامية أم المتقدمة 
الحوكمة المؤسسية، : سبعة أبعاد هي ، وتشتمل على1/11/2010منظمة اآليزو الدولية بتاريخ 

وحقوق اإلنسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، 
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وقد تم اعتماد هذه ). 2010، 26000منظمة اآليزو الدولية، المواصفة (ومشاركة وتنمية المجتمع 
  .األبعاد السبعة كمتغير مستقل في هذه الدراسة

 ,Aragon-Correa & Sharma)كوريا وشارما  –أراغون  وقد عرفها :لتنافسيةالميزة ا

قدرة المنظمة على تقديم منتجات ذات جودة تفوق، أو على األقل تتساوى مع جودة  بأنها (2003
وتحقيق أقصى ربح  ،المنتجات التي تقدمها منظمات منافسة، في ظل التركيز على أقل تكلفة ممكنة

تفرد المنظمة في "بأنها ) 23:2013(وعرفتها محمد . يحصل عليه المنافسونمقارنة بما  ،ممكن
ممارسة نشاطاتها أو إحداها بأسلوب أكثر فاعلية عن منافسيها سواء ما كان متعلقًا بمواردها 

وقد اختلفت آراء الباحثين حول المحاور الرئيسية ". المختلفة أو موقعها أو حتى استراتيجيتها
: أن هذه المحاور تتمثل في) 2013(ففي حين ترى محمد . ة التنافسية عليهاالتي ترتكز الميز

الكلفة، والجودة، والمرونة، والسمعة، والسعر، والتصميم، والتميز، واإلبداع، واالستجابة السريعة 
أن الميزة التنافسية ) 2012(للعمالء، والتحالفات، والتكنولوجيا، والوقت، يرى حسون وآخرون 

الكفاءة العالية، والجودة العالية، واالبتكار العالي، واالستجابة : أربعة محاور رئيسة هيتعتمد على 
  .السريعة للعمالء، وهي المحاور األربعة التي تم اعتمادها كمتغير تابع في هذه الدراسة

  :العالقة بين المسؤولية المجتمعية والميزة التنافسية

ية بين تبني المسؤولية االجتماعية ونمط إلى وجود عالقة إيجاب) 2008(يشير ياسين 
 وجود دور إيجابي) 2010(سعيد والبأوي ويؤكد . المسؤولية االقتصادي واالجتماعي والبيئي

أما دراسة . الستراتيجية المسؤولية المجتمعية الشاملة في بناء الميزة التنافسية المستدامة للشركة
 لدىقصي أثر أداء تقديم الخدمات الى ت والتي هدفت (Purwanto, 2010) بيوروانتو

المستشفيات الخاصة في ماليزيا وممارسات المسؤولية المجتمعية في تحسين الصورة المؤسسية 
والميزة التنافسية، ومدى انعكاس ذلك على ثقة المرضى بالمستشفيات، فتشير إلى أن أداء 

ة المجتمعية تؤدي إلى المستشفيات في تقديم الخدمات للمرضى، وممارستها ألنشطة المسؤولي
إحداث أثر إيجابي في تحسين الصورة الذهنية للمستشفيات وقدرتها على تحقيق الميزة 

التي هدفت الى تحليل آثار تطبيق المسؤولية  (2010)وتشير دراسة عزام وآخرون . التنافسية
تان إلى المجتمعية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة وأداء الشركات في الباكس

تطبيق المسؤولية المجتمعية، ومنها تحسين صورة  التي تنجم عنوجود العديد من المنافع 
كما أشارت . ، وتخفيض التكاليف، والتقليل من المخاطر التي تواجهها الشركةوسمعتها المنظمة

ن في الدراسة الى أن الدافع الرئيسي وراء تبني الشركات الباكستانية للمسؤولية المجتمعية يكم
تحسين مركز الشركة في المجتمع، ثم تحقيق بعض المنافع االقتصادية، وتحسين في رغبتها أوًال 

هدفت الى التعريف بمفهوم  فقد) 2012(أما دراسة وهيبة . البيئة، وزيادة دافعية الموظفين
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واستعراض  26000المسؤولية المجتمعية للمؤسسات االقتصادية والتعريف بمواصفة اآليزو
ود الجزائرية في مجال تطبيق هذه المواصفة، عالوة على بيان أهم المعوقات التي تحد من الجه

وقد اعتمدت الدراسة المنهج . انتشار تطبيق هذه المواصفة في القطاع الصناعي الجزائري
ومن خالل المسح المكتبي ومراجعة األدبيات ذات الصلة، تبنت الدراسة التعريف الوارد . الوصفي

ة اآليزو للمسؤولية المجتمعية باعتباره أكثر التعريفات شمولية، من حيث تركيزه على في مواصف
وقد أشارت . دور المنظمة في تحقيق التنمية المستدامة، واالستجابة لتطلعات أصحاب المصالح

الدراسة الى الجهود الجزائرية المتواضعة في مجال تطبيق المواصفة التي بدأ العمل بها في مطلع 
وتضيف الدراسة بشأن المعوقات التي تحد من انتشار تطبيق المواصفة . في الجزائر 2011عام 

، وارتباط 2010حداثة المواصفة نفسها والتي صدرت عام : في الجزائر أن من أهم هذه المعوقات
المواصفة بالمسؤولية المجتمعية في ظل وجود عدد كبير من الشركات الصناعية التي ال تهتم 

ية، وقلة وعي مديري الشركات بأهمية المواصفة، باإلضافة الى ضعف اهتمام المراكز بهذه القض
 لدىوحول أثر المسؤولية االجتماعية في الميزة التنافسية . الوطنية بنشر تبني هذه المواصفة

إلى وجود عالقة إيجابية بين المسؤولية ) 2012(المؤسسات الصناعية، توصل بشير وعمار 
هدفت الى التعرف والتي  )(2013وآخرين دراسة السكر أما . ق الميزة التنافسيةالمجتمعية وتحقي

على أثر المسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر مديري اإلدارة العليا في 
مستشفى من المستشفيات العامة والخاصة في األردن، فقد توصلت الى نتيجة مفادها وجود  (44)

المسؤولية تجاه البيئة، (لة إحصائية للمسؤولية االجتماعية ممثلة بثالثة أبعاد أثر ذي دال
 لدىفي تحقيق الميزة التنافسية ) والمسؤولية تجاه العمالء، والمسؤولية تجاه المجتمع المحلي

 دراسةكذلك، فإن ). تخفيض التكاليف، واالبتكار، والتجديد(المستشفيات ممثلة بثالثة محاور هي 

توصلت الى أن كافة المستشفيات األردنية الخاصة تستخدم األبعاد التنافسية  )2013(دياب 
لتحقيق الميزة التنافسية، وأن المستشفيات الخاصة تستخدم األبعاد التنافسية بدرجة متفاوتة 

دراسة القريوتي كما أن . الكلفة، الجودة، المرونة، ثم االستجابة السريعة: ضمن الترتيب التالي
أن المسؤولية االجتماعية بكافة أبعادها تلعب دورًا إيجابيا في  توصلت إلى) 2014(ن يوآخر

-El(وآخرون وفي دراسة أجراها الغريحي . تحقيق الميزة التنافسية في شركة زين لالتصاالت

Garaihy et. al., 2014) هدفت الى التعرف على الدور الوسيط لرضا العمالء والسمعة و
أثر ممارسات المسؤولية المجتمعية في الميزة التنافسية، تبين وجود أثر  التنظيمية في قياس

وفي دراسة أجراها فيالسكو . إيجابي لممارسات المسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية
وهدفت الى التعرف على المنافع المترتبة على تطبيق سياسات ) (Velasco et, al., 2014وآخرون 

تمعية، باإلضافة الى دافع المنظمات في تبني المسؤولية المجتمعية تبين أن أهم المسؤولية المج
تحسين العالقة مع الموظفين، وتحسين اإلنتاجية، : منافع تطبيق المسؤولية المجتمعية تتمثل في

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام . وتقليل الضغوطات الخارجية والداخلية على المنظمة
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وتوصل . المجتمعية ألنها تؤثر في العائد على االستثمار على المدى الطويل بسياسات المسؤولية
Dhanesh 2015) ( الى التعرف على أهم دوافع تبني المسؤولية المجتمعية في دراسته التي هدفت

من قبل الشركات الصناعية والخدمية في الهند إلى وجود اهتمام كبير لدى أفراد عينة الدراسة 
ة المجتمعية في مجاالت عدة على رأسها التعليم، وعمالة األطفال، باإلضافة الى بقضايا المسؤولي

كما بينت النتائج وجود دافعين رئيسيين وراء اهتمام الشركات . برامج العيش الكريم للمواطنين
  .الدافع األخالقي والدافع االقتصادي: الهندية الكبرى بالمسؤولية المجتمعية هما

  لتهامشكلة الدراسة وأسئ

أهم القضايا البحثية التي اهتم بها الباحثون على بين تعد المسؤولية المجتمعية واحدة من 
كما أولت ). Katavic, 2014; Pérez, 2014; Gharaee et al., 2013(الصعيد العالمي 

المنظمات هذا الموضوع عناية كبيرة تبعًا للدور اإليجابي الذي تلعبه المسؤولية المجتمعية 
إال أن اهتمام الباحثين . يا المترتبة عليها بالنسبة للمنظمة نفسها والمجتمع والدولةوالمزا

وفي ظل صدور مواصفة اآليزو الدولية . والمنظمات على الصعيد المحلي ما زال في بدايته
 ،الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، فان هنالك حاجة لدراسة ما ورد في المواصفة من أبعاد 26000

ومن منطلق أهمية تحقيق الميزة التنافسية بالنسبة للمنظمات، . المنظمات فين أثرها والتحقق م
فان مشكلة الدراسة تتمحور حول التحقق من أثر أبعاد المسؤولية المجتمعية كما وردت في 

من المستشفيات األردنية على  لدى واحدةمواصفة اآليزو الدولية في الميزة التنافسية للمنظمات، 
وتعد هذه المشكلة جديرة بالبحث خاصة في ظل ندرة الدراسات العربية التي . وصوجه الخص

وبالتالي، فإنه يمكن صياغة . تناولت أبعاد المسؤولية المجتمعية الواردة في مواصفة اآليزو الدولية
  :مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

الحوكمة ( سؤولية المجتمعيةللم 26000المواصفة الدولية اآليزو  ادما أثر تطبيق أبع -
المؤسسية، وحقوق اإلنسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا 

الكفاءة العالية، (تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها  في) المجتمعالمستهلك، ومشاركة وتنمية 
لدى المستشفى التخصصي في  )ءوالجودة العالية، واالبتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمال

  األردن؟/ عمان 

  أهداف الدراسة
  :سعت الدراسة الى تحقيق األهداف التالية

للمسؤولية  26000التعرف على مستوى تطبيق المستشفى التخصصي ألبعاد مواصفة اآليزو  .1
ل الحوكمة المؤسسية، وحقوق اإلنسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغي(المجتمعية 

 .من وجهة نظر موظفي المستشفى) العادلة، وقضايا المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع
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الكفاءة العالية، والجودة (التعرف على مستوى تحقيق المستشفى التخصصي ألبعاد الميزة التنافسية  .2
 .من وجهة نظر موظفي المستشفى) العالية، واالبتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمالء

الحوكمة ( بأبعادها للمسؤولية المجتمعية 26000تطبيق أبعاد مواصفة اآليزو بار أثر اخت .3
المؤسسية، وحقوق اإلنسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا 

الكفاءة العالية، والجودة ( بأبعادها في تحقيق الميزة التنافسية) المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع
  .لدى المستشفى التخصصي) العالية، واالبتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمالء

  :أسئلة الدراسة وفرضياتها

  :والفرضيات التالية السؤالانبثق عن السؤال الرئيس 

  :أسئلة الدراسة

الحوكمة (بأبعادها  للمسؤولية المجتمعية 26000ما مستوى تطبيق مواصفة اآليزو 
إلنسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المؤسسية، وحقوق ا

األردن، من وجهة / المستشفى التخصصي في عمان  لدى) المجتمعالمستهلك، ومشاركة وتنمية 
األردن، للميزة / ما مستوى تحقيق المستشفى التخصصي في عمان ونظر موظفي المستشفى؟ 

ءة العالية، الجودة العالية، االبتكار العالي، واالستجابة السريعة الكفا( بأبعادهاالتنافسية ممثلة 
 من وجهة نظر موظفي المستشفى؟ )للعمالء

  :فرضيات الدراسة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو الدولية : H01  :الفرضية األولى
حقوق اإلنسان، ممارسات الحوكمة المؤسسية، (للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000

في ) العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر ) الكفاءة العالية(تحقيق الميزة التنافسية في بعد 
  ).0.05(موظفي المستشفى عند مستوى 

و داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو الدولية ال يوجد أثر ذ: H02 :الفرضية الثانية
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات (للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000

في ) العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر  )الجودة العالية(تحقيق الميزة التنافسية في بعد 
  ).0.05(موظفي المستشفى عند مستوى 
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو الدولية : H03 :الفرضية الثالثة
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات (للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000

في ) تشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمعالعمل، البيئة، ممارسات ال
لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر ) االبتكار العالي(تحقيق الميزة التنافسية في بعد 
  ).0.05(موظفي المستشفى عند مستوى 

لية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو الدو: H04 :الفرضية الرابعة
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات (للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000

في ) العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
لدى المستشفى التخصصي من ) االستجابة السريعة للعمالء(تحقيق الميزة التنافسية في بعد 

  ).0.05(ظفي المستشفى عند مستوى وجهة نظر مو

  أنموذج الدراسة

المتغير المستقل وهو : بناء على أسئلة الدراسة وفرضياتها، تكون أنموذج الدراسة من متغيرين
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، (للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000المواصفة الدولية اآليزو 

) ت التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمعممارسات العمل، البيئة، ممارسا
الكفاءة العالية، الجودة العالية، االبتكار العالي، (والمتغير التابع وهو الميزة التنافسية بأبعادها األربعة 

  :التالي) 1(وكما هو وارد في الشكل رقم ) االستجابة السريعة للعمالء

  
  ةأنموذج الدراس :)1(شكل رقم 
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  الطريقة واإلجراءات

كونها تعنى بوصف  فهي دراسة وصفية. التحليلي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي :منهج الدراسة - 
للمسؤولية المجتمعية، وكذلك واقع الميزة  26000مستوى ممارسة أبعاد مواصفة اآليزو 

اد مواصفة دراسة تحليلية كونها فحصت أثر تطبيق أبعهي و. التنافسية في المستشفى التخصصي
  .للمسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية 26000اآليزو 

تألف مجتمع الدراسة من موظفي المستشفى التخصصي في العاصمة : مجتمع وعينة الدراسة - 
استبانة تشكل عينة الدراسة، تم ) 285(تم توزيع موظف، و) 1100(عمان، البالغ عددهم 

معاودة االتصال مع إدارة المستشفى، والتأكيد على  تتماستبانة منها، ف) 122(استرداد 
استبانة أخرى، ليبلغ عدد االستبانات ) 56(أهمية تعبئة المتبقي من االستبانات، فتم استالم 

لعدم صالحيتها ألغراض استبانة ) 28(وبعد التدقيق تم استبعاد . استبانة) 178(المستردة 
هو تبانات الكلية المستخدمة في التحليل اإلحصائي وعليه، فان عدد االس. التحليل اإلحصائي

  .ويعتبر هذا العدد مقبوال في هذا النوع من البحوث مقارنة بالدراسات المشابهة. استبانة) 150(

اعتمدت الدراسة على مصدرين رئيسين لجمع البيانات المطلوبة : مصادر البيانات وأداة الدراسة - 
ممثلة باالستبانة التي صممت خصيصًا ألغراض  مصادر األوليةالكذلك المصادر الثانوية، و: وهما

فقرة ) 55(وقد تألفت االستبانة من . الدراسة الحالية بالرجوع الى األدبيات والدراسات السابقة
 :لقياس أبعاد المتغيرين المستقل والتابع ضمن قسمين مصممة

العمر، المؤهل العلمي، المستوى  الجنس،(البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة : القسم األول .1
 ).اإلداري، القسم، وسنوات الخبرة

فقرة تغطي أبعاد المسؤولية المجتمعية ) 35(شتمل على امحاور الدراسة، و: القسم الثاني .2
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا (

الكفاءة (فقرة تغطي أبعاد الميزة التنافسية ) 20(باإلضافة الى ) لمجتمعالمستهلك، مشاركة وتنمية ا
وقد صممت االستبانة وفقًا ). العالية، الجودة العالية، االبتكار العالي، االستجابة السريعة للعمالء

 :محاور الدراسة وعدد فقراتها) 1( رقم ويبين الجدول. الخماسي) Likert( لمقياس ليكرت
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  محاور الدراسة وتوزيع فقرات االستبانة : )1(الجدول 

  توزيع الفقرات  الميزة التنافسية  توزيع الفقرات  المسؤولية المجتمعية
  40-36  الكفاءة العالية  5-1  الحوكمة المؤسسية

  45-41  الجودة العالية  10-6  حقوق اإلنسان
  50-46  االبتكار العالي  15-11  ممارسات العمل

  55-51  سريعة للعمالءاالستجابة ال  20-16  البيئة
      25-21  ممارسات التشغيل العادلة

      30-26  قضايا المستهلك
      35-31  مشاركة وتنمية المجتمع

  :وقد اشتملت على: األساليب اإلحصائية - 

 مقاييس اإلحصاء الوصفي  .أ 

مقاييس : الدراسة حسب أهميتها متغيراتتم استخدام المقاييس التالية لوصف البيانات وترتيب 
زعة المركزية مثل الوسط الحسابي، ومقاييس التشتـت مثل االنحراف المعياري لوصف توزيع أفراد الن

  . العينة وخصائص العينة واتجـاه اإلجابات على متغيرات الدراسة

 :وتم تحديد مستوى األهمية النسبية وفقًا للمقياس التالي

   3) / االعالمة الدني - العالمة القصوى = (مستوى األهمية النسبية 

                       ) =5 -1/ (3  =1.33   

  : وحسب الترتيب التالي

  2.33الى أقل من  1من : األهمية المنخفضة

  3.66الى أقل من  2.33من : األهمية المتوسطة

 3.66أكثر من : األهمية المرتفعة

 مقاييس اإلحصاء التحليلــي .ب 

من اجل اختبار  (Multiple Regression Analysis)تم اسـتخدام تحليـل االنحـدار المتعدد 
فرضيات الدراسة، والتعرف على مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة في العالقة التنبؤية 

  .بين متغيرات الدراسة
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تم التأكد من صدق محتوى األداة من خالل عرضها على مجموعة : صدق وثبات أداة الدراسة -
كما تم التأكد من ثبات أداة الدراسة . األخذ بآرائهم من المحكمين وذوي التخصص، وتم

الذي يفترض في قيمته أال تقل  Cronbach’s Coefficient Alpha باستخدام معامل كرونباخ ألفا
معامالت كرونباخ الفا لمحاور االستبانة، الذي يتضح منه ) 2( رقم ويبين الجدول). 0.60(عن 

  :تمتع أداة الدراسة بالثبات

  معامالت ثبات أداة الدراسة : )2(الجدول 

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المحور  المتغير

  0.734  5  الحوكمة المؤسسية  المسؤولية المجتمعية

  0.740  5  حقوق اإلنسان  

  0.748  5  ممارسات العمل  

  0.747  5  البيئة  

  0.739  5  ممارسات التشغيل العادلة  

  0.742  5  قضايا المستهلك  

  0.738  5  المجتمعمشاركة وتنمية   

  0.735  5  الكفاءة العالية  الميزة التنافسية

  0.738  5  الجودة العالية  

  0.742  5  االبتكار العالي  

  0.747  5  االستجابة السريعة للعمالء  

  0.750  55  فقرات االستبانة ككل  

  :تحليل البيانات

 : خصائص عينة الدراسة - 

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، : ية التاليةاعتمدت الدراسة المتغيرات الشخصية والوظيف
والقسم، والمستوى اإلداري، وسنوات الخبرة، وذلك من أجل التعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة 

 أن نسبة الذكور في عينة الدراسة بلغت) 3(ويبين الجدول . العاملين في المستشفى التخصصي
وقد تفاوتت أعمار أفراد عينة الدراسة بين الفئات %). 53( مقابل نسبة اإلناث التي بلغت%) 47(

 29- 25(وتبين من التحليل أن نسبة أفراد العينة ضمن الفئة العمرية . العمرية الواردة في أداة الدراسة
مقارنة %) 19(فقد بلغت ) سنة 39- 30(أما نسبة األفراد ضمن الفئة العمرية %) 47(بلغت ) سنة
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ونسبة األفراد الذين تزيد %) 24(سنة التي بلغت ) 24(رهم عن بنسبة األفراد الذين تقل أعما
  %). 10(سنة حيث بلغت نسبتهم ) 40(أعمارهم عن 

  )150=ن(توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية : )3(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد المستجيبين  فئات المتغير  المتغير

  الجنس
  %47  71  ذكر
  %53  79  أنثى

  العمر

  %24  36  سنة فأقل 24
  %47  70  سنة 25-29
  %19  29  سنة 30-39
  %10  15  سنة فأكثر 40

  المؤهل العلمي

  %14  22  دبلوم فأقل
  %70  105  بكالوريوس
  %5  7  ماجستير
  %11  16  دكتوراة

  اإلداريالمستوى 

  %11  16  إدارة عليا
  %41  61  إدارة وسطى
  %48  73  إدارة دنيا

  القسم الوظيفي

  %13  20  لقسم اإلداريا
  %53  80  القسم الطبي

  %23  34  القسم التمريضي
  %11  16  أقسام أخرى

  سنوات الخبرة

  %58  88  سنوات فأقل 5
  %31  46  سنة 6-15
  %3  4  سنة 16-25
  %8  12  سنة فأكثر 26

  %100  150  المجموع  

من أفراد عينة الدراسة %) 14(المؤهل العلمي، فقد أظهرت النتائج أن ما نسبته فيما يتعلق بو
ممن يحملون درجة البكالوريوس، مقابل هم %) 70(ما نسبته أن يحملون درجة الدبلوم أو أقل، و

ومن حيث . على التوالي%) 11(و %)5(نسبة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة التي بلغت 
راد العاملين ضمن اإلدارة العليا بين أفراد المستوى اإلداري ألفراد عينة الدراسة، فقد تبين أن نسبة األف

مقارنة مع نسبة %) 41(ونسبة العاملين في مستوى اإلدارة الوسطى بلغت %) 11(عينة الدراسة بلغت 
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من أفراد %) 13(ويتضح كذلك من الجدول أن ما نسبته %). 48(العاملين في اإلدارة الدنيا التي بلغت 
في قسم التمريض، %) 23(في القسم الطبي، و%) 53(ما نسبته العينة يعملون في القسم اإلداري، و

سنوات فأقل ) 5(وأخيرًا، بلغت نسبة الذين لديهم خبرة . يعملون في أقسام أخرى%) 11(وهنالك 
ونسبة %) 31(سنة فقد بلغت ) 15- 6(أما نسبة الذين تقع سنوات خبرتهم ضمن الفترة %). 58(
وبلغت نسبة أفراد عينة الدراسة ممن . سنة) 25- 16(الفئة للذين تندرج سنوات خبرتهم ضمن %) 3(

  %).8(سنة فأكثر ) 26( خبرة يمتلكون

  وصف متغيرات الدراسة - 

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والترتيب واألهمية لوصف متغيرات 
لحسابي واألهمية لكل بعد من المتوسط ا) 4(ويبين الجدول التالي رقم . الدراسة من الناحية اإلحصائية

  :أبعاد متغيري الدراسة المستقل بأبعاده السبعة، والتابع بأبعاده األربعة، وكما يلي

  مجتمعة عد من أبعاد متغيري الدراسةالمتوسط الحسابي واألهمية لكل ب: )4(الجدول 

  األهمية  المتوسط الحسابي  البعد  المتغير

  المسؤولية االجتماعية

  مرتفع  4.01  الحوكمة
  مرتفع  4.01  حقوق اإلنسان
  مرتفع  4.01  ممارسات العمل

  مرتفع  3.91  البيئة
  مرتفع  3.85  ممارسات التشغيل العادلة

  مرتفع  4.00  قضايا المستهلك
  مرتفع  4.04  مشاركة وتنمية المجتمع

  الميزة التنافسية

  مرتفع  3.87  الكفاءة العالية
  مرتفع  3.83  الجودة العالية
  مرتفع  3.93  االبتكار العالي

  مرتفع  3.96  االستجابة السريعة للعمالء

  اختبار الفرضيات

  H01 اختبار الفرضية األولى - 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو الدولية  :H01تنص الفرضية األولى 
وق اإلنسان، ممارسات العمل، الحوكمة المؤسسية، حق(للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000

في تحقيق الميزة ) البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
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لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر موظفي المستشفى ) الكفاءة العالية(التنافسية في بعد 
اختبار االنحدار المتعدد، ويبين ومن أجل اختبار هذه الفرضية، تم إجراء  ).0.05(عند مستوى 

  :نتائج االختبار) 5(الجدول 

للمسؤولية  26000نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد مواصفة اآليزو  :)5(الجدول 
  الكفاءة العالية بعد المجتمعية في 

 ANOVAتحليل التباين  Model Summaryملخص األنموذج 

  معامل االرتباط
R 

  تحديدمعامل ال
R2 

  قيمة
F 

  مستوى الداللة
Sig.  

0.438  0.192  4.816  0.000  

 26000مواصفة اآليزو 
  للمسؤولية المجتمعية

 Coefficientsالمعامالت 

Beta  قيمةt  مستوى الداللة  
  0.250  1.155  0.096  الحوكمة المؤسسية

  0.053  1.949  0.171  حقوق اإلنسان
  0.906  0.119  0.010  ممارسات العمل

  0.025  2.263  0.195  بيئةال
  0.975  0.031  0.002  ممارسات التشغيل العادلة

  0.373  0.894  0.072  قضايا المستهلك
  0.171  1.376  0.117  مشاركة وتنمية المجتمع

  الكفاءة العالية: المتغير التابع

وهو المعامل المستخدم في ) 0.192(أن قيمة معامل التحديد تساوي ) 5(يتضح من الجدول 
وهذا يعني أن أبعاد المسؤولية . (Sharabati et al., 2013)تعرف على مدى صالحية نموذج االختبار ال

الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، (المجتمعية 
غير الكفاءة من التباين في مت% 19.2تفسر ما نسبته ) قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع

وهي ذات داللة إحصائية عند ) 4.816(المحسوبة التي بلغت  (F)كما يبين الجدول قيمة . العالية
)α≤0.05( .  

ومستوى الداللة في الجدول يتضح أن متغير البيئة هو المتغير  Betaوقيم ) t(وبمتابعة قيم 
وهي ذات داللة إحصائية ) 2.263(لمتغير البيئة ) t(الوحيد ذو الداللة اإلحصائية حيث بلغت قيمة 

ولم ). 0.000(بمستوى داللة ) 0.195(لمتغير البيئة  Betaوبلغت قيمة . )α≤0.05(عند مستوى 
الحوكمة المستقلة، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، ممارسات (يتضح وجود أثر للمتغيرات المستقلة 

لهذا المتغيرات  (t)حيث بلغت قيم  )التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
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على التوالي، وجميعها لسيت ) 1.376(و )0.894(و )0.031(و )0.119(و )1.949(و )1.155(
  ). 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

   H02اختبار الفرضية الثانية  - 

آليزو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة ا: H02تنص الفرضية الثانية 
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات (للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000الدولية 

في تحقيق ) العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
في لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر موظ) الجودة العالية(الميزة التنافسية في بعد 
تم إجراء اختبار االنحدار  ةومن أجل اختبار هذه الفرضي ).0.05(المستشفى عند مستوى 

  :نتائج االختبار) 6( رقم ويبين الجدول. المتعدد

للمسؤولية  26000نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد مواصفة اآليزو  :)6(الجدول 
  الجودة العالية  بعدالمجتمعية في 

 ANOVAتحليل التباين  Model Summaryص األنموذج ملخ

  معامل االرتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  قيمة
F 

  مستوى الداللة
Sig.  

0.377  0.142  3.362  0.002  
 26000مواصفة اآليزو 

  للمسؤولية المجتمعية
 Coefficientsالمعامالت 

Beta   قيمةt  مستوى الداللة  
  0.065  1.862  0.159  الحوكمة المؤسسية

  0.561  0.583  0.053  حقوق اإلنسان
  0.296  1.049  0.092  ممارسات العمل

  0.083  1.745  0.155  البيئة
  0.029  2.202  0.180  ممارسات التشغيل العادلة

  0.103  1.639  0.136  قضايا المستهلك
  0.413  0.821  0.072  مشاركة وتنمية المجتمع

  الجودة العالية: المتغير التابع

وهذا يعني أن أبعاد ) 0.142(أن قيمة معامل التحديد يساوي ) 6(دول يتضح من الج
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل (المسؤولية المجتمعية 

من التباين في متغير % 14.2تفسر ما نسبته ) العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
وهي ذات داللة إحصائية ) 3.362(المحسوبة التي بلغت  (F)كما يبين الجدول قيمة . ةالجودة العالي
  . )α≤0.05(عند مستوى 
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ومستوى الداللة في الجدول يتضح أن متغير ممارسات التشغيل  Betaوقيم ) t(وبمتابعة قيم 
وهي ذات داللة ) 2.202(للمتغير ) t(العادلة هو المتغير الوحيد ذو الداللة اإلحصائية حيث بلغت قيمة 

ولم يتضح وجود أثر ). 0.180(للمتغير  Betaوبلغت قيمة . )α≤0.05(إحصائية عند مستوى 
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، قضايا (للمتغيرات المستقلة األخرى 

 )0.583(و )1.862(متغيرات لهذه ال (t)حيث بلغت قيم ) المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
على التوالي، وجميعها لسيت ذات داللة إحصائية عند ) 0.821(و )1.639(و )1.745(و )1.049(و

  ).  0.05(مستوى 

   H03: اختبار الفرضية الثالثة - 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو الدولية : H03تنص الفرضية الثالثة 
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، (سؤولية المجتمعية بأبعادها للم 26000

في تحقيق الميزة ) البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر موظفي المستشفى ) االبتكار العالي(التنافسية في بعد 

ويبين . تم إجراء اختبار االنحدار المتعددة ومن أجل اختبار هذه الفرضي ).0.05(عند مستوى 
  :نتائج االختبار) 7(رقم الجدول 

للمسؤولية  26000نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد مواصفة اآليزو : )7(الجدول 
  االبتكار العالي بعد المجتمعية في 

 ANOVAتحليل التباين  Model Summaryملخص األنموذج 

  .Sig مستوى الداللة F قيمة R2 معامل التحديد R معامل االرتباط
0.380  0.145  3.434  0.002  
 26000مواصفة اآليزو 

  للمسؤولية المجتمعية
 Coefficientsالمعامالت 

Beta   قيمةt  مستوى الداللة  
  0.711  0.371  0.032  الحوكمة المؤسسية

  0.101  1.651  0.149  حقوق اإلنسان
  0.561  0.583  0.051  ممارسات العمل

  0.431  0.790  0.070  البيئة
  0.043  2.039  0.166  ممارسات التشغيل العادلة

  0.170  1.380  0.114  قضايا المستهلك
  0.103  1.645  0.143  مشاركة وتنمية المجتمع

  االبتكار العالي: المتغير التابع

وهذا يعني أن أبعاد ) 0.145(ل التحديد تساوي أن قيمة معام) 7(يتضح من الجدول 
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل (المسؤولية المجتمعية 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الدويري وحجازي

  1638

من التباين في متغير % 14.5تفسر ما نسبته ) العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
وهي ذات داللة إحصائية ) 3.434(المحسوبة قد بلغت  (F)أن قيمة كما يبين الجدول . االبتكار العالي
  . )α≤0.05(عند مستوى 

ومستوى الداللة في الجدول يتضح أن متغير ممارسات التشغيل  Betaوقيم ) t(وبمتابعة قيم 
 وهي ذات داللة) 2.039(للمتغير  (t)العادلة هو المتغير الوحيد ذو الداللة اإلحصائية حيث بلغت قيمة 

ولم يتضح وجود أثر ). 0.166(للمتغير  Betaوبلغت قيمة . )α≤0.05(إحصائية عند مستوى 
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، قضايا (للمتغيرات المستقلة األخرى 

 )1.651(و )0.371(لهذه المتغيرات  (t)حيث بلغت قيم ) المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
على التوالي، وجميعها لسيت ذات داللة إحصائية عند ) 1.645(و )1.380(و )0.790(و )0.583(و

  ). 0.05(مستوى 

   H04: اختبار الفرضية الرابعة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أبعاد مواصفة اآليزو  :H04تنص الفرضية الرابعة 
المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات  الحوكمة(للمسؤولية المجتمعية بأبعادها  26000الدولية 

في تحقيق ) العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر ) االستجابة السريعة للعمالء(الميزة التنافسية في بعد 

هذه الفرضية تم إجراء اختبار  ومن أجل اختبار ).0.05(موظفي المستشفى عند مستوى 
  :نتائج االختبار) 8(رقم  االنحدار المتعدد، ويبين الجدول

للمسؤولية  26000نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد مواصفة اآليزو : )8(الجدول 
  االستجابة السريعة للعمالء  بعدالمجتمعية في 

 ANOVAاين تحليل التب Model Summaryملخص األنموذج 

  .Sig مستوى الداللة Fقيمة  R2 معامل التحديد R معامل االرتباط
0.505  0.255  6.937  0.000  
 26000مواصفة اآليزو 

  للمسؤولية المجتمعية
 Coefficientsالمعامالت 

Beta   قيمةt  مستوى الداللة  
  0.440  0.774  0.062  الحوكمة المؤسسية

  0.395  0.854  0.072  حقوق اإلنسان
  0.169  1.381  0.113  ممارسات العمل

  0.025  2.272  0.188  البيئة
  0.208  1.264  0.096  ممارسات التشغيل العادلة

  0.002  3.086  0.239  قضايا المستهلك
  0.575  0.562  0.046  مشاركة وتنمية المجتمع
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وهذا يعني أن أبعاد ) 0.255(أن قيمة معامل التحديد تساوي ) 8(يتضح من الجدول 
الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل (ؤولية المجتمعية المس

من التباين في متغير % 25.5تفسر ما نسبته ) العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع
هي ذات و) 6.937(المحسوبة التي بلغت  (F)كما يبين الجدول قيمة . االستجابة السريعة للعمالء

ومستوى الداللة في الجدول،  Betaوقيم ) t(وبمتابعة قيم . )α≤0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
يتضح أن متغيري البيئة وقضايا المستهلك فقط لهما أثر ذو داللة إحصائية في تحقيق االستجابة 

غير قضايا المستهلك لمت (t)وبلغت قيمة ) 2.272(لمتغير البيئة  (t)السريعة للعمالء، حيث بلغت قيمة 
لمتغير البيئة  Betaوبلغت قيمة . )α≤0.05(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 3.086(
ولم يتضح وجود أثر للمتغيرات المستقلة ). 0.239(لمتغير قضايا المستهلك  Betaوقيمة ) 0.188(

العادلة، مشاركة  الحوكمة المؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمل، ممارسات التشغيل(األخرى 
 )1.264(و )1.381(و )0.854(و )0.774(لهذه المتغيرات  (t)حيث بلغت قيم ) وتنمية المجتمع

   ).0.05(على التوالي، وجميعها لسيت ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 0.562(و

 النتائج 

ة، وحقوق الحوكمة المؤسسي(أظهرت نتائج الدراسة أن مستويات أبعاد المسؤولية المجتمعية  .1
اإلنسان، وممارسات العمل، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، ومشاركة 

ويمكن . لدى المستشفى التخصصي من وجهة نظر موظفي المستشفى مرتفعة) وتنمية المجتمع
لذي تفسير هذه النتيجة باهتمام اإلدارة العليا في المستشفى التخصصي بتعزيز المركز المتميز ا

يتمتع به المستشفى على الصعيد المحلي والعربي، من خالل تبني كافة المبادرات التي من شأنها 
خدمة كافة أصحاب المصالح المرتبطة بأنشطة المستشفى، بدءا من متلقي الخدمة الذي يسعى 

ولية، المستشفى الى تزويده بأفضل خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وفقًا للمعايير الد
وقد أسهمت بعض . وانتهاء بالمجتمع ككل من خالل االلتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية

 .المبادرات مثل االلتزام بجودة الخدمات الصحية في تعزيز تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية

 يتضح جليًا من واقع البيانات التي تم الحصول عليها ألغراض هذه الدراسة مدى اهتمام إدارة .2
المستشفى بتحقيق المسؤولية المجتمعية من عدة جوانب منها، على سبيل المثال ال الحصر، 
التزام اإلدارة العليا في المستشفى بالمساءلة، واستخدام الموارد المالية والبشرية بكفاءة، 

ومن جهة أخرى، تحترم إدارة المستشفى التخصصي . وتشجيع مشاركة اآلخرين باتخاذ القرارات
حقوق اإلنسان، وتولي موظفيها اهتمامًا كبيرًا، عالوة على اهتمامها بالبيئة وحرصها على أن كافة 

وتتوخى إدارة المستشفى التخصصي . تمتاز خدمات المستشفى بأن تكون آمنة وغير ضارة بالبيئة
اتباع ممارسات التشغيل العادلة، باإلضافة الى حماية المراجعين والمرضى من أية مخاطر تشكل 

ومن ناحية . على صحتهم، واتباع المنهج الوقائي الذي يهدف الى حماية األفراد والبيئة تهديدًا
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مشاركة وتنمية المجتمع، فان المستشفى يدعم االقتصاد الوطني والمشاريع الوطنية، ويهتم بنشر 
 .التعليم ويدعم مؤسسات المجتمع المدني

الكفاءة العالية، والجودة العالية، (ميزة التنافسية أظهرت نتائج الدراسة أن كافة مستويات أبعاد ال .3
وقد تبين . في المستشفى التخصصي كانت مرتفعة) واالبتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمالء

أن إدارة المستشفى تراقب تفاصيل كلف الخدمات، وتعمل على تخفيض الكلف غير المباشرة، 
ويتميز . ين مستوى الخدمات المقدمة للمرضىوتوظيف التكنولوجيا المتطورة من أجل تحس

وبما يخص االبتكار فان . المستشفى بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى
المستشفى يؤمن بأن اإلبداع في تحسين الخدمات يعزز من مركزه التنافسي، كما أن إدارة 

المستشفى التخصصي  وحيث أن. المستشفى تهتم بالمحافظة على رأس المال الفكري للمستشفى
يمتاز بمستوى جودة الخدمات الصحية، فانه من البدهي أن تكون استجابته للعمالء سريعة، 

وبصورة عامة، فقد أسهمت هذه العوامل . وبحيث يتم تقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم
   .مجتمعة في أن يكون المستشفى التخصصي قادرًا على تحقيق الميزة التنافسية

هو المتغير الوحيد  26000نتائج الدراسة أن متغير البيئة من بين متغيرات مواصفة اآليزو  أظهرت .4
وقد بينت نتائج الدراسة وجود . األكثر أثرًا في تحقيق الكفاءة العالية لدى المستشفى التخصصي

حقوق اإلنسان، البيئة، (للمسؤولية المجتمعية  26000مواصفة اآليزو ألبعاد أثر ذي داللة 
الكفاءة العالية، (في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها ) مارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلكم

 ). والجودة العالية، واالبتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمالء

 26000توصلت الدراسة الى أن متغير ممارسات التشغيل العادلة من بين متغيرات مواصفة اآليزو  .5
مجتمعية هو المتغير الوحيد واألكثر أثرًا في تحقيق الجودة العالية لدى المستشفى للمسؤولية ال

 .التخصصي

 26000بينت نتائج الدراسة أن متغير ممارسات التشغيل العادلة من بين متغيرات مواصفة اآليزو  .6
ستشفى للمسؤولية المجتمعية هو المتغير الوحيد األكثر أثرًا في تحقيق االبتكار العالي لدى الم

 .التخصصي

البيئة وقضايا المستهلك، واللذين لهما أثر في : أظهرت نتائج الدراسة وجود متغيرين مستقلين هما .7
متغير قضايا المستهلك يأتي  وأن ،تحقيق االستجابة السريعة للعمالء لدى المستشفى التخصصي

 .بالدرجة األولى من حيث أثره في تحقيق االستجابة السريعة للعمالء

التي بينت أن االهتمام بتطبيق ) 2014(ن ياتفقت نتائج الدراسة مع دراسة القريوتي وآخر وقد
ن يواتفقت كذلك مع دراسة السكر وآخر. المسؤولية المجتمعية يسهم في تحقيق الميزة التنافسية

ة التي تناولت أثر المسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية في المستشفيات العام) 2013(
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التي توصلت الى أن تطبيق المستشفيات األردنية ) Diab, 2013(وكذلك دراسة دياب  ،والخاصة في األردن
الخاصة ألبعاد الميزة التنافسية، ومنها التكلفة والمرونة واالستجابة السريعة للعمالء تؤدي الى تحقيق 

للمسؤولية المجتمعية  26000وقد استفاد المستشفى التخصصي من مواصفة اآليزو . الميزة التنافسية
وقد أكدت دراسة مجذوب ومديحة . من حيث التعرف على معايير المسؤولية المجتمعية التي يجب اتباعها

ومن بين الدراسات  .ذلك، إذ بينت دور المواصفة في التعريف بمعايير المسؤولية المجتمعية) 2012(
) 2010(ودراسة سعيد والبأوي ) 2012(مار دراسة بشير وع: التي اتفقت مع نتائج الدراسة الحالية

  .(Purwanto, 2010)ودراسة 

 االستنتاجات 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فانه يمكن تقديم االستنتاجات التالية في مجال 
  :تطبيق المسؤولية المجتمعية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية

 26000أبعاد مواصفة اآليزو ، موظفي المستشفىمن وجهة نظر  ،يطبق المستشفى التخصصي .1
 . للمسؤولية المجتمعية بدرجة مرتفعة

بعاد الميزة ألبدرجة مرتفعة ، من وجهة نظر موظفي المستشفى ،يتمتع المستشفى التخصصي .2
 .التنافسية ممثلة بالكفاءة العالية، والجودة العالية، واالبتكار العالي، واالستجابة السريعة للعمالء

الى  26000اهتمام المستشفى التخصصي بتطبيق بعد البيئة من بين أبعاد مواصفة اآليزو  أدى .3
 . تحقيق الميزة التنافسية في جانب الكفاءة العالية

4. ن قدرة المستشفى ترتب على اهتمام المستشفى التخصصي ببعد ممارسات التشغيل العادلة تحس
 .عاليةتحقيق الميزة التنافسية في جانب الجودة ال على

5. أسهم اهتمام المستشفى التخصصي بتطبيق بن قدرة عد ممارسات التشغيل العادلة في تحس
 .تحقيق الميزة التنافسية من خالل االبتكار العالي علىالمستشفى 

6. ن قدرة المستشفى التخصصي يلعب االهتمام بقضايا المستهلك والبيئة معًا دورًا هامًا في تحس
 .افسية من خالل تحسين االستجابة السريعة للعمالءتحقيق الميزة التن على

 التوصيات

توصي الدراسة، في ضوء النتائج واالستنتاجات السابقة من أجل االهتمام بقضايا المسؤولية 
  :المجتمعية وتحسين قدرة المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية، بالعمل على ما يلي

عنايتها، بوصفها ممارسة مجتمعية تعبر عن مدى أن تولي المنظمات المسؤولية المجتمعية جل  .1
االلتزام األخالقي من قبل المنظمة اتجاه المجتمع الذي تعيش فيه، وتبعًا لما يترتب عليها من 
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تحسين لصورة المنظمة ومساعدتها في تحقيق الميزة التنافسية، وذلك من خالل السعي الجاد 
التعرف على معايير المسؤولية المجتمعية لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، بدءًا من 

والحصول على االستشارات في هذا المجال وتدريب العاملين الكتساب المهارات الضرورية 
لتطبيق تلك المبادئ، ووضع الخطط المالئمة، وتوفير الموارد المطلوبة، والتزام اإلدارة العليا 

ذه المبادئ في أنشطة وعمليات المنظمة، وإيمانها المطلق بأهمية المسؤولية المجتمعية، ودمج ه
 .وانتهاء بالممارسة الفعلية على أرض الواقع لمبادئ المسؤولية المجتمعية

اهتمام المنظمات بالحوكمة المؤسسية، واحترام حقوق اإلنسان، وممارسات العمل، واالهتمام  .2
ايا المستهلك، وتشجيع بالقضايا البيئية، وااللتزام بممارسات التشغيل العادلة، واالهتمام بقض

من هذه األبعاد والعمل على  بعدوتنمية المجتمع، وذلك من خالل التعرف على مضامين كل 
 . تبنيها

األخذ بمقومات الميزة التنافسية المتمثلة بالكفاءة العالية، والجودة العالية، واالبتكار العالي،  .3
ة على تحقيق الميزة التنافسية، وذلك واالستجابة السريعة للعمالء، من أجل تحسين قدرة المنظم

بعد إدراك المقصود بكل بعد من هذه األبعاد واألنشطة والممارسات التي يجب القيام بها من 
 .أجل تحقيق هذه األبعاد

4. العالقة بعملها من أجل استيعاب وقبول متطلبات كل  ذويف المنظمات على أصحاب المصالح تعر
 .أهداف المنظمة وأهداف أصحاب المصالح واهتماماتهم، في ظل الموازنة بين مطرف منه

تصميم مؤشرات قياس جديدة يمكن من خاللها التعرف على طبيعة األنشطة الضرورية لتطبيق  .5
 . مبادئ المسؤولية المجتمعية في البيئة األردنية، وبحيث تكون منسجمة مع المقاييس العالمية

جتمعية من أجل تركيز الجهود، وتوجيهها نحو إنشاء وحدة خاصة في المنظمات للمسؤولية الم .6
ويمكن أن . تحقيق األهداف المنشودة، وتقليل مدى االنحراف في مختلف األنشطة والعمليات

ترتبط هذه الوحدة بالوحدات الرقابية، على أن يكون من مهامها إدامة التواصل مع الجهات المعنية 
 .في المجتمع المحلي

المستقبلية التي تتناول موضوع المسؤولية المجتمعية وأثرها في إجراء المزيد من الدراسات  .7
والتأكد من  ،تحقيق الميزة التنافسية في مختلف القطاعات من أجل التعرف على طبيعة هذا األثر

إمكانية تعميم النتائج، باإلضافة الى دراسة متغيرات جديدة سواء ضمن المسؤولية المجتمعية أم 
 .الميزة التنافسية
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 دور لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن
  

  *مهنا فالح الشمري

  

  2/6/2021 تاريخ القبول   10/3/2021 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

أيلول في الواليات المتحدة االمريكية، سببًا رئيسًا في وجود لجنة مكافحة اإلرهاب  11أحداث  تكان
والتي نتج  )1373/2001(من القرار رقم ) 6(رقم  والتي ُأجدت بموجب الفقرة في مجلس األمن الدولي

التي ساهمت في وضع أطر قانونية تشكل طريقًا للدول األعضاء  العديد من اآلليات والجهود أعمالها عن
  . في األمم المتحدة في سبيل مكافحة األرهاب ومنع وقوع أعمال إرهابية داخل هذه الدول

مجلس األمن طريقًا إلتخاذ التدابير الدولية في صراع  ولما كان إنشاء لجنة مكافحة اإلرهاب في
مكافحة اإلرهاب، كانت اللجنة تعمل وفقًا ألهداف وأساليب لتعزيز القدرة على إتباع المناهج واألساليب 
واآلليات الكفيلة في الحد من اإلرهاب لدى الدول المنطوية تحت مظلة هيئة األمم المتحدة، ولتنسيق 

  . ترتكز على صون بلدانهم من األعمال التي تهدد سلمهم وأمنهم على حد سواءجهودها في سبيل ال
إن هذه الدراسة حاولت بيان الـدور الـذي قامـت وال زالـت تقـوم بـه لجنـة مكافحـة اإلرهـاب فـي مجلـس            

أن لجنـة  : األمن في سبيل مكافحة اإلرهاب، وقد خلصت الدراسة إلـى العديـد مـن النتـائح والتوصـيات أهمهـا      
ة اإلرهاب من الصعوبة عليها االتفاق على وضع أطر أو أسلوب أو آلية موحدة لجميع الدول التي تقبع مكافح

تحت لواء األمم المتحدة، وثانيهمـا أن الـدوافع التـي ترتكـز عليهـا األعمـال اإلرهابيـة تختلـف فيمـا بينهـا مـن            
  .حيث الدافعية إلرتكابها

  .جلس االمن، األعمال اإلرهابيةلجنة مكافحة االرهاب، م: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 ة جرشلجامعجميع الحقوق محفوظة.  

   .طالب دكتوراه، الجامعة األردنية   *
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Efforts of the Counter-Terrorism Committee of the Security Council 
to Combat Terrorism  

 

Muhanna Falah Al Shammari, PhD Student, The University of Jordan, 
Jordan. 

 

Abstract 
The events of 11 September in the United States of America were a major reason 

for the existence of the Counter-Terrorism Committee of the UN Security Council, 
which was established under paragraph (6) of Resolution 1373/2001, which resulted in 
many mechanisms and efforts that contributed to the establishment of legal frameworks 
Constitutes a way for States Members of the United Nations to combat terrorism and 
prevent terrorist acts within those States. 

Since the establishment of the Counter-Terrorism Committee in the Security 
Council as a way to take international measures in the fight against terrorism, the 
Committee has been working in accordance with objectives and methods to enhance the 
ability to adopt the methods, mechanisms and mechanisms to reduce terrorism in States 
under the umbrella of the United Nations and to coordinate their efforts to focus To 
safeguard their countries from acts that threaten their peace and security alike. 

This study has attempted to indicate the role that the Counter-Terrorism Committee 
has played in the Security Council in the fight against terrorism. The study concluded 
with many conclusions and recommendations: The CTC has difficulty in agreeing on a 
common framework, method or mechanism for all The United Nations, and, secondly, 
the motivations underlying terrorist acts differ in terms of motivation to commit them. 

Keywords: Counter-terrorism committee, Security council, Terrorist acts. 
  

   :المقدمة

سببًا في ظهور لجنة مكافحة األرهاب وخروجها إلى حيز  ،كان تدخل مجلس األمن الدولي
وما رافقها من تداعيات  ،سبتمبر 11وخاصة بعد أحداث الواليات المتحدة األمريكية  ،الوجود
وقد كان لهذا  ،دور وجهد وتكاتف دولي يساهم في الحد من اإلرهاب نادت إلى وجود ،دولية
وليس  ،ًا مهمًا في توسيع األفق في البحث عن األسباب والدوافع للقيام للعمليات اإلرهابيةدور

   .اإلقتصار على فرض العقوبات القانونية على مرتكبي تلك الجرائم

كان دورًا ) 2001/ 1373(من القرار األممي لمجلس األمن رقم ) 6(كما أن نص الفقرة 
ولما  ،رهاب ومن قبل جميع الدول المنبثقة عن األمم المتحدةمكمًال في اإلستمرار في مكافحة اإل
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فإنه يجعل لزامًا على الدول األعضاء ان تراعي  ،كان هذا األخير يراعي ضرورة اإللتزام بهذا لقرار
 .في قوانينها الوطنية وجود نصوص قانونية تفلح بالنتيجة إلى المساهمة في مكافحة اإلرهاب

  : أهداف البحث

  .بحث إلى التعرف على دور لجنة مكافحة اإلرهابيهدف ال. 1

  .التعرف إلى اآلليات القانونية المتبعة لدى اللجنة في مكافحة اإلرهاب. 2

   .التعرف إلى طريقة تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب.3

  : مشكلة الدراسة

 تأتي مشكلة الدراسة من خالل البحث في الجهود التي تقوم بها لجنة مكافحة اإلرهاب في
   :سبيل مكافحة اإلرهاب وإلى اإلجابة على التساؤالت التالية

   ؟ما هي اآلليات التي تتبعها لجنة مكافحة اإلرهاب في سبيل مكافحة اإلرهاب. 1

   ؟ما هو تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب. 2

   ؟ما هي األهداف التي ترتكز عليها لجنة مكافحة اإلرهاب. 3

  : منهج الدراسة

بحيث يتم  ،إلى جانب المنهج المقارن ،التحليلي منهج الوصف على ةتعتمد هذه الدراس
 . في ضوء النصوص القانونية ،إستعراض وبحث مشكلة الدراسة مع التحليل

   :فإن البحث سيقسم إلى المبحثين التاليين ،كر سابقًاعلى ذ ًاوبناء

   .ماهية لجنة مكافحة اإلرهاب وأهداف وآلية عملها :المبحث األول

   .جهود لجنة مكافحة اإلرهاب في مكافحة ظاهرة اإلرهاب :ث الثانيالمبح

  ماهية لجنة مكافحة اإلرهاب وأهداف وآلية عملها : المبحث األول

بحيث أضحت مشكلة عالمية مهددة لألسلم  ،زادت المعاناة من اإلرهاب على دول العالم
لعمل على مكافحتها بكافة وطالما بقيت هذه المشكلة دون ا ،واألمن الدوليين على حد سواء

ومنذ  ،بإنشاء لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة له ،فقد كان الحل من قبل مجلس األمن الدولي ،السبل
إلى أن صدر قرار  ،أسست األمم المتحدة لجنة خاصة بمسألة مكافحة اإلرهاب الدولية 1972عام 

   .لمجلس األمن الدولي وأسس لجنة خاصة بمكافحة اإلرهاب التابعة 2001في العام  1373

   :سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية ،ولما سبق
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  .تعريف لجنة مكافحة اإلرهاب :المطلب األول

   .أهداف وتشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب :المطلب الثاني

   .آلية عمل لجنة مكافحة اإلرهاب :المطلب الثالث

 لمجلس األمن تعريف لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة  :المطلب األول

سبتمبر  11كان اإلهتمام من قبل األمم المتحدة بظاهرة اإلرهاب أكثر وضوحًا بعد أحداث 
الصادر بتاريخ  2001لعام ) 1373(حيث كان لقرار مجلس األمن رقم  2001من العام 

وإلى تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب  ،المرتكز للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،28/9/2001
   .ضمها إلى اللجان األخرى التي ينطوي عملها تحت مظلة مجلس األمنو

وبالرجوع الى القرارات التي أرست  ،وقد أوجد هذا القرار العديد من اإللتزامات على الدول
لتبين أن اللجنة الخاصة باإلرهاب جاءت بناًء على قرار الجمعية العامة لالمم  ،وجود هذه اللجنة

أما اللجنة الخاصة والتي يدور  ،1972ديسمبر عام  18الصادر في و) 3034(المتحدة رقم 
حولها دراستنا هذه هي اللجنة التي بحثت التدابير واآلليات الالزمة لمنع ومكافحة اإلرهاب 

   .)1(الدولي

فيمكن القول بأنها هيئة فرعية تابعة لمجلس  ،أما عن تعريف لجنة مكافحة األرهاب الثالثة
وسرعان ما تحولت إلى هيئة  ،2001في العام ) 1373(ت بموجب القرار رقم األمن الدولي أنشئ

وكان المجلس أيضا أنشئ المديرية . )2(2003في العام ) 1530(تنفيذية بموجب القرار رقم 
  .)3(لمساعدة اللجنة في عملها 2004مارس 26التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب في 

ثم صـدر قـرار . مـدير تنفيـذي برتبـة أمـين عـام مسـاعدويـرأس المديريـة التنفيذيـة للجنـة 
 31ليمـدد واليـة المديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحة اإلرهـاب حـتى ( 2013) 2129مجلـس األمـن 
 40وتتأّلف المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب من نحو  ،2017ديسـمبر /كـانون األول

من الخبراء القانونيين المكلَّفين بتحليل التقـارير المقدمـة مـن الـدول إلى موظفًا، نصـفهم تقريبـًا 
) 1624(و 2001) 1373(لجنـة مكافحـة اإلرهـاب بشــأن التقــدّم المحــرز في تنفيــذ القــرارين 

  .)4(كمــا تضــم المديرية التنفيذية اثنين من موظفي حقوق اإلنسان( .2005

عمل ومن خالل اإلختصاص الممنوح له بمقتضى ميثاق األمم المتحدة كما أن مجلس األمن 
 ،على فرض إلتزامات على الدول المنطوية تحت مظلة األمم المتحددة ،وفي الفصل السابع منه

وبالتالي باتت الحاجة إلى وجود لجنة على مستوى مجلس األمن تتابع تنفيذ اإللتزامات الواردة في 
كون أن القرارات التي تصدر عن  .مم وخاصة ما يتعلق باإلرهابأي قرار يصدر عن مجلس األ
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فبالتالي في بعض األحيان تتجاهل هذه  ،ال تلزم الدول بتطبيق تلك القرارات ،المجلس في غالبيتها
   .الدول هذه األحكام

  أهداف وتشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب :المطلب الثاني

وخاصة إذا ما كان هذا القرار  ،ن األهدافالبد ألي قرار يصدر أن يرتكز على مجموعة م
فمن  ،تتألف من أعضاء ،كما أن اللجان التي تتشكل ،يتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أي قرار

وإلى األهداف  ،سنتعرف على تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب ومن هم أعضاءها ،خالل هذا المطلب
   .التي تهدف إلى تحقيقها

  :ذا المطلب إلى الفروع التالية وهيوبناًء على ذلك، سنقسم ه

   .تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن الدولي :الفرع األول

   .أهداف لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن الدولي :الفرع الثاني

   .آلية عمل لجنة مكافحة اإلرهاب :الفرع الثالث

  لتابعة لمجلس األمن الدولي تشكيل لجنة مكافحة اإلرهاب ا: الفرع األول

المرجع  )5(تتألف لجنة مكافحة اإلرهاب من جميع أعضاء مجلس األمن الخمس عشر دولة
في  ،حيث كانت بداية اعمال هذه اللجنة .هشام بوحوش 395وص  .163المجالي ص ،السابق

هؤالء وتتألف من رئيس للجنة ومن ثالثة نواب للرئيس ويرأس  ،2001تشرين األول من العام 
وقد كان اول رئيس للجنة مكافحة اإلرهاب هو  ،النواب اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة

ثم إنتقلت الرئاسة  ،السير جيرمي جرينستوك الممثل الدائم للمملكة المتحدة في األمم المتحدة
ر من العام ايا 28واستمر حتى  ،2003من أبريل من العام  5إلى اسبانيا للسفير اينوثنثيوف في 

حيث أنتقلت إلى اإلتحاد الروسي وتسلمها السفير الكسندر كونورين القائم بأعمال بالنيابة  ،2004
والذي تولى رئاسة اللجنة  ،إلى ان وصلت إلى السفير المملكة المغربية السيد محمد لوليشكي

تاريخ الزيارة  www.um.org/ar/sc/ctc انظر موقع لجنة مكافحة اإلرهاب( .)6( 2013للعام 
9/5/2019 . 

كما أن اللجنة ضمت في لجانها الفرعية من المستشارين الخبراء المستقلين الذين تم تعينهم 
قامت األمانة العامة تعينهم لتحقيق . (إلسداء المشورة إلى لجنة مكافحة اإلرهاب بشأن عملها

وهنا نجد أن ذلك يضع إنتقادًا من باب أن اللجنة ال  .395عن هشام ص نقال ،التوازن الجغرافي
أصدرت  2017وفي العام  )7(تملك طاقمًا من المفتشين على غرار الوكالة الدولية للطاقة النووية

بإنشاء مكتب  2017حزيران من العام  15والمؤرخ  291/72الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا 
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وقد تم تعيين السيد فالديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيال  ،افحة اإلرهاباألمم المتحدة لمك
  .)8( 2017يونيه / حزيران  21لألمين العام لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في 

كون أن األول  ،ونؤكد على أن هذا المكتب ال يرتبط مع لجنة مكافحة اإلرهاب بأي صلة كانت
وحقيقة يظهر من خالل  ،واألخرى ترتبط بمجلس األمن الدولي ،المتحدة مرتبط باألمين العام لألمم

أن الجهود الدولية ال زالت مبعثرة دون أن  ،كثرة الجهات التي تمارس دورًا حول مكافحة اإلرهاب
   .وفي النهاية تتحقق األهداف ،تتسق وتندمج في بوتقٍة واحدة

  ة لمجلس األمن الدوليأهداف لجنة مكافحة اإلرهاب التابع: الفرع الثاني

جميع الدول على بذل أقصى الجهود في سبيل مكافحة اإلرهاب ودرء ) 1373(ألزم القرار 
ولهذا دعا مجلس األمن اللجنة بإيجاد الطرق التي يمكن بها  ،شروره أن تصيب هذه الدول

منها إلى  ويؤدي تقديم المساعدة إلى الدول الراغبة في اإلستفادة ،ضد اإلرهاب ،مساعدة الدول
  . )9(تحسين قدراتها التقنية على بلوغ المعايير الدولية لمكافحة اإلرهاب

وقد أشارت أكثر من خمسين دولة في تقريرها األولى أنها في حاجة إلى المساعدة لتنفيذ 
، باإلضافة إلى 2013وقد تزايد الرقم إلى ثمانين في نهاية عام  ،2001لسنة ) 1373(القرار 
دولة التي تلقت المساعدة في  109ومن بين  ،مساعدات تقنية من دول او منظماتدولة  79تلقي 

دولة تتلقى المساعدة في التشريعات مكافحة اإلرهاب والقوانين والممارسات  90بناء قدراتها 
تتلقى المساعدة في مجال تدريب موظفين في مجال إنفاذ القانون والجمارك  143وهنالك  ،المالية

دور لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة  ،هشام ،بوحوش( .طة في مجال مكافحة اإلرهابوالهجرة والشر
وهي ما يتعلق بأوجه . 399ص ،عنابه –جامعة باجي مختار  ،لمجلس األمن في مكافحة اإلرهاب

والجريمة المنظمة،  ،والمخدرات ،اإلتجار باالسلحة(اإلرتباط بين اإلرهاب وتهديدات األمن األخرى 
   .)10()والنقل غير المشروع لألسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ،الوغسل األمو

 178تضمنت تقارير  ،تقريرًا 284وقد بلغ عدد التقارير التي تلقتها اللجنة فيما مجموعه 
دولة ومن  100وخمس جهات اخرى وتقارير الجولة الثانية من  ،في التقارير األولى دولة عضوًا

وهو األجل  2003مارس  31وبحلول ،دولة عضوًا تقارريرها 13تقدم جهة واحدة أخرى ولم 
كما أن . )11(2003لسنة  1456األقصى لتقديم التقارير المحددة من قبل مجلس األمن في قراره 

وفيما يتعلق باإلتفاقيات الدولية ذات  ،التقارير التي ترسل للجنة من قبل الدول سالفة الدول
وعن التقارير تبين ان عددًا كبيرًا من الدول تصادق على هذه اإلتفاقيات  ،باإلرهاب الدولي ،العالقة

التي بدونها ال يكون لهذه اإلتفاقيات أي أثر  ،دون الشروع في إتخاذ التدابير االنفاذ الداخلية
وإن هذه . )12(ويجب أن يكون هنالك متابعة من أجل مراقبة فعالية تنفيذ هذه اإلتفاقيات ،عملي

  .خضع لتحليلها من قبل اللجان الفرعية الثالث سالفة الذكرالتقارير ت
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التنسيق مع المنظمات  ،فإن من اهدافها ،كما أن اهداف اللجنة باإلضافة إلى المساعدة التقنية
وهي التي لها دور كبير في بناء قدرات الدول في سبيل مكافحة  ،الدولية واالقليمية ودن االقليمية

لسنة  1373الدول في سبيل تنفيذ القرار  رورة التواصل والحوار معواإلضافة إلى ض ،اإلرهاب
الصادر عن مجلس األمن الدولي وفيما يتعلق بإتخاذ العديد من اإلجراءات الكفيلة في  ،2001

  . محابة هذه الظاهرة المؤرقة لشعوب ودول العالم

  آلية عمل لجنة مـكــافحة اإلرهاب : الفرع الثالث

 ،نة مكافحة اإلرهاب حول المساعي الدولية في مكافحة اإلرهاب الدوليارتسمت آلية عمل لج
فاألمر يتضمن أن  ،تضمن إنشاء لجنة مكافحة اإلرهاب 2001/  1373ولما كان القرار الصادر 

برفع التقارير الخاصة بالدول إلى مجلس األمن  ،تقوم اللجنة باإلضافة إلى ما بيناه في الفرع السابق
   .يهاصاحب الوالية عل

تبدأ من إتخاذ كافة السبل الضرورية لتيسير تنفيذ  ،فآلية عمل لجنة مكافحة اإلرهاب ،إذن
ولهذا دعا  ،فالدول ملزمة بتعديل قوانينها للتغلب على ظاهرة اإلرهاب ،بالكامل 1373القرار 

لى مجلس األمن لجنة مكافحة اإلرهاب إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خاللها مساعدة الدول ع
واللجنة تقوم بجمع المعلومات والمالحظات التي ترسل إلى اللجنة في سبيل مكافحة  ،تنفيذ القرار

  .ومن ثم ترفع تقاريرها إلى المجلس مع وضع عدد من التوصيات ،اإلرهاب

لم ترتق للمستوى المأمول وال  ،أن التقارير التي تعد من قبل الدول ،وثمة يدعونا إلى القول
 ،وإن المتتبع للجهود الدولية الرامية لمكافحة اإلرهاب ،كان يهدف إليه مجلس األمنزالت دون ما 

  . )13(ولم تتبلور بالشكل الكافي إلى المستوى الدولي ،يجد أنها ال تزال جهود محلية وإقليمية

التي أنشئت بعد  ،التابعة لمجلس األمن ،كما أن اآللية الرئيسية لعمل لجنة مكافحة اإلرهاب
المجلس للنقص الحاصل في عدم قدرة الدول على توفير السبل المالئمة لمنع اإلرهاب  تدارك

وهو ما دعا المجلس لوضع اآللية في  ،الدولي أو التعاون فيما بين هذه الدول لمكافحة اإلرهاب
   .لفرض إلتزامات على الدول في سبيل مكافحة اإلرهاب ،تنفيذ القرار الصادر

يستخلص منه العديد من آليات العمل التي يجب على ) 1373(قم كما أن القارئ للقرار ر
 ،مراقبة التشريعات الداخلية للدول :ومنها ،اللجنة متابعتها أو القيام بها في سبيل تنفيذ عملها

باإلضافة إلى العمل على تعزيز  ،)1373(وبما يغطي جميع الجوانب التي أشار إليها القرار رقم 
تعزيز آليات العمل المشترك  ،كذلك ،التي تساعد أيضًا على ضبط اإلرهابهذه الدول باإلمكانيات 

وغيرها من  ،في مجال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين ،والتعاون فيما بينها ،بين هذه الدول
يبقى إطارًا عامًا مكمًال  1373أن القرار  :وهنا هنا نستطيع القول. الروابط المرتبطة باإلرهاب
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كما يمكن القول ومن خالل اإلطالع على  .العالقة بهدف التخفيف من آثار اإلرهابللقرارات ذات 
الزيارات الُقطِّرية والمساعدة  :موقع لجنة مكافحة اإلرهاب فقد بينت أساليب عملها من خالل
وهي ما بيناها سابقًا من خالل  ،التقنية وتقارير الدول وأفضل الممارسات واإلجتماعات الخاصة

   .رعهذا الف

  جهود لجنة مكافحة اإلرهاب في مكافحة ظاهرة اإلرهاب  :المبحث الثاني

ولهذا سيقوم الباحث  ،يتناول هذا المبحث الجهود التي قامت بها لجنة مكافحة االرهاب
   :بعرض هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين

  . اإلنجازات والتحديات التي واجهت اللجنة: المطلب األول

  . إجراءات اللجنة في منع اإلرهاب: ثانيالمطلب ال

  اإلنجازات والتحديات التي واجهت اللجنة: المطلب األول

 ،إن الجهود التي تبذلها لجنة مكافحة اإلرهاب في مجلس األمن في مكافحة ظاهرة اإلرهاب
وذلك  ،ذات الصلة بموضوع اإلرهاب ،1373فتأتي من خالل ما ورد من بنود في القرار رقم 

وقد  .ًا مع توجيهات وتطلعات مجلس األمن المستمد من معرفته بخطورة هذه الظاهرةتماشي
 ،واجهتها بعض التحديات ؛ولكن في المقابل ،حققت اللجنة إنجازات في جانب مكافحة اإلرهاب

  .سنجمل ذلك من خالل هذا المطلب

   :سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين ،وتأسيسًا لما سبق

   .إنجازات لجنة مكافحة اإلرهاب :رع األولالف

   .التحديات التي واجهت اللجنة :الفرع الثاني

  إنجازات لجنة مكافحة اإلرهاب: الفرع األول

وهو ما يعول عليها به  ،في إجتثاث ظاهرة اإلرهاب ،تكمن إنجازات لجنة مكافحة اإلرهاب
كان ال بد  ،وفي سبيل تحقق هذا إلنجاز ،العالم بشكل عام ومجلس األمن الدولي بشكل خاص

ففي ما يتعلق بالمساعدة التي  ،عليها من وضع إيطار عملي لعملها لتستطيع تحقيق هذا الهدف
وهو ما  .فقد ساهم ذلك في توفير معلومات ضخمة ذات صلة باإلرهاب ،تبنتها اللجنة مع الدول

  .جال مكافحة اإلرهابساعدها على تحديد الدول التي بحاجة إلى المساعدة في م



 دور لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1659

كما أن تبنيها لمسألة تعديل العديد من التشريعات الوطنية وهو ما حصل فعًال في العديد 
وهذا ادى في البداية  ،وإلى السير في إجراءات إعداد مشاريع قوانين متعلقة باإلرهاب ،من الدول

  .)14(إلى أن تشغل مسألة اإلرهاب مكانة عالية على جدول اعمال مجلس األمن

إلى أن تصبح مركزًا  ،كما قامت الدول بمقتضى التشبيك مع المنظمات الدولية واإلقليمية
حيُث أصبحت على عالقة مع جميع التدابير والمعلومات  ،عالميًا للمعلومات المتعلقة باإلرهاب

   .المتخذة من قبل هذه المنظمات وجمعها كوحدة واحدة

  لجنةالتحديات التي واجهت ال: الفرع الثاني

حيُث يتعتبر التحدي األول  ،واجهت اللجنة العديد من التحديات في سبيل مكافحة اإلرهاب
وهو الواضح من خالل أن تشكيل  ،1373الذي واجه اللجنة عدم وجود طاقم يعمل لتنفيذ القرار 

باإلضافة إلى أن  ،اللجنة ضم خبراء متخصصين في سبيل تقديم المشورة للجنة ولجانها الفرعية
إتخذ مجلس األمن في عام  ،وسعيًا إلى تنشيط عمل اللجنة ،ملها في بداية والليتها إتسم بالبطءع

بهدف تقديم المشورة الخبراء  ،، بإنشاء المديرية التنفيذية لمكافحة اإلرهاب1535القرار  ،2004
  .)15(1373إلى اللجنة في كافة المجاالت التي تناولها القرار 

أن اللجنة  ،وهو ،فثمة امرًا هامًا ،ي الكوادر التي تعمل مع اللجنةفبخالف النقص الحاصل ف
أن ترسل خبراءها إلى  ،فاألصل ،لم يعد بمقدورها اإللتزام بما يرسل لها من تقارير من الدول

وعدم اإلكتفاء بالتحليل والدراسة من  ،هذه الدول للقيام بمراقبة والتأكد من صحة هذه التقارير
   .قبل لجانها

بزيارات  ما بينه سابقًا أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تتمتع بمفتشين يقومونوهو 
 ،وبالتالي فاللجنة باتت بحاجة إلى رصد ميداني للدول ،للمنشأت النووية دون أي معارضة لذلك

 ،بوحوش( )16(وربما تعارض هذه الدول مثل هذا اإلجراء بإعتباره تداخًال في شؤونها الداخلية
   .)408ص

  في مكافحة اإلرهاب جهود لجنة مكافحة اإلرهاب :المطلب الثاني

دأبت لجنة مكافحة اإلرهاب إلى العمل على تنفيذ عدد من التدابير لتعزيز قدرات الدول 
للمساعدة على التصدي لألنشطة والعمليات اإلرهابية داخل  ،القانونية والمؤسسية كما بينا سابقًا

إلى  ،حيُث بدأت اللجنة عملها بمقتضى إختصاصات واضحة ،العالم البلدان وفي جميع الدول حول
 ،ان تصل اللجنة إلى توصيات إلى جميع الدول التي تنطوي تحت مظلة مجلس األمن الدولي

   .ومدى إلتزام هذه الدول بهذه التوصيات



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الشمري

  1660

   :سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية ،وبناء على ذلك

   .مكافحة اإلرهابإختصاصات لجنة  :الفرع األول

   .توصيات لجنة مكافحة اإلرهاب :الفرع الثاني

   .مدى إلتزام الدول بقرارات مجلس األمن :الفرع الثالث

  إختصاصات لجنة مكافحة اإلرهاب :الفرع األول

حيُث ألزمت الدول بتجريم  ،1373إكتسبت لجنة مكافحة اإلرهاب إختصاصها من القرار 
ومنع الجماعات  ،تعلقة باإلشخاص المشاركين في األعمال اإلرهابيةوتجميد أي أموال م ،اإلرهاب

ومنح تحركات اإلرهابين والجماعات ،اإلرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي
اإلرهابية عن طريق ضوابط فعالة على الحدود ومراقبة إصدار أوراق إثبات هوية ووثائق 

  .)17(السفر

بشأن التحريض على إرتكاب األعمال  ،1624ذ المجلس القرار أتخ ،2005وفي سبتمبر 
وأضاف إلى والية اللجنة مهمة تضمين حوارها مع الدول األعضاء ما تبذله تلك الدول  ،اإلرهابية

كما وأوعز المجلس للجنة مكافحة اإلرهاب أن تدرج جهود الدول التي  ،من جهود لتنفيذ القرار
وفيما يتعلق بإنضمام الدول لألتفاقيات الدولية  ،إطار حوارها معها تبذلها من أجل تنفيذ القرار في

   .)18(ذات الصلة

كما أن القرار ألزم الدول بتقدسم المساعدة في مجال التحقيقات واإلجراءات الجنائية 
كما . )19(وتزويد أي دولة تطلب المساعدة بأقصى مايمكن من معلومات ،المتعلقة بتمويل اإلرهاب

ارة إلى ان اللجنة إختصاصها الرئيسي واألساسي هو رصد تنفيذ قرار مجلس األمن وتجدر اإلش
   .1373الدولي 

  توصيات لجنة مكافحة اإلرهاب: الفرع الثاني

وضعت لجنة مكافحة اإلرهاب عددًا من التوصيات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وهي على الشكل 
   :التالي

إلرهابية وتطالب بحرمان جميع اإلرهابين من كل أشكال تقوم بتجريم األعمال ا :التوصية األولى
   .المساندة والتعاون في التحقيات وتبادل المعلومات عن األعمال اإلرهابية المخطط لها

   .واألعمال اإلرهابية ،تجريم تمويل اإلرهاب :التوصية الثانية

   .رهابينيجب على كل الدول تجميد األموال واألصول المالية لإل :التوصية الثالثة
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يجب على الدول ان تتلتزم بالمساعدة للدول األخرى فيما يخص تنفيذ القوانين  :الوصية الرابعة
   .الجنائية والمدنية والتحقيقيات اإلدارية

نصت على ان المؤسسات المالية تلتزم بإبالغ السلطات المختصة على الفور  :التوصية الخامسة
  .إذا كان هنالك سبب معقول لألرتياب

 ،طالبت الدول ان تتخذ إجراءات الضمان وأن يكون عمل األشخاص القانونية :التوصية السادسة
   .التي تقوم بتحويل األموال مرخصًا لها

والتحويالت المالية التي  ،طالبت المؤسسات المالية بفحص النشاطات المشبوهة :التوصية السابعة
  .ال تحتوي على معلومات كافية على القائم بها

بما يتعلق  ،التنظيمية ،طالبت الدول بإستعراض كفاءة قوانينها ولوائحها :وصية الثامنةالت
لربح وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمات سوف تستخدم  ،بالمنظمات غير الهادفة

  .)20(ألغراض إرهابية أم أل

  مدى إلتزام الدول بقرارات مجلس األمن الخاصة بمكافحة اإلرهاب : الفرع الثالث

حيُث  ،التابع لألمم المتحدة قرارات ملزمة للدول ،في األصل فإن قرارات مجلس األمن الدولي
) 25(فإن ميثاق األمم المتحدة وفي المادة  ،وبطبيعة إرتباط وتابعية مجلس األمن لألمم المتحدة

 ."يثاقيتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفقًا لهذا الم"نص على 
فقراراته واوامره ملزمة  ،وبما أن مجلس األمن بمثابة الجهاز المعني بحفظ األمن والسلم الدولي

وهنالك من يؤكد طبيعة إلزامية قرارات مجلس األمن بإعتبار أن  )21(يقع على عاتق الدول تنفيذها
كما  ،واألمن مجلس األمن هو الوحيد المخول بإتخاذ التدابير القسرية في حالة تهديد السلم

فقراراته بال جدال  ،يملك آلية تطبيق وتنفيذ الجزاءات الدولية من تدابير عسكرية وغير عسكرية
   .)22(ملزمة لجميع الدول األعضاء

كما أكد جانب آخر على ان قرارات مجلس األمن ملزمة لكل الدول خاصة وإن كانت وفقًا 
ن اإلنتقاد إلى آلية تعاطي المجلس مع قضية بالرغم م ،ألحكام الفصل السابع وال تقبل النقاش

إال أن شرعية القرار الصادر عن . )23(توفير الغطاء الشرعي للعمل العسكري األمريكي في العراق
وذلك بالتصدي  ،أي المحافظة على األمن والسلم الدوليين ،مجلس األمن المتعلقة بإختصاصاته

وحرصت على أن تأتي موافقًة  ،ية بجميع الوسائلللتهديدات التي تواجهها جراء األعمال اإلرهاب
وذلك إلضفاء صفة الشرعية الدولية بغياب تطبيق الميثاق بال جدال يعتبر  ،لميثاق األمم المتحدة

  .)24(بمثابة خروج عن الشرعية الدولية
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وبما يخص إلتزام الدول  ،ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من جانب لجنة مكافحة اإلرهاب
أن الدول إلتزمت بمضامين ما ورد في  ،لكان الثابت ،تدابير المتعلقة بمكافحة اإلرهابباتخاذ ال
وتقديم  ،وتعديل في التشريعات الوطنية ،من خالل تبادل المعلومات والخبرات ،1373القرار 

   .على الرغم من اإللتزام المتأخر في بعض البنود ،التقارير للجنة كما بينا ذلك سابقًا

 ،فإن قرارات مجلس األمن وما يرشح لها من توصيات من لجنة مكافحة اإلرهاب ،وفي األخير
وتاكيدًا منها على ضرورة مكافحة اإلرهاب والنأي  ،إلتزمًا بميثاق األمم المتحدة ،تنفذ من الدول

   .األنشطة اإلرهابيةو بشعوبها عن براغث هذه األعمال

  :خاتمة

 ،المهمة في مكافحة اإلرهاب على مستوى العالمإن دور لجنة اإلرهاب يتعتبر من األدوار 
من أهم القرارات في سبيل إيجاد اآلليات القانونية  1624و 1373ويعتبر قرار مجلس األمن رقم 

وتعد هذه اللجنة من اللجان المهمة التابعة لمجلس  ،في سبيل مكافحة اإلرهاب على مستوى العالم
ديم المساعدة والمعلومات الالزمة للدول في سبيل األمن للدور الذي بات تقوم به من خالل تق

   .السيطرة على مسألة مكافحة اإلرهاب

   :وقد خلص البحث إلى النتائج اآلتية

   .تعد اللجنة األداة القانونية لممارسة مجلس األمن اختصاصاته في مكافحة اإلرهاب. 1

ف ذلك قد يؤدي إلى الخروج ألن وضعها لخال ؛يعد تشكيل اللجنة في يد المجلس أمرًا حسنًا. 2
   .عن األهجاف القائمة عليها هذه اللجان

   .ايجاد اللجنة للتوصيات الالزمة في سبيل مكافحة اإلرهاب. 3

   :التوصيات

  .ضرورة أن تكون توصيات اللجنة ملزمة لجميع الدول. 1

الرسمية على  أن يوفر مجلس األمن مظلة حماية لتوصيات اللجنة وعدم اإلكتفاء بإصباغ الصفة. 2
  .عمل اللجنة

  . ضرورة إيجاد المطلة القانونية من خالل إيجاد التشريعات الالزمة لممارسة اللجنة لعملها. 3
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  :الهوامش

  .115بوادي، االرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة ص. 1

الدولي بحث بوحوش، هشام، دور لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن في مكافحة اإلرهاب . 2
  .395منشور في مجلة، ص

  لمساعدة اللجنة لجنة مكافحة اإلرهاب في عملها 2004مارس 26أنشأها مجلس األمن في  .3

هزاع المجالي، التعاون الدولي في مكافحة جرائم اإلرهاب، المجلة األردنية في القانون والعلوم . 4
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 ضوابط التكييف القانوني في التشريع الجزائي األردني
  

  *مؤيد حسني أحمد الخوالدة

  

  21/6/2020 تاريخ القبول   18/3/2020 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

هذا البحث دراسة وصفية تحليلية؛ بهدف الوقوف على مدى تقيد المشرع األردني بمبدأ المشروعية 
 أهم ضوابط التكييف القانونياستعرض الباحث و, عقاب من جهة أخرىالمجرمين من ال إفالتمن جهة وعدم 

موضح موقف المشرع األردني في قانون أصول  ،ومنها قاعدة التقيد باالختصاص النوعي، وحق الدفاع
  .المحاكمات الجزائية من هذه الضوابط والتطبيقات القضائية ذات الصلة

ــي المشــرعوخلصــت الدراســة أن   ــانون فــي  األردن ــه      ق ــى تنبي ــم يــنص عل ــة ل اصــول المحاكمــات الجزائي
المشتكى عليه عندما يتم تغيير وصف التهمة وانما نص على أن تأجـل القضـية لمـدة مناسـبة حتـى يسـتطيع       
المشتكى عليه مـن تقـديم األدلـة التـي تنفـي التهمـة الجديـدة لـه، وأتمنـى أن يـتم الـنص صـراحة فـي التشـريع               

  .عليه بشكل صريح عند تغيير وصف التهمة األردني بأن يتم تنبيه المشتكى

  .المحاكمات الجزائية، التكيف القانوني، المشرع األردني: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   .أستاذ مساعد في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن   *
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Controls of Legal Adaptation in Jordanian Penal Legislation  
 

Moayyad Husni al-Khawaldeh, Assistant Prof., Philadelphia University, 
Jordan. 

 

Abstract 
This research is a descriptive and analytical study, in order to determine the extent 

to which the Jordanian legislator adheres to the principle of legality on the one hand and 
the impunity of criminals from punishment on the other hand, and reviewed the most 
important controls of legal adaptation, including the rule of adherence to specific 
jurisdiction, and the right of defense, explaining the position of the Jordanian legislator 
from these controls and judicial applications related to. 

The study concluded that the Jordanian legislator in the Code of Criminal Procedure 
did not provide for the warning of the complainant when the description of the charge is 
changed, but provided that the case be adjourned for an appropriate period so that the 
complainant can present evidence that denies the new charge against him. That the 
complainant is explicitly alerted when the description of the charge is changed. 

  

  مقدمةال

وهو ليس مجرد نشاط قضائي مجرد  ،تكييف الواقعة الجرمية يخضع لقواعد إجرائية معينة
وهذا التكييف واجبا تلتزم به المحكمة وليس مجرد , لذا فهناك ضوابط تحكمه ،من كل قيد

فال يجوز له أن  ،)بحدود الشكوى(ومن ناحية ثانية يتقيد القاضي عند اجرائه للتكييف  ،رخصة
فيتعين عليه كقاعدة عامة  ،واقعة لم ترد بأمر االحالة او بقرار االتهام او بصحيفة الشكوىينظر 

 ،وكذلك قاعدة تقيد المحكمة بقواعد االختصاص النوعي ،تنبيه المتهم الى اي تعديل في التهمة
  .واخيرا تطبيق التكييف القانوني،فال يجوز لها ــ التذرع بالتكييف ــ أن تتجاوز اختصاصها

   :إشكالية البحث: أوًال

  :سيكون هذا البحث عبارة عن اجابة للعديد من التساؤالت التي نثيرها وهي

ما هو اتجاه التشريع األردني من قاعدة التقيد بقاعدة االختصاص النوعي وماهي االستثناءات . 1
  ؟الواردة

 ؟االردني منهما وضح قاعدة التقيد بحدود الشكوى الشخصية والعينية وما موقف المشرع. 2

 هل تخضع قواعد التكييف القانوني للرقابة من القضاء؟. 3
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  :أهداف البحث: ثانيًا

  :يسعى البحث إلى إنجاز عدٍد من األهداف، منها

  .القانوني التعرف على أهم قواعد التكييف.1

  .القانوني موقف المشرع األردني من ضوابط التكييف. 2

 .القانوني ابط التكييفموقف المحاكم في األردن من ضو. 3

  :أهمية البحث: ثالثًا

مع مزج , وموقف التشريع األردني القانوني توضيح موقف القانون األردني من التكييف
الدارسة بالسوابق القضائية وتطويعها لخدمة البحث بحيث يكون ذو صبغة نظرية وعملية على 

  .حدا سواء

 ؛ًا للمكتبة القانونية واإلعالمية األردنية والعربيةكما يمكن أن ُتشّكل هذه الدراسة مرجعًا علمي
 .ليستفيد منها الباحثون والدارسون المهتمون بهذا الجانب

    :أسئلة البحث: رابعًا

 ؟ماهي قاعدة االختصاص النوعي وما هي االستثناءات عليها .1

 ؟وىشكما هو اتجاه التشريع األردني من قاعدة االلتزام بالحدود الشخصية والعينية لل .2

 ؟ما موقف المشرع األردني من قاعدة الدفاع .3

 ؟ما هو موقف المحاكم االردنية من التقيد بقواعد التكييف القانوني .4

  :منهج البحث: خامسًا

قانون أصول المحاكمات اعتمد البحث على المنهج الوصفي الّتحليلي، للتكييف القانوني في 
  .وأحكام المحاكم األردنية الجزائية

  :م البحثتقسي: سابعًا

  :لإلحاطة بالموضوع وتفصيله تم تقسيمه إلى

  القانونيقواعد ّتكييف : األول المبحث

  القانونيموقف التشريع والمحاكم األردنية من قواعد الّتكييف  :المبحث الّثاني
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  القانوني قواعد الّتكييف :المبحث األول

التي تنظرها، إّلا أن هناك عدة  لمحكمة الجزائية أن تقوم بتغيير الّتكييف القانوني للشكوىل
أن ال : المحكمة الجزائية مختصة بنظر الشكوى التي دخلت في حوزتها، وثانيًا :شروط عليه؛ أوًال

يترّتب على تغيير الّتكييف القانوني للشكوى إضافة وقائع وعناصر جديدة للواقعة التي رفعت بها 
  .تالي سوف يتم تقسيمه إلى ثالثة مطالبوبال .وأن تضمن حق الدفاع للمشتكى عليه ،الشكوى

  تقيد المحكمة بحدود الشكوى :المطلب األول

األصل أن الشكوى الجزائية تنحصر سلطة المحكمة بنطاق الشكوى التي دخلت في حوزتها 
ونصت العديد , ويجب على المحكمة أن تلتزم بالوقائع واألشخاص ،بحدودها الشخصية والعينية

وبالتالي فالمحكمة غير ملتزمة  ،ه القاعدة صراحًة وطبقها القضاء كذلكمن الدول على هذ
  .بالتكييف القانوني المحالة إليها

مفهوم تقيد المحكمة بالشكوى الجزائية  :وفي ضوء ما سبق سيقسم المطلب إلى فرعين
 .)الفرع الّثاني(مبدا حياد القاضي  .)الفرع األول(وأساسها 

  د المحكمة بالشكوى الجزائية واساسها مفهوم تقي :الفرع األول

عديدة حول اساس مبدا تقيد المحكمة بالشكوى الجزائية ومبررات  طرح الفقه اراء وافكار
) اوال(وجوده وللوقوف على ما طرحه الفقه من نظريات وافكار حول اساس هذا المبدأ نعرض في 

  .لتي بررت التزام المحكمةالنظريات ا )ثانيا(مفهوم التزام المحكمة بالشكوى الجزائية 

فإن سلطته تقتصر على  ،متى دخلت الشكوى الجزائية حوزة القضاء :مفهوم هذه القاعدة: أوال
ومن ثم ال يجوز  ،الواقعة المرفوعة عنها الشكوى وعلى األشخاص المّتهمين بارتكابها

يجوز للقضاء أن كما ال  ،للقضاء أن يمتد سلطته إلى واقعة غيرها تحت الّتذرع بالّتكييف
  .)1(في هذه القضية يحكم على األشخاص غير المتهمين

وتعني الحدود  ،وحدود عينية ،حدود شخصية: للشكوى الجزائية نوعان من الحدود
ومن ثم ال يكون لها أن ُتدخل شخصًا  ،الشخصية بأن المحكمة مقيدة باألشخاص المشتكى عليهم

ألن المحاكمة تكون ضد المشتكى عليه ) 2(م صلة اشتراك جرميآخر فيها، ولو كانت تربطه بالمّته
: الذي اّتخذت عليه اإلجراءات، وال يجوز الحكم على غيره وإّلا كان الحكم مخالفًا للقانون أي

  .)3(باطًال ويتعين نقضه

ويالحظ على قاعدة تقيد المحكمة بأشخاص الشكوى أّنها ال ُتثير أية صعوبة في الّتطبيق 
  . لي والقضاء األردني ملتزم بهاالعم
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ويقصد بالتزام المحكمة بوقائع الشكوى بأن يتم الحكم على المشتَكى عليه بالبراءة أو اإلدانة 
ألّنها تكون قد اصدرت قرار  ؛وهذه العلة لتحقيق العدالة )4(ضمن الوقائع التي ُأقيمت بها الشكوى

وهذا من شأنه المساس بحق المشتَكى  ،عامةفي شكوى لم ُتعرض عليها وأخذت دور الّنيابة ال
عليه بالدفاع واإلخالل بقواعد العدالة كونه يفاجأ بمحاكمته عن وقائع جديدة لم يكن قد علم بها 

  .)5(بالّطريق األصولي

يضاف إلى ذلك أن تقيد المحكمة بمبدأ عينية الشكوى يضمن حياد القاضي كإحدى 
  .)6(للفصل بين سلطتي االّتهام والحكم للمشتكى عليه نتيجةالضمانات الهامة المقررة 

وفي محاولة لمعرفة مفهوم الواقعة في القانون األردني نالحظ أن المشرع األردني استخدم 
مصطلح الفعل بمعنى الجريمة ــ الواقعة المكونة للركن المادي والمعنوي، بأنه إذا كان الفعل جنايًة 

مة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أو جنحًة من اختصاص محك
أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف  ،أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى

والقضاء األردني أخذ , المحاكم الصلحية فله أن يحيل األوراق إلى المحكمة المختصة مباشرًة
بأن مصطلح الفعل ينصرف إلى الجريمة سواء العنصر المادي والمعنوي ومن ذلك أّنها بمبدأ وهو 

فيالحق المّتهم بالوصف األشد وهو ما  أن الفعل له وصفان األول أشد من اآلخر، :بـــ )8)(7(قضت
  .لم يحصل بما توصلت إليه محكمة أمن الدولة مما يتعين معه رد هذه األسباب

القضاء األردني أي الجريمة وليس مجرد الفعل و أن مفهوم الفعل في القانون وهكذا نستنتج
ولهذا على المحكمة االلتزام بالوقائع والعناصر التي يتكون منها الركن  ،المادي كحركة عضوية

وبحثها يدور حول مدى ثبوت ارتكاب المشتكى عليه لهذه الوقائع من  ،المعنوي للجريمةو المادي
يمنعها من ممارسة سلطتها في تقدير الوقائع وتكييفها بما يتضمنه ذلك من تغيير وال  ،عدمه

الوصف القانوني ولكن أن يكون مبني على الوقائع المرفوعة بها الشكوى حسبما نصت علية المادة 
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني )234(

بعينية الدعوى أم ال هو تماثل الواقعة التي ولهذا يمكن القول لتحديد إذا التزمت المحكمة 
فإذا استبدلت هذه الواقعة بواقعة أخرى , قضت بها وتلك التي رفعت بها الشكوى أو عدم تماثلها

جديدة مستقّلة في عناصرها وأركانها عن واقعة الشكوى فإن المحكمة تكون قد خرجت على مبدأ 
  .)9(عينية الشكوى

مبدأ السابق وحكمت في واقعة لم ترفع بها كان حكمها باطًال؛ ألنها ومتى تجاوزت المحكمة ال
أضفت على نفسها سلطة االّتهام من ناحية وألنها فصلت في غير ما يطلبها الخصوم في ناحية 
أخرى وال يصحح بطالن الحكم القبول ألن الفصل بين سلطت االّتهام والحكم هي من الّنظام 

10(العام(.  
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  :ظريات التي بررت التزام المحكمةاهم الن :ثانيا

  نظرية حقوق الدفاع .1

اساسها ان يخرج القاضي على مبدا عينية وشخصية الشكوى الجزائية بفصله في نزاع 
مختلف او بتعديله في جوهر النزاع المطروح امامه يشكل اخالال بضمانه هامه من ضمانات 

د تمت في مواجهة كل منهم بحيث التقاضي وهي حق الخصوم ان تكون االجراءات والمناقشات ق
  .)11(ال يجوز ان يفاجا احدهم بتغيير او تعديل لم يتوقعه لصيانة حق الدفاع المقدس

من الفقه أن حق الدفاع هو الذي أدى إلى مبدأ  )12(اتجاه فيرى ،ولم تلق هذه النظرية قبوال
لذي ترتبت عليه فضال تقيد القاضي بحدود الدعوى والنتيجة ال يمكن ان تكون مبررا للمبدأ ا

التزامه بعدم التدخل فيه و على ان حقوق الدفاع يمكن صيانتها دون غل يد القاضي في النزاع
  .وذلك باتباع نظام تنبيه الخصوم بالتعديالت التي يدخل القاضي ومنحهم اجال لتحضير دفاعهم

لجزائية األردنية ويتفق الباحث مع الراي الفقهي السابق ألنها جاءت منسجمة مع القوانين ا
التي منحت القاضي سلطة تغير الوصف القانوني او تعديل التهمه ولكن على شرط أن يتم تنبيه 

 .المشتكى عليه ومنحه اجال لتقديم دفاعه

  نظرية الفصل بين السلطات .2

فان اساسها تقيد المحكمة الجزائية بحدود الشكوى يكمن في الربط بين مبدا الفصل بين 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين الفصل في  ةالسلط :في الدولة وهي السلطات الثالث

ويرجع الفصل بين الوظائف  .)13(االتهام والمحاكمةو التحقيق: الوظائف القضائية الثالث وهي
القضائية الى االعتبارات العلمية التي تتجسد في تخصيص وتقسيم العمل القضائي وذلك بأسناد 

مختلفة عن تلك التي يسند اليها الفصل في الخصومة بحيث تختص كل جهة مهمة االتهام لجهة 
  .)14(مباشرة المهام الموكلة اليها

وبناء ما تقدم فان للمحكمة سلطة حكم والنيابة سلطة اتهام وتحريك الشكوى أحيانا ألن 
الشكوى هناك جرائم معلقة على الشكوى ومن ثم فان محكمة تكون مقيدة بالوقائع التي رفعت بها 

فاذا تجاوزت المحكمة حدود الشكوى فقد قضت فيما لم يكن موضوعا , وكذلك باألشخاص
  .)15(لالتهام وجمعت بين سلطتي االتهام والحكم وهو ما ال يجيزه القانون

ويستخلص من ذلك ان مبدا الفصل بين االتهام والقضاء ضمانة لحياد القاضي اذ يتيح له ان 
  .)16(ون قد سبق له اتخاذ موقف وتكوين راي فيهايفصل في الدعوى دون ان يك
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وهذه النظرية منتقدة تم انتقادها ألن مبدا الفصل بين الوظائف القضائية كان معروفا لدى 
الفراعنة والرومان منذ ما يقرب على عشرين قرنا كما عرفه النظام االنجلوسكسوني منذ ما يقرب 

لذلك ليس , م يكن له وجود قبل قرنين من الزمنعلى ستة قرون أما مبدا الفصل بين السلطات ل
من المنطق ان تسبق النتيجة علتها خاصة وقد ثبت بانة ال عالقة بين مبدا الفصل بين السلطات 

  .)17(وبين حياد القاضي بالنسبة للشكوى التي ينظرها

وري ويتفق الباحث مع انتقادها الن مبدأ الفصل بين السلطات الثالث هي في القانون الدست
  .وليس لها عالقة بحياد القاضي

  نظرية اصلية البراءة في االنسان .3

من الفقه ان اساس قاعدة تقيد المحكمة بحدود الشكوى الجزائية هو مبدا  )18(يرى اتجاه
ألنه يجب على القاضي ان ال يمتد سلطانه الى غير من يختصم من , األصل البراءة في االنسان

ولهذا ال , ألن عدم البراءة هي استثناء وال ينبغي التوسع فيها, يقبل النيابة العامة أو المشتك
يجوز للقاضي ان يعدل الشكوى وان يحاكم المشتكى عليه عن واقعة لم يتضمنها قرار االحالة من 

  .النيابة العامة

ولهذا يمكن القول بان مبدا األصل البراءة في االنسان بالرغم من انه مبدا هام له اهميته 
ي االجراءات الجنائية اال انه ال يمكن التسليم بالراي السابق على اطالقه ألنه يفرض على الكبرى ف
التقيد المطلق بحدود الشكوى دون ان تكون له اي صالحية في ان يضفي على االفعال  القاضي

وصفها القانوني الصحيح مما قد يدفعه الى تبرئة المشتكي عليه اذا وجد ان ما نسب اليه من 
ثم ترجع النيابة العامة بمالحقته من جديد عن ذات الفعل بوصف اخر , ليس صحيحاأوصاف 

  .وهذا يؤدي بالتالي الى اطالة امد التقاضي

اذ انه ال يوجد تعارض بين مبدا اصلية البراءة في االنسان وبين قيام القاضي بتعديل وصف 
  . لقانون سواء بالبراءة أو اإلدانةوهدف التعديل تطبيق ا, التهمه ألنه استخلصه القاضي من الوقائع

  مبدا حياد القاضي  :الفرع الثاني

من الفقه بأن هذا الحياد هو اساس التزام المحكمة بحدود الشكوى ويستند  )19(يرى اتجاه
هذا الراي الى القول بان فكرة الحياد تفرضها الجذور الفلسفية االولى لفكرة القاضي منذ تاريخها 

زمة ايضا لتفادي التناقض الحتمي بين العدالة المنشودة من جانب وبين البعيد وهي ضمانه ال
  :اخر ويظهر ذلك من خالل ما يلي القاضي االنسان من جانب
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ففي ما يتعلق بالجذور الفلسفية االولى لفكرة القاضي فال شك ان فكرة القاضي لم يكن لها 
العدالة لكن عندما انتقلت هذه  وجود في المجتمعات االولى التي عرفت وسائل مختلفة لتحقيق

المجتمعات الى فكرة وضع قواعد تمنع استخدام القوة واالنتقام الفردي كان ذلك تمهيدا لظهور 
فكرة القاضي كطرف ثالث محايد في النزاع ومن ثم فان حيادة القاضي تمثلت فيها الضمانة االولى 

ما انتقلت المجتمعات من مرحلة القوة الى لدى المتنازعين إلقامة العدل بينهم ولوال هذه الحيدة ل
  .مرحلة التقاضي

وقد بقي مفهوم حياد القاضي كضمان للعدالة يمر بتطور الى ان وصل االمر الى ان القاضي 
  .يمثل العدالة في نظر الخصوم وفي نظر الجماعة ايضا

فمرده  ,ولكن هناك تناقض بين العدالة الكاملة من جانب والقاضي االنسان من جانب اخر
اولهما صفة لصيقة فيه وهي انه انسان من  :وجود تعارض واضح يبن صفتين من صفات القاضي

البشر له اهواء البشر وميولهم وثانيهم هي صفة عارضة ومؤقتة وهي انه قاض فليست صفة 
االنسان مؤدية حتما الى العدل المنشود لما يشوب النفس االنسانية صفات كثيرة كالحب والكراهية 

  .الخوف والغضب واالنتقام وهذه الصفات تتنافى مع ما تسعى العدالة لتحقيقهو

ولما كان التعارض الحتمي بين صفتين من صفات القاضي يثير مشكلة تحقيق العدالة فان 
حل هذه المشكلة يكمن بوضع فيصل حاسم ودقيق بين القاضي من جانب ونفسه من جانب اخر 

فهي الضمانة الوحيدة التي تبرر قاعدة تقيد المحكمة الجزائية  ويتمثل هذا الفيصل بفكرة الحياد
  .)20(بالحدود الشخصية والعينية للشكوى

 التقيد بقاعدة االختصاص الّنوعي واالستثناءات الواردة عليها :المطلب الّثاني

ومفاد هذه القاعدة أن عدم التزام المحكمة بالّتكييف القانوني ال يخرج الدعوى من نطاق 
ألن لها سلطة منحها لها القانون بأن تصدر حكم بوصفه المعدل وفقًا لما يقضي به  ،ختصاصهاا

  .)21(القانون

واالستثناءات الواردة على هذه  ،)الفرع األول(وسوف نتناول قاعدة االختصاص الّنوعي 
  .)الفرع الثاني( القاعدة

  قاعدة االختصاص الّنوعي :الفرع األول

, هو االختصاص من حيث الواقعة والمحكمة مختصة بنظر هذه الشكوىاالختصاص الّنوعي ف
باعتبار أن هذه القواعد تحدد األهلية اإلجرائية لجهات  ):فكرة النظام العام(وأساس هذه القاعدة 

القضاء في نظر الخصومة الجنائية وال يجوز االّتفاق على مخالفتها ألنها قواعد آمرة تّتصل بالّنظام 



 ضوابط التكييف القانوني في التشريع الجزائي األردني   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1675

والمحكمة المختصة بنظر الشكوى هي المحكمة التي , وال ترتبط بمصالح الخصوم ،تهالعام ذا
  .)23)(22(يمنحها القانون صالحية ذلك ومن يحدد ذلك هي السلطة التشريعية

وقد تم تقسيم المحاكم في الدستور األردني إلى؛ محاكم الّنظامية ومحاكم دينية ومحاكم 
وال يفرق تشريعنا بين , فهي ما يطلق عليه اصطالح القضاء العادي خاصة، أما المحاكم الّنظامية

القضاء الجزائي والمدني، فالقاضي يعين لتكون له والية القضاء الشامل إلى أن تأتي قواعد 
االختصاص لتحدد له واليته القضائية في حدود معينة، فاالختصاص إذن في المسائل الجزائية هو 

  .)24(ر شكوى جزائية معينةوالية القاضي في نظ

ومعيار نوع الجريمة يوزع االختصاص على المحاكم المختلفة، فالجنايات تختص بالّنظر فيها 
محاكم الجنايات، بينما تختص بنظر الجنح محاكم البداية والصلح في حين تختص بنظر المخالفات 

كمة التي ُترفع إليها الشكوى ولكن وتحديد االختصاص هو أمر تبتُّ فيه المح )25(محاكم الصلح
  .)26(ضمن رقابة محكمة االستئناف والتمييز

    . االختصاص الّنوعي للمحاكم العادية :أوًال

 وكل ذلك يكون تحت رقابة القضاء وُتقسم المحاكم ،يتحدد حسب التكييف القانوني للشكوى
  : العادية إلى قسمين

   :محاكم الدرجة األولى وهي :أوال

  .كم الصلحمحا. أ

ُتشّكل محاكم الصلح في المحافظات أو األلوية أو األقضية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام 
يحدد فيه االختصاص المكاني لكّل منها، وتمارس الصالحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم 

  .)27(الصلح أو أي قانون أو نظام معمول به

ي المخالفات والجنح جميعها، والتي لم يعين القانون محاكم وتختص محكمة الصلح بالّنظر ف
ونحن مع ما ذهب إليه المشرع األردني بأن جعل جميع المخالفات والجنح  ،)28(أخرى للّنظر فيها

 بعد أن كانت تتورع ،من اختصاص محاكم الصلح والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للّنظر فيها
  .لبداية والتعديل الجديد قام بحصرهالجنح بين محاكم الصلح وا

     :االختصاص الّنوعي لمحكمة البدايـة -ب 

هي محكمة درجة أولى بوصفها محكمة بداية أو محكمة جنايات، ومحكمة درجة ثانية 
   ).بوصفها محكمة استئناف(
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ة حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية االختصاص الّنوعي لمحكمة البداية بوصفها محكم: أوًال
درجة أولى في الجنح الداخلة ضمن اختصاصها والجنايات التي لم يعين القانون محكمة 

الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في  ؛تنظر محاكم البداية, أخرى لنظرها
جميع الجرائم التي هي من نوع  ،القانون، والتي يحيلها المدعي العام أو من يقوم مقامه

جرائم الجنحة المتالزمة مع الجناية , يعين القانون محكمة أخرى لنظرهاالجناية والتي لم 
  .)29(المحالة إليها بموجب اّتهام

ومن بين الجنح الداخلة في اختصاص محكمة البداية جنح الّذم والقدح المرتكبة بوساطة 
 ،وسائل اإلعالمومحكمة البداية هي المختصة بالّنظر في قضايا المطبوعات و ،المطبوعات والّنشر

وينشئ داخل كّل محكمة بداية غرف قضائيٌة متخصصٌة تتولى الّنظر في قضايا المطبوعات والّنشر 
  .)30()دعاوى الّتعويض المدني(والشق المدني  ،)جرائم الّنشر(الشق الجزائي : بشقيها

مطبوعات والّنشر بقضايا ال االختصاص الّنوعي لمحكمة البدايةوبالتالي يمكن القول بأن 
ساهم بشكل أساسي في حلِّ إشكالية تنازع االختصاص القضائي بالّنسبة لجرائم الّنشر المرتكبة 

بعد أن كانت تتناثر قضايا اإلعالم والمطبوعات والّنشر  ،بوساطة وسائل اإلعالم والمطبوعات
   .م البداية ومحاكم الصلحوخاصًة المرتكبة عبر المواقع اإللكترونية اإلخبارية بين اختصاص محاك

وحيث إن االجتهاد القضائي استقر على أن المواقع اإللكترونية تدخل ضمن تعريف 
وتخضع ألحكام قانون المطبوعات والّنشر، كما يستفاد من أحكام المادة  ،المطبوعات بصفة عامة

التي ُترتكب خالفًا ألحكام من القانون ذاته أّنها نصت على اختصاص محكمة البداية بالجرائم ) 42(
والجرائم التي ُترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع خالفًا  ،هذا القانون

ألحكام أي قانون آخر والدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالّتعويض المقرر له 
ون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي وأحكام هذا القان ،بمقتضى أحكام القانون المدني

فإن االختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج  ،من المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع
وحيث  ،عن اختصاص محكمة صلح جزاء الرصيفة، ويدخل ضمن اختصاص محكمة البداية

ها بإعالن عدم اختصاصها الّنوعي فيغدو قرار ،توصلت محكمة الدرجة األولى لما توصلنا إليه
  .)31(بنظر هذه الدعوى مّتفقًا وأحكام القانون وأسباب االستئناف ال ُترد عليه ويتعين ردها

وتنعقد محكمة البداية من قاض منفرد عند الّنظر في القضايا الجنحية البدائية، كما تنعقد 
تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها من ثالثة قضاة عند الّنظر في القضايا الجنائية التي 

اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت أو األشغال الشاقة 
  . المؤقتة لمدة ال تقّل عن خمسة عشر سنًة
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وتنعقد هذه المحكمة من قاضيين عند الّنظر في القضايا الجنائية األخرى التي ال تكون 
ها اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد أو االعتقال المؤقت أو األشغال عقوبت

   .الشاقة المؤقتة لمدة ال تقّل عن خمسة عشر سنًة

محاكم الدرجة الّثانية هي محاكم االستئناف ومحكمة البداية  :محاكم الدرجة الّثانيـة: ثانيًا
محكمة البداية بصفتها هذه بنظر االستئناف في القضايا إذ ُتختص  ،بصفتها االستئنافية

وتكون أحكامها قابلة للّطعن فيها أمام ،الجزائية بالّنسبة لألحكام الصادرة عن محكمة الصلح
محكمة البداية بصفتها االستئنافية في حدود قواعد االختصاص الّنوعي والمكاني لهذه 

  .)32(المحكمة

ّل من عمان، وأخرى في إربد وثالثة في معان ومحكمة وُتشّكل محكمة استئناف في ك
االستئناف بصفتها محكمة موضوع لها ذات السلطة التي تملكها محكمة البداية من حيث تقدير 

وتنعقد محكمة االستئناف في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها  )33(الوقائع ووزن األدّلة
   .قوع خالف في الرأي يصدر القرار باألكثريةمن ثالثة قضاة على األقّل عند و

ويقبل الّطعن بطريق استئناف األحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو 
البدائية، أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها، واالستئناف 

المحكوم عليه والمسؤول بالمال، وقد نص القانون على أن من حق الّنيابة والمدعي الشخصي و
الحكم باإلعدام أو بعقوبة جنائية لمدة ال تقّل عن خمس سنوات تابع لالستئناف، ولو لم يطلب 

 .)34(المحكوم عليه ذلك

  االستثناءات الواردة على القاعدة :الفرع الّثاني

, حددة تكون من اختصاص المحاكم الجنائيةالمبدأ أن لكّل قاعدة استثناء، وهناك حاالت م
لم يكن بحسب طبيعتها أن تفصل فيها وهذا لعدم اختصاصه بالفصل فيها، وُتمّثل هذه الحاالت 

د بالّنظام العاماستثناءات ترد على قاعدة الّتقي.  

  امتداد اختصاص محكمة الجنايات  :أوًال

هذه المحكمة في نظر الخصومة التي ويقصد باالختصاص الشامل لمحكمة الجنايات سلطة 
فإذا أدى تعديل الّتكييف  ،لو كانت ال ُتختص بها أصًال طبقًا لقواعد االختصاصو ُطرحت أمامها،

تغيير الّتكييف من جناية إلى جنحة ،القانوني للجريمة إلى تكييٍف أخف أو من جنحة  ،كما لو تم
في اختصاص محكمة الصلح أو من جنحة  تدخل في اختصاص محكمة البداية إلى جنحة تدخل

فإن المحكمة ناظرة النزاع تبقى مختصة بنظر الشكوى تطبيقًا لقاعدة من يملك األكثر  ،إلى مخالفة
  .)35(يملك األقّل
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واعتبرت محكمة الموضوع أن الفعل المسند للمتهم ال يؤّلف جنايًة بل جنحًة فتبقي يدها 
  .)36(من قانون أصول المحاكمات الجزائي (241)المادة على الدعوى وتحكم بها بموجب 

وأن محكمة الجنايات الكبرى تملك الحق في نظر الجريمة التي نزلت بتكييفها القانوني إلى 
فإن هذه األفعال ُتشّكل سائر أركان  )37(ومن ذلك أّنها قضت ،تكييٍف أخف وليس من اختصاصها
عقوبات وليس جناية هتك ) 305/1(حياء خالفًا ألحكام المادة وعناصر جنحة المداعبة المنافية لل

من القانون ذاته إذ إن أفعاله تلك ال ُتشّكل استطالة مادية ) 296/1(العرض وفقًا ألحكام المادة 
إلى عورة من العورات التي يحرص الّناس على صونها، وبالّتالي وحيث توصلت محكمة الجنايات 

نوني ألفعال المّتهم بأّنها جنحة المداعبة المنافية للحياء خالفًا ألحكام الكبرى إلى الّتكييف القا
وإّننا نؤيدها فيما توصلت إليه مما يتعين  ،عقوبات فإّنها أصابت صحيح القانون) 296(المادة 

  .معه رد هذين السببين

ي ُترتكب كذلك خول المشرع المحكمة سلطة امتداد اختصاص محكمة الجنايات في الجنح الت
أثناء الجلسات، وأساس امتداد اختصاصها إلى الجنح والمخالفات التي تقع في الجلسة ينطوي 

  .)38(األمر الذي يستوجب تخويلها حق الحكم فيها ،على مساس بهيئة المحكمة وحفظ النظام

   ):الجرائم المتالزمة(عدم الّتجزئة و االرتباط: ثانيًا

إلى دعاوى ال يختص بنظرها أصًال طبقًا لقواعد  قد يمتد اختصاص القاضي الجزائي
هذا االمتداد يتحّقق عندما يوجد ارتباط يجعل من صالح العدالة أن تنظر الدعاوى و االختصاص،

  . ذلك إما بقصد تجميع األدّلة أو لّتفادي تضارب األحكامو الجزائية أمام قاض واحٍد،

والتي تعني وجود جريمتين أو أكثر  ،المتالزمة والجرائم التي ال تقبل الّتجزئة هي الجرائم
ولو كان  ،منسوبة إلى الفاعل وبينها صالت قوية جدًا ُتوجب إحالة دعواها إلى محكمة واحدة

قد ارتكبت لغرض واحد؛  ذلك ألّنها؛ وبعض هذه الجرائم ال يدخل فيها اختصاص هذه المحكمة
يمكن معه تجزئة الدعاوى المقامة بها، وبالتالي  وألن االرتباط بين هذه الجرائم من القوة بحيث ال

   .كل هذه الجرائم جريمًة واحدًة، ويكون الحكم بالعقوبة المقررة األشد لتلك الجرائم

ويصدر الّنائب العام قرارًا واحدًا في الجرائم المتالزمة المستفاد من األوراق المعروضة عليه، 
بعض اآلخر من نوع الجنحة ُتحال القضية برمتها إلى المحكمة فإذا كان بعضها من نوع الجناية وال

وتنظر المحكمة البدائية بالدرجة األولى بحسب اختصاصها في جميع  المختصة للّنظر بها سويًة
الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح، 

جنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة كما تنظر بصفتها ال
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وإذا كان الفعل مالزمًا لجنحة من  .)39(المتالزمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار االّتهام
  .)40(اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيها بحكم واحد

أو حين يكون بينها عالقٌة  ،ها زمانيًا أو مكانيًاويتحّقق الّتالزم حين ترتبط عدة جرائم ببعض
أو حين تكون بعضها توطئة للبعض اآلخر أو ،سببيٌة كما إذا ارتكبت تسهيًال أو تنفيذًا لألخرى

  :وتكون الجرائم متالزمة في الحاالت الّتالية تمهيدًا لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب،

1- ة أشخاص مجتمعينإذا ارتكبها في آن واحد عد.  

  .إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناًء على اّتفاق فيما بينهم -2

  .إذا كان بعضها توطئة للبعض اآلخر أو تمهيدًا لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب -3

اية أو جنحة قد إذا كانت األشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بوساطة جن -4
 .)41(اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلِّها أو بعضها

والّتعدد  قد يكون ماديًا،و فإذا وقعت من المّتهم جرائم متعددة، فهذا الّتعدد قد يكون معنويًا
المعنوي ال يثير أية صعوبة فيما يتعّلق باالختصاص؛ ألن المفروض أّنه قد صدر من الجاني فعٌل 

جرامي واحد لكّنه يكون جرائم متعددة، ففي هذه الحالة ال يوجد تعدد جرائم، بل أو سلوك إ
  .يوجد تعدد نصوص أو تعدد أوصاف قانونية

وعليه ففي هذه الحالة تكون العبرة بالجريمة األشد ومن ثم تختص بالدعوى محكمة الوصف 
إذا كان , تنص اجتماع الجرائم المعنوي عقوبات تجد أّنها) 57(األشد، وبعد الرجوع لنص المادة 

ة أوصاف ُذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة األشدللفعل عد...  وحيث إن
هذه األفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان، وهو ما يعبر عنه بالّتعدد المعنوي وفقًا ألحكام المادة 

ضده يالحق بالوصف األشد وهو جناية االغتصاب بحدود المادة  السابقة سالفة الّذكر فإن المميز
  .)42(من قانون العقوبات) 292(

أما الّتعدد المادي قد يؤدي إلى اّتباع قواعد خاصة تسمح بامتداد والية المحكمة إلى 
ويترّتب على , دعاوى أخرى ما كان لها أن تفصل فيها طبقًا للقواعد العامة أو ُتوجب هذا االمتداد

تي لها إحالتها إلى محكمة واحدة، وتكون هي المحكمة الو الّتالزم بين الجرائم جواز ضمها معًا
صالحية الّنظر في الجريمة ذات العقوبة األشد .  

من قانون العقوبات ) 72/2(وجمع العقوبات الممنوحة لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 
نتيجة الّتعدد المادي للجرائم سواًء كانت بقضية بعينها أو بعدة قضايا نتيجة مالحقات جزائية 

ة لمحكمة الّتمييز عليها في ذلك بشرط أن ال يزيد متباعدة هي سلطة تقديرية لها، وال رقاب
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مجموع العقوبات المؤقتة على الحد األعلى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة األشد إّلا بمقدار 
 .43)(وبمقدار مثلها في حالة الجنح ،نصفها في حالة الجنايات

ـى المحكمة األعلى وإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلـفة ُتحـال إل
درجة، ويكون رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحـدة وجوبيًا في أحوال االرتباط الذي 

والمحكمة المختصة بالّنظر في الجرائم المتالزمة المنصوص عليها في المادة  ال يقبل الّتجزئة،
 ،بالّنظر في العقوبة األشد من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي المحكمة المختصة) 137(

ويصبح الجرم بالوصف األخف تابعًا للجرم األشد وفقًا لحكم  ،الجرائم المتالزمة ُترى موحدًة
  .)44(من قانون أصول المحاكمات الجزائية) 136(المادة 

واستثناء لقاعدة أن االختصاص من الّنظام العام، وأّنه ال يسوغ الفصل فـي أي قضيٍة ال 
تدخل في والية المحكمة، فإن الجرائم المتالزمة ُترى موحدًة، ويـصبح الجرم األخف تابعًا للجرم 

من األصول الجزائية، مما ينبني عليه أن جرم اإليذاء العائد أمر ) 136(األشد وفقًا لحكم المادة 
عائد أمر الّنظر فيه لمحكمة الّنظر فيه لقاضي الصلح أو قاضي البداية مع جرم الشروع بالقتل ال

من األصول ) 137/1(الجنايات الكبرى إذا حـصال فـي مشاجرة جماعية وفقًا لنص المادة 
وبـذلك يغـدو مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المرجع المختص للّتحقيـق فـي  ،الجزائية

  .45)(دعـوى المشاجرة تبعًا للّتحقيق في دعوى الشروع بالقتل

  قاعدة احترام حقوق الدفاع :لمطلب الثالثا

تقتضي دراسة هذه القاعدة بيان ماهيتها واساسها من ناحية وتحديد  :تمهيد وتقسيم
  .وتحديد مجال هذه القاعدة من ناحية ثالثة ،نطاقها من ناحية

  ماهية القاعدة واساسها :الفرع األول

لقضاء الى ان تعديل تكييف الواقعة ال يكون يتجه الراي السائد في الفقة وا :ماهية القاعدة :أوال
وال  46)(اال اذا سبق تنبيه المتهم بهذا التعديل ويعتبر هذا الدفاع أساسي ،سليما قانونيا

تحت التذرع بانه  ،يكفي لتمام هذا الشرط مجرد اتصال المتهم بملف الدعوى المقامة ضده
ل يجب احاطته بكامل الشكوى ب ،يستطيع ان يتعرف على حقيقة الوقائع المعاقب عليها

  .المقامة ضده

أساسين لهذه  Rigaus& Trousse)(قدم الفقيهان البلجيكيان  :اساس هذه القاعدة :ثانيا
 :)47(القاعدة
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ان االنسان يستمد من طبيعته البشرية بعض الحقوق االساسية التي ال  :القانون الطبيعي :االول
وال تكتسب بالتقادم ولم يتنازل عنها في العقد  تقبل االنفصال عنه وال يجوز التصرف فيها

  .االجتماعي بل يجب أن يظل محتفظا بها

فقاال؛ ان االلتزام باحاطة المتهم بتغيير التكييف يعتبر تطبيقا للمبدأ الذي  ،مبدأ المواجهة: الثاني
 .)48(بمقتضاه ال يستطيع القاضي أن يدين على عنصر لم يكن محال للمداولة في القضية

بالتالي يمكن القول بأن المحكمة ملزمة بأن تصدر حكمها بناء على ما تم تداوله في و
وعدم جواز تعديل التكييف القانوني لها  ،فاللمتهم الحق في العلم بالشكوى المقامة ضدة ،الجلسة

  .إال بعد توضيح ذلك له حتى يتسنى له الدفاع على اساس هذا التكييف الجديد

  قيد المحكمة بقاعدة االلتزام بحق الدفاعشروط ت :الفرع الثاني

وبالتالي  ،وهناك شروط تلتزم بها المحكمة عند تغيير التكييف القانوني وتطبيقًا لحق الدفاع
  .وعدم االساءة الى مركز المشتكى عليه ،عدم االخالل بحق الدفاع :توافر شرطين هما

  :عدم االخالل بحق الدفاع :الشرط االول

و التوضيح للمشتكى عليه التكييف القانوني الجديد للشكوى المقامة ومفاد هذا الشرط ه
  .ضده ومنحه اجال لتحصير دفوعه وبيانته على الوصف المعدل

وهناك بعض الفقه ميز بين حالتي تغيير التكييف القانوني وتعديل التهم ويظهر هذا التمييز 
  :على النحو التالي

تنبيه المشتكى عليه بالوصف  49)(م يتطلب الفقهففي ما يتعلق بتغيير التكييف القانوني ل
المعدل في حالة تغيير التكييف القانوني اال اذا ترتب عليه وصفا اشد من الوصف الذي رفعت به 
الشكوى على اساس من القول بان تغيير التكييف القانوني غالبا ال يرتب عليه اضافة واقعة جديدة 

رفعت بها الشكوى، بل قد يؤدي الى استبعاد واقعة من  او ظرف جديد الى الوقائع والظروف التي
الوقائع التي رفعت بها وبالتالي فهو قد يقرر لمصلحة المشتكى عليه وال يكون فيه اساءة الى 

  .هذا بخالف تعديل التهمة ،مركزه ومن ثم فان عدم تنبيه بالتغيير ال يشكل اخالل بحق الدفاع

 ،اشترط الفقه السابق لجواز التعديل تنبيه المشتكى عليهفقد  ،اما فيما يتعلق بتعديل التهمة
سواء ترتب على هذا التعديل توجيه تهمة للمشتكى عليه عقوبتها اشد من التهمة السابقة أو 

نظرا الن هذا التعديل يترتب عليه اضافة واقعة او ظرف جديد الى  ،مماثلة لها او اخف منها
  .الوقائع التي رفعت بها الشكوى
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ضرورة تنبيه المشتكى عليه عند  )50(قرر جانب آخر من الفقه ،الف الراي السابقوعلى خ
تغيير التكييف القانوني أو تعديل التهمة ومنحه اجال يتمكن فيه من تحضير دفاعه في جميع احوال 

وبغض النظر عما اذا كان  ،التغيير والتعديل دون التفرقة بين التكييف القانوني وتعديل التهمة
أو كان تغيير  ،على تغيير التكييف القانوني تعريض المشتكى عليه لوصف أشد أم اخفيترتب 

او استبعاد بعض عناصر الواقعة االجرامية  ،التكييف قد تم في حدود عناصر الوصف السابق
  .المرفوعة بها الشكوى

   :عدم اإلساءة إلى مركز المّتهم: الشرط الثاني

فاذا كانت محكمة االستئناف تملك صالحية  ،االستئنافوتظهر أهمية هذا الشرط امام محكمة 
فيجب أن ال يؤدي تغيير التكييف لتعريض المتهم  ،تغيير التكييف القانوني للواقعة المطروحة عليها

فال يجوز لمحكمة االستئناف  ،المستانف وحده هو المشتَكى عليه وحده لعقوبة اشد اذا كان هو
و يعرضه لوصف وعقوبة أشد مما قضى به الحكم المستأنف تغيير الّتكييف القانوني على نح

  .ال يضار الّطاعن بطعنه :تطبيقًا لقاعدة

فإن للمحكمة االستئنافية تغيير الّتكييف  أما إذا كان االستئناف مقدمًا من الّنيابة العامة
ليه لعقوبة أشد من القانوني للواقعة المعروضة عليها حّتى لو ترّتب على ذلك تعريض المشتَكى ع

نظرًا ألن استئناف الّنيابة العامة ينشر الشكوى  ؛العقوبة المقضي بها من قبل محكمة الدرجة االولى
أو تلغيه أو تعدله  بحيث يجوز لها أن تؤيد الحكم ،بجميع عناصرها أمام محكمة االستئناف

  .لمصلحة المشتَكى عليه أو ضده

  القانوني ع والمحاكم األردنية من قواعد الّتكييفموقف التشري :المبحث الّثاني

موقف المشرع  :المطلب األول ،سوف يقوم الباحث بتقسيم هذه المبحث إلى مطلبين
والقضاء االردني من التقيد بحدود العينية والشخصية للشكوى، المطلب الّثاني على موقف 

  .المشرع والقضاء االردني من قاعدة احترام حق الدفاع

موقف المشرع والقضاء االردني من التقيد بحدود العينية والشخصية  :األول المطلب

  للشكوى

تأسيسا على الفائدة العملية لفكرة توزيع العمل القضائي بين سلطتي االتهام والحكم بما 
تستهدفه من حياد في القاضي حرصت معظم التشريعات الجزائية للدول في النص على قاعدة 

الشكوى الجزائية وقد كان من بين هذه التشريعات التشريع والقضاء تقيد المحكمة بحدود 
االردني من حيث اقراره وتطبيقه لهذه القاعدة في االحكام الصادرة عنه في هذا الخصوص، ألجل 
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ثم نعرض لموقف ،ذلك سوف نستعرض موقف التشريع األردني من هذه القاعدة في فرع اول
  .القضاء االردني منها في فرع ثاني

  موقف المشرع االردني  :الفرع االول

يمكن ان نستمد قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي االردني 
فسلطة االتهام هي التي تحدد  ،ومن مبدا الفصل بين سلطتي االتهام والحكم ،من حق الدفاع

  .)51(الواقعة أو الوقائع التي تنحصر بها سلطة المحكمة

فيجوز للمحكمة أن تعدل الّتهمة وفقًا , مة مقيدة بالوقائع المرفوعة بها الشكوىفالمحك
وإذا ،للشروط التي تراها عادلة على أن ال يبنى هذا الّتعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة

كين كان الّتعديل يعرض المّتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية؛ لتم
  .)52(المّتهم من تحضير دفاعه على الّتهمة المعدلة

يتم تنبيه ويتمنى الباحث على المشرع األردني أن يعدل النص القانوني السابق بحيث 
ألن  ،المشتكى عليه ومنحه إجًال لتحضير دفاعه عن التهمة المعدلة سواء تعرض لعقوبة أشد أو ال

وأن يتم النص على أنه اذا كان تعديل , حتى تثبت إدانتهالقاعدة العامة هي األصل براءة المتهم 
التهمة المنظورة أمام محاكم الصلح يفضي الى اعتبارها جناية بدل جنحة بأن تقضي المحكمة بعدم 

وكذلك فأن المحكمة مقيدة بأشخاص الشكوى، بحيث ال يجوز لها أن تتدخل في اختصاصها 
  .)53(ار الّظن أو االّتهاممعاقبة شخص على وقائع لم يشتمل عليها قر

  موقف القضاء االردني  :الفرع الثاني

ويأتي ذلك  ،فقد أقر القضاء األردني قاعدة تقيد المحكمة في حدود الشكوى الجزائية
انسجامًا مع الّنصوص الّتشريعية الواردة في قانون أصول المحكمات الجزائية األردني التي كسرت 

بحيث ال يجوز  ،قة بالّنظام العام ورتبت جزاء البطالن على مخالفتهاهذه القاعدة واعتبرتها متعّل
الّتنازل عنها ويجوز الّتمسك بها في أي مرحلة تكون عليها الشكوى ولو ألول مرة أمام محكمة 

  .الّتمييز

عي العامدادر عن المدة بقرار المالحقة الصمحكمة  ،ومحكمة الموضوع مقي وينحصر حق
اء الّتكييف القانوني السليم للجرم، ولكن ال يحق لها أن تضيف مشتَكى عليه لم الموضوع بإعط

عي العامدادر عن المنه قرار اإلحالة الص55)(54(يتضم(.  

وال يجوز تقديم شخص للمحاكمة في قضية جنائية ما لم يكن الّنائب العام أو من يقوم مقامه 
وحيث إن الّنائب العام أو من يقوم مقامه لم يصدر قرار قد أصدر قرار باّتهامه بتلك الجريمة، 
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باّتهام المميز ضده عن جناية الشروع بقتل المجني عليه، فال يجوز للمحكمة أن تتدخل في معاقبة 
ألّنها تكون قد حّلت نفسها محّل الّنيابة  ؛شخص على وقائع لم يشتمل عليها قرار الّظن واالّتهام

أصابت محكمة الجناية الكبرى بعدم مالحقة المّتهم عن جناية الشروع بقتل وعليها فقد ،العامة
  .)57)(56(المجني عليه، وإن المالحقة تعود للّنيابة العامة

وأن المحكمة مقيدة بالوقائع المرفوعة بها الشكوى، بحيث ال يجوز لها أن تتدخل في معاقبة 
ألّنها تكون فصلت في أمور لم تعرض  ؛االّتهامشخص على وقائع لم يشتمل عليها قرار الّظن أو 

ألّنه يؤدي إلى حرمان المشتَكى  ؛وهو مما ال يجوز عليها قانونيًا وأحّلت نفسها محّل الّنيابة العامة
  .)59)(58(عليه من حق الدفاع

 ولمحكمة الموضوع تعديل وصف الّتهمة وفقًا للشروط التي تراها عادلة على أن ال ينبني هذا
على أن ُتقدم تفسيرًا صحيحًا لتعديلها وما هو  ،الّتعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة

  .)61)(60(السند القانوني الذي بنت عليه قرارها

  موقف المشرع والقضاء االردني من قاعدة احترام حق الدفاع: المطلب الثاني

 :الفرع الثانيو موقف المشرع االردني :الفرع األول :وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين
  موقف القضاء االردني 

  موقف المشرع االردني  :الفرع االول

من تنبيه المشتكى عليه ومنحه اجال لتحضير دفاعه على  وفي محاولة لمعرفة موقف المشرع
ان  فأنه يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على, التهمة المعدلة

واذ كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد  ،ال تبني التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة
تؤجل القضية لمد تراها المحكمة ضرورية لتمكين المشتكى عليه من تحضير دفاعه على التهمة 

  .)62(المعدلة

لى تأجيل القضية ويظهر من هذا النص أن المشرع االردني لم ينص على التنبيه وانما نص ع
لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المشتكى عليه من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة وان 

وقد اقتصر  ،كان هذا التأجيل يفترض بحكم اللزوم ضرورة تنبيه المشتكى عليه الى هذا التعديل
وهو امر  ،ها القانونيالمشرع على اتخاذ هذا االجراء في حالة تعديل التهمة دون حالة تغيير تكييف

  .وجوبي يتم بدون طلب المشتكى عليه وفقا للنص السابق

  

  



 ضوابط التكييف القانوني في التشريع الجزائي األردني   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1685

  موقف القضاء االردني  :الفرع الثاني

نالحظ ان القضاء في االردن اسقر في غالبية احكامه على تنبيه  ،اما على الصعيد القضائي
ال في حال تعريضه ال يكون ا, المشتكى عليه ومنحه اجال لتحضير دفاعه على التهمة المعدلة

  .لعقوبة اشد

وللمحكمة ان تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة، واذا كان التعديل بعرض المتهم 
لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه عن 

في الئحة االتهام ولم تعديلها المتهمة المعدلة، وبما ان المتهم قد سئل عن الجرائم المسندة اليه 
قانون االصول الجزائية ) 232( وكان قد افهم منطوق المادة،الى ما يعرض المتهم لعقوبة اشد

وكرر اقواله لدى الشرطة والمدعي العام وام يرغب بتقديم اية بينة دفاعية، فان تعديلها في الحكم 
من ثم العودة بناء على قرار محكمة الى جنحة عقوبتها تقل عن عقوبة الجناية المسندة اليه و

االستئناف الى تكييف القانوني للجريمة المسندة اليه والتي سأل عنها وبنى دفاعه على اساس منها 
الن التعديل لم ،ال يغير من االمر شيئا وال يوجب على محكمة امهاله لتمكينه من تحضير دفاعه

من االصول الجزائية مما  )234( ق المادةيعرض لعقوبة اشد وال مجال في حالة المعروضة لتطبي
  .)64)(63(يجعل هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد

وتم تأجيل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المشتكى عليه من تقديم 
واقتصر النص على اتخاذ هذا االجراء في حالة التعديل فقط دون  ،دفاعه على الوصف االشد

ه ال يوجد ما يمنع المشتكى عليه من حقه في الدفاع في حالة تغيير التكييف القانوني اال ان ،تغيير
للواقعة اذا ترتب على ذلك تعرضه لعقوبة أشد على الرغم من اقتصار النص المذكور على حالة 

  .)66)(65(نظرا الن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم ،التعديل فقط

ق الدفاع حتى ولو ادى تغيير التكييف القانوني كما يتعين تمكين المشتكى عليه من ح
 ،للواقعة او تعديل التهمة الى تعريضه لوصف ذات عقوبة مساوية للوصف السابق او اخف منها

وانما تطبيقا  ،من قانون اصول المحاكمات الجزائية) 234(وهذا ليس تطبيقا لنص المادة 
وسائر اوراق ومعامالت التحقيق على المتهم  للقواعد العامة التي توجب على المحكمة تالوة التهمة

  .)68)(67(أو الظنين في اول جلسات المحاكمة ومن ثم سؤاله عنها

 الخاتمة

في ختام هذا الدراسة وبعد أن تم البحث في التشريع والقضاء األردني من ضوابط التكييف 
وعة من الّنتائج والّتوصيات فقد َخُلصْت الدراسة إلى مجم ،القانوني في التشريع الجزائي األردني

  :ومن أهمها
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  :الّنتائج

إذا كان من الّثابت أن المحكمة الجزائية تملك الحق في تغيير الّتكييف القانوني للواقعة التي  -1
) 234(إّلا أن هذا الحق مقيد بالوقائع المرفوعة بها حسب نص المادة  ،دخلت في حوزتها
 .ألردنيا الجزائية المحاكمات من قانون أصول

المحكمة الجزائية مقيدة بأشخاص الشكوى، بحيث ال يجوز لها أن تتدخل في معاقبة شخص  -2
قانون أصول من ) 206(على وقائع لم يشتمل عليها قرار الّظن أو االّتهام حسب المادة 

ال يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إال إذا كان  :بأنهالمحاكمات الجزائية األردني 
  . عام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارًا باتهامه بتلك الجريمةالنائب ال

للمحكمة سلطة حكم والنيابة سلطة اتهام وتحريك الشكوى باستثناء الشكوى المعلقة على  -3
ومن ثم فان  ،االدعاء بالحق الشخصي والفصل بين سلطتي االّتهام والحكم من الّنظام العام

فاذا تجاوزت المحكمة , الذي رفعت عليه الشكوى محكمة تكون مقيدة بالوقائع واالشخاص
حدود الشكوى فقد قضت فيما لم يكن موضوعا لالتهام وجمعت بين سلطتي االتهام والحكم 
وهو ما ال يجيزه القانون ويستخلص من ذلك ان مبدا الفصل بين االتهام والقضاء ضمانة 

د سبق له اتخاذ موقف لحياد القاضي اذ يتيح له ان يفصل في الشكوى دون ان يكون ق
 .وتكوين راي فيها

ال يوجد تعارض بين مبدا اصلية البراءة في االنسان وبين قيام القاضي بتعديل وصف التهمه  -4
ألنه مستخلص من الوقائع في الشكوى فالتعديل ال يستهدف محاكمة المشتكى عليه اال في 

لتهمه جديده بوصف اخف حدود االفعال التي اقترفها وقد يؤدي الى تعرض المشتكى عليه 
 .وفي هذا تحقيق للعدالة في اقصى درجاتها

المشرع االردني لم ينص على التنبيه وانما نص على تأجيل القضية لمدة تراها المحكمة  -5
ضرورية لتمكين المشتكى عليه من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة وان كان هذا التأجيل 

وقد اقتصر المشرع على  ،ى عليه الى هذا التعديليفترض بحكم اللزوم ضرورة تنبيه المشتك
وهو امر وجوبي  ،اتخاذ هذا االجراء في حالة تعديل التهمة دون حالة تغيير تكييفها القانوني

 .يتم بدون طلب المشتكى عليه

القضاء في االردن أستقر في غالبية احكامه على تنبيه المشتكى عليه ومنحه اجال لتحضير  -6
  .وهذا ال يكون اال في حال تعريضه لعقوبة اشد, المعدلةدفاعه على التهمة 
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  :الّتوصيات

يتمنى الباحث وضع فيصل حاسم ودقيق بين القاضي من جانب ونفسه من جانب اخر ويتمثل  -1
هذا الفيصل بفكرة الحياد فهي الضمانة الوحيدة التي تجرد القاضي االنسان من الصفات التي 

يق هذا الحياد هو الذي يبرر قاعدة تقيد المحكمة قد تبعده عن تحقيق العدالة وتحق

 .الجزائية بالحدود الشخصية والعينية للشكوى

من قانون أصول المحاكمات ) 234(يتمنى الباحث على المشرع األردني أن يعدل المادة  -2
يتم تنبيه المشتكى عليه ومنحه إجًال لتحضير دفاعه عن التهمة بحيث  ،األردني الجزائية

ألن القاعدة العامة هي األصل براءة المتهم حتى تثبت  ،اء تعرض لعقوبة أشد أوالالمعدلة سو
 . إدانته

في قانون أصول المحاكمات  كما يتمنى الباحث على المشرع األردني أن يضيف نصا قانونيا -3
اذا كان تعديل التهمة المنظورة أمام محاكم الصلح يفضي الى اعتبارها : وهو كالتالي الجزائية

 .بدل جنحة بأن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها جناية

  

  الهوامش

 ).187(سويلم، محمد، الّتكييف في المواد الجنائية، ص )1

 ).72(الحربي، شاكر، حقوق وضمانات في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، ص )2

 ).72(الحربي، مرجع سابق، ص )3

 ).895(محمود نجيب، شرح قانون اإلجراءات الجنائية صحسني،  )4

 ).549(يالني، فاروق، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، صالك )5

 ).49(عذرابة، عمر محمد، المركز القانوني للمّتهم في الدعوى الجزائية، ص )6

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 51(المادة  )7

 .، منشورات قسطاس2015، لسنة 236تمييز جزاء، حكم رقم  )8

 ).55(لفتاح، مبدأ شخصية وعينية الدعوى الجزائية، صحالوة، رأفت عبد ا )9

 ).218(البلتاجي، سامر، التصدي في اإلجراءات الجنائية، ص )10

 ).82(،، صباالتهاموضي، عبد المنعم عبد الرحيم، قاعدة تقيد المحكمة الجنائية عال )11

 ).83(العوضي، مرجع سابق، ص )12

 ).170( لجنائية، صطه، محمود أحمد، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى ا )13

 ).28(، سعيد علي بحبوح ا، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، صالتقبي )14
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 ).207(ص .الجنائية المواد في الّتكييف، محمد، القبالوي )15

 ).893(مرجع سابق، ص حسني، )16

 ).266(حاتم، حماية المتهم في محاكمة عادلة، ص بكار،  )17

 ).267(بكار، مرجع سابق، ص )18

 ).92ـــ 87(جع سابق، ص العوضي، مر )19

 ).217(القبالوي، مرجع سابق، ص )20

 ).1219(الغريب، محمد، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ص )21

 . 508ص  ، مرجع سابق،الكيالني، فارق )22

 ).410(شرح أصول المحاكمات الجزائية، ص نمور، محمد سعيد، )23

 ).227(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص ،حسنجوخدار،  )24

 ).424(ص مرجع سابق، نمور، )25

 ).351(ص شرح قانون اإلجراءات الجنائية،، ، محمود محمود،مصطفى )26

 .2017لسنة ) 30(ظامية رقم ل لتشكيل المحاكم الّنعدقانون م) 3(المادة  )27

 .2017لسنة ) 23(قانون محاكم الصلح رقم ) 3(المادة  )28

 .2017لسنة ) 32( ئية رقمالمحاكمات الجزاالفقرة الّثانية من قانون أصول  )140(المـادة  )29

محكمة بداية غرفة قضائية  تنشأ في كلِّ. أ: من قانون المطبوعات والّنشر على) 42(نصت المادة  )30
رتكب خالفًاالجرائم التي ُت. 1: اليةظر في القضايا الّتشر تتولى الّنصة لقضايا المطبوعات والّنمتخص 

عالم المرئي والمسموع المطبوعات أو وسائل اإل رتكب بوساطةألحكام هذا القانون والجرائم التي ُت
المص بها خالفًاّخر 2 .قانون آخر ألحكام أي .أيقيمها  يعاوى المدنية التالدمتضرر للمطالبة  ي
فعل  رر من أيهذا القانون إذا نتج الض ر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكامعويض المقربالّت

غرفة قضايا  تختص. ب .عالم المرئي والمسموعطبوعات أو وسائل اإلمن الم يأرتكب بوساطة ُأ
  .شر لدى محكمة بداية عمان دون سواهاالمطبوعات والّن

 .، منشورات قسطاس2009، لسنة 1729رقم ، حكم )هيئة خماسية( جزاءتمييز  )31

ص محاكم اختصا: على.2017لسنة ) 30(من قانون تشكيل المحاكم الّنظامية رقم ) 4(نصت المادة  )32
الطعون الموجهة إلى األحكام المستأنفة اليها الصادرة عن  -أ: الّنظر في :البداية بصفتها االستئنافية

ادرة عن رؤساء الّتنفيذ القابلة للّطعن بموجب  - ب .لحمحاكم الصهة إلى القرارات الصالّطعون الموج
 .باستئنافه إلى المحاكم البدائيةالّطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر  - ج  .قانون الّتنفيذ

 . 485ص فاروق، مرجع سابق،  الكيالني، )33

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمن ) 260 -256( :وادالم )34
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من قانون أصول المحاكمات ) 241(نصت المادة و ).1120(، صمرجع سابق محمد، الغريب )35
 و مخالفًةأ بل جنحًة لى المّتهم ال يؤّلف جنايًةإ دسَنالفعل الم ذا اعتبرت المحكمة أنإ :الجزائية على

 .تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها

 .، منشورات قسطاس2017لسنة  2579تمييز جزاء، رقم  )36

 .، منشورات قسطاس2016لسنة  983تمييز جزاء، رقم  )37

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمن  )142(ولى من المادة رة األقالف )38

من قانون أصول ) 140(المادة امن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني و) 136( المادة )39
 .المحاكمات الجزائية األردني

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني )179/2(المادة  )40

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 137(المادة  )41

 .ات قسطاس، منشور2018لسنة  591تمييز جزاء الحكم رقم  )42

 قسطاس، منشورات 2018لسنة  999رقم  جزاء،تمييز  )43

 .قسطاس، منشورات 2018، لسنة 2201رقم  طلبات،/تمييز جزاء  )44

 .، منشورات قسطاس2000لسنة  813رقم  جزاء،تمييز  )45

 ).247(سويلم، محمد، مرجع سابق، ص )46

 ).248(سويلم، محمد مرجع سابق،،ص )47

 ).249(سويلم، مرجع سابق، ص )48

 ).700(ص ،الجنائية اإلجراءات ،زكي حمدم عامر، أبو )49

 .وما بعدها) 1231(ص ،مرجع سابق، الغريب )50

 ).586(ص ،الجزائية المحاكمات أصول قانون شرح ،كامل، السعيد )51

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمن ) 234(المادة  )52

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 206(المادة  )53

 .، منشورات قسطاس2017 لسنة 2237 رقم الحكم طلبات،/  جزاء تمييز )54

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 206-1/166: (المادتين )55

، منشورات 2004، لسنة 1401، وانظر كذلك قراراها رقم 2006، لسنة 656تمييز جزاء، رقم  )56
 .قسطاس

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني)206(المادة  )57

 .، منشورات مركز عدالة2004، لسنة 370يز جزاء، رقم تمي )58

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 206(المادة  )59
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 .، منشورات قسطاس2017 لسنة 441 رقم الحكم جزاء تمييز )60

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني من) 234( المادة )61

 .األردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 234(المادة  )62

، منشورات مركز 2007، لسنة 269، وانظر تمييز جزاء رقم 2007، لسنة 259تمييز جزاء، رقم  )63
 .عدالة

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 232و 234المادة  )64

 .601السعيد، مرجع سابق، ص )65

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 234المادة  )66

 .601السعيد، مرجع سابق، ص )67

ــ عند البدء " من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ) 172(نصت الفقرة االولى من المادة  )68
في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن واالوراق والوثائق االخرى ان وجدت ويوضح ممثل 

لتهمة النيابة العامة والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم تسال المحكمة الظنين عن ا
ــ ينبه الرئيس وكيل 1" من القانون المذكور فقد نصت على انه ) 215(، اما المادة "المسندة اليه 

ــ ينبه الرئيس المتهم أن يصغي 2.المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل ال يخل بحرمة القانون
 ...."الى كل ما سيتلى عليه

  

  :المراجع

  :الكتب العربية: أوًال

  .اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،7ط ،اإلجراءات الجنائية ،)2005( ،مد زكيأبو عامر، مح

  .منشاة المعارف االسكندرية ،حماية المتهم في محاكمة عادلة ،)1997( ،حاتم ،بكار

 ،، دار الفكر والقانون1ط ،الّتصدي في اإلجراءات الجنائية ،)2008( ،سامر ،البلتاجي
  . المنصورة

، د ط، دار مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ،)2005( ،بحبوحسعيد علي  ،التقبي
  .القاهرة ،الّنهضة العربية

، 1، طدراسة مقارنة شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،)1993( حسن، ،جوخدار
  .دار الّثقافة للّتوزيع والّنشر :عمان
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 ،دار الّنهضة العربية ،3ط ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،)1995( ،محمود نجيب ،حسني
  .القاهرة

دار  ،ط. د ،مبدأ شخصية وعينية الدعوى الجزائية ،)2003( ،حالوة، رأفت عبد الفتاح
  .القاهرة ،الّنهضة العربية

، دار الثقافة للّنشر 1ط ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،)2008( ،كامل ،السعيد
  .والّتوزيع للّنشر

دراسة تحليلية تأصيلية  ،الّتكييف في المواد الجنائية ،)2005( ،سويلم، محمد علي

  .دار المطبوعات الجامعية ،4ط ،وتطبيقية مقارنة

، دار منشأة 1ط  ،مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ،)2003( ،محمود أحمد ،طه
 .اإلسكندرية، مصر ،المعارف

 ،، دار الّنهضة العربية1ط  ،2ج ،جنائيةشرح قانون اإلجراءات ال، )1997( ،محمد ،الغريب
  .القاهرة

  .اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ط.د ،الّتكييف في المواد الجنائية ،)2003( ،محمد ،القبالوي

، دار 3، ط2ج ،محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية) ،1995( ،فاروق ،الكيالني
  بيروت  ،المروج

، الّطبعة الّثانية عشرة، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،)1988( ،محمود محمود ،مصطفى
  .مطبعة جامعة القاهرة

 ،، دار الثقافة للّتوزيع والّنشر1، طأصول اإلجراءات الجزائية ،)2005( ،محمد سعيد ،نمور
  .عمان

  :الرسائل الجامعية واألبحاث:ً ثانيا

رسالة  ،لجزائية السعوديحقوق وضمانات في نظام اإلجراءات ا، )2004( ،شاكر ،الحربي
 .عمان ،الجامعة األردنية ،ماجستير

قاعدة تقيد المحكمة الجنائية باإلتهام، دراسة  ،)1973( ،عبد المنعم عبد الرحيم ،العوضي

  .، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصردكتوراه، رسالة مقارنة
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بحث مقدم لغاية  ،ّتهم في الدعوى الجزائيةالمركز القانوني للم، )ت.د( عمر محمد، ،عذرابة
 .المعهد القضائي االردني ،الحصول على دبلوم في العلوم القانونية

  :القوانين: ثالثًا

لسنة  32والمعدل بالقانون رقم  1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  -1
2017. 

  .2017لسنة ) 30(قانون معدل لتشكيل المحاكم الّنظامية رقم  -2

  .2017لسنة ) 23(قانون محاكم الصلح رقم  -3

  :قرارات القضاء األردني: رابعًا

  .منشورات قسطاس ،2018لسنة  591تمييز جزاء الحكم رقم  -1

 .، منشورات قسطاس2018لسنة  999تمييز جزاء، رقم  -2

  .، منشورات قسطاس2018، لسنة 2201طلبات، رقم /تمييز جزاء  -3

 منشورات قسطاس ،2017لسنة  2237 الحكم رقم ،طلبات/ تمييز جزاء  -1

 منشورات قسطاس ،2017لسنة  441تمييز جزاء الحكم رقم  -2

 منشورات قسطاس ،2017لسنة  2579رقم  ،تمييز جزاء -3

  .، منشورات قسطاس2016لسنة  983رقم  ،تمييز جزاء -4

، منشورات 2007، لسنة 269، وانظر تمييز جزاء رقم 2007، لسنة 259رقم  ،تمييز جزاء -5
 دالةمركز ع

 .، منشورات قسطاس2009، لسنة 1729، حكم رقم )هيئة خماسية(تمييز جزاء  -6

، 2004، لسنة 1401، وانظر كذلك قراراها رقم 2006، لسنة 656رقم  ،تمييز جزاء -7
 .منشورات قسطاس

  .، منشورات مركز عدالة2004، لسنة 370رقم  ،تمييز جزاء -8

  .، منشورات قسطاس2000لسنة  813تمييز جزاء، رقم  -9
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fuel, radioactive products or wastes within or to the facility are produced or sent to 
b- any other losses or damages arising or resulting in this manner c- death, personal 
injury, loss or damage to property arising or resulting from other ionized radiation 
from any other radioactive source within the facility Nuclear". 

88) The 1998 Nuclear Damage Supplemental Damage Supranational Damage 
Agreement defined nuclear damage by saying "Nuclear damage 1- death and 
personal injury 2- loss or damage of property, and each of the following elements to 
the extent specified in the Law of the Competent Court." 

89) See Article 9 of the Treaty of Principles governing the activities of states in the field 
of exploration of outer space, including the moon and other celestial bodies of 
1967. 

90) Bou Flaga, Abdurrahman, 2016, Civil Liability for Environmental Damage and the 
Role of Insurance, Ph.D., University of Tlemcen, Algeria, p. 70. 

91) Bou Falja, Abdul Rahman, previous reference, p. 91. 

92) Hawass, Atta Saad Mohammed, 2011, Responsibility for Environmental Pollution 
Damage in the Neighborhood Area, Comparative Study, New University House, 
Egypt, p. 514. 

93) Hawass, Atta Saad Mohammed, previous reference, p. 522. 

94) Bou Falja, Abdul Rahman, previous reference, p. 78. 

95) (Mukhtar, Taiba Jawad Mohammed, 2011, Damage in International Responsibility, 
Research publication of the Faculty of Law, Babylon University, Iraq on 26 May 
2011 at www.uobabylon.edu.iy. 

96) Belhadj, Wafa, previous reference, p. 72. 

97) See Article 134 of the Lebanese Civil Code, called the Obligations and Contracts 
Act of 1932. 

Which states.”... Indirect damages should also be considered, provided they are clearly 
related to the offence or quasi-offence......." 

98) See Article 37 of Algeria’s Environmental Protection Act 2003, see Ben Siddiqi, 
Fatima, 2016, Legal Protection of the Environment in Algerian Legislation, 
Master's Thesis, University of Abyeibbel Belkaid, Algeria, p. 75. 

99) Jihad, Ali 2010, Legal Protection of the Marine Environment from Pollution 
Hazards, Comparative Study, Ph.D., Faculty of Law, University of Tlemcen, 
Algeria, p. 248. 

100) Jihad, Ali, previous reference, p. 250. 
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73) Al-Rashid, Walid Ayed Awad, 2012, Responsibility Arising from Environmental 
Pollution, Comparative Study, Master's Thesis, Middle East University, Amman 
Jordan, p. 50. 

74) Muhammad, Abdul Rahman, Osman, 1993, civil liability for radioactive material 
sources, comparative study, i1, without publisher, p. 369. 

75) Boufalja, Abdurrahman, 2016, Civil Liability for Environmental Damage and the 
Role of Insurance, Ph.D., University of Abu Baker Belkaid, Algeria, p. 65. 

76) Ibn Mansour Dictionary, Jamal al-Din Al-Ansari (Tongue of The Arabs), Part 6, 
Egyptian House of Authorship and Translation, p. 153-158. 

77) Al-Thanon, Hassan Ali, 2006, Al-Mas'id in Explaining Civil Law, Damage, I1, Wael 
Printing, Publishing and Distribution House, Amman, Jordan, p. 158. 

78) Al-Thanon, Hassan Ali, previous reference, p. 127. 

79) Nashar, Mohammed Fathallah, 2002, right of civil compensation between Islamic 
jurisprudence and civil law, New University Publishing House, Alexandria, Egypt, 
p. 156. 

80) Al-Sanhouri, Abdul Razzaq Mohammed, 1998, mediator in the explanation of civil 
law, theory of commitment in general, sources of commitment Part I, Al-Halabi 
Human Rights Publications, Beirut, Lebanon, p. 171. 

81) Muhammad, Nasreddine, 1983, basis of compensation in Islamic law and Egyptian 
law, PhD, Cairo University, Egypt, p. 381. 

82) Ramadan, Mohammed Ahmed, 1995, Civil Liability for Damages in the 
Neighborhood Environment, Comparative Study, Between Islamic Jurisprudence 
and Positive Laws, Al-Mahtab Publishing and Distribution House, Amman, Jordan, 
p. 47. 

83) Belhadj, Wafa, 2014, Compensation for Environmental Damage in Algerian 
Legislation, Master's Thesis, Mohamed Khdeir University in Biskra, Algeria, p. 24. 

84) Belhadj, Wafa, previous reference, p. 25. 

85) The 1960 Paris Convention, the nuclear damage indirectly defined in article 1/a/1 as 
"any incident or series of facts of a single origin caused damage as long as these 
facts or some of the damage caused or caused either by radiation properties, or the 
combination of properties, toxic and explosive properties, or other hazardous 
properties of nuclear fuel, radioactive products or waste, or radiation from ionized 
materials from any other source of nuclear radiation, within a facility that exists." 

86) The Brussels Convention of 1962 defined nuclear damage in article 1/7 by saying 
"Nuclear damage is loss of life or injury, loss of property caused by radioactive 
properties, or by the meeting of radioactive, high and explosive properties, all 
resulting from nuclear fuel or radioactive waste, and any other losses or damages 
determined by national law and to the extent it deems appropriate." 

87) The Vienna Convention of 1963 defined nuclear damage in article 1/11 by saying "a- 
Death, personal injury or any loss or damage to property arising or resulting from 
radiation properties, or a combination of radiation properties and toxic, explosive or 
other hazardous properties that are characterized by In the nuclear facility, nuclear 
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pollution to another, the State shall act when taking measures to prevent, reduce and 
control pollution of the marine environment, so that it does not move directly or 
indirectly for damage or hazards from one area to another or to convert some kind 
of pollution into another." 

56) Article 169) of the Convention on the Law of the Sea stipulates that "states shall take 
all necessary measures to prevent and reduce pollution of the marine environment 
and to control this pollution resulting from the use or control of technologies under 
their jurisdiction or by introducing strange or new species intentionally or 
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event that such measures are unlawful or reasonably exceed the measures 
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materials related to the responsibility of international organizations, and although 
they became treated as persons of international law under the rules of international 
law, they are still not the legal personality of these organizations because of the 
fundamental difference between them, the personality The legality granted to 
international organizations is as much as necessary for the practice of the specialty 
for which it was established and to achieve its objectives. See Al-Daridi, Hussein 
Ali, 1993, International Conventions concluded by international organizations, 
Master's Thesis, University of Jordan, Jordan, p. 19. 
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4) Article 1 of Chapter 1 of the Charter of the United Nations entitled "The purposes and 
principles of the Commission" states: 
To this end, the Commission takes effective joint measures to prevent and 
remove the causes that threaten peace, suppress aggression and other forms of 
disruption of peace, and invoke peaceful means and in accordance with the 
principles of justice and international law to resolve international disputes that 
may lead to a breach of the peace or to settle it. 

5) International law is defined as a set of legal rules governing international relations in 
times of peace and armed conflict. 

6) International environmental law is defined as a set of international legal rules and 
principles governing the activity of states in the prevention and reduction of various 
damages, which result from different sources of the environmental environment. 

7) Kurdish, Jamal Mahmoud, 2005, Competent Court and applicable law on liability 
claims and compensation for the harms of cross-border pollution, New University 
Publishing House, Egypt, p. 23. 

8) The idea of the rules and their emergence in the international community was 
compared to some of the factors and reasons that led to the creation of a current that 
denies the existence of the rules, and in the first place the jurisprudential (Brierly) 
and the jurist (Kokenheim) who considered that these rules are a restriction on the 
authority of the will of the state, and consider that the nature of International law is 
a coordinating law and not a law of submission, as they demonstrate their refusal to 
define the rule of command, in addition to the possibility of decomposition of 
international obligations, and on this basis the deniers of the idea of international 
legal rules go by looking at the sources of the international base and they see that 
the agreement whether Expressly, treaty or implicitly in the form of custom or 
general principles of law, are the only sources of international law. While some of 
international jurisprudence considers that there are rules that cannot be opposed, but 
that they are of a humanitarian nature, notably the jurist (Firdous), who has 
considered that there are rules that bear the status of the rules of command, and the 
criterion of which exist edifying the needs of the State unilaterally, but to apply and 
protect the higher interests of the international community, Another jurist who is in 
favor of this idea is the jurist George Sall, who based his view on the idea of 
supreme international legitimacy, since customary international law contains certain 
rules that possess a higher value and are adhered to by all countries, and have no 
right to agree otherwise, including rules that protect freedoms. Individual rights, 
such as the right to life, and the right to the physical integrity of man, as confirmed 
by this trend of Arab jurisprudence, Dr. Mohammed Hafiz Ghanem, as well as Dr. 
Mustafa Kamel Yassin, who affirm the characteristics of the rules of the command 
and as general rules protecting an international interest, and are restrictive rules of 
the will of states for the benefit of the international public. See: Al-Taie, Haidar Ad 
ham, Evolution of The Rules of International Law, p. 30-35, research published on 
the website: http://www.iasj.net. 
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3- We believe that it should be directed not to link the causal relationship 
between the act and the environmental damage, because the fact of the 
situation shows that the causal relationship between the act and the damage 
is a condition for the realization of the damage and not for the international 
responsibility for environmental damage, which is essentially related to the 
specificity of the concept of environmental damage. 

4- The rule of international legal accountability for environmental damage 
should be extended to all persons of international law, especially individuals 
and persons responsible for causing harm to their crimes, which are 
considered in the concept of international law as war crimes and in the same 
context an environmental crime. 

5- The international community should go to formulate appropriate rules for 
international responsibility for environmental damage, reconsider the 2001 
draft international responsibility and the need to adopt new legal principles 
that are more effective in bringing down the pillars of international 
responsibility for environmental damage and its procedures in line with the 
specificity of environmental damage and the definition of the environment 
in all its various issues. The need for international cooperation to develop 
the rules of international law with regard to liability and compensation for 
pollution. 

6- The idea of establishing international environmental compensation funds 
should be activated in order to compensate the victim in the case where it is 
not compensated by another means, and the imposition of international 
compulsory insurance would solve the problems related to compensation for 
environmental damages and thus reduce their violations. 

 

End Notes: 
1) Sabareni, Ghazi Hassan, 2000, Brief in The Principles of General International Law, 

I1, Cultural Publishing and Distribution House, Amman, Jordan, p. 299. 
2) Salama, Ahmed, Abdul Karim, 1997, Environmental Protection Law, Study of Its 

Authenticity in National Systems and Convention, I1, King Saud University, 
Riyadh, Saudi Arabia, p. 482. 

3) Mohieddin, Khawla Youssef, 2011, The Role of the United Nations in Peace building, 
Ph.D., Department of International Law, Faculty of Law, Damascus University, 
Damascus University Journal of Economic symbiosis, Volume 27, Third Issue, p. 
188. 
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2- It follows from the principle of the unity of the state that the actions taken by 
all state agencies should be considered or shortened by the state actions for 
the purposes of international responsibility for environmental damage. 
Accordingly, Article Four includes both bodies that exercise legislative, 
executive, or judicial functions, or any other functions, alike. 

3- The prejudice to the right or legitimate interest of a person of international 
law if it is not followed by actual harm and a real violation of the rights of 
the other country, does not raise international responsibility, since the 
intended result of raising international responsibility is to repair the damage 
or compensation for it, the responsibility cannot arise from Other than this, 
the damage that requires repair is achieved, but with the need to distinguish 
between the damage and the interest. 

4- For lack of agreement on a unified definition of environmental damage, some 
jurisprudence went on to say that environmental damage lies in several 
areas, such as damage to biological diversity, damage to landscapes that 
leads to the loss and enjoyment of aesthetic views, and the loss of their 
tourism resources or is the damage that Leads to the loss of economic 
resources due to damage to environmental elements 

5- Through research, it was found that most of the jurisprudence has been 
unanimously agreed on the elements of the damage and that it is the damage 
that affects the environment in its various fields and the components that 
constitute it, which will be followed by an impact on the health or property 
of a person and its realization will lead to international responsibility. 

Recommendations: 

1- The international efforts, especially the legal ones represented by the 
International Law Commission, must be intensified to establish a general 
definition, a general barrier and an umbrella to environmental damage, in 
which the elements of international responsibility for environmental damage 
are completed and at the same time do not do without achieving the damage 
with the need to adapt to the multiple areas of the environment and the 
differences and the time place to occur. 

2- The international and local judiciary must deal with environmental damage 
and the rules of responsibility on them with a kind of privacy that 
corresponds to their characteristics, nature and concept without going to the 
point of proving the abstract rules of civil responsibility in domestic laws 
and the rules of international responsibility in international law. 
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is inconceivable that the damage should be severe as evident in civil liability, 
This is because the goal of protecting the environment from damages and the 
necessity of international responsibility on it is itself a major goal and a higher 
goal of dwarfing the rules and conditions that are not appropriate to the 
characteristics of its nature and concept, which is something that has a kind of 
extremism and exaggeration on the purpose of protecting the environment 
because that militancy leads to wasting many rights People who have been 
harmed and have been unable to demonstrate the degree of gravity or the 
severity of the damage, let alone this hardening, is incompatible with the 
principle of the preventive purpose of international responsibility for protecting 
the environment and repairing damage to it, because in reality if the state 
appreciates and knows that and to paint its international responsibility for its 
actions harmful to the environment requires Serious harm has been achieved, as 
it may not make it think this time and time again about the consequence of its 
lack of clarity, and thus it becomes more aggressive to embark on its harmful 
actions against the environment, which are not massive. 

This called on the American jurisprudent (M. Boysen) who served as 
director of the American Nuclear Law Institute to say, "The doubts that relate to 
the dangerous effects of radiation, such as the length of time needed to appear, 
and the conflict that occurs in determining the causes responsible for these 
effects, requires creating a new art of compensation in The law of responsibility 
if we want justice to be done by all parties concerned, and this method must be 
in place to overcome the difficulties of proving the harm and the actions that 
cause this harm. (100) 

Results: 

Accordingly, international responsibility is based on every action that 
violates a rule of general international law or the rules of international 
environmental law. This international action has two elements. The first is a 
personal component based on positive or negative behavior attributed to a person 
of international law, and the objective component that is based on Violation of 
this behavior with international obligations, through which international 
responsibility is generated, and whatever the source of this breach, whether by a 
written or customary international legal rule that states have traditionally 
followed. 

1- Any international lawful or unlawful act that violates the rules of 
international environmental law, it entails international responsibility for 
whoever committed it, whether the error was the basis for its provocation, or 
for the unlawful act, or what resulted from the dangerous act, obligated to 
the one who committed the international responsibility. 
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from factors that mediate the direct damage and the illegal action, it is It is not 
possible to exclude or exclude it from the calculation of compensation even if 
what is linked to direct damage are complex or difficult to understand 
connections (94). This opinion has a great deal of rationality and realism, 
especially in the field of establishing international responsibility for 
environmental damages, most of which are indirect damages, and this opinion 
calls for discussion, research and development in the international thought and 
judiciary. 

It is from this special nature of the environmental damage that it has made 
the jurisprudence in adopting the idea of compensation for indirect damage, and 
it relied on this on the rule (the separation limit), according to which no damage 
compensation is allowed, unless it is related to material damage to the property 
of the affected person (95). This is a positive issue in which there is a clear 
development in the international judiciary, especially as it became more 
acceptable to domestic national legislation when it adopted the idea of 
compensation for indirect damages, including, for example, what was approved 
by Article 134 of the Lebanese Civil Code, which established the rule for 
compensation for indirect damage and set it for him Conditions, such as being in 
contact with an already evidently harmful contact, (96) and also as taken by the 
Algerian legislator in the Algerian Environmental Protection Law in its article 
37, as it gave the associations for the defense of the environment the right to 
compensation for direct and indirect damages regarding facts that harm the 
collective interests that aim To defend him, (97) it also took some western 
legislation into the possibility of compensation for indirect damages, including 
the American law known as (CERCIA), as well as the French law of 1955, when 
it gave environmental societies to initiate the right to litigate in the crimes that 
result Direct or indirect damages that are in the collective interest. (98) 

As for the property of environmental damage, it is impersonal, which lies in 
the fact that the damage may affect the vital and non-vital materials of the 
environment, that is, damage that directly affects the environmental resources as 
an element of kind. The biggest victim is the environment itself, and it is 
recognized jurisprudence and judicial that the environment is not a legal person 
in the strict sense Thus, compensation is provided for persons with legal 
personality. (99) 

This contains a lot of discussion and analysis, and there is no room to talk 
about in this research. 

In sum, that environmental damage, with its characteristics that distinguish 
it from damage in traditional matters, must entail the necessity to adapt and 
develop the rules of international responsibility for environmental damage, as it 
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except that it becomes so in conjunction with another substance or element 
resulting from another activity or its interaction with it, as is the case with 
pollution of waterways as a result of dumping or discharging harmless materials 
or liquids, but it interacts with other materials present In water, it turns into a 
new chemical dye that is difficult to determine its true origin or source, (92) 
which increases the complexity of proving causation, especially if the 
contaminated activity is legitimate and the error is negated by its owner, which 
in some cases leads to an inability to prove it., Which results in depriving the 
aggrieved party of compensation (93). 

4- The property of environmental damage is that it is indirect and not 
personal: this stems from the specificity of the environmental damage that 
blends and overlaps several factors to achieve it, such as technological 
development and the development of manufacturing, because direct damage is 
that damage that results from the harmful action, where the occurrence of the 
action is a necessary condition for the occurrence Damage, while indirect 
damage, is the damage that is indirectly related to the action, as other factors 
overlap between the action and the result, and this is the nature of the 
environmental damage. 

This is what made the international judiciary hesitate to compensate for the 
indirect damage for several reasons stemming from the property of the indirect 
damage itself, as the primary damage should focus on people or real-time 
property at once, while in the indirect damage it affects people other than those 
who were the subject of the damage. The basic principle when it occurs, which 
did not show its time and condition, as well as overlapping external causes for 
managing the cause of the damage. This international attraction appeared not 
only among the international judiciary, but also among its jurists, and this is 
evident through the preparation of the draft articles of international 
responsibility in the work of the International Law Commission, where some 
countries wanted to include indirect damage to compensation, but some knew it 
within the general definition of the damage, However, most countries rejected 
this trend. 

Accordingly, there are no international judicial rulings that recognize the 
legality of indirect harm to stir up international responsibility, although some of 
the international arbitration trends have clarified the extent of the link and 
correlation between direct and indirect damage which is the essence of the 
causal relationship and the obligation to compensation without arguing that one 
of them does not deserve compensation being indirect, which is In the same 
sense stated by the jurist (Horio), who said that the indirect harm that results 
from external factors is not being assaulted or compensated for, then the causal 
link is lacking between him and the direct damage, but when this damage comes 
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The third branch: properties of environmental damage. 

It is required by the general rules in civil liability that the damage be real 
and immediate, or a verified future occurring, and directly afflicts the person in 
his financial liability, or his moral reputation, but the matter is not so easy with 
regard to establishing responsibility for environmental damage, because of the 
latter's characteristics It makes it unique from harm in traditional matters, as 
environmental damage is characterized by a diffuse nature, slouchy nature, and 
not identifiable, and in most cases it is indirect and impersonal damage, and 
these are the most important characteristics of environmental damage that we 
will try successively to explain and serve the purpose of research. 

1 - The diffuse environmental damage characteristic: This characteristic 
makes the damage unspecified as it affects the environment in its various fields 
and the extent of its temporal and spatial scope, as the damage may arise from 
multiple sources of pollution, especially in areas that are predominantly 
industrial, as the damage can expand to extend To several regions within the 
state and may cross the regional borders of the state, so it is difficult to 
determine the true cause of the published damage, and therefore responsibility is 
divided among several parties proving that it caused this damage, whether it is 
an individual or a company or a state (89), and this matter called the 
Organization for Economic Cooperation and Development OCDE to recognize 
the difficulty of defining the scope of geographical contamination, as it defined 
it as "any intentional or unintentional pollution whose source and origin are 
subject to or totally or partially located in a region subject to the national 
jurisdiction of another country, and at a distance with which it is not possible to 
distinguish between what it contributes It contains individual sources, or the sum 
of emission sources "(90). 

2- The indecisive nature of the environmental damage: as it is rare to show 
the environmental damage in the event of pollution operations, but rather its 
slackening to the future, it is a long-term, temporal and spatial damage, hence 
the problem of proving it and the availability of a causal link between it and the 
source of the damage, as there are other factors It may interfere with its spread 
and its verification, and there are many examples of this, whether related to 
radiative environmental damage, or chemical pollution of agricultural products 
and foodstuffs (91). 

3- The inability of the environmental damage to be identifiable: As the 
environmental damage is often not identifiable because its identification requires 
special scientific expertise as if it comes to pollution by union and integration 
with other elements, the materials or elements that cause pollution may result in 
the exercise of a specific activity. Not contaminated or harmless on its own, 
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tried to give a definition of the damage The environmental jurist, R.Drago, 
defined him as the damage being done to people and things by the medium in 
which he lived. As defined by the French jurist (P.girod), that it is harmful work 
caused by pollution and caused by man to the environment and affects its 
various fields, such as water and air, as long as these elements are exploited by 
man (82). There are those who went in the definition of environmental damage 
to the damage to the environment itself, such as damage and ruin, which cannot 
be covered or repaired, except by returning the situation to what it was before 
the damage occurred, so he learned in this juristic direction (f.cabllero) that 
environmental damage, is every damage that affects the medium Environmental 
directly, which is an independent damage that has its impact on the people and 
property (83). 

The international community, when drafting civil liability agreements for 
environmental damage, and in several areas, did not lose sight of the definition 
of environmental damage related to this or other agreements, for example the 
Paris Convention on Civil Liability in the Field of Nuclear Energy of 1960 (84), 
and the Brussels Convention on Liability of Operators Nuclear ships of 1962 
(85), the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 1963 
(86), as well as the Supplementary Compensation Convention for Nuclear 
Damage of 1998 (87), and other international agreements on the nuclear field 
and its impact on the environment. As for the field of exploration and use of 
outer space, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Field of Space Exploration of 1967 stipulated in its Article Nine: "...... The states 
parties in the study of the exploration of outer space are obligated to avoid 
causing any harmful pollution to them, as well as Any harmful changes in the 
terrestrial environment are caused by the introduction of any non-terrestrial 
materials and, when necessary, the taking of appropriate measures for this 
purpose.... "(88). 

It is noted on the definitions of environmental damage to these agreements, 
that they linked the damage to the result of the penalty in compensation for death 
or injuries and other losses and damages that may be caused to the person or his 
property, as it focused on the personal component based on the human without 
addressing the objective component of the damage that affects the environment 
itself And, it is in the same way that the 1972 Stockholm Declaration was 
adopted when it stipulated in its twenty-second principle, that states cooperate to 
develop international law relating to liability and compensation for pollution and 
other damage to victims. 
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damage, but it is necessary to prove the extent of the damage that occurred and 
clarify its elements, and technical expertise plays an important role in 
determining it and its amount, and this matter becomes very complicated when it 
comes to environmental damage, as the latter is unique in terms of 
characteristics that make it distinct from damage It is recognized in the general 
rules, whether in terms of its source, or in terms of the persons responsible for its 
occurrence, not to mention the peculiarity of the environment itself and the 
extent of proving the damage caused to it, which is often double, tangled, and 
extensive, and often indirect. 

The second branch: Definition of environmental damage: 

Damage is generally defined linguistically, as against benefit, and harm is 
damage, (76), and it also appears in the sense of distress and decrease, 

As for harm in terms, it means assault or harm that affects a person with one 
of his rights, or a legitimate interest for him, whether that right or interest is 
related to the safety of his body, his emotions, his money, or his honor, and 
whether this right is in the financial or other value (77). 

The provisions of the internal civil law did not include the definition of 
harm, and some of them had given him a special chapter on what it is, its 
elements and the conditions for its verification. On the jurisprudential side, the 
juristic disagreement about the definition of damage prevailed, as some defined 
it as the harm that befalls a person by infringing a right of his rights or a 
legitimate interest to him (78) As some have argued, the deemed harm is the 
derogation of a human right from his natural or financial rights without a legal 
justification (79), and another has defined it as a violation of a right or interest of 
value to the victim (80). On all the above definitions, it meets that harm is an 
essential pillar of civil responsibility, and it is not envisaged that it will be done 
without harm, as it is a condition for the obligation to be compensated and 
compensated (81). 

As for the environmental damage created for the establishment of 
international responsibility, according to the general rules of the concept of 
damage and what are its characteristics and scope, there is a difficulty in finding 
a comprehensive and preventive definition of environmental damage as a result 
of the absence of a precise definition of the environment in general and the 
damage caused to it in particular, due to the multiplicity and breadth of its areas 
on the one hand, and the appearance of damage Associated with its temporal and 
spatial dimension on the other hand, which made some believe that it is very 
difficult to develop a precise definition of environmental damage, as this concept 
has become the subject of the doctrinal difference on the question of knowing 
the damage and the damage, is it the human or the environment itself, and who 
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The establishment of the causal relationship between the act and the damage 
is an element and a condition of international responsibility, and it is an existing 
condition in itself, but the reality of the case shows that the causal relationship 
between the action and the damage is a condition for the damage to be realized 
and not for the liability to be established, since the damage is necessarily not 
achieved unless it actually occurred Harmful and certain, which are the same 
conditions that are required to achieve harm in order to stir up the international 
responsibility that the damage be accomplished, certain, direct, and personal, 
and that such damage affects a legitimate interest protected by law. (73) 

And on this previous establishment of the concept of the condition of harm 
in holding responsibility, except that its application in the field of international 
liability for environmental damage has characteristics that distinguish it from 
ordinary damage and in normal cases and civil cases, from here it is necessary to 
highlight the concept of environmental damage and its conditions and 
characteristics in order to hold international responsibility for it Those 
environmental damage. 

The first branch: What is the environmental harm required for 
international liability based on environmental damage? 

The study of the legal system of environmental damage in general is 
considered one of the legal issues that still need to be addressed and analyzed 
and many considerations, the most important of which is the association of 
environmental damage achieved to the claim of international responsibility for 
those dams directly and absolute, as well as the novelty of this topic in legal 
thought, because of The increase in the risks that human activities cause to the 
environment, whether those in peacetime, and become more influential in times 
of armed conflict, where the concept of the environment is closely related to 
environmental damage on the basis that the damage is the one that affects the 
natural elements that make up the environment, the latter of which is necessarily 
The object of the damage, and since the damage in general is the main pillar for 
the establishment of civil responsibility in the internal laws, which revolve with 
it in existence and non-existence, there is no civil liability without the damage 
being achieved, and no harm without prejudice to the legitimate interest of the 
law. (74) 

To achieve this, it is necessary to fulfill the conditions that are necessary for 
the damage, which the legal rules require from the necessity of it being 
immediate, verifying and direct, and then the injured party must prove the 
damage that he sustained by all means of evidence, including evidence and 
evidence, considering that the damage is a material occurrence. (75) Therefore, 
no It is sufficient to establish evidence of the occurrence of environmental 
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many provisions of the international judiciary, as the International Court of 
Justice took it into the phosphate case in Morocco, and the case Corfu, the case 
of military and paramilitary activities in Nicaragua, which was also confirmed 
by the Arbitration Court in the Rainbow Warrior case by saying: “Any violation 
by a state of any obligation, whatever its origin, entails the responsibility of the 
international state.” (68) 

In any case, the damage in this way may be material or moral damage, and 
each one has many forms in the field of international law, as material damage is 
the one that afflicts a person of international law in his body or his money, while 
moral damage is in the event of violating the reputation or honor of this person 
International law, that is, it affects the moral or moral edema of this international 
entity. (69) There is an aspect of international jurisprudence that considers that 
the damage, whether material or moral, causes moral damage to the state 
indirectly, given that moral damage means that the state does not respect it as a 
person Of the persons of international law, (70) meaning that moral damage is 
achieved in all cases of harm, which is, since it was not harmful in itself, it is a 
consequential consequence of the material damage. 

The position of the international judiciary has become moral damage and 
compensation for it independently without material dependence. The ruling 
issued by the International Court of Justice in the (Conley) case decided the 
court to compensate for moral damage, which is also what was explicitly 
contracted in the field of international relations between West Germany and 
France for the year 1960 Bonn Agreement, which affirmed the principle of 
compensation for moral damages, by paying compensation to French victims 
who were exposed to moral damage as a result of their detention in Nazi camps. 
(71) 

It is worth noting that there is a great disagreement in the papers of 
international jurisprudence about the extent of the punitive character of this 
compensation resulting from the damage achieved. It also has a correctional 
aspect, and another team considers that the punitive characteristic of repairing 
the damage is not considered, and they consider that the compensation takes the 
character of the correctional nature, which removes it from the essence of the 
punishment represented by pain. International Justice in its judgment issued in 
the Shoruzo Factory Case of 1927, when it ruled that "compensation must be 
done in a fair manner, and that returning the case to what it was before the 
occurrence of the wrongful act is fair compensation in this case, and if it is not 
possible, it is possible to resort to An alternative method is to pay a cash 
allowance as compensation for the losses and damages that have occurred, so 
that it is equivalent and equal, or that the satisfaction is resorted to. (72) 
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with the countries that are involved in it As parties to the treaty, it is responsible 
for compliance with the provisions of the treaty. '' (63) 

The third requirement: environmental damage has occurred. 

In order for legal responsibility to arise, whether by internal or international 
law, a hierarchy must be completed that fulfills its conditions of verification of 
damage, as the head of the hierarchy of pillars of responsibility is considered, 
without it responsibility may be negated, so it is not possible to envisage an act 
that entails responsibility, without the damage being achieved as a result of the 
violation, and despite Although there are some orientations of international 
jurisprudence that do not require the realization of the responsibility to achieve 
harm, but only the two preceding conditions are not legitimate in accordance 
with the rules of international law, and the ratio of this work to the state, (64) but 
the majority of international jurisprudence and jurisprudence considers that 
achieving harm is an essential pillar For the convening of international 
responsibility, (65) and they see that the damage is the first spark that emanates 
from thinking about moving the claim of international responsibility, because 
achieving the damage is the only thing that proves responsibility, and thus 
repairing the damage or compensation for it, as the absence of damage leads to 
lack The Authority is against filing a suit for international liability. 

And the researcher supports this trend, as prejudice to the right or legitimate 
interest of one of the persons of international law if it is not followed by actual 
harm, and a real violation of the rights of the other country, does not raise 
international responsibility, as the intended result of raising international 
responsibility is to repair the damage or compensation for it, and thus how 
Responsibility can arise without realizing this damage, which requires repair, but 
with the need to distinguish between the damage and the interest. 

The harm that international liability entails within the scope of general 
international law is defined as the violation of a right or legitimate interest of a 
person of international law. (66) Accordingly, the actual harm and its realization 
rests with him international responsibility, whether that act is legitimate or 
unlawful, so long as the act is limited to The same violated the international 
obligation and resulted in harm to the other. This is in contrast to what some 
international jurisprudence believes that the harm should be done by an unlawful 
act, and rather they consider the illegality of the act to be a synonym for the 
condition of the damage, and the fact of this serious matter is what was 
confirmed by the first article of the first chapter of the draft articles of 
international responsibility for The internationally wrongful acts adopted for the 
year 2001, which stipulated “every internationally unlawful act carried out by 
the state entails its international responsibility.” (67) This is also confirmed by 
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environment and to protect others from the damages that might befall them as a 
result of those actions and activities, because the responsibility here arises as a 
result of negligence and negligence and not from the polluted activity that these 
people have practiced. (60) 

The Assembly of International Law has long emphasized this rule, as it 
recognized it in its meeting in 1935 by saying, "The state is not responsible for 
harmful actions that occur from individuals, unless the damage arises because of 
its failure to take the appropriate means that are usually resorted to in similar 
circumstances." To prevent or punish such acts. (61) 

This is also confirmed by the international judiciary on many occasions, 
including the case of the metal smelting plant in Canada. Canada's failure to 
monitor it and its lack of commitment to take appropriate measures to prevent 
the escalation of toxic fumes and fumes, it stated in its ruling "that, given the 
circumstances of the case, the court considers that Canada is responsible and in 
accordance with international law for the behavior of the fuse, and away from 
the obligations stipulated in the agreement, it is imperative to The government of 
Canada is to monitor the smelter, and that this behavior should be consistent 
with Canada's obligations under international law. ”(62) 

The bottom line is that, with the reality of scientific and technological 
development that we are witnessing, there are a lot of executive actions of states 
that are carried out by governments and their agencies, which may cause severe 
damage to the environment and other countries, especially those represented by 
the discovery of outer space and the use of nuclear energy, the majority of these 
activities are carried out by individuals or private companies and they are 
necessarily attributed to the state, especially since the use of nuclear energy 
always falls within the overall strategic planning of the state's economy, and the 
benefits of this activity will necessarily affect the entire community of the 
country, and therefore the state must bear responsibility for these far-reaching 
risks The extent and trans boundary, as it is incumbent on them to issue 
operating licenses for these projects and monitor their work and performance, to 
ensure the availability of security, protection and prevention measures, which is 
precisely what is stipulated in the 1967 Outer Space Treaty in its sixth article by 
saying “States parties to the Treaty have international responsibility for national 
activities Direct in outer space, including the moon and other celestial bodies, 
whether initiated by governmental or non-governmental bodies And on securing 
the conduct of national activities in accordance with the principles established in 
this treaty, and the designated State party to the treaty takes into account the 
imposition of permits and continuous supervision of the activities of non-
governmental organizations in outer space, including the moon and other 
celestial bodies, on the part of an international organization, this organization is 
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actions would not comply with the rules of international environmental law, (54) 
This also results in proving positive action or abstaining from acting in its 
negative capacity. Among the positive actions of the executive authority, for 
example, the state asks about the activities of its factories and installations, and 
about the activities of ships and aircraft flying its flag that cause pollution to the 
marine, air, or land environment, and also necessarily asks about the actions of 
its military forces that intentionally discharge harmful substances in The 
environment, or transferring environmental damage and dangers directly or 
indirectly from one region to another, or transferring one type of environmental 
pollution to another type, (55) or the implementation by its executive bodies of 
technology that leads to environmental pollution, or the introduction of alien or 
new species intentionally or accidentally On a certain part of the environment 
that can be caused by major and harmful changes. (56) The state’s responsibility 
also remains for the actions of its executive authority even if the necessary 
measures are taken, but it is not Legitimacy or exceeded the required measures 
in an acceptable manner. (57) 

One of the negative cases of the work of the executive authority is that it 
does not take the necessary measures to ensure that the environmental damage is 
not caused to another country as a result of actions and activities that fall under 
its jurisdiction and supervision, or the executive authority does not implement 
the laws established to prevent environmental pollution, reduce or control it, or it 
does not adhere to standards Recognized international norms established by 
international agreement or international obligations, or what has been the 
international custom. (58) 

With regard to assigning the work of the state judicial authority to its work 
related to environmental affairs, as this authority is considered one of the legal 
pillars of the state, if one of the national courts deprives foreigners of the right to 
resort to the judiciary to obtain a repair of the damages caused to them or their 
property as a result of their rights Damage to the environment resulting from the 
work of the state and its apparatus, or failure to observe the accepted legal 
procedures to enable foreigners to defend themselves, or the wrong 
interpretation of national law in confronting them, or delaying the issuance of 
the ruling and obstructing its implementation if it was issued in their favor. (59) 

Attribution of the actions of ordinary or legal persons to the same state 
when they perform harmful actions and acts polluting the environment and 
violating the norms of international norms is not proven to be non-compliance 
with international legal norms, but rather proves its responsibility as a result of 
negligence and negligence on the part of the state if it does not take the 
necessary care to prevent those from committing the harmful act, Or, it did not 
take the necessary precautions to prevent that harmful act from happening to the 
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the treaty concluded, and is only an expression of its free will, which is 
considered in accordance with the principle of state sovereignty, and according 
to its constitutional requirements, which It necessarily arranges an obligation to 
prevent the invocation of constitutional rules and its internal laws to justify their 
failure to fulfill their established obligations.This is what the Vienna Convention 
of International Treaties of 1969 explicitly affirmed in the text of its twenty-
sixth article by saying, “Every treaty in force is binding on its parties and they 
must implement it in good faith.” According to its Article 27, which stipulates, 
“A party to a treaty may not invoke the provisions of its domestic law as 
justification for its failure to implement the treaty.” The international obligation 
imposes on the state must harmonize the provisions contained in the agreement 
with its internal laws. Rather, the state is obligated to take all legislative and 
administrative measures necessary to enforce the international agreement, which 
is confirmed by Article Two of the International Covenant on Civil and Political 
Rights of 1966, (50) and Article Two of the International Covenant Economic, 
Social and Cultural Rights for the year 1966, as most international agreements 
have ratified this commitment, which is also what the international judiciary has 
established in many of the rulings and decisions it has issued in this regard.  

And based on all of that established, international responsibility is based on 
environmental damage. The condition of affiliation of the harmful act to the state 
or one of the persons of international law is conceivable and realistic, as the state 
is responsible for the actions of its legal authorities, as it may be envisaged that 
the legislative authority in a state may carry out positive or negative actions 
attributed to The state and its obligation to compensate for those actions, on the 
one hand, the positive action of the legislative authority is in its ability to 
legislate that authorizes actions and activities harmful to the environment, such 
as establishing the legitimacy of releasing toxic or harmful substances in any 
component of the air, and land environment, or by dumping them at sea, Or 
regional waters and adjacent international rivers, or to pass legislation that 
establishes rules for environmental protection except that it conflicts with the 
standards and norms of international environmental law, and it is also possible 
that the legislature will refrain from or fail to adopt and develop legislation and 
regulations to prevent environmental pollution, reduce it, or control It must, 
whatever its source, refrain from developing the necessary legislation to protect 
rare or vulnerable ecosystems, or refrain from developing legislation For 
monitoring, measuring and analyzing pollution risks, in contravention of the 
rules of international environmental law. (53) 

The state also is to questioned about the actions of its executive authority in 
environmental matters who are considered employees of it, and they carry out 
their work, for its account, and in their functional capacity as well, and such 
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outside the rules of international law and violate international obligations, which 
would hold the state international responsibility, (47) and therefore not It is 
permissible for it to argue that it is not responsible for the actions of its 
legislative authority on the pretext of the principle of the independence of the 
judiciary, or the principle of respecting the matter decided by it, because this 
matter is an internal matter between the state’s authorities and does not work 
when implementing the rules of international law. 

In order to say that there is a basic and recognized principle in international 
law, which is that international treaties that have been properly concluded bind 
all parties that have concluded it, and this matter finds its basis in the rules of 
international law, which is the principle (contracted to contract it), and that is 
due to the firmness of the rules International law as we mentioned earlier, the 
state or one of the people of public international law, when it concludes 
international agreements is only an expression of its desire to fully comply with 
the treaty concluded, and is only an expression of its free will, which is 
considered in accordance with the principle of state sovereignty, and according 
to its constitutional requirements, which It necessarily arranges an obligation to 
prevent the invocation of constitutional rules and its internal laws to justify their 
failure to fulfill their established obligations. (48) This is what the Vienna 
Convention of International Treaties of 1969 explicitly affirmed in the text of its 
twenty-sixth article by saying, “Every treaty in force is binding on its parties and 
they must implement it in good faith.” According to its Article 27, which 
stipulates, “A party to a treaty may not invoke the provisions of its domestic law 
as justification for its failure to implement the treaty.” (49) The international 
obligation imposes on the state must harmonize the provisions contained in the 
agreement with its internal laws. Rather, the state is obligated to take all 
legislative and administrative measures necessary to enforce the international 
agreement, which is confirmed by Article Two of the International Covenant on 
Civil and Political Rights of 1966, (50) and Article Two of the International 
Covenant Economic, Social and Cultural Rights for the year 1966, as most 
international agreements have ratified this commitment, (51) which is also what 
the international judiciary has established in many of the rulings and decisions it 
has issued in this regard. (52) 

In order to say that there is a basic and recognized principle in international 
law, which is that international treaties that have been properly concluded bind 
all parties that have concluded it, and this matter finds its basis in the rules of 
international law, which is the principle (contracted to contract it), and that is 
due to the firmness of the rules International law as we mentioned earlier, the 
state or one of the people of public international law, when it concludes 
international agreements is only an expression of its desire to fully comply with 
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the United States was considered responsible by virtue of the planning, guidance 
and support it provided to the implementers, but the court rejected the request 
submitted by Nicaragua to attribute all of the contras ’actions to the United 
States by virtue of its control over them, and the court concluded that“ despite 
significant subsidies and other forms of support that The United States presented 
them to them, as there is no clear indication that the United States has in practice 
practiced a degree of control in all fields justifying the treatment of the Contra as 
having acted on its behalf... "(42). 

As for the actions taken in the event of the absence of the official authorities 
or in the event that they have not performed their duties and the percentage of 
these actions for the state itself, it has been addressed by Article IX of the draft 
articles stipulating that "it is considered an act issued by the state according to 
international law the behavior of a person or group of Persons if they were 
actually exercising some of the powers of the governmental authority in the 
absence of the official authorities, or in the event that it did not carry out its 
functions and in circumstances that call for the exercise of those powers. As in 
the case of revolution, armed conflict, or foreign occupation, the principle 
underlying this article is the idea of mass disobedience, or the state of citizens' 
defense of themselves in the absence of regular forces, which is an instrument of 
necessity, and therefore the Court of Joint Claims between Iran and the United 
States was considered, The position of the Revolutionary Guards immediately 
after the revolution falls within the conditions envisaged in this article, and the 
court decided Iran's responsibility for the actions of the Revolutionary Guards by 
saying, At least some of the competences of the government authority in the 
absence of official authorities have been involved in operations that the new 
government must have been aware of and did not specifically object to'' (44) 

On this basis, it is not permissible to argue that the state is not responsible 
for the actions of its legislative authorities and its violation of the rules of 
general international law. The opinion in international jurisprudence and 
jurisprudence is the affirmation of the principle of the supremacy of international 
legal rules for internal rules. International treaties, their articles and decisions, 
otherwise the state bears international responsibility for those acts issued by its 
legislative powers. (45) The permanent International Court of Justice has 
recognized since the time of the United Nations in the Kurzu case of 1923, 
Poland's international responsibility for the laws issued by its parliament that 
violated the International Convention Concluded between Poland and Germany, 
held at Geneva in 1922. (46) 

Likewise, the state is responsible for the actions of its judicial authority. 
Judgments issued by the state’s judicial authority and in violation of judicial 
procedures taken by an internal judicial body (and whatever their degree) are 
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that were affiliated with the state are privatized, but they still retain certain 
public and organizational functions. (38) 

The state is also responsible for exceeding the limits of the authority or 
violating the instructions, which is stipulated in Article Seven of the draft 
articles of international responsibility by saying "it is considered an act issued by 
the state in accordance with international law, the disposal of one of its organs, 
or a person or entity authorized to exercise some of the powers of the 
governmental authority, If the body, person, or entity is acting in this capacity 
even if it exceeds the limits of its authority or violates the instructions. '' (39) As 
this article deals with the issue of unauthorized or transgressive actions by the 
authorities of the state or its entities, and by the proportions of this behavior to 
the state when it is Officially or within an official framework, even if the agency 
or entity exceeds the limits of its authority or violates the instructions, and the 
state may not claim that they have acted in accordance with its internal law or 
instructions, and this rule arose in response to the need for clarity and security in 
international relations. 

With regard to Article 8 of the draft articles, the actions that are taken based 
on the directions of the state or under its control, remain under the umbrella of 
the responsibility of the state itself, as the article states, "It is considered an act 
issued by the state in accordance with international law, the behavior of a person 
or group of persons, If they act in accordance with the instructions of that 
country, or under the direction of it, or under its control when doing so. '' (40) 

As a general principle, the actions of persons in their individual capacity or 
entities are not attributed to the state under international law, but circumstances 
may arise in which these actions are attributed to the state due to the existence of 
a real relationship between that person or that entity acting and the state, as 
Article Eight sets out two circumstances of these conditions, The first relates to 
the situation in which people act in their individual capacity based on the 
instructions of the state when they committed the illegal act, and the second 
circumstance relates to the state of the behavior of persons in their individual 
capacity under the direction or under the supervision of the state, (41) which 
requires taking into account the existence of a real link between the person, or 
The group that performs the act and the state apparatus. 

This was confirmed by the International Court of Justice in the case of 
military and paramilitary activities in and against Nicaragua, as it was a question 
of knowing the extent to which the contra county's actions must be attributed to 
the United States of America in order to be considered responsible for the contra 
violation of international humanitarian law, and the International Court of 
Justice analyzed this issue in terms of The concept of oversight, on the one hand, 
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(33) and it is the trend that has become more appropriate to follow, and which 
has become acceptable to most of the international community. 

This was confirmed by the International Court of Justice in the case brought 
before it known as the (Yuma Nazen) case between the United States of America 
and Mexico, in 1923, when the court issued its ruling approving Mexico's 
responsibility for its failure to supervise its employees, which is responsible for 
their poor selection, (34) It is in the same context that the International Court has 
adopted the responsibility of Iran for the actions of its personnel in the case of 
American diplomatic nationals. 

According to article 4 of the approved International Liability Bill, the State 
is responsible for the actions of its organs by stating that "the conduct of any 
state organ is an act of this state under international law, whether it exercises 
legislative, executive, judicial or other functions, whatever the position it 
occupies in the organization of the State and whether it is a central government 
organ, or a regional unit of the State. The service includes any person or entity 
with that status in accordance with the internal law of the state." (35) 

The general principle in international law in establishing international 
responsibility is to attribute the actions of an organ of the state to the state, and 
includes the term (organ of the state) i.e. all individual or collective entities that 
make up the organization of the state and that act on its behalf, and also includes 
an organ Any regional government entity within the country on the same basis as 
it includes the central government agencies of this country. 

It follows from the principle of the unity of the state that acts committed by 
all state agencies should be considered or shortened by state-issued acts for 
purposes of international responsibility. Accordingly, Article Four includes the 
bodies exercising legislative, executive, or judicial functions, or any other 
functions, alike, which is a meaning that carries the extension, not the definition 
as it is clear in the phrase (and any other functions), and there is also no 
distinction at the level of principle between the actions of superiors And the 
actions of subordinates, provided that their actions were carried out in their 
official capacity, and this is what is benefited from the phrase “whatever position 
he occupies in the organization of the state” contained in Article IV. (36) 

The state is also responsible for the actions of persons and entities 
exercising some of the powers of the governmental authority, according to the 
text of Article Five of the draft articles of international responsibility. (37) These 
bodies, even though they are not considered state agencies, are only authorized 
to exercise governmental authority, as the phenomenon of quasi-governmental 
entities It has become a noticeable increase in which members of the 
governmental authority exercise state bodies, such as cases in which companies 
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The second requirement: assigning harmful work to the environment to the 
state or a person in international law. 

The state is no longer the lone entity which represents international law, as 
other entities have the possibility of charging them as a part of international law, 
whose circle has expanded to accommodate them such as international 
organizations, (29) and even ordinary individuals, who have become addressed 
under the rules of international law as persons who apply to them The rules 
entail their international responsibility in the event of a breach of their 
international obligations under the concept of contemporary international law. 
As stipulated in Article 4 of the draft articles on the responsibility of 
international organizations, (30) attribution of conduct to an international 
organization under international law is a prerequisite for bestowing the unlawful 
international act of the international organization, and that same conduct 
constitutes a violation of an existing international obligation under international 
law As a second condition, articles 3-8 dealt with the issue of attributing conduct 
to the international organization. (31) 

This is also recognized by the International Court of Justice in its advisory 
opinion on compensation damages incurred in the United Nations Service of 
1949 referred to earlier. Consequently, it is inconceivable to carry out actions 
and activities that entail international responsibility for a person of international 
law, without natural persons engaging in such acts, to assign such work to the 
State or international organization for which they work and to achieve their 
purposes and objectives, so that such acts and actions contrary to the rules of 
international law would then be directly attributed to that legal person, and as a 
result of the creation, excitement and arrangement of international responsibility. 

As for the state's responsibility for the actions of its employees acting on its 
behalf and on its behalf, the international liability material project approved for 
internationally illegal acts, and in chapter II, articles (4-9) which revolve around 

the conduct of state organs and officials, and whatever this authority or 
legislative, executive or judicial authority is, regardless of the rank or job title, as 
long as they act within the limits of their job duties, and whether those actions 
are legitimate in accordance with internal law or illegal, then the transit is what 
is decided International law is not internal law, and therefore the state has no 
right to disavow this infringing act on the pretext that the offender who is 
affiliated with the authorities of the state has acted according to the limits of his 
jurisdiction, (32) so this matter is an internal matter of the state the right to hold 
the person violated in accordance with its internal laws, and the state remains 
responsible for the conduct That reason is according to general international law, 
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in the field of environmental issues, they are themselves derived from the rules 
of general international law related to its sources, whether they are contractual or 
customary rules concluded by states in the environmental field and imposed on 
persons of international law with the obligations contained therein to achieve 
protection The absolute environment, (25) or the source violates the general 
principles of law established by Article 38 of the Statute of the International 
Court of Justice. (26) 

On the whole idea of general legal principles, they are those general and 
fundamental rules that dominate legal systems, and from which other rules 
derive, which come into effect in the form of custom or legislation. (27) Within 
the framework of international law, general principles mean the set of general 
rules derived from regulations Interior, which is applied in general international 
law as standard, interpretive and procedural rules during the international 
judiciary performing its judicial function. (28) These rules are shared by the 
various legal systems of states as principles derived from the idea of natural law 
and the spirit of justiceand they have a general characteristic that most countries 
of the world share in their legislation Patriotism, which extended to govern 
international relations and resolving disputes between persons of international 
law, because of the goals it carries to achieve peace, justice and equality of 
rights, and among the most prominent of these norms that are accepted and 
accepted by the international community, such as the rule of non-abuse of the 
use of the right, the rule of good neighborliness, and the principle of good The 
intention to fulfill international obligations, the principle of the obligation to 
compensate for each violation of any international obligation, the principle of 
the contractor when contracting it, and many other rules and principles It is 
permissible to apply in the field of relations and international law, and it follows 
that a violation by a person of international law of a rule of international public 
and environmental law, which means that he does not fulfill his international 
obligations to preserve the environment, with which he must be responsible for 
those damages that result from such breaching work, For example, if the state, 
one of its agencies, or its individuals undertakes actions that would introduce 
materials or energy into the environment that would result in harm to the 
environment and human health, or spoil the natural properties of the 
environmental components of water, air, and soil, or if it is proven negligence or 
negligence by the state to take the necessary and appropriate measures to prevent 
those Damage, or the state has not taken due care to prevent or combat the 
pollution caused by it or one of the natural or legal persons within its territory, 
which entails all of this international responsibility for the environmental 
damage caused by it. 
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considered to be a violation independent of the individual human rights 
violations that compose it. (22) 

Concerning Article 26 regarding compliance with the peremptory norms, it 
stipulated that “nothing in this chapter denies the character of unlawfulness of 
any act of the state that is not consistent with an obligation arising under a 
peremptory rule of general international law” (23). Consequently, if there is a 
clear contradiction between fundamental obligations, one of which is on the state 
directly according to a peremptory rule of general international law, then the 
precedence of this obligation will be, for example, it is a conflict between an 
obligation stemming from a treaty and a peremptory rule, the latter is obligatory 
and that the breach of it results in the obligation and the establishment of 
International responsibility. 

This is what the International Court of Justice affirmed in its 1970 ruling in 
the case of the Barcelona Energy and Lighting Company, where it said, "These 
obligations derive not only from contemporary international rules prohibiting 
acts of aggression and genocide, but also from principles and rules relating to 
fundamental human rights, but rather that Some of these rights have become part 
of international norms. '' (24) 

One of the rules that the researcher come to call is the rules of command, 
and perhaps the most prominent development in this matter is the association of 
a significant number of these rules with the themes of international peace and 
security and human rights, which means that the rules are linked to the idea of 
international public order, which in its presence reflects the set of considerations, 
principles and fundamental values of the economic, social and political nature 
prevailing in the international community, so that no legal system can be talked 
about if these values are not respected, through their formalization in rules that it 
is not permissible to be violated. Therefore, this is in line with the development 
of the various branches of international law, particularly international human 
rights law, and international environmental law, which sets new rules in the 
international community, which in turn arranges obligations to all, thus declaring 
the birth of the term rules, which arrange obligations to all in such a way that 
they often interfere with the concept of international legal rules. 

Based on the foregoing, any legitimate or illegal international action 
violates the rules of international environmental law, it entails international 
responsibility for whoever did it and to any previous theory formulated for what 
the declaration of responsibility is whether the fault is the basis for raising it, or 
illegal action, or what resulted from The dangerous act, obligated to the 
perpetrator of international responsibility. Among the cases in which 
international responsibility arises for acts that violate an international obligation 
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example the arbitration in the (Renault) case included the failure of France to 
detain two agents on the French island of Howe in the Pacific Ocean for a period 
of three years, as required by the agreement between France And New Zealand, 
where the arbitration court noted, "By applying this classification to this case, 
the violation of not returning the agents to (HAW) was not only a physical 
violation, but also a continuing one, and this classification is not a purely 
theoretical classification but has practical implications, since the severity of the 
violation Prolonging its duration must have a significant impact in determining 
the appropriate amount of reparation for this violation. (21) 

Thus, the behavior that begins earlier and which constitutes a breach at that 
time, can continue and lead to the emergence of a continuous breach in the 
present, the nature of the continuation can have legal significance for various 
purposes including the establishment of international responsibility. 

As for the time dimensions of a specific category of breaches of 
international obligations referred to in in the third paragraph of Article Fourteen 
refers to a breach of obligations to prevent a particular event, where the 
obligations to prevent a particular event are interpreted as obligations to make 
the utmost efforts to prevent such an event, requiring States to take all 
reasonable and necessary measures to prevent it, for example, the obligation to 
prevent cross-border damage through air pollution continues if the emissions of 
polluting air continue gradually, and the breach may gradually worsen. As a 
result of not being prevented. 

As for Article (15) of the approved liability draft articles of responsibility, it 
stipulated that the breach by committing a complex act stipulated that “the 
breach of an international obligation occurs through a series of specific acts or 
omissions in its entirety as unlawful at the time of the act or omission, which, if 
taken with Other acts or omissions, sufficient to constitute the unlawful act, and 
in such a case, the breach extends throughout the entire period that begins with 
the first acts or omissions that make up the chain, and continues as long as such 
acts are repeated or Omissions remain unmatched by international commitment." 

The complex acts covered by Article 15 are limited to cases of breach of 
obligations that occur through a set of actions, not through individual acts as 
such, in other words, they focus on a series of acts or omissions defined in their 
entirety as unlawful. Examples include obligations related to genocide, 
apartheid, crimes against humanity, systematic acts of racial discrimination, 
systematic acts of discrimination prohibited by a trade agreement, etc. Some of 
the most dangerous acts of illicit conduct in international law are defined in 
terms of the complex nature of such acts. The importance of these obligations in 
international law.. In the case of crimes against humanity, a complex act is 
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obligation may arise from the provisions of a treaty, or from a ruling issued to 
adjudicate a dispute between two states by the international judiciary, and this is 
what the phrase refers to regardless of the origin of the It is obligatory and 
character in the same twelfth article mentioned, and this is what distinguishes the 
rules of general international law, as it does not distinguish in the system of 
international responsibility for any violation of any written or customary legal 
rule, which was confirmed by the arbitration panel in the case (Renault) "that it 
does not There is a distinction in the field of international law between liability 
arising from a contract and liability based on an offense ”(18). 

Accordingly, international responsibility arises when breaching bilateral or 
multilateral obligations or the international community as a whole, this system is 
a comprehensive system in its scope, general in its nature, flexible in its 
application, The basic principles of international law are not based on any 
particular source of law or any specific law-making procedure, which is also 
confirmed by Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 
1969 (referred to earlier), the peremptory rule of public international law is the 
rule accepted and recognized in the international community as a whole, as a 
rule that is not allowed to derogate from, And can only be changed by a later 
base of the same strength and character. Article twelve also indicated that a 
breach of an international obligation occurs whenever the act is not identical to 
what the obligation requires "regardless of its nature" and there are different 
classifications of international obligations, for example, a distinction is made 
between obligations related to behavior and those related to a result, and this 
distinction may help On assessing whether a violation has occurred. (19) 

As for Article Fourteen of the Draft Articles of International Responsibility, 
it stipulated the time span for breaching the international obligation, when it 
indicated: 

"- The state's breach of an international obligation occurs with an act that is not 
of a continuing nature at the time the act is performed, even if its effects 
continue, 

- The state's breach of an international obligation extends to an act of a 
continuing nature throughout the period of the continuation of the act, and 
its survival is not in conformity with the international obligation. 

- A breach of an international obligation occurs, which requires the state to 
prevent a specific event when this event occurs and the breach extends 
throughout the period of the event's continuity and remains incompatible 
with that obligation. (20) 

Accordingly, the effects of the breach of the international obligation depend 
on the commitment that was breached and the duration of this breach, for 
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Referring to article two in the second paragraph, it states: “The state 
commits an internationally illegal act if the act constitutes a breach of an 
international obligation on the state.” (14) 

This breach extends to both treaty and non-treaty obligations, as indicated 
by the international judicial rulings, whether the International Court of Justice in 
its ruling in the Chorizo factory case, when it stated the words "breach of 
obligation", or as the International Court explicitly referred to This phrase in the 
(Renault Warrior) case by saying "that is, a violation by a state of any 
obligation." (15) In international law, I often consider breaching an obligation 
equal to behavior that is incompatible with the rights of others, meaning that 
there are no international obligations for a person of international law without 
To be met by an international right of a person or other persons of the 
international community as a whole, and therefore the international 
responsibility does not arise from the conduct of a state ignoring its obligations 
except in the event of harm to another country, but the necessity of the existence 
of such elements depends on the content of the primary obligation, 

There is no general rule in this regard, for example, the obligation under a 
treaty to issue a unified law is violated when no such law is issued, but to know 
whether a specific obligation is violated by the failure of the state responsible for 
actually doing, or whether another event must occur to occur The violation 
depends on the content and interpretation of the initial obligation and cannot be 
determined in theory. (16) Rather, its application to the responsible state in the 
specific case, and reference to the obligation is limited under international law 
and not the domestic law referred to in Article Three of these articles. 

As for Article Twelve, it stipulated a type of breach of an international 
obligation by stipulating that “the State violates an international obligation 
whenever the act issued by it does not conform to what is required of it by this 
obligation regardless of the origin and nature of the obligation,” (17) This article 
is considered a continuation of the aforementioned second Article As the 
international responsibility of a country arises from its breach of any 
international obligation on that state, it must first determine the intended 
meaning of (breach of the international obligation) which is the purpose of the 
second article, which depends on knowing whether it actually occurred in 
violation of the international obligation, and the time that It occurred in it, and 
on the conditions of the obligation itself, and on its interpretation and 
application, taking into account the purpose and purpose of it and the facts of the 
case, and therefore any breach of an international obligation occurs whenever 
the act is not identical to what is required by that obligation regardless of the 
origin of the obligation, whether it is a customary rule of law International law, 
or a treaty, or a general principle of international law, and the international 
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public international law emerges, any existing treaty contrary to this rule 
becomes invalid and ends." (11) This was not absent from the consultations of 
the International Law Commission while describing the articles of the draft state 
responsibility, as its violation constituted a serious violation of the rules of 
international law. 

The fact that the draft articles on international responsibility addressed this 
issue when examining international crimes and countermeasures, as the draft 
mentioned a number of these rules considering that their violation represents an 
international crime, as a serious violation of an international obligation of 
fundamental importance for the maintenance of international peace and security, 
such as the obligation to prohibit aggression Or, guaranteeing the rights of 
peoples to self-determination, or a serious violation of an international 
commitment of fundamental importance for the protection of the human 
environment, and its preservation as crises prohibiting the serious contamination 
of air and seas, all of this constitutes an international crime in its essence in 
violation of a peremptory rule of general international law, and it is not 
permissible to agree Otherwise. (12) 

On the other hand, there is a doctrinal view that denies the existence of a 
congruence between public order and peremptory norms in international law 
where it sees this trend, that the rules of public order and peremptory norms are 
two different things or concepts, if all the rules of public order are peremptory 
norms, but not all peremptory norms are necessarily The rules of a public order, 
the rules that require formal procedures in some behaviors are originally jus 
cogens and not the rules of a general system, and the jurist (Squillb) believes that 
despite the close relationship between the jus cogens and the public order, the 
two concepts do not exactly coincide, so if the system The year In light of the 
various legal systems found to enable the judge to exert ijtihad in a conflict that 
has no judgment in what is in his hands of the means, the general system is 
ambiguous and relativistic from one legal system to another, while the jus 
cogens are clear and specific as it contains all the elements of the legal rule. (13) 

Referring to the draft articles of international liability for illegal acts 
adopted in 2001, articles (2, 12, 14, 15, 26) have talked about breaching the 
international obligation, its time span and compliance with the rules, as these 
articles must be linked together to clarify The full picture of the concept of 
breaching international commitment as a prerequisite for establishing 
international responsibility, and compliance with peremptory norms that violate 
international responsibility. 
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Introduction: 

The rules of international responsibility have become complementary to all 
other rules of international law, and by establishing the cooperation of 
international units in establishing a peace based on law, responsibility is an 
indispensable deterrent to the right, and every international right is matched by a 
responsibility that protects it.(1) This is precisely what was approved by the 
1927 International Law Society in Lausanne, Switzerland, when it stated that the 
State was responsible for damages to others as a result of its actions, or 
disregarded by a constitutional, legislative, administrative or judicial authority, 
contrary to its international obligations. (2) 

The first requirement: to commit an act contrary to the rules of public 
international law or international environmental law. 

Because of the principles and goals of the United Nations organization is to 
establish international peace and security to achieve the main goals contained in 
its charter, which includes multiple mechanisms that allow the possibility of 
achieving this goal (3) according to what is stipulated in Article 1 of Chapter 
One of the Charter of the United Nations, (4) The rules of international law and 
what it subdivides from or from it, is a duty of all recognized international law 
persons, and any violation of one of these persons, whether positive or negative 
behavior, lawful or unlawful, should not violate the rules of international law. 

Therefore, international responsibility is based on any act contrary to a rule 
of international law(5) or the rules of international environmental law,(6) and 
this international action involves two elements, the first being a personal element 
based on positive or negative behavior attributed to a person of international law, 
and the objective element that is based on the violation of international 
obligations, through which international responsibility is generated, whatever the 
source of such breach, whether it is a written or customary international legal 
rule that States have traditionally followed. (7) 

What is meant by binding international legal rules, (8) and the failure to 
comply with them which entails raising and establishing international 
responsibility in the field of international law, (as stipulated in Article Fifty 
Three of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 (9), which 
settled the debate about the concept of peremptory international rules, by its text. 
"The treaty is absolutely null and void, if the time of its conclusion is contrary to 
the rules of international law, and for the purposes of this Convention it is 
considered a rule of general international law, a rule accepted and recognized by 
the international community as a whole, as a rule that shall not be violated, and 
cannot be amended, except by a subsequent rule of public international law of its 
own character".(10) As article 64 of the same treaty states: "If a new rule of 
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  البيئية املسؤولية القانونية الدولية عن األضرار
  

  .أستاذ مشارك، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، األردن، عمر العكور

  .، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، األردنأستاذ مساعد، محمد مفضي معاقبة

  .األردن، وزارة البيئة، هيثم العضايلة

  

  ملخص

من الثابت أن للمشكالت البيئية خصائص تميزها عن غيرها من حيث تنوعها وعالقتها ببعضها 
البعض، أو من حيث مدى الضرر الناجم الذي يصعب تقديره أو حتى معرفة تأثيره كالمشاكل القانونية 
األخرى المتعلقة بتحديد أطراف النزاع أو المحكمة المختصة للنظر في مثل هذه القضايا، أو تلك القواعد 

المسؤولية الدولية (ولعل االهتمام بالبيئة وقضاياها ومنها . القانونية المطبقة على المنازعات البيئية الدولية
حث القانوني الدولي حتى بداية الثلث لم يكن موضوعًا مطروحًا على مستوى الب) عن الضرر وانعقاده

ومن هنا بدأ االهتمام الدولي الحقيقي بالبيئة وأصبح . 1972األخير من القرن العشرين وبالتحديد 
وهذا أدى إلى القلق في التشريعات الوطنية والدولية حول الحاجة إلى  ،موضوعا مهما في القانون الدولي

وإذا كان يسهل إنشاء نظام  .صالح األضرار التي يسببها اآلخرونوضع قواعد قانونية لحماية البيئة وإ
للمسؤولية في القانون المحلي، وتحديد ما إذا كانت طبيعة البيئة بهذه البساطة في القانون الدولي، بسبب 
عدم وجود سلطة عليا مستقلة على الدول، فإن لها سلطة شرعية لتحديد نظام المسؤولية، يفرض احترام 

الدولي، ويصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق األمر بقواعد المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، القانون 
بسبب حداثة البيئة في الساحة القانونية الدولية، وخصائص البيئة التي تتكون من مجموعة معقدة من 

 .العناصر، وكذلك األضرار التي لحقت بها

 .ة، المسؤولية، القواعد القطعية، االلتزاماتالمسؤولية القانوني: المفتاحية الكلمات
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International Liability for Environmental Damage 
  

Omar Al-Okour*, Mohammed M. Al-Maagbeh **  and  

Haitham Al-Adaylah ***  

Abstract 
It is well established that environmental problems have characteristics that 

distinguish them from others in terms of their diversity and relationship to each other, or 
in terms of the extent of the damage caused, which are difficult to estimate or even to 
know their impact, as well as other legal problems relating to the identification of the 
parties to the dispute or the court competent to hear such cases, or those legal rules 
applicable to international environmental disputes. 

Perhaps the concern for the environment and its issues, including (international 
responsibility for harm and its convening) was not a topic raised at the level of 
international legal research until the beginning of the last third of the twentieth century, 
and even the term environment did not appear in the international legal presence clearly 
until the preparatory stage for the United Nations Conference on the Human 
Environment held in Stockholm in 1972, hence the fact that real international interest in 
the environment began to be an important subject in international law, which led to this 
concern. On national and international legislation on the need to establish legal rules in 
protecting the environment and repairing the damage caused by others 

If it is easy to establish a system of responsibility in domestic law, and to determine 
whether the nature of the environment is so simple in international law, because of the 
absence of a supreme independent authority over States, it has a legitimate authority to 
determine the system of responsibility, enforce respect for international law, and it 
becomes more complicated when it comes to the rules of international responsibility for 
environmental damage, because of the novelty of the environment in the international 
legal arena, and the characteristics of the environment, which consist of a complex set of 
elements, as well as the damage done to it. He is still in the dark and the precise legal 
determination of what it is. International jurisprudence and jurisprudence have 
unanimously agreed on the conditions for international responsibility in order to be 
contrary to the rules of international law, whether in its positive or negative capacity, and 
to attribute that violation to a person of international law, and as a result the damage is 
done by that violation, to the extent to which the question is applied in establishing 
international responsibility for environmental damage, and how adequate it is. 

Keywords: Environment, Liability, Responsibility, Peremptory norms, Obligations. 
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Conclusion 

Many economists support that trade openness and income inequality are 
economic issues that need an in-depth study, as their overlaps are many and may 
differ from one economy to another, and they may differ for the same economy 
from one period to another. 

This paper analyzed the effect of trade openness in selected developing 
countries on the inequality distribution of income, then, it separated the 
components of trade openness (exports and imports as a share of GDP) and 
analyzed the same model again for the period (1993-2017). 

The study concluded that long run relationship between trade openness and 
inequality distribution of income was significant in the case of the components 
of trade openness separated. Also found an inverse relationship between trade 
openness and the inequality distribution of income (represented by Gini 
coefficient), whereby an increase in trade openness will lead to a decrease in the 
levels of inequality, thus improving the income distribution among individuals. 

In addition, the analysis revealed significantly a negative effect of the 
imports as a share GDP on the inequality distribution of income, while the 
analysis did not show a statistically significant relationship between exports as a 
share of GDP and inequality in income distribution. Also, the analysis of both 
models confirm that inflation and growth in real GDP showed a statistically 
significant relationship with inequality in income distribution, the first had a 
negative impact and the second had a positive effect. 

Based on the results, the paper conclude that trade openness is an important 
element in improving income equality in developing countries. However, before 
generalizing the study findings further research is needed on a larger sample 
with more developing countries. 
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autocorrelations. As shown in the following table (11), which shows that the 
second study model still suffers from both problems. 

Table (11): Modified Wald test for group-wise heteroscedasticity for the second 
model 

Chi2 (10) 294.16 
Prob>chi2 0.0000 
Pesaran's test of cross sectional independence = 4.155, Pr = 0.0000 

Therefore, in the presence of heteroscedasticity and autocorrelation, the 
Feasible Generalized Least Squares method (FGLS) is used to estimate the 
models coefficients, the results appear in Table (12): 

Table (12): Cross-Sectional time series FGLS regression for the second model 
Log likelihood = 212.3438 Prob > chi2= 0.0000 
Log(gin)  Coefficients Prob 
Log(mg) - 0.114045 0.000 
Log(xg) 0.0370508 0.209 
Log(inf) - 0.0175558 0.027 
Log(rgdpg) 0.0607105 0.001 
Log(fdi) - 0.0088765 0.381 
Log(gexp/gdp) - 0.0005938 0.791 
Constant 4.140548 0.000 
Coefficients: Generalized least squares 
Panels: Homoscedastic 
Correlation: No Autocorrelation 

The results of the second regression estimation of the study using the FGLS 
method have removed the problems of autocorrelation and heteroscedasticity, 
and the result shows an inverse relationship between imports as a percentage of 
GDP with the Gini coefficient, where an increase in the (m/GDP) by 1% will 
lead to a decrease in income inequality by 0.11%, while the results showed a 
positive relationship between exports as a percentage of GDP with income 
inequality, but it is not statistically significant as the probability is greater than 
5%. In addition, the results of the estimation for both study models show an 
inverse relationship between income inequality and inflation, and a positive 
relationship between income inequality and the growth of real GDP for these 
developing countries. 
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The following tables illustrate the results of the three econometric problems 
of this model represented by multicollinearity, autocorrelation, and 
heteroscedasticity. We note that the following table (8) shows that the second 
model of the study is devoid of multicollinearity, as the VIF values for all 
variables are less than 10: 

Table (8): Multicollinearity test for the second model using Variance inflation 
factor 

Variables VIF 1/VIF 
Log(mg) 9.72 0.102924 
Log(xg) 9.13 0.109501 
Log(fdi) 1.37 0.727427 
Log(inf) 1.17 0.852724 

Log(gexp/gdp) 1.10 0.908680 
Log(rgdpg) 1.06 0.940693 
Mean VIF 3.93 

But we notice from the following two tables (9) and (10) that the second 
model of the study suffers from the problem of autocorrelation and 
heteroskedasticity. 

Table (9): Wooldridge test for autocorrelation in panel data for the second 
model 

F-test 733.466 
Prob 0.0000 

Table (10): Cameron and Trivedi's decomposition of IM-test for the second 
model 

Source chi2 D.F p-value 
Heteroscedasticity 135.06 27 0.0000 

Skewness 71.99 6 0.0000 
Kurtosis 3.31 1 0.6263 

Total 219.36 34 0.0000 

Hence, using the normal least squares method will not give us consistent 
values. Accordingly, we will conduct Hausman's test to choose what fits this 
regression, fixed effects model or random effects model. The result shows that 
(P-value = 0.0000), which is less than the level of significance level 5%. 
Therefore, an appropriate method for estimating this model up to this step would 
be through a fixed effects model. 

However, before determining the appropriate method for estimating the 
regression, this study re-tested each of the heteroscedasticity and the 
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Table (6): Panel Group-wise Heteroscedasticity test for the first model 
Chi2 (10) 274.51 
Prob>chi2 0.0000 

And when we run the Pesaran test, we find that the autocorrelation still 
exists, with the probability value 0.0000 less than the 5% significance level. 
Therefore, we will reject the null hypothesis and confirm that the autocorrelation 
still present. 

In the presence of heteroscedasticity and autocorrelations, this paper used 
the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method, where the use of FGLS 
suggest a more efficient estimator (15) (Bai, Choi, and Liao, 2020). Table (7) 
shows the results of estimating the study regression using this method: 

Table (7): Cross-Sectional time series FGLS regression for the first model 
Log likelihood = 209.9773 Prob > chi2= 0.0000 
Log(gin) Coefficients Prob 
Log(to) - 0.0758442 0.000 
Log(inf) - 0.0177108 0.027 
Log(rgdpg) 0.058632 0.002 
Log(fdi) - 0.004437 0.658 
Log(gexpgdp) - 0.0010972 0.627 
Constant 4.088707 0.000 
Coefficients: Generalized least squares 
Panels: Homoscedastic 
Correlation: No Autocorrelation 

After estimating this regression using the FGLS method, we explicitly note 
that we have eliminated the problems of autocorrelation and heteroscedasticity. 
Thus, we can say that we have obtained more consistent estimators, noting that 
the probability for the entire model is (0.0000). Likewise, one of the good results 
demonstrated by this analysis is that the basic variable of this model “trade 
openness” is statistically significant at less than 5% significance level. 

With regard to the variable of trade openness, it has been observed that the 
relationship between this variable and the GINI coefficient (which represents 
levels of income inequality) is an inverse relationship. Therefore, an increase in 
trade openness in the developing countries by 1% would lead to a decrease in 
income inequality by 0.09%. But to study the impact of exports and imports 
separately, we will estimate the second model of the study, which is: 

Ln(Giniit) = B0 + Bi1 Ln(X/GDPit) +Bi2 Ln(M/GDPit) + Bi3 Ln(INFit) + Bi4 
Ln(GEXP/GDPit) + Bi5 Ln(FDIit) + Bi6 Ln(RGDPGit) + Uit 
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hypothesis, that is, the time series of the selected developing countries suffer 
from a first-order autocorrelation problem. 

Table (4): Wooldridge test for autocorrelation in panel data for the first model  
F-test 742.630 
Prob 0.0000 

Heteroscedasticity was tested based on Cameron and Trivedi, using the 
white test, which assumes that the null hypothesis indicates that the variance of 
the error term is constant (Homoscedasticity). While the alternative hypothesis 
indicates that the error terms do not have a constant variance, which means that 
it is heterogeneous. Referring to the results in Table (5), we find that the p-value 
= 0.0000, which is less than 0.05, so we reject the null hypothesis, which means 
the error term does not have constant variance. 

Table (5): Cameron and Trivedi's decomposition of IM-test for the first model 
Source chi2 D.F p-value 
Heteroscedasticity 93.00 20 0.0000 
Skewness 60.88 5 0.0000 
Kurtosis 0.24 1 0.6263 
Total 154.12 26 0.0000 

After verifying the above three tests, we confirm that the pooled ordinary 
least squared method does not appropriate for estimating the first study 
regression, due to the lack of necessary conditions that do not produce BLUE 
estimators. Therefore, we will test the opportunity to choose between the fixed-
effects model and the random-effects model. To verify this, we shall conduct the 
Hausman test(13), which postulates that the null hypothesis indicates that the 
random-effects model is the appropriate. 

After estimating both the fixed effects model and the random-effects model, 
we tested Hausman's test, and the results showed that p-value equal to 0.0070, 
which is less than the significance level of 5%, so we reject the null hypothesis. 
An appropriate method for estimating up to this step would be through a fixed-
effects model. 

But, before that, we will retest the heteroscedasticity for the fixed-effects 
model using the modified Wald test for GroupWise heteroscedasticity for the 
panel data (14), which assumes that the null hypothesis indicates that the Panel 
data homoscedastic. As we can see in Table (6) p-value = 0.0000 which is less 
than the level of significance 5%, so we reject the null hypothesis, and thus 
confirm that the problem of heteroscedasticity still exists. 
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Table (2) shows the results of the cointegration test for the two study 
models using the Westerlund test in the case of the panel data, where the p-value 
of the first model was greater than the level of significance (5%), and therefore 
we failed to reject the null hypothesis that indicates the absence of cointegration 
between the variables for this model, while the results of the test of the second 
model of the study showed that the p-value was less than the level of 
significance, and therefore we rejected the null hypothesis and accepted the 
alternative hypothesis that indicates the existence of a cointegration between the 
variables, and thus the existence of a long-term relationship between these 
variables of the second model that deals with the components trade openness 
separately. 

Accordingly, since the number of countries (N) is greater than the time 
period (T), we will examine whether the fixed effects model or random-effects 
model is appropriate for the first model estimation. Before that, the study 
conducted the necessary tests to reveal the absence of the three econometric 
problems represented by autocorrelation, multicollinearity, and 
heteroscedasticity. 

To test the multicollinearity, the study used the variance inflation factor 
(VIF). Peter Kennedy (1993 in his book "A Guide to Econometrics" assumes 
that VIF value should be less than 10(10), while Robert O'Brien indicates that 
having this problem may be less harmful than Addressing them in some cases, 
especially if this problem is related to relevant study variables or in the 
economic theory itself. Whereas, the results of this test for all variables of the 
model were less than 10, as mentioned in Table (3), so the study model is devoid 
of the multicollinearity(11). 

Table (3): Multicollinearity test for the first model using Variance inflation 
factor 

Variables VIF 1/VIF 
Log(to) 1.35 0.740281 
Log(fdi) 1.32 0.756899 
Log(inf) 1.17 0.853079 

Log(gexp/gdp) 1.09 0.914552 
Log(rgdpg) 1.06 0.942607 
Mean VIF 1.20 

For autocorrelation, the study used Wooldridge test for panel data, referring 
to (12), which assumes that the null hypothesis indicates that there is no first order 
autocorrelation. According to the results shown in Table (4), the probability 
value is equal to 0.000, so it is less than 5%. Thus we accept the alternative 
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heteroskedasticity. Sixth: Hausman's test for choosing between fixed effects and 
random-effects models. Seventh, the panel GroupWise heteroscedasticity to test 
the heteroscedasticity for the random effect model. Finally for the eighth step, 
FGLS cross-sectional time series for regression estimation. 

Empirical Results 

This paper uses the Levin, Lin, and Chu (2002) test to estimate the panel 
unit root test, as the null hypothesis of this test, assumes the existence of the unit 
root. Whereas, the alternative hypothesis indicates the stationary of time series 
for these panel data. This test was performed for an all-time series of countries 
participating in this study. Table (1) shows the test results and the presence of a 
mixture of stationarity at the level and at the first difference: 

Table (1): Levin, Lin, and Chu unit root test for panel. 
Variables P- value Order of Integration 
Log(gin) 0.0010 I(0) 
Log(to) 0.1174 I(1) 

Log(x/gdp) 0.1430 I(1) 
Log(m/gdp) 0.0789 I(1) 

Log(fdi) 0.0901 I(1) 
Log(rgdpg) 0.0000 I(0) 

Log(inf) 0.0000 I(0) 
Log(gexp/gdp) 0.5448 I(1) 

Based on the results of the unit roots tests that we have obtained, it turns out 
that the dependent variable (log_gin) and each of the independent variables 
(log_rgdpg and log_inf) were integrated on the level, but the remaining 
independents variables were integrated on the first difference. Thus, the study 
tested the cointegration for each model separately, to ensure that there is a long-
term relationship between the variables, and results showed that there is no 
cointegration between the variables of the first model, while the result showed 
the existence of cointegration between the variables of the second model. 

Table (2): Westerlund test for cointegration 
Ho: No cointegration  
Ha: All panels are cointegrated 
Number of panels = 10 Number of periods = 25 
Variance ratio First model Second model 

Statistic 1.4166 2.1108 
p-value 0.0783 0.0174 
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Indian states. In addition, in both countries, foreign direct investment inflows 
were found to increase regional disparities. 

Data and Methodology  

The effects of trade openness on income inequality for developing countries 
in this paper are examined by estimating the following models: 

The first model: 

Ln(Giniit) = B0 +Bi1 Ln(TOit) + Bi2 Ln(INFit) + Bi3 Ln(GEXP/GDPit) + Bi4 
Ln(FDIit) + Bi5 Ln(RGDPGit) + Uit 

The second model: 

Ln(Giniit) = B0 + Bi1 Ln(X/GDPit) +Bi2 Ln(M/GDPit) + Bi3 Ln(INFit) + Bi4 
Ln(GEXP/GDPit) + Bi5 Ln(FDIit) + Bi6 Ln(RGDPGit) + Uit 

By relying on a strongly balanced panel data covering time series spanning 
from 1993 to 2017, representing twenty-five years in 10 randomly selected 
developing countries. It should be emphasized that the first model will be 
estimated to show the effect of trade openness in general on income inequality, 
while the other model will be estimated to show which of the components of 
trade openness (exports and imports as a percentage of GDP) will have an 
impact on income inequality and what is the nature of this effect. 

All models variables are taken in logarithmic form. The dependent variable 
(Gini) represents the Gini coefficient that measures income inequality (9), and the 
inequality data (Gini) is taken from the Standardized World Income Inequality 
Database. The independent variables for both regressions are as follows: exports 
as a percentage of GDP (X / GDP), imports as a percentage of GDP (M / GDP), 
trade openness (TO) which equals the sum of exports and imports of goods and 
services as a share of GDP, general government final consumption expenditure 
as a percentage of gross domestic product (GEXP / GDP), foreign direct 
investment net inflow (FDI), real GDP growth rate (RGDPG) and inflation 
(INF). The data for these variables were obtained from the World Bank 
database, except for the real GDP growth rate (RGDPG) which was 
obtained from the Federal Reserve Economic Database. 

Before estimating the model, Levin, Lin, and Chu tests were performed to 
examine the stationarity of all variables. Second, the Westerlund test for 
cointegration was performed to determine the existence of long-term 
relationships between variables. Third, the variance inflation factor was 
performed to test for Multicollinearity. Fourth, the Wooldridge test was 
performed to identify the autocorrelation in the case of pooled ordinary least 
squared. Fifth, the Cameron and Trivedi's decomposition of IM-test for 
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(Mitra and Hossain, 2018) examines the effect of trade openness and real 
per capita income on income inequality in the United States from 1979 to 2014. 
The results indicate a negative short-term relationship between trade openness 
and income inequality, however, a positive long-term relationship between them 
was found. Which obtained an evidence in favor of the "U-curve" relationship 
between trade openness and income inequality, the results also showed a 
negative long-term relationship between real per capita income and income 
inequality. 

(Barusman, 2017) analyzes the impact of trade openness on the level of 
income inequality in the United States. Using time-series data for the periods 
1970-2014, this study found that trade openness increases income inequality. It 
also found that an increase in trade volume leads to a wider income gap as more 
income goes to the top 10% of the richest people in the United States. It was also 
found that both imports and exports contribute to increasing income inequality. 
However, only the import side contributes to the increase in income share of the 
top 10%. 

(Jinhwan and Soojeong, 2015) analyzed the impact of trade openness on 
regional inequality in South Korea, using panel data for 16 regional units 
between 2003 and 2012. This paper found that trade openness contributes to 
great economic growth in regions with lower levels of education. This means 
that trade openness reduces regional inequality in South Korea. In addition, the 
results also showed that more trade openness benefits regions with rich 
infrastructure, leading to more regional inequality. It concluded that trade 
openness plays a positive role in reducing the regional income gap in South 
Korea. 

(Lim and McNelis, 2014) examine the relationships between the Gini 
coefficient, trade openness, foreign aid, and FDI flows, using panel data for 42 
countries from 1992 to 2007, the estimates have shown that trade openness can 
be effective in altering levels of income inequality. Depending on the stage of 
development, the correlation between the Gini coefficient and openness can be 
negative or positive, depending on the intensity of the capital and the degree of 
openness. 

(Daumal, 2010) aims to determine whether regional inequality differences 
are related to trade openness. By analyzing the cases of India and Brazil, an 
annual index of regional disparities was developed for India during the period 
1980-2003 and for Brazil during the period 1985-2003. Time-series results 
showed that trade openness in Brazil reduces inequality while India's trade 
openness contributes to increasing inequality. Daumal also notes that India's 
trade openness is an important factor in exacerbating income inequality between 
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Accordingly, this paper will investigate the impact of trade openness in 
developing countries on income inequality distribution, note the impact of their 
exports and imports, in addition to examining whether or not a long-term 
relationship exists. A random sample was selected from developing countries 
that included: Argentina, Brazil, Colombia, Indonesia, Kyrgyzstan, Sri Lanka, 
Mexico, Malaysia, Panama and Peru. For twenty-five years (1993 to 2017). This 
paper will include several parts starting with the introduction, then the study 
literatures, the methodology and analysis, the study results, and finally the 
conclusions. 

Literature Review 

International trade is one of the main pillars of the economy, so interest in 
this area is a priority for all countries. Because it may reflect positive and 
negative impacts that countries and individuals may face. In particular, it may 
have a major role in income inequality. And when we return to the economic 
theory, we will find that both Heckscher-Olin theory and Stolper-Samuelson 
theory support this trade role, but this may differ between developing and 
developed countries, since developing countries may have raw materials 
abundant with unskilled labor, on the contrary, developed countries may have 
capital abundant, technology, and industry. 

The Heckscher-Ohlin theory assumes that if a country is characterized by 
relatively abundant capital, it’s will produce goods that need abundant capital, 
and it’s will export these products to countries facing a shortage of these goods 
due to lack of capital. In contrast, another country with relatively labor intensity 
will produce goods that require abundant labor and export them to countries with 
a relative scarcity of this factor (7). The Stolper-Samuelson theorem states that if 
the price of capital-intensive goods rises, the price of the capital factor will rise 
and thus the wage rate paid to labor will decrease. Whereas, if we assume a rise 
in the price of a labor-intensive commodity, then the wage rate will rise, while 
the price of the capital factor will decrease (8). 

(Kalita, 2019) examines the long-term relationship between trade openness 
and income inequality, particularly in India during the period 1970 to 2013. 
Where, after carrying out all necessary econometric processes, this study 
concluded that there is no long-term relationship between trade openness and 
income inequality in India. Whereas, (Khusaini and et al, 2018) analyze the 
impact of trade openness and fiscal policy in Indonesia on income inequality and 
economic growth over the period 1980 to 2015. The results show that trade 
openness can improve inequality but at the same time hinder growth, the study 
also found that the effect of fiscal policy in reducing inequality is temporary. 
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Trade openness is not limited to the economic dimension in any country, but 
rather to include all aspects of political, social, technological, and other aspects 
of life. In this sense, changes in global economic policies have made trade 
openness an important component of development policies since the 1870s(2). 
Whereas, many developing countries have followed the path of trade openness 
from the beginning of the 1980s. This helped to increase trade flows 
dramatically over the past three decades, demonstrating its tangible role in the 
large and rapid spread of technology between nations(3). 

Accordingly, the importance of having laws and legislations that facilitate 
the process of trade openness, including foreign trade agreements, has emerged. 
Therefore, these agreements assessing on facilitating trade barriers between 
countries, which in turn may affect the welfare, transfer of technology, and 
reduce inflation rates(4). As the International Monetary Fund notes, trade 
openness plays an attractive role in improving living standards and increasing 
individuals' incomes(5). However, this improvement may differ from country to 
country, and it may also differ from industry to industry within the same 
country, depending on several factors that may be related to local or 
international dimensions. 

The labor force is an important determinant of the production function, and 
hence links the markets for goods and services with the labor market(6). As a 
result of the interconnectedness between these markets, many relationships will 
be produced that have implications for labor force and production, these 
relationships include those in closed and open markets. In this study, openness 
towards foreign markets and its effects on labor were addressed, and specifically 
the effects of this openness on the inequality of income distribution among this 
labor force were analyzed, and as we mentioned earlier, income levels may 
differ, as well as levels of trade openness between countries depending on 
development factors. The development path basically divides the countries of the 
world into developing and developed countries, however, this paper intends to 
study this relationship at the level of developing countries. 

What lies behind this study is to analyze the long-term or short-term 
relationship. But according to the economic theory, it is assumed that trade 
openness will be accompanied by an increase in production, and thus an increase 
in labor demand, and thus an increase in nominal income. But inflation rates will 
also rise, which will lead to a decrease in real income, which may lead to a 
decrease in the labor supply at rates that may be less, more, or equal. Whereas, 
the increase in the income may be limited to the sectors of an export nature, thus 
reducing the levels of income distribution equality. It should also be noted that 
this sequence may differ in the case of import-dependent developing countries 
compared to developed countries with huge export capacities. 
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 نامية بلدان من تجريبي دليل الدخل، العدالة في توزيع وعدم التجاري االنفتاح
  مختارة

  

 الجامعة األعمال، كلية األعمال، اقتصاد قسم الدكتوراه، درجة لنيل مرشح، الجعيدي فريد نضال
  .األردن ألردنية،ا

  .األردن األردنية، الجامعة األعمال، كلية األعمال، اقتصاد قسم، أستاذ، وراد عوض محمد طالب

  

  ملخص

 نامية بلدان في توزيع الدخل عدالة عدم على التجاري االنفتاح تأثير دراسة إلى الورقة هذه تهدف
ما بين  الفترة تغطي نامية بلدان لعشرة متوازنة لوحية بيانات بحيث قامت الدراسة باستخدام. مختارة
 لتقدير )FGLS(الممكنة  المعممة الصغرى المربعات طريقة استخدام وقد تم ،2017و 1993 االعوام
 توزيع عدالة مستويات يعمل على تحسين التجاري االنفتاح أن التقدير نتائج أظهرت. الدراسة نماذج
 اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة ج إلى أن الوارداتأشارت النتائ كما ،النامية البلدان في الدخل

 الصادرات تأثير في حين تبين أن. الدخل في العدالة عدم مستويات من الحد في وهاما إيجابيا تلعب دورا
 أن يستنتج أن للمرء يمكن لذلك،. اإلحصائية الناحية من ضئيل اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة
 تعميم قبل ذلك، ومع. النامية البلدان في عدالة توزيع الدخول تحسين في مهم عنصر التجاري حاالنفتا
 .النامية البلدان من المزيد مع أكبر عينة على البحث من مزيد إلى حاجة هناك ،الدراسة نتائج

 .معامل جني، طريقة المربعات الصغرى االنفتاح التجاري، توزيع الدخل،: المفتاحية الكلمات

 

Introduction 

International trade is one of the most important pillars of economic growth 
in the world, as the countries of the world compete in developing their trade 
openness to the rest of the world, due to the great role in marketing local 
products, as well as the competitive exploitation in order to increase their 
production and expand the supply market. From this standpoint, countries will 
seek to build clear strategies that encompass an integrated two-way supply 
chains to and from the world, including producers and exporters as well as 
consumers. Therefore, the matter goes beyond that to include all international 
levels within the legislation and laws that drive this openness(1). 
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9/11 experience and the ways in which Muslims are positioned and perceived in 
western setting were the effects of Islamophobia and the normalization of anti-
Islamic hatred. On the other hand, there are ways of cope where they need to no 
longer be addressed as Muslim terrorists and groomers, and oppressed and weak 
Muslim woman. 
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struggle. Zia’s way of coping neo-orientalist thinking and Islamophobic beliefs 
allows western audience to know Muslim women from a different angle as it 
pictures Muslim woman’s fight with other’s preconceptions created by both 
Muslim and non-Muslim communities. 

To conclude, Muslim diaspora production despite its dearth has strong 
messages about changing negative perceptions of people who hold Islamophobic 
beliefs. However, it is certainly not enough to think that clearing the 
Islamophobes’ thinking can be achieved by the efforts of Muslims only. On the 
contrary, that sense of anti-Islamic sentiment can be dealt with by the whole 
society with all its segments. It is the society’s task to build a changed foreign 
policy that offers hope to Muslims who live in diaspora, to express their identity 
and to be free. Thus, the society together with Muslim diasporic and 
transnational dramatists can fight for best opportunities to the misrepresented 
Muslims. By society I mean its institutions, social groups, government, schools, 
media, and so on. Both, society they immigrate to and settle in and the Muslim 
diaspora have to be aware about their roles and responsibilities in multicultural 
worlds. So, being discriminated because of your religion (Islam), your looking 
(beard), and your dress (hijab) are all forms of Islamophobia.  

Atiha Sen Gupta and Aisha Zia bring Islamophobia and issues that stem 
from religious and cultural tensions into focus again using theater as a tool to 
challenge perceptions of Muslims in contemporary post 9/11 Britain. Within the 
midst of all these combustions and tensions, they find clues for the contemporary 
Islamophobic world. And so they create a drama that offers insights into Muslim 
diaspora experiences where they tell Muslims to break fear and silence, to speak 
up, because Muslim identity matters within the British world. Despite their 
different stories, the artists in this study share the same interest in directing these 
experiences to public audience inside and outside the theater, whether Muslim 
audience or the non-Muslim one. All of these playwrights have created powerful 
insights into the ways a Muslim character living in diaspora copes with the 
British Islamophobic, multicultural and multi-religious scene, with an essential 
impulse that Muslim identity matters, mainly after 9/11. Sen Gupta’s characters 
depict the cultural conflict and the diverse views on Muslim Woman being in 
hijab. Fatima’s hijab opens up spaces for questioning one’s own religious 
identity, the relation between feminism and woman’s freedom in covering her 
head, and the diverse public thoughts on hijab as a symbol of oppression or of 
liberation within a multicultural city. Finally, Zia’s boxers inspire Muslim 
women to feel the possibility of making change, to break the restraints and speak 
out, and to redefine their identities which are misdefined by the community and 
the society with its multi-cultures. From these plays, the readers and the 
audience can properly understand the Muslim traumatic characters of the post 
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For him, it is a play not only about young Muslim boxers but a play that 
embodies the state of British nation as whole and the relationship between all 
people despite their races and ethnicities. Zia’s message is universal in the way it 
makes Muslim woman’s struggle as an example of all women in Britain.  

The theatre critic of The Herald Neil Cooper finds the play inspirational in 
the way that it looks at young Muslim women who try to make their voices 
heard and to empower themselves beyond the constraints created by people 
around them. And, in an interview with Manning posted on 19th August 2014, 
he comments on the audiences being too close to the performances which left a 
feeling of a devastating experience to him. Manning replies that it is their willing 
as productions’ group to know the audiences’ feelings and to make them active 
and to react with the setting where the play is performed. Thus, throughout the 
show, the audiences find no barrier or division with the performers; they stand 
very close to them. They feel free to move about with the actors. Here, Manning 
is breaking the usual theatrical norms that the audience feel that they are also 
members of the show and they are concerned the same as the characters in the 
play. According to her, the importance lies in the “audiences going away with a 
brand new energy."  

Tim Adams, a former editor of the Observer’s books, also wrote an article 
on Zia’s show posted on 12 April 2015 thinking that Zia is one of the 
playwrights who work on providing counter negative stereotypes and changing 
the narrative about Muslim women through the female Muslim boxers’ stories. 
Speaking about the play’s tour around boxing gyms in Edinburgh, Bradford, and 
Manchester, Zia says “We want to take it to where people are rather than having 
them come to us. I love watching every show because I love watching the 
audience.”. For her, it is the audiences’ perceptions and reactions that matter 
while making Muslim women stories known to them. 

In fact, the power of this play lies in the way it talks about politics to young 
people and it succeeds in building an effective political dialogue with them. Sen 
Gupta also uses dialogue and different viewpoints about hijab to question 
people’s tolerance and acceptance of difference as to negate their Islamophobic 
claims and views. This play has raised issues had not been much explored on 
British stages before. For Aisha Zia’s play No Guts, No Heart, No Glory, it has 
dealt with Muslim women who choose doing unconventional deed of boxing to 
cope Islamophobia and neo-orientalist representations. So, Zia’s strategy is 
humanizing Muslim woman through engaging her in unusual activity of sport. 
Transforming a theatre into a Gym, is Zia’s smart and unique way. The portrayal 
of real lives experiences on theatrical stages is what attracts a diverse audience 
and many audiences demonstrate that their ways of looking at the world are 
changed when they see and heard about true stories of Muslim women’s 
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Award and short-listed for Amnesty International Freedom of Expression Award 
2014. For John McGrath, an artistic director at National Theater Wales, the play 
has a strong sense toward providing different visions to the world and toward 
changing people’s views through the portrayal of real lives experiences on 
theatrical stages. He argues that “No Guts, No Heart, No Glory bring real lives 
onto the stage in a way that is respectful, truthful and yet utterly unexpected. I 
am confident that this is a company that will be changing the way we look at the 
world for many years to come”. For the company, McGrath is indicating to 
Common Wealth, a company that presented No Guts, No Heart, No Glory. The 
theatre critic and columnist at The Scotsman, Joyce McMillan was present in the 
first performance of the play at Sandy’s Gym describing it as a “remarkable 
performance” where he notices Common Wealth’s unique style “that takes 
theater out of its comfort Zones, into places where people who often struggle to 
be heard can make their stories known”. For him, the play gathers all the 
peculiarities that make it the first winner of Scotsman Fringe; “it makes thrilling 
theater, and gives a platform to vivid, important young voices that urgently need 
to be heard. And its overwhelmingly positive message_ about young British 
Muslim Women determined to empower themselves, and to make something 
brilliant of their lives”. It is a step toward women’s positive change in a 
multicultural society as Britain. The same as McMillan, the director of Zia’s 
play, Evie Manning, in an interview with Briana Shepherd, attributed the success 
of the play to the strong message it delivers and the imaginative journey it takes 
western audiences into Muslim women’s lives. She comments: "We don't see 
Muslim women in the spotlight enough I think and so one of the reasons why it's 
done so well is because it's captured this imagination of people going, oh wow, 
we can see things a bit differently". Thus, it is a show that allows western 
audience to know Muslim women from a different angle as it pictures Muslim 
woman’s fight with other’s preconceptions created by both Muslim and non-
Muslim communities. 

Moreover, the director, Alex Chisholm wrote an article reviewing the 
performance at Moss Side Fire Station Boxing Club from 5th to 8th November 
2014. He states: 

No Guts, No Heart, No Glory is a state of our nation play, more so I 
feel than others that consciously set out to be ‘state of the nation’ 
plays. In its honesty and complexity in sharing what it is to be 
young, to be a woman, to be Muslim, to be from Bradford it 
touches all of us in how we relate, and react, to those things. In 
being specifically about being a young British Muslim woman 
boxer, it becomes a piece about us all. 
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Curtain Up, the play is “a promising beginning for a new playwright with a good 
choice of subject”. 

The playwright and dramaturg Emily Holyoake attends a show at Derby 
Theatre, claiming that What Fatima Did as a piece of work that “provokes 
discussion, which I’ve no doubt it does in plenty of cars on the way home, but it 
also leaves the discussion open and unresolved.” Holyoake, like most of the 
reviewers, loves the way Sen Gupta makes Fatima unseen to the audience 
saying: ‘One of my favourite things about What Fatima Did… is how it deals 
with perspective. It defines and redefines the offstage and unseen Fatima, 
leaving her open for us to project our own ideas and baggage onto, then asking 
us whether we think that projection shows the full picture.”. Moreover, KimProv 
comments on the absence of Fatima on stage comparing the title character to 
Godot in Waiting for Godot by Samuel Becket and Margaret in George and 
Margaret by Gerald Savory; these characters ‘whose presence is stronger for 
their absence’. He describes the performance as fine and highly enjoyable 
because “the play is diligent in touching all of the bases and viewpoints you 
would expect”. He regrets that the play runs just in one place with few 
performances while “it deserves to be more widely seen and particularly by 
older schoolkids”.  

Sen Gupta’s play gathers a diverse audience with young people’s language 
to let them know how wearing a hijab for Muslim girl creates a combustion and 
how politics affects their reactions on hijab.  

Unusually, Aisha Zia’s No Guts, No Heart, No Glory was first performed at 
Sandy’s Gym instead of an ordinary theater, in Craigmillar produced by 
Common Wealth company on Monday 18 August 2014. Then, the show was 
moved to two other Boxing gyms: Huggy's in Bradford and Moss Side fire 
station in Manchester. In 2015, it was performed at Southbank Centre's Women 
of the World Festival and in 2016, the play was run as a part of Perth 
International Arts Festival in Australia and it is performed at Queen Street Gym. 
Evie Manning is the producer and the director of No Guts, No Heart, No Glory 
with a cast of five performers including the former British university champion 
Saira Tabasum as Saira, Seherish Mahmood as Hajra, Freyaa Ali as Freida, 
Mariam Rashid as Tasleem, and Nayab Din as Mehwish.  

Zia’s play is well received among the artistic directors, theater critics and 
reviewers. As it is introduced in the first pages of the play, some theatrical 
figures talk about its reception. For example, the Artistic director Matt Fenton 
was happy with the show’s attraction of young and diverse audiences; a matter 
that reveals the importance of the play and the effect it creates on the audience. 
That’s why, the play is culminated as the Winner of Scotsman Fringe First 



Jerash for Research and Studies   Badidja and Alshetawi     

  1770

Q&A after last night’s performance (which was sold out) and a lot of the 
audience members taking part did appear to be over 50 and made very positive 
contributions to the session. It really is fair to say that the reception received was 
superb.” Reviewing the same performance, Claire Allfree for Metro writes on 21 
October 2009, “It’s funny, gobby, of the moment and, most importantly, 
dramatises the prejudice, fear and ignorance surrounding a religious symbol that 
too often renders its wearer a cypher among a group of inner-city teenagers”. 
Also, Michael Billington of The Guardian describes it as “lively, provocative 
play” in which “Fatima's action also exposes the fissures in our multicultural 
society.”. He praises Sen Gupta as ‘a writer with a future’. For Philip Fisher, Sen 
Gupta’s “main strengths lie in some laugh out loud comic lines and the ability to 
recreate the language used by teenagers today.” However, the concept 
underlying the play speaks to all people in multicultural Britain not only Muslim 
young people. Fisher compares the play to Simon Stephens' Punk Rock, Alia 
Bano's Shades, and Oleanna by David Mamet., believing in some shared 
elements between the plays. Another reviewer is Michael Coveney of What’s on 
Stage who writes on 28 October 2009: “the point is not that this is a brilliantly 
accomplished piece of work (though it’s not far off) but that it is fresh, lively, 
and addressing a young audience not often made to feel at home in our theatres.” 
For Sarah Hemming, Gupta’s play is promising, intelligent, and witty play that 
speaks about one of the most vexed issues in present-time. She congrats both 
Hampstead Theatre for producing the play and Atiha Sen Gupta for writing it. 
She adds: “Gupta’s shrewd and lively play pinpoints some of the acute cultural 
difficulties that they and their generation will have to face.”  

Because stories like in What Fatima Did are still permanent and relevant in 
contemporary Britain, the play reproduced at Derby Theater ten years after its 
first performance, from Wednesday 27 February 2019 to Saturday 2 March 
2019, directed by Sarah Bringham with a cast of actors including: Alex Kapila, 
Adeel Ali, Taja Luegaezor Christian, Matthew Biddulph, Nimisha Odedra, 
Rebecca McQuillan and Terry Haywood. In the rehearsal for the play, an 
interview with the cast and the director Brigham is held by Derby Theater 
Production speaking about Atiha’s story and characters. Bringham demonstrates 
that the play allowed diverse cast and hoped for diverse audiences who will get 
“the opportunity to know that this is the conversation that we can have with no 
blame. And we can take politics, however, and we can just talk a little bit about 
how we feel about living as a community with difference…And how we can 
ultimately live a little bit harmoniously”. This show is described as ‘a funny, 
thought-provoking drama’ about young diverse friends in which the audiences 
were attracted by ‘the fresh, lively but direct approach of the dialogue’. This is a 
review posted in artsbeatamanda on February 28, 2019. For Lizzie Loveridge of 
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wants in life, they build their own contingent identities and faiths that stem from 
their British Muslim identities to which they belong and the unconventional 
independent paths they choose in life. This idea embodies Stuart Halls’ saying 
that the identity can be framed by “difference and rupture” (Diaspora and Visual 
Culture, 226) because the characters in Zia’s play make bold choices, boxing 
which is untraditional norm for woman, standing up for what’s right, and 
question their traditions in terms of opportunities and marriage. So, to depart 
from the choices that community creates, is a way to understand the identity 
formation and definition.  

No Guts, No Heart, No Glory is toured across the United Kingdom and has 
had huge success with prizes such as winner of Scotsman Fringe first award as it 
is nominated for the Amnesty International Freedom of Expression Awards. 
Zia’s interest in empowering British Muslims led her to setting up a new art 
gallery and social platform in 62 Gladstone Street in collaboration with Good 
Chance Theater. This project based on showcasing the work of British Muslim 
artists to explore the themes of her new production that will be presented by Zia 
at the HighTide Festival in 2021 as it is programed.  

Speaking about the reception of the plays, What Fatima Did first performed 
at the Hampstead Theatre from 22 October to 7 November 2009, directed by 
Kelly Wilkinson with a cast composed with Simon Coombs as Craig Johnson, 
Gethin Anthony as George Lewis, Bunmi Mojekwu as Stacey Clarke, Arsher Ali 
as Mohammed Merchant, Farzana Dua Elahe as Aisha Akbari, Catherine Cusack 
as Ms. Harris, and Shobu Kapoor as Rukshana Merchant. This play was 
generally well received as it was shortlisted for the John Whiting Award in 2010 
and for the Evening Standard Most Promising Playwright Award. Moreover, it 
was translated to Germany with a title Fatima and this German production won 
the jugendstuckepreis in 2012. 

Talking about the production at Hampstead Theatre, Sen Gupta comments 
on the question and answer session in which many audiences attend including 
“several hijab and burkha-wearers whose came which was important as 
Hampstead Theatre had not engaged with such audiences previously”, she says 
in an email conversation. 

Paul Donovan describes the play as an excellent debut for Sen Gupta and 
finds it a powerful play in the way it has the ability to talk about politics to 
young people in their language so that they can understand. For him, Sen Gupta 
succeeds in building an effective political dialogue with young people but he 
questions its reception by people who are over 50s. One person who attends the 
play’s performance at the Hampstead Theatre replies to Donovan’s review 
stating: “As for how well the play was received by the over 50s, I stayed for the 
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Before this conversation, the character Tasleem asks on behalf of all 
women: “How can we be truthful if we have to hide out of shame, feel 
humiliated for feeling, for saying, doing, thinking as we please?” (33). This 
quote and the above one summarizes the difficulties women face in forming 
their own selves to be strong and free from people’s misinterpretations. They 
look for nothing more than a way to be themselves, outside the expectations they 
had from the community, refusing to be chained by their feminine roles. This 
sentiment is repeated throughout the play as the characters address the audience. 
To define themselves, they choose boxing as an attempt to make their ways in 
the country. By boxing, “when I box I feel free, like I can do anything” (64). 
With the courage to question their own religious and cultural identities, and to 
challenge their community’s expectations had for woman, they are able to do 
what is unconventional for women (boxing). One of the important message is 
conveyed through this play is that women have not resist their truth of who they 
are as Muslim women in order to achieve the self, to speak their minds, to do 
what they want. All talk about their fears and obstacles and how they overcome 
it.  

When I asked Zia about her direction and what inspired her to write this 
play, she replied: 

No Guts, No Heart, No Glory came out of a conversation from our last play 
Our Glass House, a play about domestic abuse staged in disused houses. We 
learned through the making of that play that the most vulnerable people were 
young women, statistically, getting into abusive relationships. We wanted to 
understand why, but also to make a show that empowered young girls. We also 
wanted to make a show empowering the most marginalized young girls, and we 
felt that this was Muslim women. We decided to make a show about young 
Muslim female Pakistani boxers from Bradford as an antidote to Our Glasse 
House. 

This sounds like a description of her basic claim that stems from her interest 
in woman and Muslim one in particular, because Muslim woman’s identity 
matters; and to empower her, Zia creates a drama that reflects tensions 
surrounding Muslim woman with characters who become able to redefine their 
identity.  

Zia’s conclusion is that Muslim woman struggles to explain her relation to 
religion and culture within her Muslim community and the western community 
too but, the difficulty does not come from her lack of belief or her disloyalty to 
her transnational traditions. Rather, its source is her experience with the 
surroundings and their stereotypes and conclusions. Through the five boxers’ 
stories, it is clear that Zia helps Muslim woman in figuring out what she really 
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allowed to be out of the expectations that society had for them. At the same time, 
they do not want to break away from their religious and cultural traditions but 
they want to live independent lives with other opportunities and choices not the 
conventional life of a Muslim woman labeled to her by the community. Thus, 
one may conclude that it is not religion and culture that oppress and create 
obstacles for women but people, from the community and outside, who 
misinterpret it. Zia’s characters want to redefine themselves because they feel 
they are misdefined by their families and the society, as they express in one of 
the last scenes entitled ‘The Collective Manifesto’: 

Freida: We just want to 
All: Get out a bit; see the world ask some questions, do you know 
what I mean?! 
Mehwish: We can’t stay here. 
Tasleem: We’re sixteen. 
Mahwish: We spend our own money, we can discover new cities, 
explore new people, make new connections, 
Freida: We want to get out, we want to see the world we want to 
open doors and see what’s there. 
All: People like us who like art, painting, dancing, drawing, music, 
boxing, doing sport, doing anything! we want to 
Hajra: Breathe 
Tasleem: Why can’t we? 
Mahwish: We get it 
Freida: We want to be understood Otherwise, it’s not right, is it? 
Tasleem: Who are we anyway? 
Hajra? Not how we should be 
Freida: We are sick of it, being ignored 
Hajra: We are sick of it, being indoors 
Tasleem: There are rules but… 
Mahwish: We all want to do well, in our studies so we can get out 
of here. 
Freida: We just want to be ourselves 
Mahwish: We don’t want to settle! 
Freida: We want to be free. 
All: We would be boxers 
Girl boxers 
Get our anger out 
Get our aggression out 
Learn something 
Be somebody! (43, 44) 
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name that recalls her experience as a Muslim woman and the process that the 
individual goes through in order to achieve the self and build the identity: 
Hajra’s story is called ‘I Finally have a story to tell’. So, the first step is to speak 
up and have the confidence to narrate your own story. Mehwish’s story is called 
‘standing up for what’s right’ in which it is inspired by the war in Gaza and how 
people there are overcoming challenges every single day. Freida’s story is called 
‘Individual Differences’ about the normality of being different and to celebrate 
your difference, to be yourself and free although it is not socially normal. She is 
eager to do something new and exciting like boxing. Her choice is confronted 
with people’s conclusions and preconceptions but she never thinks of 
abandoning her decision. While telling her story, a voice of the uncle is heard 
refusing to allow Frieda that freedom because he decides by himself that “it was 
your first fight and it will be your last fight” (25). The uncle’s refusal shows how 
it is difficult for a Muslim woman to partly separate her identity from the 
community by doing what is unexpected within her community. She challenges 
her community in an attempt to “bulldoze these stereotypes out of your minds 
and drill down into what I want to do” as it is written in the introductory poem 
by the contributors to the play. Freida shows how her religious identity is not an 
obstacle and she is privileged to be a Muslim woman when she says “Watch out 
for the moment when I stand up for myself and pray, as I am grateful for what I 
have because this symbolizes my religion, my life, ME and what I’M supposed 
to do. “(24)  

Tasleem’s story is about listening to the earth, to learn from it how to 
change and how to be better. The rocks’ changing over the time inspires her and 
reminds her of people’s history about who they are and where they come from. 
She shares her experience with her parents’ expectations to see her married to 
someone and to leave her studies. At first she accepts her destiny as she says “I 
want what they want and it’s only right it’s only fair they brought me here gave 
life to me and everything, I’ll just say yes anyway because it’s the right thing to 
do.” (39). But when Tasleem thought about it and about what she really wants, 
she decides to take her time because she is still sixteen and she will get married 
“when I’m ready! In my own time, in my own space” (54). The change comes 
when she questions her own beliefs and what she wants in life, and then it leads 
her to best achievements: “if you think about it, we’re not bad, look at what 
we’ve achieved, look at how far we’ve come, we are, developing all the time, 
learning, growing, being better. How our minds work, and that’s just it!” (54). 

Not only Freida, the five boxers complain about people talking behind their 
backs, either from the family or the community as Tasleem comments: “And 
that’s just family! Knowing everyone in the community so everyone’s eyes are 
always on you, watching you knowing everything about you” (31). They are not 
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as well. It is worth signaling that it is an important metaphoric idea by Zia to set 
the story in an actual boxing gym and it is also staged in it using boxing 
equipment. The boxing gym represents the society and the fight inside it pictures 
women’s fight with people’s judgments and views in order to achieve their 
selves.  

Being a Muslim, a female, and a boxer in post-9/11 multicultural Britain 
and within a Muslim community that has its cultural and religious traditions is 
what the playwright Zia is trying to portray in order to deconstruct the 
stereotypical representation of woman in general, and Muslim woman in 
specific. The Muslim boxers Ambreen Sadiq and Saira Tabasum contribute to 
the play because it is originally based on interviews with them and other Muslim 
female boxers too, including a female boxer who has eleven children and wears 
burqa. Muslim woman rarely represented in theater and if she manifests in a 
work, she is labeled with negative perceptions, as oppressed or a terrorist. But, in 
this play- and in order to change this perception- there is a Muslim woman who 
is the center, powerful, confident in herself and her faith, and a fighter who 
break the labels. This play explores how “Women are squaring up to beat 
stereotypes in the ring” as it is posted in The Herald on 19 August 2014 and in 
an interview with the producer of Aisha Zia’s script, Manning argues that in the 
western literary production and in media “most people thought”, about Muslim 
women and men, “they were terrorists. How do you change that perception? We 
wanted to do something to show Muslim women in a different light, and show 
that they could be inspirational and become role models.". So, granting voice to 
Muslim woman, through narrating stories from real life women experiences, is 
one of the ways by which neo-orientalist and Islamophobic thinking can be 
coped and challenged. Zia is being unique in her style in terms of looking for 
real people to reflect their stories and this appears in most of her literary 
productions not only in this play. In an interview with Zia using social media, by 
twitter and email, on 22 October 2020, she said: “my process is working with 
interviews with real people and No Guts, No Heart, No Glory is based on 
testimonies with real female boxers and young Pakistani women”. Her interest in 
reflecting stories from real people proves her unique approach to testimonial 
theater. She follows: “the work is dedicated to non-theater audiences and has a 
strong proven track record of working in communities to deliver high-quality 
artistic work”. These last words represent what Zia wants to deliver not only to 
the theater audiences but to all people outside because public discourse has a 
great role in creating perceptions. 

Zia’s characters share the same interest which is doing unconventional 
direction, boxing, to contradict the assumptions associated to them by their own 
Muslim community and the British society as well. Each character’s story has a 
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girls and “hijab girls are strong and ‘brave enough to look different and to not 
listen to old white men telling them to take it off and integrate’ (62) 

To sum up, Sen Gupta’s play comments on religious identity, the 
consequences of wearing the hijab, the recurrence of Islamophobia, and 
questions the politics of feminism about Muslim dress within a multi-religious 
setting as Britain. It gives an insight that hijab is not a betrayal of woman ‘s 
struggle for freedom, on the contrary, it is a sign for her free identity. The play 
shows the challenges that face Britain in terms of celebrating and managing its 
various religious minority communities and the diverse views. Consequently, 
this whole story is about the conflict between the self and society, between 
Fatima and her multicultural and multi-religious environment. It is Muslim 
woman’s battle to define herself and to give hijabs a place in schools that have 
diverse people from diverse cultures. It is woman’s right to be free in choosing 
what she wants to wear upon her head. Ultimately, Atiha wants the western 
audience to realize that there are diverse cultures and Islamic culture is one of 
them and the society should have that respect and acceptance to Islam and hijab 
woman.  

Similar efforts to describe the battle between Muslim woman and religious 
and cultural tensions exist in the following play. In No Guts, No Heart, No 
Glory, Aisha Zia an award-winning playwright from Peterborough, also takes 
the issue from a feminist perspective and recounts the story of five women’s 
experiences and their insights to show how a Muslim woman can be inspiring 
despite her denying that her play responds to political issues from the 
perspective of a woman of Muslim heritage. It revolves around the stories of five 
young Pakistani Muslim women, based on real experiences, who decide to be 
boxers despite the opposition and prejudices of their surroundings, in which they 
struggle to define themselves and to break silence. In type of monologues 
intersect with dialogues, this play is told. It projects the cultural conflict and how 
things changed from Muslim issues to be social issues because the characters 
highlight the social issues that Muslim women face. In that point, Zia says in an 
interview with The Guardian, (2015): “my play No Guts, No Heart, No Glory is 
not about being a Pakistani or a Muslim or even about being a boxer. It is about 
being the best version you can be of yourself”. For Zia, empowering the self is 
the best way to cope with issues that come as a result of religious or cultural 
tensions. She pictured the Muslim women in a new and different light by giving 
the chance for boxers, behind them all women, to represent themselves, their 
capacities, their pressures, and their challenges, whilst boxing is an 
unconventional job or a hobby for a Muslim woman. This play reflects the 
conflict between the self, that is represented by the female characters, and the 
society represented by the Muslim community and the non-Muslim community 
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you wanna know the worst thing? They give me that pathetic 
fucking I’m ever so polite English half smile like this 
(MOHAMMED demonstrate this smile.) before they move away 
from me. (Pause, breathing in heavily.) (88,89) 

This quotation highlights Mohammed’s suffering and the pressures that 
follow him as a Muslim who is like any other Muslim, by culture or by religion, 
is subjected to hatred and Islamophobia attacks. He is crying and weary from the 
way he always perceived as a potential terrorist as he follows telling his 
suffering to his mother: 

“when you see a white person with a backpack on, everyone thinks 
backpacker…. But when you see an Asian with a backpack on, 
you’re only left with terrorist. And that’s what I’m saying. Why 
can’t we all be backpackers? Give me an answer and I’ll be happy. 
I just want an answer.” (89) 

The playwright Atiha herself experiences same pressures and called a 
‘terrorist’. Thus, she tends to write about annoying things and behaviors that are 
directed to her and her family in British society as a woman who came from a 
Muslim background. In a discussion I did with Atiha on October 27, 2020, she 
talked about life after 9/11 and how people treat her in society: “I grew up in the 
aftermath of 9/11 and saw overnight the shift in society_ members of my family 
were racially abused coming home from work, I was called a terrorist on the bus 
and there was generally a heightened sense of tensions”. Atiha seems to show 
that troublesome as these are familiar among Muslims in diaspora where the 
level of tensions is escalated and amplified by the Islamophobes after 9/11.  

Back to the reactions on hijab, Fatima’s boyfriend George Lewis, a white 
boy, reacts negatively and stereotypically saying “my girl came in looking like 
she’d come from sucking Bin Laden off then obviously” (21). This shows the 
dehumanization of Muslim woman and how the hijab is still associated with 
terrorism in the area. At first, he supposes that she does it for a Muslim guy 
because “there was this Muslim brear I saw her talking to at the end of July, on 
the high road” (23). He does not stop here; his bad impression on hijab ends up 
with ripping off Fatima’s scarf as a serious attack on her what leads Fatima to 
complaint to the school because she finds herself subjected to an aggressive 
treatment. 

Craig Johnson, a Jamaican black boy and a friend for Fatima, celebrates 
difference and shows his respect to Fatima’s decision. He tries to understand her 
using psychology by telling to George that may be it is a phase and thereby she 
is trying to find herself by doing strange things. In addition, when he discusses 
the problem with Aisha, he says that hijab girl is normal the same as the other 
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used as a vehicle to attack the Muslim community which is already 
quite fragmented and downtrodden”  

In this quote, Atiha is clear in explaining her own feministic perspective that 
seeks to liberate Muslim woman’s hijab from the dishonest claims of people 
who perceive it as an act of oppression just to attack the Muslim community. 
Further, many deny the idea that a woman can be both hijab woman and a 
feminist despite the fact that one of the essential features in feminism is that it is 
up to woman to define what she chooses to do with her body and the hijab is one 
of the choices. So the target is Islam and its people what it is now called 
Islamophobia.  

Ms Harris, the white woman teacher, takes her Iranian husband’s family as 
example to show how the hijab is mandatory and a symbol of oppression in Iran. 
This leads us to think of the multiple meanings of hijab and the reasons behind 
covering as Katherine Bullock has asserted in her book Rethinking Muslim 
Women and the Veil: Challenging Historical & Modern Stereotypes. In Iraq the 
issue turns back to the revolution against Shah Muhammed Reza in which 
“wearing chador symbolized that a women was anti-Shah, anti-imperialism, 
anticorruption, antimoral decadence, and against capitalism’s exploitation of the 
“modern consumer woman”” (91). This situation can be related to Atiha’s 
comment about some women who adopt the hijab as a political statement.  

Moreover, Mohammed experiences heavily how it is pretty difficult 
growing up as a Muslim in Britain. In these final pages of the play, when 
Mohammed talks with his mother on Fatima’s decision, it is as if he is 
preventing her from behaving the same as people deal with Muslims in Britain. 
He talks about the contemporary Britain and the move to another form of racism, 
to Islamophobia where Muslims, precisely, are targeted. He says to his mother: 

“Time have changed! It’s not about Paki this or Paki that. I 
understand that. But it’s not that. They don’t even hate Asians 
anymore, they hate us …specifically us…and I feel sick. Some days 
I can barely go out on to the street, on the tube, to school without 
feeling like my throat’s gonna seize up. They look at us…they 
know who we are and they hate us…the amount of fucking times 
I’ve got on the train and people have moved away from me…and I 
know exactly what’s going on up here. (MOHAMMED taps his 
head.) they’re thinking that at least if they’re in the further part of 
the carriage, then when my bomb goes off, they’ll lose a leg or an 
arm-but not their lives. I know they’re not getting up to get off the 
train’ cos I watch them…I fucking watch them. And they watch me 
watching them. And they Never get off at the next stop. Never. And 
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freedom and those who saw it as a symbol of oppression. I wanted to explore 
both of those schools and everything in between”. The characters in the play 
mirror the division Atiha talked about. Some with hijab as a sign of freedom like 
Mohammed and Craig, and others take it as a mark of oppression like Aisha, 
Roshkana, Ms. Harris, and George. Naturally, to discuss a topic that focuses on 
the reactions of people toward hijab in the west is a good matter that examines 
the reasons behind considering hijab as a symbol of oppression and on the other 
hand how it is considered by others as a liberating act. In Rethinking Muslim 
Woman and the Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes (2007), 
Katherine Bullock argues that “the popular Western notion that the veil is a 
symbol of Muslim women’s oppression is a constructed image that does not 
represent the experience of all those who wear it. That construction has always 
served Western political ends, and it continues to do so even in the late twentieth 
century.” (XV). So, hijab as an oppression is a western stereotype that serves 
their conclusions about Muslims and the reactions go with the argument, and the 
play can be seen as a challenge to the western stereotypical image about hijab 
and Muslim woman.  

Mohammed’s reaction to Fatima is by understanding her choice believing in 
her right to be free, saying “leave her be. it’s her body.” (38). This latter quote 
by Mohammed hints to feminism and its relation to hijab because feminism 
believes in body liberation and woman’s freedom. He comments that Fatima 
wears the hijab because as she says “she had to- because she wanted to” (84). 
Here lies the feminist perspective about the hijab as a mandatory religious piece 
of cloth. It is clear that no one obliged Fatima to wear it but it is her willing to 
do. As it is expected, when the friends know about Fatima’s deed, Aisha accuses 
Mohammed as a Muslim man for forcing Fatima to wear it. And this raises 
questions about feminists who still look at the hijab as mandatory and why it is 
only Muslim religious dress, precisely the hijab, which creates problem rather 
than other cultural and religious dresses in a so called multicultural and multi-
religious Britain. Here, the talk about Islamic feminism indicates to its notion as 
an approach that struggles for Muslim woman’s rights to practice her religion 
and to wear accordingly, opposed to others who believe that woman must leave 
her religion and hijab to integrate. So, the hijab can be adopted as a feminist 
statement. Atiha comments on this idea of taking the hijab out of its context by 
western community associating it with terrorism and Muslim women oppression 
in an interview on 20 October 2009: 

“I have my views as a feminist but I also think the hijab is taken out 
of context. And I think when white men –white society-condemn it 
as an oppressive thing, they are not doing it for women’s sake. It’s 
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It is Sen Gupta’s sharpness and uniqueness that make the audience see 
Fatima through her family, her friends, and her teacher. Sen Gupta doesn’t focus 
on the reason behind Fatima’s hijab but on the consequences of wearing it and 
how one’s religious identity can be questioned within a melting pot of 
multicultural Britain. There are diverse characters with diverse views trying to 
live as one community but with difference. Some react negatively like her 
mother Rukshana, who comes from a Muslim background, her friends Aisha, a 
Pakistani Muslim girl, and her friend George, a white Irish boy. After Fatima’s 
adoption of hijab, they all start questioning their religious identity and its 
relation with the way they dress. Rukshana says, “Do you know how serious this 
is? She is wearing the hijab! Did I ever, in all your 18 years take you to the 
mosque? Ever mention the need to wear the hijab?” (37). She feels bad that her 
daughter acts out of the values she brought her up with. She puts herself in 
comparison to her daughter who gets respect within Muslim community because 
of her hijab opposed to her mum who feels disgusted. For her, she is just a 
Muslim by culture and not as a religion with its laws and restrictions. She argues 
that she is not ashamed of her culture,” but it’s precisely that-culture- not a 
restrictive religion” (88). She is being stereotypical in her reaction to her 
daughter when she says “Different? Different? She looks like a bloody 
fundamentalist post box” (39). Aisha, also, raises the issue that no one feels 
comfortable when they see a girl wearing the scarf because she thinks that it is 
compulsory. No one in the class deny the fact apart from Mohammed and Craig. 
This reaction shows how British society becomes intolerant with and phobic to 
Islam and Muslims. In her way of finding reasons to Fatima’s decision, Aisha 
supposes that it is may be a political reaction by Fatima to express and define 
herself as a Muslim in a time when it is ‘unfashionable’ to be a Muslim as a 
result of 9/11 and it cannot be normal. Then, she believes that it is not for 
religious reasons “cos she’s culturally a Muslim but not cos she believes in Allah 
or anyone” that’s why “Fatima should have to take her hijab off just like Craig 
and his hat” (64). She creates her own conclusions about Fatima “it’s not faith, 
it’s not family. It’s not fashion. It’s political. She is doing it to make a 
statement” (68). But Aisha is in part correct, for the fact that many Muslim 
women decide to wear hijab after 9/11 as a protest against Islamophobes’ claims. 
Mohammed has concluded from Aisha’s reaction and her talking about hijab as 
a ‘piece stained in blood of Muslim women’, that she acts like she is forced 
before to wear it and her face falls when he confesses to her.  

The same as Aisha, Atiha replies to a question about what inspires her to 
write this play in an email interview on October 27, 2020, saying “a lot of young 
Muslim women who had previously not worn the hijab began to adopt the veil as 
a political statement which interested me”. For Atiha, “in public discourse, there 
seemed to be two main schools of thought-those who saw the hijab as a mark of 
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Atiha Sen Gupta is a British-born playwright and screenwriter of a Pakistani 
background. She writes many successful works including What Fatima Did 
(2009), State Red (2014), Counting Stars (2016), and Abi (2018). Atiha’s What 
Fatima Did revolves around the reactions of the family and the friends of a 
young Muslim girl named Fatima who decides to be a hijab girl on the eve of her 
18th birthday. Fatima finds herself struggling with this fissured multicultural 
surrounding; some react violently like her boyfriend George, and some see it as 
an act of oppression and betrayal of feminists’ call for freedom like her friend 
Aisha and her mother Rukshana, while others see it as freedom in its core like 
her twin brother Mohammed and her schoolmate Craig.  

As in most of the Muslim diasporic literature, the Anti-Muslim sentiment is 
the major feature in the play that focuses more on the representation of Muslim 
women in post-9/11 British theater. It implies that Fatima’s unexpected act 
creates a debate about Muslim religious identity and the multicultural 
Islamophobic Britain. It is suggested that by start wearing the hijab, it is 
Fatima’s effort to make herself visible more as a Muslim and an attempt toward 
a religion -based identity that proves her belonging to a Muslim community by 
wearing a scarf, which is a sign that she belongs to a nation as a ‘British 
Muslim’. In Multiculturalism, it must be said that anyone has the right to be 
recognized publicly as what he already really is. And the hijab is one of the ways 
that shows ones’ religious identity as a Muslim. Addressing this point, Fatima’s 
twin brother Mohammed says that “She just said she’s doing it to be more 
herself” (27). Moreover, she gives up drinking, smoking, and presenting parties. 
This play discusses ideas of ‘control, identity and freedom’ as Atiha has asserted 
in an interview she did with Theater Voice on 29 October 2009.  

At the first pages of scene one of her play, Sen Gupta begins the dialogue 
with Stacey’s stereotypical words “I just saw Fatima guys!... She’s different. 
Tell them, Mo…. She’s a Muslim…I don’t know how to call it…but she’s 
become a ninja…in the Muslim way. She’s wearing that thing…on her head” 
(18, 19). This is how the problem starts with Fatima’s decision to wear the scarf 
on the eve of her 18th birthday. It is clear from the reaction of people around her 
that it is not an easy task to wear a scarf, or precisely to be a Muslim in 
contemporary Britain. At first, no one cares about what Stacey said because they 
never thought of Fatima being in hijab but when she enters the class they all take 
a ‘collective intake of breath, audible’. Fatima’s adoption of hijab becomes one 
strongly marked example of social breaks that exist in the lives of many British 
Muslims who experience it within Britain as a nation, their own Muslim 
community, and within their diverse friends in terms of religion and culture, to 
which they belong. 
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الهوية الدينية : ادية لإلسالمالتكيف مع التفكري االستشراقي الجديد واملعتقدات املع
  والصراع الثقافي في مسرحيات أتيها سني جوبتا وعائشة ضياء

  

  .طالبة دكتوراه، الجامعة األردنية، أمينه بديدجه

  .، الجامعة األردنيةأستاذ في كلية اللغات األجنبية، محمود الشتيوي

  

  ملخص

مسرحيون البريطانيون الباكستانيون الطرق التي حاول بها الكتاب ال الدراسة الى عرضهذه هدف ت
سبتمبر والمعتقدات المعادية لإلسالم من خالل المسرح  11التعامل مع التفكير االستشراقي الجديد بعد 

ما فعلته فاطمة : ين كما هو مجسد في مسرحيتيالذي يعكس قصصا إسالمية ومواجهات مع اإلسالموفوبي
 كما توفر قراءة للتعددية الثقافية لشرح. ل عائشة ضياء جدال شجاعة ال قلب ال مل اتيحا سان جوبتا و

فيما يتعلق بفاعلية . المسرحية نصاتكيفية محاربة الكتاب المسرحيين لإلسالموفوبيا من خالل الم
االستراتيجيات والحلول التي يحاول من خاللها الكتاب المسرحيون المذكورين أعاله خلق خطاب مناهض 

فتحت مدى استقبال هذه المسرحيات في أوساط الجمهور الغربي حيث دراسة ذه ال، تكشف هوفوبيالإلسالم
لباس المرأة والفرص داخل وخارج المجتمع ك كشف أذهانهم وتغيير تصوراتهم تجاه المسلمينالمجال ل
 .المسلم

 

Being within multi-ethnic friends in contemporary multicultural London and 
suddenly deciding to adopt hijab is what a 17-year-old Muslim girl Fatima did. 
This is how Atiha Sen Gupta’s play explores themes of multiculturalism, 
religious identity, and cultural conflict. What Fatima Did first performed at 
Hampstead Theater on 22 October 2009, eight years after 9/11 attacks. It is a 
funny play but discusses serious issues. When you hear the title it sounds like 
there is a protagonist called Fatima who has a great role and voice in the story. 
However, Fatima is invisible absent character and has no voice in the play and 
all the events centered on questioning about her deed of wearing hijab and how 
her family and friends react to it. Sen Gupta reflects what it means to be a 
Muslim and a woman within a western and Islamophobic setting as it questions 
one’s own beliefs and identity.  
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This is done in a manner that responds to Bakhtin’s notion of “plurality of 
consciousnesses” when he states that “It is quite possible to imagine and 
postulate a unified truth that requires a plurality of consciousnesses, one that 
cannot... be fitted into the bounds of a single consciousness, one that is, so to 
speak, by its very nature full of event potential and is born at a point of contact 
among various consciousnesses” (1984). Indeed, Naylor creates a dialogue with 
Shakespeare as well as her readers, urging them to think about the possible 
alternatives and hidden realities that Shakespeare might have hidden from his 
spectators for the purpose of glorifying a part of the world to which he belonged. 
Stemming from an anti-racist, postcolonial consciousness, Naylor’s text has 
killed Shakespeare’s arrogance just like Saphira killed Bascombe Wade and took 
control over his land.  
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Furthermore, on noticing Cocoa’s birth name, Ophelia, one could argue that 
Mama Day is not a recreation of one Shakespearean play, but rather a remaking 
of a collection of plays at once. In fact, the Ophelia of Naylor is a one that 
challenges the submissive females of both The Tempest and Hamlet. Unlike the 
Ophelia of Hamlet whose voice could not be heard, and whose life is completely 
controlled by either her father, brother, or lover prince, Ophelia in Mama Day is 
an independent woman in thought and action and a one “from Willow Springs 
and brought up by some very shrewd old women” (2009). When George decides 
to enter the island with her he is not aware that he was “entering a part of [her] 
existence that [he were] powerless in” (2009). After that comes the final and 
most powerful strike against the Shakespearean male pride when Mama Day 
decides that the only way to save Ophelia’s life after she has been poisoned by 
the jealous neighbor Ruby is through sacrificing George’s life.  

By the end of the novel the character through which Naylor flipped many 
male characters of Shakespeare dies for the sake of saving a woman’s life. The 
author imagines George’s words after his death as he talks to Ophelia for whom 
he offered his life, telling her that “the worst thing about the blinding pain that 
finally hit me was the sudden fear that it might mean the end. That’s why I 
gripped your shoulder so tightly. But I want to tell you something about my real 
death that day. I didn’t feel anything after my heart burst. As my bleeding hand 
slid gently down your arm, there was total peace” (2009). Unlike Shakespeare, 
Naylor is a female author who puts men’s destination under the control of black 
females, not only proving the notion of “white men saving brown woman from 
brown men” false, but also proving that the fate of any man, being it white or 
black, could indeed be manipulated and decided by black women. Naylor 
controls Shakespeare and proves that he “can be seized and deployed against 
[his] will” (Huang and Rilvin 2014). In addition to that, one should shed light on 
the scene when Ophelia (Cocoa) directly criticizes the patriarchal tendency of 
Shakespeare’s plays when she sits with George to discuss his favorite play, King 
Lear. When George tells her that he could identify himself easily with the 
bastard son in King Lear, for the reason that he is also an orphan who does not 
know his mother, Ophelia interrupts him by claiming that “along with The 
Taming of The Shrew, this has to be Shakespeare’s most sexist treatment of 
women” (2009). Hence, Naylor presents her anti-patriarchal reaction in the most 
obvious manner through standing against Shakespeare’s plot and presenting her 
argument from different angles.  

Basing her novel on more than one Shakespearean play, Naylor narrates the 
events of the story in a dialogic manner through the three perspectives of Mama 
Day, Ophelia, and George, while at the same time enabling African-American 
people and the voices of everyone who has suffered discrimination to be heard. 
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from an obedient and silenced girl into a grown up and free old woman who 
manipulates men instead of being manipulated by them. In The Tempest, 
Prospero is the total manipulator of all the aspects of Miranda’s life. As put by 
Magdalena Cieslak in her book Screening Gender in Shakespeare’s Comedies, 
even though Prospero’s relation to Miranda could seem as an emotional and 
protective one, the father in fact “Has full control over her: he puts her to sleep 
and wakes her up as he pleases, and manipulates her into falling in love with 
Ferdinand to secure Prospero’s victorious return to Milan” (2019). As far as 
Miranda is concerned, one could argue that she in nothing but a tool through 
which male characters achieve their purposes. For Prospero, she is a tool that 
enables him to regain his political and strategic power; whereas for Caliban, she 
could have been a tool that enables him to “people” “This isle with Calibans” 
(2009). Moreover, Miranda is presented as empowering that treatment as seen 
when she begs Ferdinand to be his “servant/ Whether you will or no.” (2009).  

In contrast to that extremely submissive representation of the female as the 
exploited and man-controlled creature, Naylor faces the Bard’s oppressive 
patriarchy through recreating many Shakespearean females in a twentieth 
century post-colonial and female-centric way. Challenging the scenes of 
Prospero’s manipulation of Miranda and Ferdinand’s relationship, Mama Day is 
given extreme magical powers through which she enchanted George, the New 
York business man, to find a job for her grand-niece Cocoa, and then to marry 
her. This could be seen when George receives a letter from Cocoa in which 
Mama Day has put a magical “yellowish powder” that pushed him to 
unconsciously grant her a job even though he had never “felt sorry for a black 
woman out there up against it looking for a job. [He] hadn’t thought [she] the 
best person for the position. [He] hadn’t thought at all, not even two weeks later 
when [he] sent the roses” (2009).  

Not only a part of Mama Day’s character, the tendency of controlling men is 
also present as a crucial part of Ophelia’s character. In one instance, Cocoa turns 
George into a Caliban, enchanting him to show her “every inch” of “his city” 
New York, and then “offering [him] [her] projections about the future of [his] 
city” (2009). The same thing is noticed when George travels with her to Willow 
Springs,turning gradually into a Ferdinand who is unconsciously manipulated by 
Mama Day to work the land. Ophelia then recalls the moment, saying that her 
great-aunt and grandmother “were going to demand practically every minute of 
your day while you would think you were volunteering…When she puts her 
mind to it, no one can beat a southern woman at manipulating a man” (2009). In 
the same novel, Naylor uses the same character of George to defy the patriarchal 
role of different Shakespearean male characters that once used Miranda for their 
own benefits.  
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The possibilities for wholeness and restoration of peace that are 
so powerfully rendered in Mama Day are absent from the other 
novels. But those possibilities are generated by the economically 
independent, Afrocentric, female-centric world of Willow Springs- 
in short, by a utopian universe bearing no resemblance to the actual 
world. (Fowler 1996) 

Being indeed a text that has “no resemblance to the actual world” as Fowler 
describes, Mama Day is Naylor’s white canvas in which she draws the world as 
she wishes it to be; full of peace and where black people could enjoy life away 
from the slavery and racism contexts. Those are also people able to live as a 
community free from the colonial, male, and imperialist myth of what Gayatri 
Spivak pithily describes as “white men saving brown women from brown men” 
(2010). For such reasons the novel under discussion is a feminized version of 
The Tempest par excellence. Hence, one must dive deeper into the novel to 
extract the female-centric side of it in comparison, as well as in contrast, with 
The Tempest.  

Putting it into a two columned comparison, one could say that while 
Shakespeare grants total authority to Prospero, Naylor eliminates all male 
authority from her text through placing all the inhabitants of the island under the 
command and care of Mama Day to the extent that even the decision of selling 
the island is never to be possible because if she “say no, everybody say no” 
(2009). It should be stated that Mama Day resembles her great-grandmother 
Saphira Wade, the conjure woman who broke the white male authority through 
taking his land and turning it into a home for her grandchildren for endless 
generations. More important to mention are Mama Day’s magical powers that 
have a rivalry relation to those of Prospero. In Shakespeare’s play, Prospero is 
imagined as the magus whose power lies in his books, and also as the one who 
uses his powers for setting his servants in pain, including Caliban, Ariel, 
Ferdinand, and the spirits, to assure their loyalty through fear. In a response to 
the tyrannical rule of Prospero, Naylor presents Mama Day’s matriarchal rule in 
the most remarkably peaceful image through imagining her as the wise black 
woman who uses her magical powers and wisdom to care for the sick islanders, 
oversee their pregnancies, and heal their children. By drawing a very peaceful 
image of the goddess-like black woman, Naylor becomes the reflection of the 
post-colonial author whom Arif Dirlik describes as a one who believes in “a 
seemingly shapeless world” where inequalities and hierarchies are kept away 
(1996).  

Another point that is important to mention is that Mama Day’s real name is 
Miranda, a name that she shares with Prospero’s daughter, but with a much 
stronger personality, and full agency. The character of Miranda is transformed 
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becomes a more confident reflection of Caliban; as if telling Shakespeare he has 
“taught me language, and my profit on’t/ Is, I know how to curse” (2009).  

For the purpose of commenting on racism in contemporary America, Mama 
Day also traces different scenes of The Tempest and flips many of its racist 
actions. Interestingly, Naylor’s novel fits in its intentions what Ania Loomba and 
Martin Orkin describe in their introduction to the book Post-colonial 
Shakespeare when they state that post-colonial authors tend to defy the western-
made characteristics of the “normal” and “glorified” subject, especially because 
“such a subject had been theorized by European imperialist discourses as male 
and white” (2002). Perceiving a mixed marriage as a stain that tarnishes the 
purity of the European race, Sebastian blames Alonso for marrying his daughter 
to an African in Tunis. For Alonso, such a marriage “would not bless our Europe 
with your daughter, But rather lose her to an African” (2009). For these reasons, 
Mama Day tends to break such racist hierarchies and defies the claim that states 
the “white”, “European”, or “American” above the “black” and “African”.  

In his article about Mama Day, James Andreas states that Naylor seeks to 
defy Shakespeare’s images of racism and discrimination through creating two 
opposing realities “that collide. The island is Black, exempt from the laws that 
obtain on the mainland, and free from racism” (1999). In one instance among 
many, Mama Day remembers noticing the disappointment of her grand-niece 
Cocoa (nick-named Ophelia) when she was still a student and after being bullied 
at school for having “white blood” (2009), unlike her peers at school. The 
protagonist remembers her grand-niece “running home crying and almost taking 
off her middle finger with a butcher knife, fearing she really had the white blood 
she was teased about at school” (2009). In this story blackness is the norm and 
whiteness the undesirable exception as is also evident in George’s description of 
his wife Cocoa who is “always very sensitive about [her] complexion, going out 
of [her] way to stress that [she] were a black woman if someone was about to 
mistake [her] for a Spaniard or Creole…[she] hated to think about the fact that 
[she] might also be carrying a bit of him” (2009). From these examples, one 
could argue that Naylor seeks to create a utopian world through inventing an 
island where all people are same and equal in color, history, present, and future. 
As Peter Erickson argues: Naylor “employs Shakespeare to thematize the split 
between white male and Black female literary traditions, as well as between 
‘white’ high culture and ‘Black’ everyday experience” (1985). The re-
production of Shakespeare’s play is done for the purpose of breaking hierarchies 
through substituting one racist Shakespeare with alternative “Shakespeares” who 
could be “black”, “women”, and “African”.  

In her study titled Gloria Naylor: In Search of Sanctuary, Virginia Fowler 
concludes that: 
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“”Weren’t gonna happen in Willow Springs” (2009). Thus, in a very critical 
way, Naylor guarantees Mama Day and the islanders’ sharp critical minds that, 
unlike Caliban’s, sense real intentions of outsiders and decline them.  

In a more sharp answer to the investors’ “colonialist” intentions, Mama Day 
also predicts the reason behind their insistence on taking the island as when she 
states that “they didn’t come huffing and sweating all this way in them dark 
gabardine suites if they didn’t think our land could make them a bundle of 
money” (2009). These specific words reflect a deep awareness of the real value 
of the island, especially as the community knows that any intervention of an 
outer power would result in the loss of the island with its geographical, strategic, 
and emotional values. All this is done through the use of a pure African 
American accent that gives the novel a more original ethnic print and challenges 
Shakespeare through borrowing his language and forcing it to fit into the 
intentions of an independent black community. Doing so, the novel severely 
breaks the colonial use of the colonizer’s language, a one that embodies what 
Thiong’o describes as the “thought processes and values” of the imperial culture 
(1986).  

As Francis Baker and Peter Hulme argue, despite the ongoing attempts to 
hide the colonial bases of The Tempest, the post-colonial mind would not take 
long to notice that “colonial discourse was central to the play’s thematic as well 
as formal concerns, forming not a background but rather one of its ‘dominant 
discursive con-texts” (2002). Aware of this reality, Naylor uses Shakespeare’s 
language to challenge that “colonial discourse” and prove Ashcroft’s argument 
when he states that, when remolded and remade “colonial languages can, and 
have, been taken and used in ways that privileged the local culture” (2009). 
Taking a “boatload of crawdaddies” as a metaphor for the raped riches of the 
colonized lands, Mama Day mocks the attempts of the Sheraton manager when 
he tries to convince an islander to sell him the fish for an inconvenient price as 
she wonders with a sense of satire “ain’t nobody told him niggers can read now? 
And we can count too” (2009). Moreover, in another instant, Mama Day goes on 
to criticize the type of education that people “behind the bridge” attempt to teach 
to the islanders when she argues against “The people who ran the type of schools 
that could turn our children into raving lunatics” (2009). Through these 
expressive instances, Naylor comments on the shortcomings of an imposed 
educational system that eradicates gradually the local culture and eventually 
turns the colonized into adherents of colonization. The language of Shakespeare 
becomes Naylor’s tamed tool of regaining agency and freedom. Again, one 
could use Achebe’s argument that “a good instinct [may] turn [a] limitation in 
language into a weapon of great strength" (1975) to describe the powerful 
transformation that Naylor imposes on Shakespeare’s language. The author here 



Challenging Shakespeare’s Colonial and Racist Orientations…   Jerash for Research and Studies 

 1749

colonizer/colonized relation there will surely be an inferiority complex created 
by the colonizer and practiced on the colonized through treating his physical and 
cultural difference as a disadvantage to the extent that pushes the colonized 
subject to be convinced of his inferiority (1990). In the same vein, Mannoni 
assures that the probability of such a complex to occur is “ found only among 
those who form a minority” (1990), and through ongoing claims from the 
“major” group to plant in the colonizer’s mind seeds that enforce low opinion of 
himself. As should be obvious in the example of Prospero and Caliban, the latter 
could be taken as a literary example of the inferiority complex after the non-stop 
degrading actions practiced upon him by Prospero. The Caliban of Shakespeare 
is the only “deformed” being whose enforced feelings of inferiority push him 
towards idealizing his colonizer, showing him the riches of the island, and 
turning into a slave in his own land.  

Were one to look forward into The Tempest, a comment on the efficacy and 
power of language in strengthening the colonial implications of the story should 
be added. As George Lamming states, the language that Prospero teaches to 
Caliban is nothing more than a “prison” through which Prospero assures his 
slave’s unbroken obedience. Through that language, Prospero erases Caliban’s 
individuality and compels him to perceive life from Prospero’s angle. Using 
Lamming’s words one could say that:  

Prospero has given Caliban Language; and with it an unstated 
history of consequences, an unknown history of future intentions. 
This gift of Language meant not English, in particular, but speech 
and concept as a way, a method, a necessary avenue towards areas 
of the self that could not be reached in any other way. (2005)  

Hence, through teaching Caliban Language, Prospero assures that he does 
not only own Caliban now, but rather owns his whole existence and the way he 
perceives the whole world. Approached from this direction one should go back 
to Gloria Naylor’s Mama Day as a text where Prospero’s colonial plans are 
ruined through awakening a flame that assures a dynamic post-colonial 
repositioning of Shakespeare. Naylor breaks down the assumed myth of 
European superiority by placing power in the hands of a hundred-per-cent black 
and united community. The most powerful reaction against Shakespeare’s 
narrative is seen in the islanders’ over-protective behavior concerning possible 
visitors of the island. Unlike Caliban, Mama Day fiercely refuses to grant any 
investor access to Willow Springs. As an example, the protagonist knows that 
the white people’s only desire is to invest and work in a place where no taxes are 
paid and where no benefits are granted to the islanders who will only be, were 
she to accept the offers, “ cleaning the toilets and cutting the grass. On their own 
land, mind you, their own land” (2009) Eventually, she assures that such a thing 
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Bascombe to give her descendants “every inch of the island” (2009) in a way 
that flips plots through enforcing a black female slave into a powerful status that 
enables her to manipulate a white master. In this simple example, Naylor indeed 
challenges the power of the Bard through placing the white man into the bottom 
of the power scale, while guaranteeing total power to the black female and her 
offspring. Shakespeare is used and abused to celebrate the voice of the 
previously silenced Caliban through forcing the racist usurpers of power into 
silence. In addition to that, Mama Day tells the reader that the islanders owned 
the land when they weren’t “even Americans…was slaves. And the laws about 
slaves not owning nothing in Georgia and South Carolina don’t apply” (2009). 
Through these words, Naylor does not only challenge Shakespeare’s racist 
authority over the text, but also presents a critical commentary and reflection on 
the different images of racist discrimination in American white-made laws.  

In a further discussion of the novel as an appropriation of Shakespeare’s 
play, one should highlight the way in which the author sheds light on the 
colonial and imperial implications on which many African-American authors 
have commented. As Jerry Brotton (2002) argues, it would be “ an historically 
anachronistic and geographically restrictive view of the play” if one reads the 
novel while dismissing “the significance of the Mediterranean, or Old World 
references in TheTempest”. Long time ago, TheTempest has come to stand as a 
literary allegory that reflects the colonial experience. Bill Ashcroft in his book 
Caliban’s Voice (2009) states that such a view has been even more strongly 
discussed after the publication of George Lamming’s The Pleasure of Exile. In 
this book, Lamming notes that the play has become a text that urges feelings of 
writing back and of rewriting it to stand against its colonial and imperialist 
implications (2005).  

While investigating the presence of the colonial metaphor in The Tempest, 
one could but recall the words of Caliban when he brokenly reclaims his rights 
to live free in his usurped island through ongoing cries about being used, 
cheated, and turned into a slave in a land where he was once the only master. At 
this point Caliban shouts: “I loved thee/ and showe’d thee all the qualities o’ the 
isle/ the fresh springs, bring pits, barren place and fertile: cursed be I that did 
so!...For I am all the subjects that you have,/ Which first was mine own king: 
and here you sty me/ In this hard rock, whiles you do keep from me/ the rest o’ 
the island” (2006). In this claim, the notion of colonization and exploitation of 
the less powerful people is omnipresent in a way that reflects the typical 
European colonial and imperialist mentality. However, at a similar moment one 
should undoubtedly recall Octave Mannoni’s notions of the “inferiority 
complex” and the “dependency complex” mentioned in his book Prospero and 
Caliban: The Psychology of Colonization. Mannoni claims that in any 
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attempt to crush the narrative of William Shakespeare through writing back what 
could be described as, and here one borrows Andreas’s words, a “negrified” and 
“feminized” appropriation of The Tempest (1999). Gloria Naylor in this very 
specific novel tends to dive deeply into the bottom of Shakespeare’s narrative 
for the purpose of picking every single colonial, patriarchal, and racist bead and 
then swims back to the surface to bring forth a text with which she overhauls the 
hurt dignity of the victims of colonization, patriarchy, and racism.  

In many ways Mama Day is a text that fits Henry Louis Gates’s idea of 
“signifying”. In his book The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American 
Literary Criticism Gates believes that the African-American literary tradition is 
a one that could be traced to what he terms as “the talking book” tradition as he 
notes that “The black tradition is double-voiced. The trope of the Talking Book, 
of double-voiced texts that talk to other texts” (1988). To “signify” according to 
Gates is to create through revising and improvising upon a given material 
because the already existing texts will always demand further work and are 
actions in constant need for reactions, questions always needing the most variant 
and possible number of answers. In other words, Gate’s view of the African-
American literary tradition resembles that of Zora Hurston who declares in her 
theory of “Negro Expression” that African American expression is a mode of 
revision that finds and creates “originality in the modification of ideas” (1994). 
The African American text is then, according to Gates, a process of 
“reinterpretation” which is “the ultimate meaning of the tope of signifying” 
(1988). This active art of “reinterpretation” is the same path practiced upon The 
Tempest as it results in a new text i.e. Mama Day which is “a piece of originality 
in the modification” of Shakespeare’s ideas.  

As soon as one begins reading the first page of Mama Day, the theme of 
remote and independent existence pushes itself up to meet the reader’s eyes 
literally through the presentation of a map detailing the geography of Willow 
Springs as a uniquely situated black island. In this way American laws of 
ownership are challenged, especially when Naylor places certain rules through 
the tongue of Mama Day who determines that the island “belongs to us- clean 
and simple. And it belonged to our daddies, and our daddies before them” 
(2009). In this specific instant Mama Day’s words recall the ones stated by 
Caliban when he painfully faces Prospero and tells him that “the island’s mine, 
by Sycorax my mother” (2006). Certainly, the reader would easily notice the 
resemblance of Saphira’s name, as well as her position (a mentioned but not 
present witch), with that of Sycorax in a way that brings another link to the plot 
of The Tempest. On the other hand, Naylor intends to further break 
Shakespeare’s narrative through taking another daring step when she states that 
Saphira Wade received the island through marrying, enchanting, and then killing 
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criticism, asserting the necessity of ceasing and challenging Shakespeare’s social 
and racial hierarchies. As James Andreas states, “the European text that trumps 
or trumpets race is the text that the African American writer is going to twist and 
turn every which way but loose” (Andreas 1999). One of the very important 
notes that one could make about The Tempest would be the imbalanced 
distribution of attention towards different characters. Thomas Cartelli notes that 
all of the Bard’s dramatic power is poured to strengthen the reader’s undivided 
sympathy towards Prospero as the victim of his brother’s usurpation and the 
revenge plans of Caliban (Cartelli 1999). On the other hand, Shakespeare 
ignores the more severe and painful burdens experienced by the enslaved 
Caliban, Ariel, and Ferdinand, who are not only usurped of their freedom, but 
also punished for their attempts to claim agency (Cartelli 1999). Put this way, 
Shakespeare’s play eventually came to be a literary example of the colonial 
ethnocentric mentality that asserts the white man’s supremacy while showing 
endless “obliviousness to the claims of the Other who does not really seem to 
inhabit the same dimension of existence as itself” (Cartelli 1999). A similar view 
is reflected in Ngugi Thiong’o commentary on TheTempest as he declares that 
“In the story of Prospero and Caliban, Shakespeare had dramatized the practice 
and psychology of colonization years before it became a global phenomenon” 
(1983). Mama Day comes then as a novel that challenges the stated “psychology 
of colonization”.  

In the process of marrying postcolonial studies with the widely growing 
field of Shakespeare criticism one should comment on the Naylor’s extreme 
manipulation of geography and radical re-distribution of character roles of The 
Tempest. Similar to Shakespeare’s play, almost all of the events of the novel take 
place in a remote island named Willow Springs, an island that stretches “toward 
Georgia on the south end and South Carolina on the north” (2009), but still 
belongs to none, nor to any other American state. Moreover, the island stands 
proudly as a whole-black community inhabited, ruled, and taken care of by 
descendants of former slavery times. Being a “white-character-free” land, the 
island belongs by heritage to the title character Mama Day, whose real name is 
Miranda, the great granddaughter of Saphira Wade “A true conjure woman”. 
Saphira is a former slave who is believed to have enchanted and married her 
white master Bascombe Wade and then “persuaded [him] in a thousand days to 
deed all his slaves every inch of land in Willow Springs” (2009).  

Starting from the very first page of the novel, the reader could easily spot 
some general intertextual relations that float on the surface and link Mama Day 
to The Tempest. Nevertheless, after surfing some pages further, more 
enlightening details are gradually added to the plot of the novel, revealing to the 
reader that the novel is not an act of reverence. The novel reveals its role as an 
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Being the world’s most incredible literary legend, mentioning 
Shakespeare’s name would not be a surprise when issues revolving around the 
question of racism and the representation of “Other” people are in question. 
Despite the fact that Shakespeare has presented many highly ranked and 
sophisticated Non-European characters in more than five of his plays (Andreas 
1999), African-American authors argue that the shallow superiority is 
superseded by a much deeper sense of discrimination. In fact, postcolonial 
authors and critics tend to see in Shakespeare a strong cultural tool put in the 
grasp of colonial educationists to reinforce cultural hierarchies and empower 
racial superiority over the supposedly less civilized races (Loomba and Orkin 
2002). For such reasons, numerous authors started to challenge the Bard’s 
colonial and racist discourse as an attempt to brush off the inferiority dust that 
blurs their cultural, personal, and intellectual potential. Noteworthy, those 
“challenges” were executed by many American authors through the action of 
appropriation that rewrites Shakespeare’s plays to fit into new post-colonial and 
anti-racist contexts; thus creating what one terms as “African-Americanized” 
revisions. In a similar effort to challenge Shakespeare’s pen that “paints the 
minds and hearts of men” with his “whitish coloration” (Chesnutt 1993), 
African-American author Gloria Naylor dedicates her novel Mama Day(1988) to 
serve the cause of global understanding and cultural-equality through inverting 
Shakespeare’s racially biased play, The Tempest. Naylor rewrites The Tempest, 
as well as different scenes from other Shakespearean plays, not as an action of 
reverence, but rather as a critical, corrective, and challenging response.  

Gloria Naylor’s Mama Day is a novel that fits perfectly into Fortier and 
Fischlin’s definition of appropriation as a “hostile takeover” and “a seizure of 
authority” (2000) that empowers Naylor to usurp Shakespeare’s text and flip his 
plots, creating multiple faces for stories that were once pictured from a single 
angle. In many ways, one might say that among all African American authors, 
women writers are the ones with the most critical stinging efforts to provide 
stories that negate Shakespeare’s by offering readers totally new versions that 
prove the multiplicity of dimensions in literary production (Andreas 1999). In 
the same way, Naylor writes Mama Day as a story that interrogates the long held 
“truths” that world readers once perceived as unquestionable. The novel uses 
and abuses the plots of The Tempest and other Shakespearean plays in the 
fiercest way while tackling a rich combination of themes such as the ongoing 
struggle of matriarchy against patriarchy, color-based authority, geographical 
and psychological isolation, and metaphysical implications.  

Although many attempts have been made to discuss The Tempest without 
the least negotiations of racial and colonial implications, African-American 
authors insist strongly on bringing the racial question into the surface of literary 
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 Theرؤية ثانية لرواية : تحدي النزعة االستعمارية والعنصرية لوليام شكسبري

Tempest )من خالل رواية غلوريا نايلور ) العاصفة(Mama Day) ماما داي  
  

  .األردن طالبة دكتوراة بقسم اللغة اإلنجليزية، الجامعة األردنية،، أمل رحموني

  .األردن الجامعة األردنية، قسم اللغة اإلنجليزية،، أستاذ، محمود الشتيوي

  

  ملخص

تسعى هذه الدراسة الى البحث في الطريقة التي يتم بواسطتها مواجهة توجهات ويليام شكسبير 
تدرس الورقة رواية غلوريا . المتحيزة جنسيا عبر الروايات االمريكية المعاصرةو االستعمارية العنصرية

ذلك و الى بعض المسرحيات االخرى الخاصة بشكسبيراضافة ) ماما داي(  Mama Dayنايلور المعنونة ب
ترتكز منهجية البحث في هذا المقال على نظرية ما بعد . من اجل عكس تحيزاته العنصرية والجنسية

االستعمارية والنظرية النسوية بغية توضيح الطرق التي تستخدمها نايلور في اعادة صياغة التوجهات 
تحويلها الى روايات ترد االعتبار للمهمشين من ذوي البشرة و بيرالعنصرية الموجودة في مسرحيات شكس

من اهم النقاط التي يسعى هذا البحث على اثباتها هو ان البعد . النساء منهم خصوصاو السوداء عموما
العالمي والخالد العمال ويليام شكسبير يمكن ان يثبت حتى عبر االعمال المعاصرة التي تقف ندا العماله 

اضافة الى ذلك فان هذا المقال يجادل ان رواية غلوريا نايلور . عتقداته عبر تغيير اعماله نفسهاوتخالف م
مثال صارخ على اهمية ودور الرواية المعاصرة كنوع من االنتاج االدبي الذي يساهم في خلق مجتمعات 

مريكية خاصة وذلك عن متفهمة ومتقبلة لالختالفات الثقافية في العالم عموما وفي الواليات المتحدة اال
بداية البحث عبارة عن عرض الهم التوجهات االستعمارية في نص . طريق نشر مثل التفاهم الثقافي العالمي

متبوعة بتحليل مفصل لالساليب المستخدمة من طرف الكاتبة في ) العاصفة( The Tempestمسرحية 
خلق مجتمع مثالي متكاثف من االشخاص محاولتها لعكس جل المفاهيم العنصرية واالستعمارية عن طريق 

اضافة الى ذلك فان البحث يدرس ويفصل الطريقة التي ترد بها الكاتبة االعتبار . ذوي البشرة السمراء
تقديم نسخة جديدة من المسرحية عبر ضمان السلطة المطلقة و للجنس االنثوي عن طريق قلب االدوار

 .تراه الكاتبة كوهم سلطة الرجل االوروبي االبيض للنسوة ذوات البشرة السمراء التي تقف ضد ما
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Abstract 

This paper seeks to examine how William Shakespeare’s colonial, sexist, and racial 
orientations are challenged in Gloria Naylor’s Mama Day as a postcolonial novel that 
appropriates The Tempest to invert Shakespeare’s racial and sexist biases. The paper also 
seeks to prove that Naylor’s novel appropriates Shakespeare specifically as the iconic 
playwright whose universal and timeless value could be adjusted to address the issue of 
racism and colonial heritage in America. Particularly, the paper employs postcolonial 
and feminist literary criticism to highlight the ways in which Naylor appropriates the 
racist tendencies of Shakespeare’s plays through creating an ideal “negrified” and 
“feminized” narrative. The paper argues that Shakespeare’s universal and timeless value 
could be proven even through authors who consider him more as a foe than an idol. 
Moreover, one argues in this paper that Gloria Naylor’s Mama Day is a vivid example of 
the usefulness of literature in driving the American society towards cultural peace 
through spreading ideals of global understanding. The paper starts by highlighting the 
colonial tendencies of Shakespeare’s The Tempest, followed by a detailed analysis of 
Naylor’s method in defying the racist and stereotypical representations of non-European 
races through creating a whole-black utopian community. The paper then investigates 
the feminist and anti-sexist representations of female characters in Naylor’s novel 
through flipping gender roles and granting black females total authority as a way of 
defying the myth of the supreme white European male. 

Keywords: Post-colonialism, Postcolonial feminism, Shakespeare, Appropriation, 
Naylor, Racism, Sexism, Cultural understanding. 
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metaphoric reading. Therefore, people are correlated with animals for the sake of 
conveying negative or positive evaluations.  

The morpho-semantic and syntactic processes express the hybridity of 
animal metaphors in Arabic metaphors. To sum up, this study has aimed to 
highlight the importance of the conceptual basis of Arabic animal metaphors and 
the issue of the conceptually based system of φ-features to apply the syntactic 
agreement in BJA. In morpho-semantic agreement for BJA, the nominal subjects 
have various φ-features, which give rise to several agreement patterns on the 
verb. Additionally, the study merges Lakoff and Johnson’s (1980) view of 
conceptual metaphor with Chomsky’s (2001) view of the conceptually 
determined system of features in one approach in order to solve the issue of the 
agreement discrepancy and offer a deeper understanding of the Arabic animal 
metaphors and their implications for agreement. Cultural metaphor is located at 
the core of the BJA cultural model of life, and it reflects how life is viewed and 
conceptualized in BJA. This cultural model shapes the cultural metaphor, and 
the culture has a role in shaping this conceptual metaphor. Also, animal 
metaphors ease the interchange of knowledge and thoughts between people and 
helping our human nature to merge with the surrounding nature. 

5.2. Recommendations 

It is recommended that more studies should be carried out to discuss other 
types of metaphors in BJA to ease the understanding of BJA dialects. Other 
issues concerning agreement and metaphoric interpretation of animal names are 
yet to be explored. In addition, it is recommended to develop the analysis 
presented in this study and discuss other types of metaphors such as metaphors 
of loanwords, colors, and inanimate objects. 
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between the linguistic form of a word and its metaphorical reading. On the 
opposite of the literal usage, a feminine animal name can be used metaphorically 
to refer to a masculine human in a masculine agreement on the verb and vice 
versa as was explained in section 4. The idea of merging Lakoff and Johnson’s 
(1980) view of conceptual metaphor with Chomsky’s (2001) view of the 
conceptually determined system of features, as the proposal analysis for the 
current study, bridges the gap between the two views, especially, the examples 
of the present study challenged the main idea of the Agreement Theory 
(Chomsky 2001) especially the un/interpretability of φ-features. In addition, the 
idea of merging solves the issue of the agreement discrepancy and offering a 
more worth understanding of the Arabic animal metaphors and their implications 
for agreement.  

Furthermore, People are correlated with animals for the sake of conveying 
negative or positive evaluations. The used context affects the interpretation 
meaning of the animal metaphor name semantically to show the connotation of 
the metaphor meaning. In other words, the animal metaphor name could 
negatively or positively depend on the context that it is used in addition to the 
cultural role and the intention of the speaker. The current study goes a long with 
the results of Faghih's (2001) study indicating that there are differences in the 
interpretations of animal metaphors based on the intended meaning despite the 
fact the agreement is not present in some cases. In addition, the cultural context 
plays a vital role in the interpretations of animal metaphors.  

5. Conclusion and recommendations  

5.1. Conclusion 

This study has explored the case of the strong correlation between verbal 
agreement and Arabic animal metaphors. It has shown that the use of the animal 
metaphor comes in various agreement patterns that link the animal metaphors 
with the features of the human name, which is described. The study has 
discussed the subject from a conceptual perspective, based on the implication of 
the animal names metaphoric reading for syntactic and morpho-semantic 
agreement. The meaning of the animal metaphor names differs semantically, 
based on the metaphoric reading. The proposed analysis depends on that animal 
metaphors are the results of a conceptual mapping process between two domains 
in a conceptual way; the values of interpretable φ-features are specified. Thus, 
the animal metaphor can be considered as a hybrid lexical item that includes φ- 
features of a human name with a lexical section. Therefore, based on the 
conceptual mapping process, these features are matched to the animal name. The 
meaning of the animal metaphor names differs semantically based on the 
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The following tree diagram in (18) explains the (15a) and (15b) derivation 
process. 

18. 

 

The structure above exhibits that the functional heads, unvalued φ-features 
of the probes v and T, are matched with the valued features in the object and the 
subject. When establishing the Agree relation, the unvalued features (as well as 
Case feature) are valued and omitted. Case features of the object are valued as 
accusative, and the subject are valued as nominative. To satisfy the EF feature 
on T, the subject is forced to move to the specifier of TP from the specifier of 
vP. Due to the values of the φ-features of the subject the determine the values of 
φ-features of T (to which the lexical verb is adjoined), by proposing that the φ-
features of T carry various values based on the deliberated explanation, the 
various agreement patterns are accounted, either it is metaphorical as in (17b) or 
it is literal as in (17a).  

In view of this, Arabic metaphors correspond to the view of Lakoff and 
Johnson (2003, 1980) which is a metaphor that is mapping a feature from a 
source to a target domain as a conceptual process. It appears that there is a link 
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'The deer left before I saw her.’ 

The animal metaphor means: “He is beautiful.”  

B. al-gazal (ha) raaħ-at qabl ma ��uuf-ha ) روحت قبل ما اشوفها) ه(الغزال(  

The- deer leave.past.3fs before I see.past.3fs her  

'The deer left before I saw her.’ 

The animal metaphor means: “She is beautiful.” 

Syntactic Analysis  

The sentences (17a-b) behave syntactically similarly to (16a-b). The adding 
of Arabic suffix –h (-ه) is optional on masculine animal plural names to show 

agreement on the verb irregularly. The examples in (20a-b) al-gazal and al- al-
gazal-ah are interpreted metaphorically, and the verb offers a masculine 
agreement. Therefore, the subject is comprehended as being related to a 
masculine human.  

Morpho-semantic Analysis 

As in (17), the animal names (al-agazal and al-agazal-ah) show that the 
nominal subjects have various φ-features which give rise to several agreement 
patterns on the verb. The meaning of the animal metaphor names e.g., ‘al-agazal 
or al- agazal -ah’, based on the metaphoric reading, differ semantically. The 
word in (17b) means a beautiful woman. The meanings of animal metaphor 
names are doubtful out of the context as in (11b). 

As mentioned earlier, the morphological agreement mirrors the syntactic 
Agree operation. The examples above point out that the nominal subjects have 
various φ-features, which lead to various agreement types on the verb. 

Various types of variation are allowed in MSA and BJA. In Arabic, the 
connection is obvious between the interpretation of the animal metaphors and 
the verbal agreement. Once an animal noun is used metaphorically to refer to a 
human being, in terms of the agreement pattern, it conducts like a human noun 
that it dictates on the verb. Consider the following examples in (15) from BJA. 
Therefore, the pronoun has the φ-features of the noun to which it refers. For 
example, a masculine pronoun is used to refer to a metaphoric feminine animal 
name that describes a masculine human, as shown in (15) above. 

This points out that the diversity of agreement and its care to these 
interpretations are submitted to the values of the φ-features on the noun with a 
metaphoric explanation. This perspective is the only clarification for Arabic 
inconsistent agreement patterns if the study adopts Chomsky's feature system. 
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patterns on the verb. The animal metaphor name, e.g., ' an-nmurah' means the 
brave men left.  

5. Moreover, some feminine animal names that are used metaphorically to refer 
to a male human make masculine agreement on the verb irregularly by 
omitting (or not) the Arabic suffix –t (-ة).  

(16). a. al- �anz (ah) daafa�at �in saaħbit-ha ( دافعت عن صاحبتها) ة(العنز  ) 

the- sheep defend.past.3fs her friend 

' The sheep defended her friend.' 

The animal metaphor means; she is ugly 

b. �anz(ha) ma daafa� �in saaħbu ( ما دافع عن صاحبه) ة(العنز ) 

the- sheep not defend.past.3ms his friend 

The sheep did not defended her friend.' 

The animal metaphor means; he is coward 

Syntactic Analysis 

In the sentences (16a-b) the dropping of Arabic suffix –h (-ه) is optional on 

masculine animal plural names to show agreement on the verb irregularly. The 
examples in (16a-b) 'al- �anz and al- �anz-ah are interpreted metaphorically, 
and the verb offers a masculine agreement. Therefore, the subject is 
comprehended as being related to a masculine human.  

Morpho-semantic Analysis 

These animal names (al- �anz and al- �anz-ah) show that the nominal 
subjects have various φ-features which give rise to several agreement patterns on 
the verb. The meaning of the animal metaphor names e.g. ‘al- �anz or al- �anz-
ah’, based on the metaphoric reading, differ semantically. The word means in 
(16a) that the ugly woman while in (16b) it means the coward man. The 
meanings of animal metaphor names are doubtful out of the context as in (11b). 

6. Furthermore, some masculine animal names that are used metaphorically to 
refer to a female human make feminine agreement on the verb irregularly by 
adding (or not) the Arabic suffix –t (-ة).  

(17) A. al-gazal raaħ qabl ma ��uuf-uh )الغزال روح قبل ما اشوفه(  

The- deer leave.past.3fs before I see.past.3ms him  
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Syntactic Analysis 

Similarly, (13-14a) and (13-14b) show a feminine agreement with a 
feminine subject by adding suffix –t (- ة(  regularly (e.g. al-fiil-ah) in 13b or 

irregularly (e.g. al?asadah) in 14b with a metaphoric interpretation. Therefore, 
the subject is comprehended as being related to a feminine human.  

Morpho-semantic Analysis 

The meaning of the animal metaphor names e.g. ‘al-fiil-ah and al?asadah ’ 
in (13b-14b) respectively differ semantically, based on the metaphoric reading. 
The meaning shows clearly that the nominal subjects have various φ-features 
which give rise to several agreement patterns on the verb. The word means in 
(13b) the very fat woman left. In (14b) it means the strong woman took back her 
right. 

4. Furthermore, some masculine animal plural names that appear to make 
agreement on the verb irregularly by adding Arabic suffix –h (-ه).  

(15) a. alnmuur raħ- uu )النمور راحوا(  

the- tigers leave.past.3fs 

'The tigers left.' 

The animal metaphor means; they are brave 

b. alnmurah raħ-uu )النموره راحوا(  

the- tigers leave.past.3fs 

'The tigers left.' 

Syntactic Analysis 

The sentences (15b) behave syntactically in a similar was as the examples in 
(13-14b). Adding Arabic suffix –h (-ه) on masculine animal plural names to 

show agreement on the verb irregularly is optional. The examples in (15b) are 
interpreted metaphorically, and the verb offers a masculine agreement. Based on 
this, the subject is comprehended as being related to a masculine human.  

Morpho-semantic Analysis 

Based on the metaphoric reading, the meaning of the animal metaphor 
names e.g.' an-nmurah' (15b) differ semantically. These names show that the 
nominal subjects have various φ-features, which give rise to several agreement 
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(12b) are interpreted metaphorically, and the verb offers a feminine agreement, 
so the subject is comprehended as being related to a feminine human.  

Morpho-semantic Analysis 

As it mentioned above, (12) show clearly that the nominal subjects have 
various φ-features, which give rise to several agreement patterns on the verb. 
Based on the metaphoric reading, the meaning of the animal metaphor name 
e.g., ‘al�grab’ differs semantically; in (12a) the word means 'The scorpion will 
come whereas in (12b) it means the malicious woman will come. This meaning 
is doubtful out of the context as shown in (11b).  

3. In another case, some masculine animal names by adding the Arabic suffix –t 
(- ة(  regularly (e.g.13) or irregularly (e.g.14) that are used metaphorically to 

refer to a female human make feminine agreement on the verb. The 
sentences (13-14a) and (13-14b) behave similarly to (11a) and (11b), 
respectively. 

(13) a. al-fiil raaħ )الفيل راح(  

the- elephant leave.past.3ms 

'The elephant left.' 

b. al-fiil-ah raaħat )الفيلة راحت(  

the- elephant leave.past.3fs 

'The elephant left.' 

The animal metaphor means; she is very fat 

(14) a. al?asad rad�d�a� ħagguh )االسد رجع حقه(  

the- lion take.past.3ms back his right 

'The lion took back his right.' 

b. al?asadah rad�d�a�at ħagg-ha )االسدة رجعت حقها(  

the- lion take.past.3fs back her right. 

'The lion took back her right.' 

The animal metaphor means; she is strong 
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'The snake left.' 

The animal metaphor; he is foxy 

Syntactic Analysis 

In (11a), the agreement is direct as the verbs show a feminine agreement 
with a feminine subject. Therefore, the sentence has a literal interpretation. 
However, if the context helps to understand that e.g. ‘alħajjah’ in (11) is used to 
refer to a female human, the sentence can be interpreted metaphorically. On the 
other hand, the examples in (11b) should be interpreted metaphorically as a 
literal interpretation is not acceptable. The verb offers a masculine agreement, so 
the subject is comprehended as related to a masculine human. In other words, the 
animal feminine noun that is used metaphorically to refer to a male human 
makes masculine agreement on the verb. 

Morpho-semantic Analysis 

The theoretical evidence makes sure that the morphological agreement 
reflects the syntactic Agreement operation, the examples above in (11) show 
clearly that the nominal subjects have various φ-features, which gives rise to 
several agreement patterns on the verb. The meaning of the animal metaphor 
name e.g.‘alħajjah’ differs semantically based on metaphoric reading, in (11a) 
the word means the snake left while in (11b) it means the foxy man left.  

2. Also, the masculine animal name that is used metaphorically to refer to a 
female human makes feminine agreement on the verb as follows: 

(12) a. al�grab d�ajj aljoom )العقرب جاي اليوم ) 

the- scorpion come.3ms today 

'The scorpion will come today.' 

b. al�grab d�ajjh aljoom )العقرب جاية اليوم ) 

the- scorpion come.3fs today 

'The scorpion will come today.' 

The animal metaphor means; she is malicious 

Syntactic Analysis 

The sentences (12a) and (12b) behave similarly to (11a) and (11b) 
respectively. The agreement in (12a) shows a masculine agreement with a 
masculine subject and a literal interpretation. On the other hand, the examples in 
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requires φ-features mapping from the target to the source domain. Therefore, 
animal metaphor is a symmetric conceptual mapping that contains mapping a 
property from animal (the source) onto human (the target). Furthermore, the φ-
features of the target are copied on the source to create a hybrid lexical item. 
Thus, Lakoff and Johnson’s model of mapping schematized by (9) is 
reconsidered in (10):  

10 

 
The hybrid lexical item contains the φ-features of the human as well as the 

animal feature. Thus, the hybrid lexical item enters the derivation with its φ-
features that show the agreement pattern on the verb in the Agreement operation. 
In the derivation process, only the overt and significant features take place for 
the Agreement process (Chomsky, 1995). The suggested analysis depends on 
several empirical and theoretical evidence. The former points out that the animal 
metaphor is a hybrid lexical item. 

There are examples from BJA that offer surprising inconsistent agreement 
patterns and a severe contradiction between literal and metaphorical meaning, 
and most of them are culture-specific. Metaphors appear as a part of our daily 
expressions. As Lakoff and Johnson (1980) noted, humans could express 
themselves and their ideas by metaphorical language. In addition, metaphors are 
suitable for transferring cultural concepts, which agree with Fiumara (1995). In 
this study, there are two type of analysis: the syntactic analysis and the morpho-
semantic analysis.  

1. The feminine animal name that is used metaphorically to refer to a male 
human makes masculine agreement on the verb. 

(11) a. alħajjah raaħ-at )الحية راحت(  

Def- snake leave.past.3fs 

'The snake left.' 

b. alħajjah raaħ )الحية راح(  

Def-snake leave.past.3ms 
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Richards (2007) points out that the process of matching feature between the 
probes (v and T) and the goals (the object and the subject) leads to valuation and 
deletion of the unvalued uninterpretable φ-features on the probes 
simultaneously. This also can value and delete the unvalued uninterpretable Case 
feature on each goal. The structure (8) above is VSO. Chomsky (2008) indicates 
that in an SVO structure, T may have an Edge Feature (EF), which leads to the 
movement of the subject to the specifier position of TP. The conceptual 
implication of Chomsky’s Agree theory and Lakoff and Johnson’s view of 
conceptual mapping is an applicable analysis for Arabic animal metaphors. The 
conceptual bases of Lakoff and Johnson’s view of metaphors and Chomsky’s 
system of features can be adapted within one approach to give a thorough 
understanding of the implications of Arabic animal metaphors regarding the 
agreement. 

4. Results and discussion 

The analysis is based on animal metaphors as a conceptual mapping process 
between two domains. The conceptual system determines the values of 
interpretable φ-features. The metaphor is investigated by the syntactic and 
morpho-semantic structures from one domain into another. The system of 
metaphoric mapping is schematized in (9): 

9 

 

The hybrid lexical item combines the animal property and the φ-features of 
the human name. Thus, the derivation with its φ-features starts when the hybrid 
lexical item is selected under the agreement operation to transcribe the 
agreement pattern on the verb. Consequently, the features that are visible and 
important for the agreement operation to take place. 

4.1 Data analysis 

In light of Chomsky's view of interpretability of features, the present study 
suggests that the process of conceptual mapping (proposed by Lakoff and 
Johnson (1980)) has two items. The first one is mapping a property from the 
source onto the target. The second one, the proposed conceptual mapping 
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contribution to the lexical item interpretation, while an uninterpretable feature 
does not. 

However, the differentiation between interpretable and uninterpretable 
features results in the values of the interpretable features and uninterpretable 
features. The former are determined in the lexicon, whereas the latter are 
determined during the derivation. Thus, the value of uninterpretable features is 
determined based on the agreement. Based on the lexical item in which the 
number and gender features (φ-features) show, φ-features are either interpretable 
or uninterpretable. On nominal items, they are interpretable, whereas they are 
uninterpretable on functional heads (the phase heads) such as v and C. Chomsky 
(1986, 1995, p. 194) proposes that it is the basis for the operation Agree that 
helps to differentiate between interpretable features and uninterpretable features. 
These features depend on the principle of Full Interpretation which is 
reformulated below: 

(7) The principle of Full Interpretation (FI) PF and LF representations has 
only interpretable features. While, before all the uninterpretable features are in 
the interface levels have to be valued and deleted. 

This principle indicates that the unvalued φ-features must be valued and 
deleted during the derivation. All corresponding features must match in the 
derivation. Thus, the Agreement relies on the matching of features in a probe-
goal relation, and the probe and the goal in its c-command domain have to be 
active. The probe has unvalued features, so it is active and must be valued by 
matching with valued counterparts features on the goal which is active given that 
it bears an unvalued case feature. 

The phase head triggers the Agreement process, and this operation takes 
place within the phase. CP and VP are phases, whereas TP is not (Chomsky, 
2008). When it is selected by C, the head of TP inherits φ-features from C. This 
operation is called Feature Inheritance. Chomsky’s Agree model, which relies on 
features, is represented in structure (8). 

8 

   

5
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the extended meaning process is a semantic transfer that "applies to the basic 
meaning of the metaphor" (Dirven 1985, p. 114). 

Referring to the animal metaphors phenomenon, metaphorically, human 
behavior is sometimes described as animal behavior, transferring a name from 
an animal to a person for positive or negative evaluations. In this regard, Martsa 
(2003) discusses that this type of a link depends on five parameters: habitat, size, 
appearance, behavior, and the relation between them. Therefore, the properties 
of the behavior of animals (source domain) are transferred onto the people 
(target domain). Lakoff and Turner (1989) state that the association depends on 
the behavior. For example, the metaphor John is a lion expresses the feature 
courage. Iza Erviti (2012) mentions that the animal metaphor could be 
considered as a simple system of metaphoric mapping. So, as "one-
correspondence metaphors" animal metaphors concentrate on one feature of a 
thing with its comparable feature of another thing (Ruiz de Mendoza Ibáñez, 
2000, p. 112). 

The metaphoric reading could emerge through the conceptual mapping 
between two domains, which may result in linguistic forms. For instance, 
syntactic structures with the popular (be) represent some metaphors and 
metaphorical trade names (Vorlat, 1985; Kuzmina, 2013). The metaphorical 
reading and its linguistic form have a strong correlation which explains that the 
metaphorical reading affects the agreement type on the verb as shown by Arabic 
data (see section 4). 

Other examples propose that the correlation is considerable, as examples 
(16-17) (see section 4) explain. Out the case of literal use, the use of a feminine 
animal noun metaphorically to express masculine human leads to a masculine 
agreement on the verb. Arabic metaphors agree with Lakoff and Johnson’s 
(1980) perspective that a metaphor is a conceptual process that maps a property 
from a source domain to a target domain. Otherwise, the issue of the agreement 
discrepancy needs to prove this contradiction in order to analyze Arabic 
metaphors. To solve this issue, the current study combines Lakoff and Johnson’s 
(1980) idea of conceptual metaphor with Chomsky’s (2002) idea of the 
conceptually determined system of features that is explained above. 

3.2. Conceptual Features of Chomsky 

Based on conceptual considerations of language planning, Chomsky (1995, 
2001, and 2008) discusses a system of derivation. From this view, features that 
motivate all the syntactic processes such as Agree and Move by phase heads that 
have specific features support the derivation. Furthermore, Chomsky 
distinguishes semantically between formal features and their reliance on 
semantic interpretability. An interpretable feature presents a semantic 



Jerash for Research and Studies   Al-Shdaifat  and  Mashaqba   

  1726

the role of the cultural context in the interpretations of animal metaphors and 
hence in the Teaching of English as a Foreign Language (TEFL). 

Talebinejad and Dastjerdi (2005) explore animal metaphors in English and 
Persian. In these two different languages, sampled native speakers of each 
language provide the meanings for 44 animal metaphors. Based on the findings 
of the study animal metaphors in both languages are found the same to a certain 
extent; however, most of them are culture-specific. For example, turkey in 
English is used to describe a stupid person, while in Persian turkey refers to a 
hypocrite and an opportunist. Although turkey has a negative connotation in the 
two languages, the meanings related to this animal are different. 

3. Framework of the study 

The study adopts Chomsky’s (1995, 2001) feature system and Lakoff and 
Johnson’s (1980, 1993) Conceptual Metaphor Theory (CMT) as its main 
theoretical frameworks. Also, the study combines Lakoff and Johnson’s (1980) 
view of conceptual metaphor with Chomsky’s (2001) view of the conceptually 
determined system of features in one approach to tackle the issue of the 
agreement discrepancy and offer a deeper understanding of the Arabic animal 
metaphors and their implications for agreement. 

3.1. Conceptual Metaphor 

Metaphors are a questionable issue, which is studied within several fields 
such as politics (cf. Howe, 1988), literature (cf. Freeman, 2000), and linguistics 
(cf. Deignan, 2006). Based on Lakoff and Johnson (1980, p. 3) "our conceptual 
system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphoric in 
nature". Thus, a metaphor is a process of empirical-mapping between two 
conceptual domains. Lakoff (1987, p. 288) proposes "metaphoric mapping 
involves a source domain and a target domain", therefore, a metaphor is a mean 
of perceiving the features of one subject through another. This process of 
mapping is typically partial; it maps the structure to the source domain onto the 
structure in the target domain (ibid.). A metaphor expresses some features of the 
target domain. The metaphorical structuring has only a set of similarities 
between the two conceptual domains, so it is supposed to be partial. According 
to Lakoff and Johnson (1980, p. 10), "a metaphorical concept can keep us from 
focusing on other aspects of the concept that are inconsistent with that 
metaphor". Based on this principle, section 4 discusses how the lexicon specifies 
the interpretable φ-features. 

Dirven (1985) proposes that the metaphorical process is a set of features, 
which only offers a figurative interpretation. Furthermore, he also supposes that 
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resumptive pronoun. Later on, Ouhalla (1997) assumes that the preverbal NP has 
gone to the spec of FP. Notice that this proposal has a problem in that the 
analysis does not give any evidence of the process of the verb raising and of why 
the verb has to go to FP. Moreover, it does not provide an answer for the full 
agreement case manifested in Arabic dialects. 

2.2 Metaphor 

Fiumara (1995) states that metaphors are most suitable for transferring 
cultural concepts. Furthermore, Lakoff and Johnson (1980) notes that humans 
could express themselves and their ideas by metaphorical language. In this 
respect, metaphors appear as a part of our daily expressions. According to 
Lakoff and Johnson (1980, p. 3), a metaphor is a mapping between two 
conceptual domains, a source domain and a target domain. Under this view, a 
metaphor is seen as a process of viewing the treats of one object in another. This 
process is often partial. For example, the word a rose in I saw a rose (what it 
means a beautiful woman) expresses the conceptual process of mapping the 
source domain a rose onto the target domain a woman. Therefore, the metaphor 
is a way to depict some characteristics of the target domain. 

2.2.1 Cross-linguistic over view of metaphor 

Lakoff and Turner (1989) point out that expression analysis for animal 
metaphors is the Great Chain of Being (GCB), which concerns the hierarchical 
order of types of beings as a cultural model. Each type of beings such as 
humans, animals, plants, and inanimate objects with its traits such as mind, 
biological function, physical attributes, and instinctual behavior are put in order. 
Humans have the highest level in th hierarchy, followed by animals, plants, and 
inanimate objects, respectively. They also propose that the form of beings at the 
highest level and the lowest level possesses some of the comparable properties. 
For example, physical attributes are the only property that inanimate objects 
have, while plants have biological functions and physical attributes. Based on 
this cultural model, nonhuman attributes help to comprehend general human 
traits, which construct conceptual metaphors. 

In another study, Faghih (2001) aims to explore the similarity of the animal 
metaphors and their interpretations in Persian and English. It also investigates 
whether animal metaphors have positive connotations or not. The comparison 
and contrast carried out by the study show that there are differences in the 
animal terms and in the interpretations assigned despite agreements in some 
cases. Based on the contrastive analysis, the study reveals that the negative 
transfer would take place when the intended meaning in L1 and L2 are the same; 
however, when expressing them, the formal devices differ. The study insists on 
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(6) a. qaabal- at aT-TlmiÐaat-u al-mu�lim-a MSA 

meet.past.3fs the-students.f-nom the-teacher-acc   

‘the female students met the teacher.’  

b. aT-TlmiÐaat-u qaabal-na al-mu�lim-a MSA 

the-students.f-nom meet. past. 3fp the-teacher-acc  

‘the female students met the teacher.’ 

In the case of BJA see the following examples: 

c. �azam-an al-nswan a�-�aafh BJA 

invite.past.3fp the-women. f-nom the-guest.f-acc  

‘The women invited the female guest.’  

d. al-nswan �azam-an a�-�aafh BJA 

invite.past.3fp the-women. f-nom the-guest.f-acc  

‘The women invited the female guest.’  

It is clear from the above examples that when the subject follows the verb 
offering singular agreement as in (5a,c, and 6a,c). While, when the verb is 
followed by a plural subject, the SVO structure, the verb is marked with 
plural/gender agreement suffixes as in (5b,d, and 6b,6d). 

2.2.1 Cross-linguistic overview of agreement  

Benmamoun, Aoun, and Sportiche (1994) propose that the subject in Arabic 
language raises to the Spec of IP in the two cases of VSO and SVO word orders. 
To originate the VSO order, they suggest that the verb move from the head of IP 
to a place higher than the IP, the Focus Phrase (FP). Based on this proposal, it is 
not permissible to spell out the number feature when the verb moves to the FP 
because it is a grammatical feature. The verb maintains gender agreement. This 
proposal has a problem in that it does not offer any incorporating evidence for 
the process of the verb raising, and why the verb has to move to a FP. Moreover, 
it does not provide an answer for the full agreement case in Arabic dialects. 

Ouhalla (1994) proposes that the Agreement Phrase (AgrP) in the Arabic 
language is lower than the Tense Phrase (TP). According to this analysis, in both 
cases of VSO and SVO word orders the verb shifts to AgrP to accept its 
agreement features. Afterwards, to take the tense features the V+AGR moves to 
TP. By contrast, in the case of the VSO order, the subject stays in the spec of VP 
and takes the original case. In the case of the SVO order, the preverbal subject is 
a topic that is base-generated in its place. In the spec of VP, it is linked with a 
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e. �azam ar-rajul a�-�aaf BJA 

invite.past.3ms the-man-nom the-guest-acc  

‘The man invited the guest.’  

f. ar-rajul �azam a�-�aaf BJA 

the-man-nom invite.past.3ms the-guest-acc  

‘The man invited the guest.’  

g. �azam-at al-marah a�-�aafh BJA 

invite.past.3fs the-woman. f-nom the-guest.f-acc  

‘The woman invited the female guest.’  

h. al-marah �azam-at �-�aafh BJA 

invite.past.3fs the-woman. f-nom the-guest.f-acc  

‘The woman invited the female guest.’  

The singular masculine and feminine subjects agree clearly with the verb, 
regardless of their positions before (pre-verbal) or after (post-verbal) the verb, 
whereas it is different with the position of the plural subject as the following 
examples show: 

(5) a. qaabal aT-TlaamiÐ-u al-mu�lim-a MSA 

Meet.past.3mp the-students-nom the-teacher-acc  

‘The students met the teacher.’  

b. aT-TlaamiÐ-u qaabal-uu al-mu�lim-a MSA 

the-students-nom meet. past.3mp the-teacher-acc  

‘The students met the teacher.’ 

In the case of BJA see the following examples: 

c. �azam-u ar-rajaal a�-�aaf BJA 

invite.past.3mp the-men-nom the-guest-acc  

‘The men invited the guest.’  

d. ar-rajaal �azam-u a�-�aaf BJA 

the-men-nom invite.past.3mp the-guest-acc  

‘The men invited the guest.’  
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The current study explores the issue of understanding how feminine animal 
words agree with masculine human nouns and vice versa. It incorporates the 
CMT (Lakoff and Johnson, 2003) and the conceptually determined system of 
features (Chomsky, 2002). This study will be helpful for studying other types of 
metaphors such as metaphors of loan words as well as inanimate objects. The 
study also investigates the impact of animal metaphors on agreement in BJA, 
and it focuses on two syntactic categories viz subject and verb. Moreover, it 
discusses the correlation between animal metaphors in BJA and the verbal 
agreement, stressing the implications of the use of animal metaphors on 
agreement in selected morpho-semantic and syntactic patterns, which challenge 
the main idea of the Agreement Theory (Chomsky, 2001) and the 
un/interpretability of φ-features (see Section 4). 

2.1 Agreement 

Some scholars (e.g., Ouhalla, 1997; Doron and Heycock, 1999) explore the 
subject with reference to the verb type, while others study the subject with 
reference to the subject position (post/pre-verbal). Ouhalla (1997) and Plunkett 
(1993) state that the preverbal ones are best analyzed as left dislocated items. 

The most common word orders in MSA (as well as BJA), based on its 
morphological system, are VSO and SVO (Benmamoun, 2000). Subjects could 
be post-verbal (an in 5a, c, e and g) or pre-verbal (as in 5b, d, and f and h):  

(4) a. qaabala aT-TlmiÐ-u al-mu�lim-a MSA 

meet.past.3ms the-student-nom the-teacher-acc  

‘The student met the teacher.’  

b. aT-TlmiÐ-u qaabal-a al-mu�lim-a MSA 

the-student-nom meet.past.3ms the-teacher-acc  

‘The student met the teacher.’  

c. qaabal-at aT-TlmiÐat-u al-mu�lim-a MSA 

meet.past.3fs the-student.f-nom the-teacher-acc  

‘The female student met the teacher.’  

d. aT-TlmiÐat-u qaabal-at al-mu�lim-a MSA 

the-student.f-nom meet.past.3fs the-teacher-acc  

‘The female student met the teacher.’ 

In the case of BJA see the following examples: 



Animal Metaphors in Bedouin Jordanian Arabic…   Jerash for Research and Studies 

 1721

b. al--kutub wq�at )الكتب وقعت(  

the-book-Nom fall.past.3fs 

‘The books fell.’ 

c. al-usud naamat )االسود نامت (  

the-lion-Nom sleep.past.3fs 

‘The lion slept.’ 

In addition, the inanimate and animal plural nouns (masculine or feminine) 
are correlated with an agreement ending that is homogenous with the plural 
feminine marker (an) as the following examples show: 

d. al-d�ad�at haraban )الجاجات هربن(  

the-hen-Nom fled.3fs 

‘The hens fled.’ 

e. as-samakat wq�an )السمكات وقعن(  

the- fish-Nom fall.past.3fs 

‘The fish fell.’ 

f. aT-Tawlat wq�an )الطاوالت وقعن(  

the-tables-Nom fall.past.3fs 

‘The tables fell.’ 

In addition, in BJA, there is another case where the inanimate and animal 
plural masculine or feminine nouns differ from the above cases by omitting the 
plural feminine marker, as shown in the following examples: 

g. al-awraq Ţaar-ø )الورق طار(  

the-paper-Nom fly.past.3fs 

‘The papers flew. 

Inanimate/nonhuman plural nouns in BJA and MSA are similar. In BJA the 
plural human and nonhuman nouns, masculine or feminine, are connected with a 
morphological marker on the verb, which is typically plural masculine, as shown 
in (1a) above. 
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‘The girl slept.’ 

In a similar way, the verb can be attached to various agreement endings in 
the case of the dual subjects, either masculine or feminine: 

c. al-waladeen naam-u )الولدين ناموا(  

the-boy-Nom dual sleep.past.3ms 

‘The boys slept.’ 

d. al-binteen naam-an )البنتين نامن(  

the-girl-Nom dual sleep.past.3fs 

‘The girls slept.’ 

Likewise, the verb can be attached to various agreement endings in the case 
of the plural subjects, either masculine or feminine: 

e. al-�yaal naam-u (العيال ناموا) 

the-boys sleep.past.3mp 

‘The boys slept.’ 

f. al-mu�lm-at naam-an )المعلمات نامن(  

the- female teachers sleep.past.3fp 

‘The girls slept.’ 

Animal or inanimate object nouns (masculine/feminine singular, related to 
the verbal agreement) are dealt with similarly as the case in the human nouns in 
(1). On the contrary, animal and inanimate objects plural nouns vary from 
human objects plural nouns. Arab grammarians, e.g. Al-Ghalayyini (1974) and 
Hassan (1961), noticed that all nonhuman nominal subjects in Modern Standard 
Arabic (MSA) transcribe feminine agreement on the verb. The study also 
observes that this is the case in BJA. Therefore, the inanimate and animal plural 
nouns (masculine or feminine) are correlated with an agreement ending that is 
homogenous with the singular feminine marker (at) as shown in (2b) above. See 
the following examples in (3): 

(3) a. ad-dfater Ţaar-at )الدفاتر طارت(  

the-notebook-Nom fly.past.3fs 

‘The notebooks flew.’ 
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‘The two boys left.’ 

d. al-bint-een raaħan )البنتين راحن(  

the-girl-Nom dual leave.past.3fs 

‘The girls left.’ 

e.al- �yaal raaħ-u ( العيال راحوا(  

the-boys leave.past.3mp 

‘The boys left.’ 

f. al-mu�lem-at raaħ-an )المعلمات راحن(  

the- female teachers leave.past.3fp 

‘The female teachers left.’  

Chomsky (2004) proposes that the syntactic agreement, which comes from 
the operation Agree, is mirrored by the morphological agreement. Therefore, the 
morphological grasp of syntactic features supports the perception of the 
syntactic structure. Arabic has a rich morphological system that makes the 
discussion of the various interpretation of the agreement patterns, which are 
expressed by the verb, more reliable and understandable.  

In terms of gender, nouns in Arabic are categorized as masculine and 
feminine. The natural gender 'animate nouns', which refers to people and 
animals, agrees with the grammatical gender. The inanimate nouns are assigned 
grammatical gender. Gender as a feature in addition to the features of number 
and person make up a set of features that are called φ-features. In terms of φ-
features, Arabic verbs offer agreement with their subjects. The verb presents 
various agreement patterns based on whether the subject is masculine or 
feminine. The following BJA examples explain the notion that there exists an 
association between the subjects, either masculine or feminine singular, and 
various agreement patterns.  

(2) a. al-walad naam (الولد نام) 

the-boy slept.past.3ms 

‘The boy slept.’ 

b. al-bint naam-at )البنت نامت(  

the-girl sleep.past.3fs 
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process of mapping the source domain a rose onto the target domain a woman. 
Therefore, metaphor is a way to show some characteristics of the target domain. 

Human behavior is sometimes taken metaphorically as animal behavior. 
Animal metaphors, as a phenomenon which takes place when names from 
animals are transferred to human beings, express negative or positive behaviors 
that are shared between people and animals. Therefore, the properties of the 
behavior of animals (the source domain) are linked to people (the target 
domain). This type of linkage depends on five similarities between the animal 
and the human being: habitat, size, appearance, behavior, and relation. (Martsa 
et al., 2003). For example, in the sentence He is a chicken the link is based on 
behavior which is the feature of being "coward". Erviti (2012) considers animal 
metaphors as a simple system of metaphoric mapping. 

1.2 Agreement in BJA  

The term agreement relates to some organized covariance between a formal 
or semantic property of one item and a formal property of another (Steele, 1978, 
p. 610). Agreement is a term used in syntax to express the relationship between 
two grammatical units (e.g. in person, number, or gender). (Quirk et. al., 1985, p. 
755). Chomsky (1998, 1999, and 2001) argues that subject-verb agreement is a 
relation between a probe (P) and a local goal (G) and that the syntactic 
operations progress by phases. The subject-verb agreement refers to the selection 
of the correct singular or plural verb after the subject (Quirk et al., 1985, p. 755; 
Crystal, 1997, p. 71). The agreement or 'concord', the main concern of the 
present study, is the relationship between two grammatical units such that one of 
them displays a particular feature that accords with a displayed (or semantically 
implicit) feature in the other. For example, gender (masculine/feminine/neutral) 
and number (singular/dual/plural) mark different agreement patterns in BJA as 
shown in (1) below: 

(1) a. al-walad raaħ )الولد راح(  

the-boy-Nom leave.past.3ms 

‘The boy left.’ 

b. al-bint raaħ-at )البنت راحت(  

the-girl-Nom leave.past.3fs 

‘The girl left.’ 

c. al-walad-een raaħu )الولدين راحوا(  

the-boy-Nom dual leave.past.3ms 
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1. Introduction 

Metaphors are figurative expressions that have specific cognitive and 
cultural significance. Aristotle was arguably one of the earliest scholars who 
investigated metaphors. He viewed words as signs or symbols that express a 
thought about a thing (cf. O’Callaghan, 1997). Fiumara (1995) states that 
metaphors are suitable for transferring cultural concepts. Lakoff and Johnson 
(2003) noted that humans could express themselves and their ideas through 
metaphorical language. Metaphors are thus referred to as one part of our daily 
communication.  

The proponents of traditional-metaphor see that metaphor is a rhetoric 
phenomenon, a turn from one word to another and a means to reinforce strength 
and decoration of expressions. Therefore, it can only be well manipulated by 
talented linguists or writers. Since 1980s, metaphor studies have been explored 
through a novel perspective. For example, Lakoff and Johnson (1980) interpret 
the metaphor system in the way of cognition, which is also referred to as modern 
metaphor. They suggest that metaphor is not a tool of poetic fantasy and 
rhetorical flourish; rather it is a case of thought and action. According to 
Kovecses (1986), emotions like love, pride and anger are conceptualized 
constructions in daily language. These studies explain the cognitive thought of 
metaphor, which implies that metaphor goes between human comprehension and 
worldview (Lan, 2005). 

The Conceptual Metaphor Theory (CMT), the original work of Lakoff and 
Johnson (1980) on cognitive metaphor, was developed to become the 
Contemporary Theory of Metaphor (CTM) (Lakoff, 1993). We need a better 
understanding of such issues of metaphor theory as the definition of “mapping” 
and how metaphor works at different levels of conceptualization. 

Lakoff and Johnson (2003) in CMT provide an explanation for conceptual 
metaphor as an organized restructuring of a cognitive target domain which is an 
abstraction that is conceived of by the source domain which is usually a concrete 
one. This process works through projecting the semantic features, entities, and 
/or aspects of the source domain on the target domain. 

Furthermore, the current study discusses animal metaphors conceptually, 
with respect to the implication of the metaphoric reading of animal names for 
semantic and syntactic agreement. According to Lakoff and Johnson (1980, p 3), 
metaphor is a mapping between two conceptual domains: a source domain and a 
target domain. In this view, a metaphor is seen as a process of viewing the treats 
of one object in another. This process is often partial. For example, the word 
rose in I saw a rose (means a beautiful woman), is expressing the conceptual 
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  دراسة نحوية صرفية سيميائية: لفاظ استعارة الحيوانات في اللهجة البدوية االردنيةا
  

  .محاضر غير متفرغ، الجامعة االردنية، جابر أمين الشديفات

  .استاذ مشارك، الجامعة الهاشمية، باسل محمد المشاقبه

  

  ملخص

األردنية  لهجةانية العربية بالتبحث الدراسة في التوافق النحوي والصرف الداللي في االستعارة الحيو
حالة االرتباط النحوي القوي بين االستعارات الحيوانية والبنية اللفظية التي يؤدي  الدراسة ناقشت. البدوية

عالوة على . فيها استخدام االستعارات الحيوانية إلى نمط اتفاق يطابق ميزات االسم البشري المستخدم
فيما يتعلق بتضمين القراءة المجازية ألسماء  المفاهيمية،ناحية الموضوع من ال الدراسةتناقش  ذلك،

 ،1995(تتبنى الدراسة نظام ميزات تشومسكي  .الحيوانات من أجل التوافق الصرفي الداللي والنحوي
يتضمن . كإطار نظري رئيسي) 1993 ،1980(ونظرية االستعارة المفاهيمية الكوف وجونسون ) 2001

القابلة للتفسير  φبين مجالين ويحدد النظام المفاهيمي قيم السمات  ةط مفاهيميالتحليل عملية رسم خرائ
يتم التحقيق في االمتداد المجازي من خالل  .األردنية البدوية للهجةالواردة في االستعارة الحيوانية با

رات الستعا يتركز الدراسة أيضا على أهمية األساس المفاهيم. الهياكل النحوية من مجال إلى آخر
مراعاة التوافق الصرفي الداللي وذلك لميزات لالحيوانات العربية ومساءلة النظام القائم على المفاهيم ل

سم حيوان ومجموعة من أتجادل الدراسة بأن استعارة الحيوان هي عنصر معجمي هجين مع . والنحوي
تنص  ذلك،باإلضافة إلى  .علوالفامما يخلق ظاهرة جديدة في اتفاق الفعل  بشري،سم ألالميزات المناسبة 

يرتبط  لذلك،. على أن معنى أسماء االستعارة الحيوانية يختلف معنويا بناًء على القراءة المجازية الدراسة
 .الناس بالحيوانات من أجل نقل التقييمات السلبية أو اإليجابية

هجين، اللهجة البدوية ي عنصر معجم حيوانية،استعارة  داللي، صرفي نحوي، أتفاق،: المفتاحية الكلمات
 .األردنية
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Abstract 

This study investigated the syntactic and morpho-semantic agreement in animal 
metaphors in Bedouin Jordanian Arabic (BJA). It discussed the case of the strong 
grammatical correlation between animal metaphors and the verbal structure where the 
use of animal metaphors results in an agreement pattern that matches the features of the 
used human name. Furthermore, the study explored the subject conceptually, with 
respect to the implication of the metaphoric reading of animal names for morpho-
semantic and syntactic agreement. The study adopted Chomsky’s (1995, 2001) feature 
system and Lakoff and Johnson’s (1980, 1993) Conceptual Metaphor Theory (CMT) as 
its main theoretical frameworks. The analysis involved the process of conceptual 
mapping between two domains where the conceptual system determines the values of 
interpretable φ-features reported in the animal metaphor in BJA. The metaphorical 
extension from one domain into another is also investigated syntactically. In addition, 
the study raised awareness towards the importance of the conceptual basis of Arabic 
animal metaphors and the accountability of the conceptually based system of φ-features 
to account for morpho-semantic and syntactic agreement. The study argued that an 
animal metaphor is a hybrid lexical item with the animal name and a set of features 
suitable for a human name, which give rise to a new phenomenon in subject-verb 
agreement. Furthermore, the study proposed that the meaning of the animal metaphor 
names differs semantically based on the metaphoric reading. Therefore, people are 
correlated with animals for the sake of conveying negative or positive evaluations. 

Keywords: Agreement, Syntactic, Morpho-semantic, Animal metaphor, Hybrid lexical 
item, BJA. 
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aspirations of his past years. Memory has been a rich subject of 
neuropsychological studies on subjective time vs. objective time, and though the 
playwright was not an expert in neuropsychology, he uses the concept very 
efficiently. 

Interestingly, memory, with the exception of one single case given to 
Bernard, is confined to the mind of the protagonist in line with the traditions of 
tragedy. Through the retrieval of past incidents, the protagonist evaluates his 
failure in leading his family to accomplish his aspirations. Therefore, he feels 
guilt-ridden because of his illicit behavior that is discovered by Biff, who has 
always been looked at as the future of the family. Biff's disillusionment has 
destroyed the potential future Willy has aspired for his son. This is why the 
memory of Biff's disillusionment serves as a nemesis that chases Willy to his 
doom.  

Endnotes 
1 Corballis, Michael, 2013, Mental Time Travel and the Evolution of the Human Mind, 

Genet. Frontiers in Psychology, 4, 1. 

2 Corballis, 2. 

3 For discussion on episodic memory, see Michael Corballis; David Ingvar, 
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2007: 1363-1377.  
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5 for discussion of subjective time, see Karl K. Szpunar, "On Subjective Time," Cortex 
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Architecture of Projecting the Self to Past and Future". European Journal of 
Neuroscience 30,10, 2009.): 2009-2017. 
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Ben: Is Mother living with you?  
Willy: No, she died a long time ago.  
Charley: Who?  
Ben: That’s too bad. Fine specimen of a lady, Mother.  
Willy [to Charley]: Heh?  
Ben: I’d hoped to see the old girl.  
Charley: Who died?  
Ben: Heard anything from Father, have you?  
Willy [unnerved]: What do you mean, who died?  
Charley [taking a pot]: What’re you talkin’ about?  
Ben [looking at his watch]: William, it’s half past eight! 
(31-2, italics and underlining mine) 

The statements or phrases in italics are recruited from the past experience 
with Ben. The underlined words or phrases indicate the confusion of the present 
partner in the dialog. Charley, like Biff and Happy, believes that Willy suffers 
from mental distraction, cannot concentrate, and is probably mad. Again, the 
statements from the past create a feeling of non-sequitur effect, which shows a 
lack of linguistic coherence, purporting a mental disorder. 

This pattern of intertwining objective moments with subjective moments 
occurs in many places in the play. Observers think that Willy suffers from 
mental defects and treat him like an insane character except his loving wife who 
tries to give a positive explanation for this case. 

I don’t say he’s a great man. Willy Loman never made a lot of money. His 
name was never in the paper. He’s not the finest character that ever lived. But 
he’s a human being, and a terrible thing is happening to him. So attention must 
be paid. He’s not to be allowed to fall into his grave like an old dog. Attention, 
attention must be finally paid to such a person. You called him crazy— (40) 

In this response to the unsympathetic Biff, Linda justifies the behavior of 
Willy and the need to lend familial support for him at his depravity. This is also 
Miller's presentation of the tragic protagonist as a common man, and, not 
necessarily, a great man as in traditional tragedies that follow Aristotelian rules. 

Conclusion 

Arthur Miller in The Death of a Salesman, which is his implementation of 
the tragedy of the common man, skillfully utilizes the concepts of objective time 
and subjective time to build his plot which covers the last twenty-four hours in 
the life of the protagonist Willy Loman. The plot is constructed retrospectively 
by the use of memory. Memory is shown to be the reservoir of his previous 
experiences, practices, successes, and failures. It is also a register of his future 
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cellar, and burned them up in the furnace. We had a fist fight. It lasted 
at least half an hour. Just the two of us, punching each other down the 
cellar, and crying right through it. I’ve often thought of how strange it 
was that I knew he’d given up his life (73). 

He ends up asking a fatal question that awakens Willy's strong sense of 
remorse: "What happened in Boston, Willy"? (73) The protagonist who is on top 
of the action and knows all the details is not aware of this thread of the plot. He 
gets angry at the intrusion of Bernard and immediately rushes to defend himself 
and remove the blame off his shoulders: 

Willy: What are you trying to do, blame it on me? If a boy lays down is 
that my fault?  
Bernard: Now, Willy, don’t get—  
Willy: Well, don’t—don’t talk to me that way! What does that mean, 
‘‘What happened?’’ (73) 

Subjective time and objective time intertwined 

This idea of mental traveling culminates in blending the present and the past 
in the same dialog. Willy's present interlocutors get frustrated and confused 
when he indulges in two dialogs at the same time, one with the present 
interlocutor and the other with another from a past memory. One such situation 
is when he plays cards with Charley. He is shown to have a dialog with Charley 
at present and with Ben in a past experience. During their chat about a number 
of issues, such as Charley's job offer to Willy, the importance of vitamins, and 
Willy's manual skills in the maintenance of the house, Willy remembers a dialog 
with his brother Ben in which they talk about the death of their parents and their 
affairs then.  

Ben: I must make a train, William. There are several properties I’m 
looking at in Alaska.  
Willy: Sure, sure! If I’d gone with him to Alaska that time, everything 
would’ve been totally different.  
Charley: Go on, you’d froze to death up there.  
Willy: What’re you talking about?  
Ben: Opportunity is tremendous in Alaska, William. Surprised you’re 
not up there.  
Willy: Sure, tremendous.  
Charley: Heh?  
Willy: There was the only man I ever met who knew the answers.  
Charley: Who?  
Ben: How are you all?  
Willy [taking a pot, smiling]: Fine, fine.  
Charley: Pretty sharp tonight.  
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Willy: My God, Biff!  
Biff: I never intended to do it, Dad!      
Operator’s voice: Standish Arms, good evening!     
Willy [shouting]: I’m not in my room!      
Biff [ frightened]: Dad, what’s the matter? [He and Happy stand up.]  
Operator: Ringing Mr. Loman for you!  
Willy: I’m not there, stop it!  
Biff [horrified, gets down on one knee before Willy]: Dad, I’ll make 
good, I’ll make good. [Willy tries to get to his feet. Biff holds him 
down.] Sit down now.  
Willy: No, you’re no good, you’re no good for anything.  
Biff: I am, Dad, I’ll find something else, you understand? Now don’t 
worry about anything. [He holds up Willy’s face.] Talk to me, Dad.   
Operator: Mr. Loman does not answer. Shall I page him?    
Willy [attempting to stand, as though to rush and silence the operator]: 
No, no, no!  
Happy: He’ll strike something, Pop.  
Willy: No, no...  
Biff [desperately, standing over Willy]: Pop, listen! Listen to me! I’m 
telling you something good. Oliver talked to his partner about the 
Florida idea. You listening? He—he talked to his partner, and he came 
to me... I’m going to be all right, you hear? Dad, listen to me, he said it 
was just a question of the amount! (87, italics and underlining mine)  

In this exchange, there is an interplay between the statements uttered by the 
interlocutors and the statements in italics reproduced from memory of the hotel 
incident. 

Bernard is the only character, other than the protagonist, who is given the 
chance to remember the past because he witnesses one vital incident that Willy 
is not aware of. Bernard's memory complements the line of the plot extracted 
from the mind of Willy. The event he remembers accounts for the results of 
Biff's disenchantment about the integrity of his father, including his refusal to 
take the summer make-up exam and burning the sneakers on the sole of which 
the name of Virginia University is inscribed as a sign of giving up on university 
education. Here is his account: 

Well, just that when he came back—I’ll never forget this, it always 
mystifies me. Because I’d thought so well of Biff, even though he’d 
always taken advantage of me. I loved him, Willy, y’know? And he 
came back after that month and took his sneakers—remember those 
sneakers with ‘‘University of Virginia’’ printed on them? He was so 
proud of those, wore them every day. And he took them down in the 
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tour occurs in the heat of Willy's dismissal from his job. It offers the very reason 
why he preferred the sales job to the Alaska adventure in the company of his 
brother. 

Phase two and future memory: prospective events and plans for the future 

This phase accompanies the successes of Willy Loman was very well 
known in New England, made a lot of money in salary and commission, and met 
very important people in numerous cities. At that time he used to come home 
with gifts for the children and enjoyed driving a luxurious Chevy car. He also 
was optimistic about the future of Biff who was the champion of the school 
football team. This phase covers his years from 32 -48. Because of the 
atmosphere of success, Willy's mind at that time roams forward to imagine a 
prosperous future for himself and for his son. He resorts here to what Ingvar 
(1979, 1985) and Tulving (1985) call the future memory by projecting himself 
ahead to a prosperous future for himself and the whole family. The future he 
expects for himself is similar to that of Dave Singleman, and, similarly, a 
prosperous career for Biff in the business world. He imagines having a ranch and 
two houses in which Biff and Happy can dwell after they get married and have 
children. These dreams projected in prospective memory were all in the past. So 
the future memories are remembered within the scope of episodic memory, as in 
the findings of Arzy et al. (2009). 

Phase three and incidental memory: events from the past 

The third phase follows his dismissal from work and the disastrous result of 
Biff's visit to Bill Oliver. It is featured by the incidental memory which flushes 
to the fore the incident that has brought about the whole schism into the life of 
the family. The incident clearly solves the ambiguity that has puzzled everybody 
around Willy Loman and Biff. The incident is recruited in the memory of the 
major character as he reaches a deadlock with regard to any possibility of 
progress in his or Biff's careers. Memory gives revival to the most notable pre-
experience that has brought about the disastrous collapse in Biff's life and the 
burden of guilt in Willy's mind. It is the story of Biff's Boston's disillusionment. 
This memory is revived in the mind of Willy in the restaurant when he despairs 
of any progress in his and Biff's future success. 

In that incident, the writer distinctly merges the dialog of Willy with his 
sons in the present with that of the retrieved dialog from memory to the extent 
that Happy and Biff think that he has lost his mind. Besides, the inclusion of 
previous statements from memory into the sequence of argument with Biff in the 
present creates a non-sequitur effect, as in the following dialog: 

Happy: He had it in his hand and just then Oliver walked in, so he got 
nervous and stuck it in his pocket!  
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With one exception, the events are recruited in the mind Willy Loman. 
These memories accompany the events in the objective sphere. However, it is 
important to state that incidents or occasions remembered do not occur 
sequentially, as in the study of Arzy et al. (2009) Rather, the protagonist mind 
dislocates himself from the present to various moments in the past and projects 
himself to different life moments triggered by the incident he lives. Sometimes 
he remembers a moment in the past in which he projects himself to a future 
moment relevant to that moment in the past. The two recalled moments of past 
and future belong to the past from the perspective of the present life point. For 
instance, when he remembers an experience at the age of forty-eight in which he 
predicts the future of Biff after high school. The projected moment and the 
moment of projection are now in the past at the character's age of sixty-three. 
Such maneuvers of the mind back and forth in the past are neuropsychological 
experiences of mind wandering. If we analyze the dialogs that accompany the 
events that construct the plot we discover that there are three phases and types of 
memory: incidental memory in the first phase, future memory in the second 
phase, and episodic memory in the third phase. The following discussion of the 
remembered moments of subjective time is analyzed in the order of the events of 
the present objective time.  

Phase one and incidental memory: events from the past 

Noticeably, Willy's mind projects itself to past moments when he relates 
memories of the first three decades of his life. These were the decades before he 
finally settled in the job of a salesman in the Wagner Company. Through 
incidental memory, his mind re-experienced the early events during this phase 
related to his childhood, parents, and the job offer he gets from his brother Ben 
to accompany him to Alaska to run a timber business. These memories of early 
life occur at a very late stage of his age. For instance, when he is fired by 
Howard Wagner, his mind wanders to incidents way back to the time when he 
chose to be a salesman in the Howard Company. During that mental tour in the 
past, he recalls why he took the decision to choose the salesman's job over the 
adventure to Alaska.  

Under the pressure of the moment of losing his job, the tragic character's 
mind retreats to the past and remembers a whole dialog with Ben with its full 
words, attitudes, and feelings that accompanied the talk. In this scene, he 
justifies his decision of staying in New York rather than taking the offer of his 
brother based on five factors: the pressure of his wife, the offered incentives 
given by Frank Wagner, the impact of the role model Dave Singleman on him, 
the promising future of his sons, and the desire to be a part of the business world 
of New York. These factors are explained by Linda in her attempt to prevent 
Ben from persuading her husband to take the Alaska adventure (65). This mental 
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objective and subjective time and uttering sentences from the argument with Biff 
and with the woman in that incident confuses Biff and Happy who think that 
their father is insane because of the in sequitur status of the exchange. As they 
are hopeless to communicate rationally with him, they leave him to mind wander 
in the restaurant and go out with two streetwalkers. The totally shattered father 
wakes from his mind excursion to find his sons are gone. He is guilt-ridden and 
finds no hope in saving Biff. The subsequent talk with Biff at home in an 
attempt to explain his revelations about the hopelessness of the family and their 
deluded life ends up in vain. This leads to the last incident in objective time.  

The last incident in the play is Willy's suicide by crashing his car in order to 
secure money from insurance for his sons to start their imaginary Loman 
Brothers Sports business venture. He feels responsible toward his family and 
wishes to make up for his mistakes that have led to all this damage in the life of 
his family. Killing himself is an act of compensation for Biff in order to enable 
him and Happy to establish themselves in the business world. This last incident 
triggers in Willy's mind another memory of Ben during the father's attempt to 
save the family. Ben has been the source of inspiration for Willy as a model of 
success. This is why he enters the jungle of death in the hope that his children 
can get out of it with wealth and success. 

The foregoing events compose the plot of the play. They all belong to the 
present and occur in the last 24 hours of his life. They belong to the domain of 
objective time. These events are surrounded by dialogs and exchanges among 
the characters that inform a lot about the major character and his tragic dilemma. 
These events that occur in the present in the objective time-domain guide the life 
of the character from his return from a failing trip to a trip from which he will 
never return.  

Subjective time 

The life of the character prior to the events in the present threads of the plot 
is communicated in subjective time the major component of which is memory. 
Memory of its two types, the episodic and future memory, covers the events of 
more than six decades of the character's life. The accounts of past memory and 
future expectations throughout the life of the character are not sequential but are 
randomly reported through projections of the character's mind to a variety of 
points in time in the past or the future depending on the occasion that ignites 
them. This mobility of the mind back and forth is in line with the findings of 
Arzy et al. (2009), Suddendorf and Corballis (1997, 2007) ,  a nd  Szpunar, K., 
Addis, D., Schacter, D. (2012). The study will analyze the workings of that 
mental ability to reconstruct past moments and predicting future ones.  
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confront his father at Frank's restaurant and spell out his honest conviction about 
his worthlessness and his father's disappointing career. 

The third event is Willy's call on Charley's office to take a loan of $110 to 
cover the due monthly payments. This event serves two purposes: First, his 
encounter and exchange with Charley emphasize the contrast between the two 
characters. We learn more from it about Willy Loman and his entanglement with 
his current situation. Besides, we are given empirical proof of what Linda says to 
her sons that their father borrows money from Charley and pretends that it is his 
pay. The meeting also shows the pretentious unrealistic nature of Willy 
compared to the practicality of Charley. Furthermore, this incident, more 
importantly, puts Willy face to face with Bernard, the classmate of Biff, who is 
now a successful attorney in the Supreme Court and who enjoys sports with 
high-class friends in Washington. This encounter intensifies Willy's feeling of 
depression over the failure of his son to which he is responsible. In an exciting 
exchange, it is Bernard, here, who sojourns his past memory and recounts his 
own experience with Biff after his return from the trip to Boston seventeen years 
ago. Bernard's memory puts Willy in an apprehensive mood lest Bernard is 
aware of the real reason behind Biff's departure from school and the 
abandonment of pursuing a university education. Bernard wants to solve the 
puzzle behind the abrupt change in Biff's behavior and attitude. Subjective time 
in this incident is unique because it is recruited from the memory of Bernard and 
not of the major character. Important, as well, is the reaction of Willy because he 
insists that he is not to blame for the deprivation of Biff and his career.  

The fourth episode is Biff's and Happy's invitation of the father to Frank’s 
Chop House restaurant. The invitation is extended by the mother when all family 
members are optimistic and enjoy a positive attitude. Both Willy and Biff meet 
in the restaurant when they are crestfallen and deprived of any hope for a better 
future. This incident serves a number of purposes in the play. It demonstrates, 
the irritated nature of Biff, and the frustration of Willy over the failure of his 
own career and uncertainty about the career of Biff. It shows also that Willy is a 
dreamer, who has misguided his family and led to its devastation. Besides, the 
scene shows how irresponsible a womanizer Happy is and that there is no hope 
to be expected from him.  

The exchange between the father and Biff reflects their frustration and their 
inability to discuss the issue of their career. The father is annoyed and does not 
want to hear infuriating news from his son. He longs to hear about the success of 
his son in meeting with Bill Oliver. This is the only way that he is going to 
release himself from his guilt of causing all this damage to Biff and his career. 
During the discussion, the father blends the talk with his son with his memory of 
the incident of the woman Biff found in his hotel room in Boston. Blending 
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the meaning of family and happiness. They stand in juxtaposition to the arid 
reality posited by events and confrontations that occur now in objective time.  

Furthermore, these positive memories renovate the deteriorating morale of 
Willy Loman. Thus, he decides to request a job in the headquarters of the 
company in New York that will take him off the highway. Biff is also incited by 
a fake dream shared with Happy to visit Bill Oliver, a manager who fired him 
years before for the theft of a box of basketballs, upon a promise that he would 
support him when in need. In Act Two, the two characters leave home in the 
morning with a sense of hope to ameliorate their careers.  

The second incident in the plot is Willy's disastrous visit to Howard, 
requesting a stationary job. His appeal and description of his stressful situation 
in business are received with no sympathy by the young manager. Howard 
Wagner represents the inhuman and brutal business world in America. He 
declines Willy's quest and fires him because business is business and his 
company cannot "take blood from a stone" (60).  

This event takes Willy back in memory to an incident thirty-four years back 
when he declines an offer by his brother Ben to go to Alaska and start a career in 
the limber business rather than working in the Wagner Company as a salesman. 
The recruited incident analyzes the reasons why he chose to be a salesman in 
New York. From the remembered scene reconstructed and re-experienced in his 
episodic memory, we learn that he chose the current job based on promises made 
to him by Frank Wagner that in a few years he would be a shareholder in the 
company and that he would earn a good income from his work in the Wagner 
Company. Besides, Biff was making massive progress in the field of sports and 
has a promising future. On top of all this, Linda categorically rejected even the 
thought of the Alaska offer based on the promising career awaiting the family in 
New York. This tour of subjective time guides us to square one when Willy 
explains clearly his past decision to go into a business career rather than venture 
with his brother Ben in the lumber trade in Alaska. 

Parallel to Willy's visit to Howard Wagner's office is Biff's call on Bill 
Oliver's Comapny. Biff's quest to meet Bill in his office is declined despite the 
numerous reminders sent by the secretary and the long hours of waiting he 
endures in the waiting room. Worse is Oliver's failure to even recognize Biff as 
he meets him casually outside his office for a very short while? This negligence 
and disrespect take a severe toll on Biff's self-confidence and aspirations for a 
better future. His shattered psychology awakens a quest for revenge. He resorts 
to his usual method of stealing as he rushes into the office of Oliver and pinches 
his fountain pen. Simultaneously, his irritation over his father's illusions about 
him and his social status multiplies. His confusion and depravity incite him to 
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whom Biff idolized when he was growing up, but a hypocritical philanderer who 
desires to impose his values on his sons" (29).18 

Goldenberg and Goldenberg (2011) explain Biff's reaction to his shocking 
discovery of his father's adultery as an "emotional cut off" which is defined as 
"the flight from unresolved emotional ties to one’s family of origin, typically 
manifested by withdrawing or running away from the parental family, or 
denying its current importance in one’s life.” 19 Departure from the family 
location is what scholars on Family Theory call "geographic cure" 20 Biff comes 
home when this cure fails to secure him any stable work. His return home re-
ignites emotional struggles with his father. Biff returns to a family totally 
different from the one he left 34 years ago. He finds his father in hard financial 
straits after the company deprives him of his salary and puts him on commission, 
which makes him "swallow his pride and borrow money from Charley" to run 
his life. 21 Biff's brother Happy makes up for his depression at work by seducing 
women. The return of Biff puts the family in an irritating situation with his 
frequent quarrels with his father. The mother and Happy cannot decipher the 
mystery of the Willy-Biff relationship. Linda wonders: "Why are you so hateful 
to each other? Why is that?" (39). She asks her husband the same question, but 
gets no answer. Both Willy and Biff hide the real reason behind their 
confrontations from others.  

The father's reaction to Biff's failure in the business world is equivocal. On 
the one hand, he is irritated because of Biff's inability to reach anywhere and be 
settled in his career. This failure sustains the father's feeling of guilt towards his 
son and retains Biff as an indictment for his corruption. This is why Willy 
continuously attempts to remove the blame off his shoulders. On the other hand, 
the father maintains his view of Biff as a champion in high school before the 
Boston disillusionment: "Remember how they used to follow him around in high 
school? When he smiled at one of them their faces lit up. When he walked down 
the street" (6). Willy on another occasion remembers a swarm of Biff's friends 
clinging to him. Many of them waiting for him in the cellar and he gives orders 
to sweep the furnace room or hang the wash up on the line (21). Willy later 
recalls how Biff was smart and accurate, remembering how he simonized the 
Chevy car that the dealer did not believe that it had 80,000 miles on it (8, 17). 

These declarative episodic memories, as Squire (2014) would call them, 
revive positive and happy moments when Biff and Happy used to idolize their 
father. The memories are ignited in the mind of Willy to temporarily compensate 
and anesthetize his deep feeling of pain over the son's loss of career. These 
memories belong to the second phase of Willy's successful life when he and Biff 
traded admiration, respect, and trust. Simultaneously, these memories in 
subjective time provide the father with optimism and positive attitude to regain 
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upon noticing him unexpectedly at home. An analysis of the discourse in Linda's 
guesses that his surprising return could be a car accident, a problem with the 
steering of the car, or a defect in his eyesight due to his unreliable eyeglasses 
indicates a lot about the recent experiences of Willy. We learn from her guesses 
that he is used to having car accidents, technical problems with the steering of 
his car, and suffers from defective eyesight because he has not checked his 
eyeglasses recently. Willy, however, explains the incident to her as follows: 

Willy [with wonder]: I was driving along, you understand? And I was 
fine. I was even observing the scenery. You can imagine, me looking at 
scenery, on the road every week of my life. But it’s so beautiful up 
there, Linda, the trees are so thick, and the sun is warm. I opened the 
windshield and just let the warm air bathe over me. And then all of a 
sudden I’m goin’ off the road! I’m tellin’ ya, I absolutely forgot I was 
driving. If I’d’ve gone the other way over the white line I might’ve 
killed somebody. So I went on again—and five minutes later I’m 
dreamin’ again, and I nearly—[He presses two fingers against his eyes.] 
I have such thoughts, I have such strange thoughts.17 

This account indicates that he has a dreamy mind that results in a problem 
of concentration with his loaded mind with worries and concerns. This is what 
neuropsychologists call mind wandering which usually occurs to a passive mind 
not concentrating on the current environment (Corballis, M., 2013). That lack of 
focus is the result of two factors, one related to his failure as a salesman and the 
other to deprivation of Biff. In Act One, he explains the reasons behind his 
failure, and, in Act Two, we understand why he feels anguished over the 
disruption of his son's career. This self-suffering leads to his lack of 
concentration. To Linda, and, later to Howard Wagner, he maps the reasons 
behind his disappointing career as a salesman. He explains that instead of buying 
from him, the customers mock him for his obesity, old-fashioned dress, and 
continuous chattering. They do not even notice him as he comes in to any place 
as they used to do in the good old days. Linda's reaction to his worries is 
sympathetic and consoling as she tries to raise his morale and restore his 
confidence. 

Parallel to this event in Act One is Biff's return after years of departure. He 
left home seventeen years ago when he was disappointed with the fake reality of 
his father, who up to that moment was his role model. Chavkin A. and Chavkin 
N. (2015), who study the play in light of the Family Systems Theory and the 
Interpersonal Acceptance and Rejection Theory to analyze the problematic 
relationship of Willy and Biff and the reasons behind the dysfunction of their 
family life, argue that Willy does not meet his son's expectations. He departed 
after he had discovered that his father was not "the family man and husband 
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Most importantly, a pivotal role is given to Biff whose actions coincide with 
and parallel those of the protagonist. Every time Willy and Biff meet, they 
quarrel and fail to communicate. In fact, what they do not say is more audible 
than what they say. Between the two characters, there is the secret of the Boston 
woman that Biff finds in his father's hotel room as he follows him there to talk to 
Birnbaum to pass him in Math in the Regent's exam so he can graduate and get a 
scholarship to the University of Virginia. Biff's discovery turns his life upside 
down. After his disillusionment, he loses faith in his father, refuses to go back to 
school, and quits the idea of University education. Since then his father feels 
guilty towards him and continues his life guilt-ridden because of that incidents. 
The two characters never share this information with anybody and Biff's feeling 
of hatred toward his father turns into a puzzle for everybody around him. The 
father is inhabited with guilt but never shares his knowledge with anybody. Biff 
turns into an indictment for his father. Willy looks at him as a nemesis that 
finally chases him to death. Biff becomes the albatross hanging around Willy's 
neck for the last seventeen years of his life, to use Coleridge's allegory in The 
Ancient Mariner. In the end, he sacrifices himself to drop the albatross and 
cleanse his mind by paying his life to compensate Biff for the loss of his career.  

Second, the dialogs that accompany the incidents of the action include 
comments about the current failures of the family and, more importantly, they 
trigger incidental or episodic memories which enable the protagonist to 
reconstruct past experiences and, at times, invoke provisional hopes or wishes 
for the future, or what modern neuropsychology terms future memory. These 
memories belong to the mental realm of subjective time, according to Szpunar 
(2011). Willy Loman relates his life by projecting his mind to various moments 
in the past or the future. Interestingly, he remembers moments in the past when 
he projected his mind to prospective moments in his career and that of Biff, 
typical of the way described in Arzy et al. (2009). He retrieves non-sequential 
various moments from his past experience, depending on the action occurring at 
the given moment. His memory, both past and future, gives him his identity and 
links the scattered experiences and memories of his life to a continuous flux. 
Following is a discussion of the events that compose that action of the plot and 
the arguments and memories his mind retrieves on every occasion. 

The first event in the play is the unforeseen return of Willy Loman from a 
business trip because he could not focus while driving as he kept going off to the 
shoulder of the street. In this episode, he appears exhausted and is back home 
with the cases of samples that he intended to distribute to customers on his 
failing trip. There is an air of poverty on him evident from his dress and a sense 
of melancholy and desperation projected by the sad music of the flute that 
accompanies his return. His return cause an obvious in the trepidation of his wife 
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Objective time and events from the present 

Objective time is a concept that is concerned with events that occur in the 
present. And since the events that take place in the tragedy of Willy Loman are 
those that happen in the last 24 hours of his life, these events are the only ones in 
the play that are included in the scope of objective time. There is a lot of talk and 
only six events that take place during these hours. Interesting is the fact that 
every action done by Willy is paralleled by a simultaneous one by his son Biff. 
The events include (1) Willy's unexpected return from a sales trip because he has 
failed to focus while driving and the return of Biff from the horse ranch in 
Texas, and Biff's return from Texas, (2) Willy's visit to the headquarters of the 
Wagner's Company in New York in order to find a bureaucratic job in there 
instead of driving, and Biff's visit to the office of Bill Oliver to get a loan to start 
the Loman Brothers' Sports project, Willy loses his current sales job and Biff is 
ignored by Bill Oliver, (3) Willy calls on Charley's office to borrow money and, 
coincidentally, he meets Bernard the successful counterpart of Biff, (4) Biff's 
and Happy's invitation to Willy to dinner in a restaurant in New York, and (5) 
Willy's suicidal crash of his car in order to secure the money for their imaginary 
sports project. These incidents that compose the plot are sequential and breed 
one another. They are connected according to the cause-and-effect rules of 
drama after the Aristotelian concept of the unity of the plot. 14 They also happen 
in the present and belong to the domain of objective time.  

These incidents compose the action and construct the plot of the play and 
they provoke a lot of discussion around them. These incidents and exchanges 
provide the volume of the play. The discussions serve two purposes: first, they 
shed light on the personality of the major character. After all the tradition of 
tragedy is constructed around the personality and the life destiny of one 
character and the function of the other characters is to polish various facets of 
that character. This tradition is described in Aristotle's Poetics and is adopted in 
Miller's tragedy of the common man. Diane Long Hoeveler (1978) looks at the 
play as a morality play in which the characters are fragmented aspects of Willy. 
She holds that the protagonist is a "medieval hero, a generator of other 
personalities which are to a large extent fragmented aspects of himself." 15 She 
adopts the remark of Brian Parker That the characters are "allegories of the 
central character's psychomachia" 16  

This study views the characters as mere catalysts that assist in the portrayal 
of the personality of Willy Loman. Linda, for instance, helps portray the 
character in the role of a husband, Biff and Happy show us the protagonist as a 
father, Charley helps delineate the character through juxtaposition, and Bernard 
contrasts with Biff and demonstrates the difference between the achievements of 
Willy vs. Charley as fathers and family men.  
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the past for the purpose of imaging the future. They argue that "imagining 
possible future events depends much on the same cognitive and neural 
machinery as does remembering past events."13 

Other scholars, such as Jacoby (1984; and Hassabis and Maguire(2007) 
deny that pastness and futureness are not properties of the human brain, but are 
rather a means to impose some sort of organization to our thoughts.  

Theoretical framework 

This analysis will rely on Corballis' article (2013) on time wandering and its 
relationship with mental time travel to show how the memory wraps up the past 
of the protagonist and his present moments. Mind wandering fills in the gaps in 
the life of the character and puts present moments in his autobiographical life 
flux. This helps a lot in understanding the dreamy nature of the tragic 
protagonist.  

The article of Arzy et al. (2009) serves this study tremendously in its 
analysis of the mental ability of the character to move back and forth by 
projecting the self to different points in time in the past and the future to re-
experience past moments and predict future ones. What is interesting in this 
article is the conclusion that there is a similarity between memories of the past 
and the future. The authors also find out that it is possible to evaluate past and 
future experiences that are detached from the present moment. Relevant to our 
study is that Arzy et al's study is the demonstration that past memories could 
include memories that were considered future ones before they were realized. 
This explicates the nature of Willy's memories and mental dislocation at 
different points in time.  

This current study also benefits from the article of Allan Chavkin and 
Nancy Feyl Chavkin (2015), which analyzes the play in light of the Interpersonal 
Acceptance and Rejection Theory and Family Systems Theory. This article is 
specifically helpful in analyzing Biff's departure from home to various states to 
build a career away from his family.  

Discussion 

This section will cover the two categories of objective time and subjective 
time. The first section covers the six events that occur in the play and the dialogs 
that develop around them. The discussion covers the memories that are incurred 
in lieu of the events and the dialogs map the life of the protagonist. These 
memories are studied in light of the modern cognitive neuropsychological 
theories presented in the literature review section.  
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temporal existence. 9 The two concepts indicate a willful process of the brain to 
travel to the past or the future, both of which, contrary to objective time, do not 
exist in reality. 

Tulving (1985) and Szpunar (2011) argue that past and future moments do 
not belong to physical reality. They are rather products of the human mind. 
Physically, past incidents are gone and are not anymore. However, they are 
stored in the temporal lobe of the brain, whereas the future has not come yet. 
The mind produces predictions of them and plans about them which are stored in 
the frontal cortex of the brain. The storage is processed by the hippocampus.10 
Szpunar (2011) maintains that the ability to reproduce past experiences and 
predict prospective ones marks our identity and the flow of existence in the 
world..  Watson, & McDermott ( 2007) point out that the anterior hippocampus 
is more stimulated processing future episodes and the posterior hippocampus is 
more engaged while processing past events. Neuropsychologists show that past 
experiences are stored in the temporal lobe and future events and plans are 
stored in the frontal cortex.  

Ingvar (1985) argues that the type of memory responsible for re-living the 
past is called episodic memory 11, whereas the type of memory that enables the 
individual to project him/herself to future experiences and predict them is called 
future memory.  

Corballis (2013) points out that memory is an essential medium for 
providing the mind with the elements around which mind wandering is 
constructed. Squire (2004) points out that memory can be divided into two 
categories: declarative and non-declarative memories. Declarative is explicit and 
conscious, and non-declarative is unconscious and related to habits and skills. 
According to Squire (2004), declarative memory can be either episodic memory 
or semantic memory. Episodic is the medium to reconstruct past events and 
semantic memory is concerned with knowledge about the world. Klein, S.; 
Robertson, T. and Delton, A. (2009) argue that both episodic and semantic 
provide materials for prospective future events.  

This mental capacity is connected to the concept of subjective time which is 
provided by memory. Subjective time is a conscious capacity of the mind 
projecting itself to different time points in the past or the future.12 Szpunar 
(2011) holds that objective time which counts the flux of present moments 
regardless of the consciousness of the mind. He points out that related to 
episodic memory is incidental memory which is the mental ability to reconstruct 
past events is that capacity that enables the mind to reconstruct or remember past 
events or relive past experiences in order to imagine or expect future events. 
Szpunar, Addis,and Schacter, (2012) find a connection between remembering 
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human consciousness or awareness. Fatima Rassi (2014) argues that this sort of 
time marks the Aristotelian type that can be measured by the actions and 
changes that happen during its moments. The current of the one-dimensional 
flux of objective time is metaphorically a container for the actions that occur in 
the present moments.  

Subjective time, however, is totally different in the sense that it does not 
flow in one direction and accounts for events that occurred in the past and may 
occur in the future. Thus, it has nothing to do with the present objective time. 
Subjective time is the mental ability of the mind to dislocate itself at different 
time points in the past and project itself at different future times.5 The domain of 
subjective time includes the events that happened before and are gone and events 
that are not yet.  

St. Augustine much earlier introduced the difference between the two 
concepts of time. Manning et al. (2013) argue that St. Augustine considers 
objective time as the chronological progression of moments of time, whereas 
subjective time is the conscious "memory based, subjective phenomenon." 6 

Modern neuropsychologists take interest in the phenomenon of subjective 
time and map the activities of the brain during the process of what they 
metaphorically call mental time travel (MTT). Suddendorf and Corballis 
(1997, 2007)  a r gu e t ha t  M T T  i s  t h e  ca p a c i t y  o f  r eme mb er i n g  
p a s t  ev en t s  a n d  i ma g i n i n g  fu t u r e ev en t s .  Studies consider MTT as 
one form of mind wandering. Michael Corballis (2013) argues that mind 
wandering includes the major component of mental time travel, which is a 
mental capacity to remember past events and imagine prospective ones. He 
further maintains that mind wandering is a network of activities of the mind 
when it is not focusing on a certain task or the "immediate environment" 7 

Recently, numerous modern neuropsychological studies tackle various 
aspects of subjective time. They connect it to memory or consider it as an aspect 
of memory. Suddendorf and Corballis ( 2007) define MTT as the ability to re-
experience past incidents and anticipate the future by projecting the self to 
“imagined future and imagined past.” 8 Tulving (1985) argues that mental travel 
draws on projecting oneself into past moments of time. He argues that future 
memory is to dislocate oneself forward to pre-live an incident in the time to 
come.  

Szpunar (2011) distinguishes between the awareness of subjective time or 
chronesthesia and the associated mental activities. Tulving and Kim (2007) call 
these two aspects the medium and the message, arguing that the medium makes 
the message possible. Szpunar (2011) argues that chronesthesia as defined by 
(Tulving 2002) is connected to the concepts of temporal consciousness and 
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Introduction 

This study aims to examine the neuropsychological concept of mind 
wandering in Miller's The Death of a Salesman. Mental time travel (MTT) is a 
"central component of mind wandering"1. Corballis argues that memory is a 
"critical component of mind wandering"2 and is a tool of mental time travel. In 
this play, episodic memory 3 plays an important role in the construction of the 
mentality and psychology of the tragic protagonist Willy Loman. Besides, 
memory marks the identity of the character. The events of the play take place 
over the span of one day. However, the play covers and analyzes the six decades 
of the life of the major character and his family. These years are extracted from 
the memory of the major character. Memory oscillating back and forth provides 
the character's story. The years of his between 34 and 48 are marked by the use 
of future memory, whereas the 1st three decades of his life and the last two 
decades are reconstructed by the use of episodic memory. The study argues that 
two incidents make the demarcating line in Willy's life, namely his appointment 
in the Wagner Company at the age of 34, and the trip of his son Biff to follow 
the father in Boston with the conviction that his father could convince the 
teacher of Math Mr. Birnbaum to pass him so that he can get a scholarship from 
the University of Virginia. Therefore, the play covers the three stages in the life 
of the tragic protagonist: the first stage of three decades is given less space in the 
play than the other two stages. The second stage covers the years 34-48 of 
Willy's life. This phase makes the golden era of Willy's life. The third stage 
covers the years from 48 till the end of Willy's life. The play starts and ends on 
the last day of his life. The incidents of the whole life of Willy are retrieved 
through two types of memory, namely The play uses two types of memories: 
episodic memory and future memory.4 The former is used to relate the incidents 
of stage one, future memory is employed in stage two, stage three is marked by 
the use of episodic memory.  

Before Biff's visit, the attitude of the character and his family is positive and 
their outlook on life is optimistic. The character employs future memory and 
keeps dreaming about his and Biff's prospective career. After that incident, the 
father gets guilt-ridden and loses the trust and confidence of his son and his 
mind gets preoccupied with episodic memory to the degree that at times he 
blends the present and the past in a confusing method to his prolocutors. And 
since that incident, the two characters never get along and keep fighting.  

Literature Review 

Miller uses two forms of time in this play, namely objective time and 
subjective time. Objective time or clock time is sequential in nature and flows 
only forward in one direction. It counts the moments of time regardless of 
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: الزمن املوضوعي والزمن الذاتي في حبكة تراجيدية آرثر ميلر موت بائع متجول
  دماغي -تحليل معرفي نفس 

  

  .قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة جرش،  العبد الله الحوامدةمفيد 

  

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استخدام آرثر ميللر للوقت الموضوعي والوقت الشخصي في 
بما يحدث في الزمن يرتبط الوقت الموضوعي ). 1949" (موت بائع متجول" مسرحيته التراجيدية

وتحلل الدراسة الزمن  .لمستقبلل هلوقت الذاتي بذكرياته عن الماضي وتوقعات، بينما يرتبط االحاضر
الموضوعي والزمن الذاتي في ضوء دراسات علم النفس الدماغي الحديثة والتي يستعرض البحث المتصل 

قليلة وتشكل هي  من أحداث في المسرحية ما يجري. منها بالموضوع المطروح ويحلل النص في ضوئها
تنتمي هذه األحداث والحوارات . ساسية للحبكة التي تغطي اليوم األخير من حياة البطل التراجيدياأل البنية

ثيرها ستتنتمي الذكريات التي تبينما . ألحيزالموضوعي أي الزمن الحاضرالتي تحفزها تلك األحداث إلى 
والتنبؤات المستقبلية  تسجل ذكريات التجارب السابقة. هذه األحداث والحوارات إلى مجال الوقت الذاتي

ذهابا وإيابا في ذكريات حياة ويلي لومان وتجاربه الماضية  حيث يتجول عقلهاألنشطة العقلية لبطل الرواية 
تغطي هذه الذكريات . في الزمن الذي انقضى والزمن المستقبلي الذي لم يأت بعد وتطلعاته المستقبلية
عمر بطل المسرحية ، بينما يغطي الزمن الموضوعي أو الزمن  من عاما ثالثة وستينالحياة الماضية لمدة 

  .الحاضر آخر يوم من حياة الشخصية الرئيسة

تقسم الدراسة الحياة التي يتذكرها البطل إلى ثالث مراحل ، وهي سنواته األولى قبل أن يحصل على 
انية السنوات من الرابعة وظيفته كبائع في شركة فاغنر في سن الرابعة والثالثين ، وتغطي المرحلة الث

بينما والثالثين إلى الحادية والخمسين عندما يكتشف ابنه أنه يقيم عالقة مع امرأة في فندق في بوسطن ، 
من المالحظ أن ويلي لومان ال يتذكر األحداث . تغطي المرحلة األخيرة األحداث حتى بداية المسرحية

. من المراحل الثالث بشكل عشوائي عبر المسرحيةترتبط األحداث التي تم تذكرها . بتسلسل حدوثها
توضح الدراسة سبب استخدام الكاتب المسرحي للذكريات الماضية في المرحلتين األولى والثالثة ويتم 

 .تجنيد الذاكرة المستقبلية للتنبؤ باألحداث واإلنجازات المحتملة

ضي، الذاكرة المستقبلية، التراجيديا، الوقت الموضوعي، الوقت الذاتي، ذاكرة الما: المفتاحية الكلمات
 .البطل التراجيدي
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Abstract 

This study aims at analyzing Arthur Miller's utilization of objective time and 
subjective time in his tragedy of Death of a Salesman (1949). Objective time is related to 
events in the present, whereas subjective time is related to his memories of the past and 
predictions of the future. The study presents the concepts of objective time and 
subjective time in the light of recent relevant neuropsychological studies and analyzes 
the text in light of them.Present events that belong to the objective sphere in the play are 
few and they make the backbone of the plot which covers the last two days in the life of 
the character. These events and the dialogs they stimulate belong to the domain of 
objective time. The memories these events and dialogs trigger belong to the domain of 
subjective time. Memories of past experiences and future predictions record the 
protagonist's mental activities of the mind moving back and forth in time which is either 
gone or has not come. Therefore, these memories cover the past life of sixty-three years 
of the protagonist, whereas the objective sphere covers the last 24 hours of the 
protagonist's life. The study divides the remembered life of the protagonist into three 
phases, namely his early years before he got his job as a salesman in Wagner's company 
at the age of thirty-four, the second phase covers the years from thirty-four to fifty-one 
when his son discovers his illicit relationship with a woman in a hotel in Boston, and the 
last phase covers events till the beginning of the play. Noticeably, the character does not 
remember things in the order of their occurrence. Remembered events from the three 
stages are related randomly across the play. The study explicates why the playwright 
uses episodic memory in the first and third phases and future memory is recruited to 
predict prospective events and achievements during the years of the second phase. 

Keywords: Objective time, Subjective time, Episodic memory, Future memory, 
Tragedy, Tragic character. 
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